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VER VAN DE MENSCHEN
DOOR

JOSEF COHEN.

VIJFDE HOOFDSTUK.
In de zaal der rechtbank zaten Hanne s S t r i e, den
rechterarm in een doek, Pet e r Stri e, de dokter en de
veldwachter, om te getuigen in de zaak van B art e s t e
R i e 1 e, die in een laag bankje stond, zijn gezicht achter
een reusachtige, roode boerenzakdoek.
Een mijnheer met een zwart kleed aan, en op zijn
borst een witten, breeden, langen strik stond op en las wat
voor van een papier. De mijnheer in het midden, een grijze
man met een langen baard, en een heel ernstige stem, die
Peter deed rillen, sprak Coen tot B art es to Bi el e, en
B art e s nam de zakdoek van zijn behuilde oogen, en zei
met snik-sidderende stem zijn iaam.
„Bekent u, u aan het u ten laste gelegde te hebben
schuldig gemaakt ?" vroeg de grijze mijnheer.
„Joa — joa — dat he'k."
,IVertelt u ons dan maar, hoe het zich heeft toegedragen."
Toen vertelde B art e s t e R i el e. Hij was dronken
geweest, maar hij wist nog wel, dat hij het mes te voor1
0. E. X 7
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schijn had gehaald. Hoe de ruzie ontstaan was kon hij
zich niet weer herinneren.
„Dat komt nu van den drank", zei de grijze mijnheer.
Toen moesten Pete r, de dokter en de veldwachter
naar een andere kamer, en Hann es kwam voor een klein
hekje.
Vijf minuten later werd Peter geroepen ; zijn vader
zat op de oude plaats, en Peter zag, hoe er rimpels in
zijn voorhoofd groefden. Hij werd dus angstig, omdat hij
dacht aan de strengheid van den grijzen heer ; maar die
riep hem nu vol vriendelijkheid, en praatte bijna opgewekt
met hem. Het leek Peter nu, of hij den grijzen heer alles
kon vertellen ; dus beantwoordde hij trouwhartig alle vragen,
en ook een anderen mijnheer, die iets vroeg over de manier,
waarop Bartes t e Riele had toegestoken, antwoordde
hij, en hij weer met zijn hand . . . Maar opeens, zonder dat
hij moist hoe, begon hij, zonder dat er iets gevraagd werd,
to spreken.
„As-ie den Bartes t e Riele genoade wilt" — 't
woord vond hij niet gauw, maar hij dacht aan zijn oude
boeken van ridders en roovers — „as-ie 'm genoade wilt
bewiezen", smeekte hij.
De rechters lachten even. De president praatte toen
met den ouden, ernstigen klank in zijn stem.
„En waarom dan jongen ? Waarom zeg je dat ?"
„ITmda'k — umda'k neet vinde, dat-e . . . 'n arg-groate
schuld hef."
Even staarde de grijze heer voor zich uit.
„Weet je wel ?" zei de mijnheer, die het eerst had
gelezen, „dat je vader voor zijn heele leven zijn rechterarm
zal missen."
„Nee," zei Pete r, „dat wete ik neet."
De mijnheer wierp zich achterover in zijn stoel. De
rechters onder elkander fluisterden ; de jongste mijnheer,
met een nog-zwarte snor, zei vriendelijk : „Dag Peter"
tegen hem, toen hij mocht gaan zitten. Na hem kwam de
clokter, die maar even ondervraagd werd ; doch de veldwachter bleef langeren tijd voor 't gele hekje. Hij vertelde,
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dat B art es te Riele in het dorp ongunstig bekend
stond, en bij veel vechtpartijen haantje de voorste was
geweest hij verwaarloosde zijn werk door zijn drankzucht.;
en altijd zat hij in de kroeg. Maar in den laatsten tijd
was Hannes Strie vaak in zijn gezelschap gezien, en
dat was te meer opvallend, omdat hij daardoor de eer van
Alen Stri e-naam had verspeeld.
Een bloedgolf was brandend geschoten in Peter's
gezicht. Zijn kleine handen balden zich.
De veldwachter ging toen ook zitten, en de mijnheer
met zijn strik stond op.
Hij sprak over het droevige van het felt. Twee flinke
menschen, in den bloei van hun leven, van wien de een
nog wel was van ouden boerenadel, verspilden hun tijd en
hun geld in kroegen.
Ten laatste, als in zooveel soortgelijke gevallen, strekte
de jenever tot beider verderf. . . .
En de mijnheer met den witten strik vertelde van den
droevigen nacht, waarin Bartes te Hiele Hannes
Strie met een mes had gestoken, en voor zijn leven had
verminkt. Een strenge straf moest pier tot een voorbeeld
worden opgelegd. En met scherpen nadruk zeide hij de
woorden : zes maanden gevangenisstraf.
Wild snikte het Bartes te Riele uit.
Veertien dagen later werd het vonnis uitgesproken,
waarbij Bartes te Riele tot vier maanden gevangenisstraf werd veroordeeld.
In dezen harden winter bedelde vrouw t e Hi e le langs
de huizen ; en Gardes moest na een paar weken mee, om
meer nog het medelijden op te wekken. 's Morgens vroeg
stonden ze op, klaar om te schooien over de wegen. De
vorst sneed den knaap als scherp staal in zijn bijna
onbedekt lichaam en als hij 's avonds met zijn broers en
zusters tot 44n kluwen samenkroop, voelde hij, als hij eindelijk warm werd, hoe zijn wonden ineen krompen en zijn
vleesch verstijfden. Den volgenden dag, als de koude weer
vrij spel had, greep zij zijn wonden het eerst aan, en hieuw
ier dieper en bloedender nog in dan den vorigen dag.
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Ook in het huis van Hannes Strie kwam de ellende.
Het gebeurde vaak, dat er geen stoete was en zelfs geen
roggebrood, dat je voor drie cent het pond bij Hard em a n, den bakker, kon krijgen. Wel, na lang drenzen,
kreeg Peter het vaak gedaan, dat zijn vader uit de verschoten portemonnaie nog een paar centen grabbelde ; maar
het liefst zette Hannes Strie het beschikbare geld om
in jenever. Want hij had sindS de laatste oogst geld te
vorderen van Stoevenbelt in Zutphen, die niet al te
goed voor zijn centen was : en dus betaalde Stoeve nbelt de schuld van vierhonderd vijf-en-twintig gulden bij
vijf, zes gulden per week af.
En daar moest het gezin van Hannes Strie den
dronkaard nu van Leven.
Zoo leerde Peter geleidelijk een andere manier om
aan geld te komen.
In het begin van de veertiende eeuw was, opgejaagd
uit de steden, op het platteland, in Merloo, rust-zoekend,
een jood komen woven met zijn gezin.
Hij had twintig jaar van vrede gekend ; maar toen
legers van kruisvaarders uit Jeruzalem in hun vaderland
terugkeerden, verbreidden zij op schrikwekkende wijze de
melaatschheid. En in Holland leden vooral de Overijselsche
heiden van de medegevoerde besmetting, in het jaar 1339.
Toen werd de Jood beschuldigd, dat hij in samenwerking met melaatschen de puttee had vergiftigd, waardoor
algemeen de ziekte werd verbreid. En een jong ridder van
Merloo, hoewel zijn vrouw hem smeekte den jood te sparen,
hing hem boven een zacht vuurtje, nadat een paar uitgehongerde groote honden tegen hem waren opgehitst, die
hem stukken vleesch uit zijn lichaam hadden gereten. Uren
gepijnigd stierf de Jood ; doch den volgenden dag kwam
zijn dochter op het kasteel, en ging den jongen ridder
tegemoet, sloeg haar armen om hem heen en kuste hem.
Toen riep ze nit in hartstochtelijke vreugde, dat ze
melaatsch was en haar vader had gewroken. De jonge ridder
nam afscheid van het openbare Leven, in een Twentsch
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leprozen-huis. Haar vond men den volgenden morgen in
de Regge, verdronken. . . . . .
ZOO bleef op het land om Merloo een bijgeloovige
angst voor de Joden. In het begin der negentiende eeuw,
zoekend en zwervend, stichtten ze weer kleine gemeenten
in de Overijselsche dorpen , maar Merloo meden ze ......
Doch ten laatste zag een hunner in het uitgebreide
land een terrein voor zijn handel. En met de vage angst
van een ongekend mysterie ontvingen hem de menschen
van het gehucht. Hij-zelf vol diepe verachting tegenover
de vreemden, die hem nOOdig hadden, en tevens vol
vrees, omdat hij wist, hoe voor honderden jaren hier zich
een der bloedige Joden-drama's had afgespeeld, wilde slechts
met de boeren omgaan, om er iets aan te verdienen. Gemeenschappelijke belangen verknochten ze geleidelijk aan
elkander , maar de jongens van de school riepen hem
treiterend na : „hep ! hep !" een woord uit de stad kersversch
gelmporteerd.
Pete r, een zoon der Strie' s, de dragers van de oude
histories op het land, voelde een zoo groote vrees voor
hem, toen hij er voor de eerste maal peen ging met de
zilveren ketting van zijn moeder, dat hij G a r d e s te Riele
smeekte met den Jood te handelen. De tweede keer, toen
hij een gouden ketting moest te gelde maken, ging het
beter. De Jood betaalde hem twintig gulden, waarvan hij
er een stilletjes hield , zijn vader greep hem het andere geld
gretig af. Voor den gulden kocht hij brood en koffie en
turf en petroleum : hij was nu geheel gewend het huishouden
te voeren, en 's avonds, als H a n n e s S t r i e naar de kroeg
was, ging hij bij het luttele licht nog lezen. Van den Jood,
met wien hij bevriend raakte, kreeg hij de boeken.
Zoo traagde de winter voorbij. In het begin van de
lente veranderde er veel.
En wel werd Bartes te Riele uit de gevangenis
ontslagen. Hij was meer gebogen nog dan anders en zijn
knieen knikten in zijn loomen gang. Hij kwam thuis, ging
mat bij de tafel zitten en antwoordde bijna niet op de
vragen van zijn vrouw. Eindelijk zei hij :„Ik drinke neet meer."
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„Wi hept 'n oakelijken winter ehad", zei vrouw t e
R i e 1 e. „Wi hept langs de huzen motten bedelen, um an
de kost to kommen".
„Ik drinke neet weer", troostte Bartes t e R i e 1 e.
„En alles, wa wi nog hadden, hebbe wi an den judde
motten verkoapen. En G a r d e s is de kolde in de beenen
esloagen — hi kan neet meer loapen".
„Ik drinke neet meer" beloofde Bartes t e Riel e.
Hij stond op, en slenterde het huis uit, naar de boerderij
van Hannes Strie.
In de dorpsstraat kwamen ze elkaar tegen ze kenden
elkander bij den eersten oogopslag niet weer. Want nu
had de dranklust ten laatste al den adel in Hannes
Strie's gezicht uitgeveegd, en de troebele oogen en de
opgezette wangen en mond, en het verval van zijn lichaam
zeiden den triomf van zijn lagere begeerten. En Bartes
t e Hi e 1 e was in deze vier maanden een oud man geworden,
zwak van bouw, en onzeker van houding.
Doch Coen herkenden ze elkander en ze bleven staan.
Bartes stak zijn hand uit.
„Ik drinke neet meer", smeekte hij.
Hannes schudde zijn hand.
„Goa dan mee 'n borrel drinken", stelde hij voor.
„Ik drinke neet meer", zei de ander.
„Zoa!" spotte even H a n n e s. Hij zag den ander aan.
„Ie hebt geliek", schreeuwde hij. En langzaam ging
Hannes Strie naar de boerderij terug.
Bartes te Riele liep naar het huis van Scholten,
en wachtte tot de meester nit school zou komen. Hij
nam moe plaats en keek doelloos voor zich nit.
”Ik drinke neet meer", verzekerde hij.
Blij stond hij bij de binnenkomst van Tennis S c h o 1t e n op.
„Ik drinke neet meer, meester," joelde hij.
„Da's goed, Bart es ," zei de meester. „G ardes heeft
dezen winter vaak de school verzuimd."
„Da zal noe neet meer gebeuren, meester," riep hij,
lichtzinnig van vreugde. „Ik drinke neet meer."
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„Doe dat dan niet," zei T e u n i s Scholte n. 55Je ziet,
wat ervan komt."
„Nee, nee," beloofde Bart es, ik rake geAn drop
meer an, dat doa 'k neet. Ik zal ze neet meer preuven.
1k drinke neet meer."
En hij bracht alle kennissen een bezoek, om de blijde
tijding mede te deelen.
Er gebeurde nog veel meer. Want toen Gardes te
R i e 1 e drie weken later weer op school kwam, stapte hij,
zijn gezicht in 44n grijns, naar Peter toe en riep, dat
iedereen het in de klasse hooren kon, z(56 zijn stem verheffend : „Mien vader wordt bie oe vader boerenknecht."
En zoo was het ook. Den volgenden morgen, in de
vroegte, kwam Peter op het land, en daar zag hij Bart es
te R i e l e werken, dat het een aard had. Gardes te
R i e l e was er ook, en hij liep naar Peter toe, en sloeg
hem op den schouder
„Noe is mien vader an 't wark," zeide hij. „En vanmergen hebbe wi pannekoaken ehad."
Vol geluk gingen de beide kinderen naast elkander
voort. Toen ze langs de boerderij kwamen, stond G e r ardine in de deur. Peter tilde haar op, en kuste haar.
„Da's noe mien Gerardientje ," zei de jongen.
„Weet-ie," beloofde hij edelmoedig, „a'j loater wilt, mag
ie met 'r trouwen."
„Joa," zei Gardes, „en dan za 'k warken, dat 'wi
elken middag kruudmoes hept."
Ze namen het kind tusschen zich in, en liepen er op
een dribbelpasje mee, het telkens voor zich uit-zwaaiend.
„Ik ben zoa blie," huiverde Garde s. „Jonges ! ik
ben zoa blie."
„Woar zol vader hen wezen," zei plotseling Peter,
en hij stond stil. „Hi zit weer in de harbarge te zoepen."
„Mien vader hef ezegd — hi zol 't oe vader zeggen —
dat-e 't drinker zol loaten," troostte hem Garde s.
„Dat dot-e nooit neet — nooit," zei Pete r.
„Mien vader hef oak met drinken op-eholden," zei
Gardes.
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Ze gingen samen naar school ; op den hoek stond J a n
Brink, die lachte om de stille vertrouwelijkheid der twee
jongens.
„Kiek 'ns !" sarde hij, „nu goat de zunne van S t r i e
met den bedeljongen."
Voor hij erop verdacht was sprong Peter in woede
op hem toe, en gaf hem een vuistslag in zijn gezicht.
',Da's veur oe," zeide hij.
Jan Brink, die hem wou grijpen, tastte mis, en
vloekend ging hij de kroeg in, om het Hannes Strie
te vertellen. Die, in toorn, liep naar de school, en toen
T e -u nis Scholten hem den weg versperde greep hem de
dronken kerel met zijn eene hand in de kraag en wierp
hem tegen de kast, en tierde. .. Peter, angstig, kroop onder
de bank. Voor Hannes S t r i e den knaap gevonden had,
pakte hem de veldwachter vast, en onder 't honend gejoel
van 't geheele dorp werd Hann es Strie onder den toren
gevoerd. Daar viel hij voorover, en hij sliep in volkomene
bewusteloosheid acht uur achter elkander, zijn roes uit. . .
's Avonds, steeds maar heen en weer loopend door de
stille dorpsstraat, wachtte hem Bartes te Riele op.
H a n. n e s Strie drukte hem zw-ijgend de hand ; samen
gingen ze over de hei, zonder te spreken ; toen ze de
boerderij naderden, zei Hannes:
„Kiek ! doar is nog licht op."
„Joa," zei Bartes te Riele.
Ze zagen door de ruiten naar binnen. W4er dacht
Hann e s Strie aan den avond, toen zijn vrouw was gestorven, en aan zijn belofte den jongen te laten leeren.
Hij zag, hoe Peter zich bij het zwakke, armelijke
licht over zijn boek boog, en ijverig las. De knaap zat
roerloos bij zijn werk en hij dacht aan niets anders.
„Loat mien allenig noar binnen goan," beval hij B a rtes te Riele.
Zonder te aarzelen boog hij zich achter den jongen
over het boek. Langs den afglans van het licht gleed
ineens een voile, donkere schaduw. Verschrikt keek
Peter op.
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„Ik drinke neet meer," zeide de man.
„Nee, vader ?" riep de jongen, en hij greep zijn handen.
„Loat mien d'r noe even uut-goan," zeide de vader.
„Nee ! ik goa neet noar de harbarge. Ie mag met mien
mee-goan, as-ie neet te meui wOrdt."
Samen liepen ze naar het kasteel van Merloo. Ze
kwamen door de donkere oprijlaan aan den huize met zijn
hooge stoep. Hann es liet de bel schallen. Een meisje
deed open, keek verwonderd naar den boer met zijn jongen.
„Ma'k den baron spreken," zeide hij.
„Komi u binnen," antwoordde het meisje.
„Nee," riep Hannes Stri e. „Wi blieft hier stoan,
wi wilt den baron even spreken, mien zunne en ikke".
Zoo kwam de baron aan de deur.
„Wat moet u ?" vroeg hij stug. De baron wist van
het liederlijk leven, dat Hannes Strie voerde.
„Wi komt oe wat vertellen, mien zunne en ikke,"
zeide Hannes Strie trotsch. „Wi komt oe zeggen,
da'wi onzen olden noame weer zult probeeren te herstellen,
en da'wwi op zOlt passen, 'm neet meer te verleezen."
„Er is geen mensch in de wereld," zei de baron vriendelijk, „die niet terug kan vinden, wat hij verloren heeft."
„Dat denk ik ook," lachte Stri e. „Wi zOlt 't probeeren. Kom jonge."
Dus werkte Hannes Strie met zijn linkerhand,
naast zijn knecht. En hij ging zoo rechtop en fier, dat
de dorpelingen het niet begrepen : doch hij herwon, daar
hij de oogen niet neersloeg, in enkele maanden zijn ouden
naam. Dat is de geheime kracht van hen, die nimmer
twijfelen aan zichzelf: dat zij langzamerhand ieder in zich
doen gelooven. En Peter en de jonker werden weer
vrienden als vanouds, en na schoolgang, wanneer het nog
overal tintelde van zonnelicht en zonnewarmte, ravotten
ze met Gardes te Riele en Gerardine bij de heuvels,
terwijl het wagentje van den baron wachtte.
In den avond las Peter zijn vader voor; soms gebeurde het wel, dat Hannes S t r i e zong : dan was het
voor den jongen, of hij met zijn vrienden in het zonlicht
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ging. Maar hij moest heel stil zijn, en niet luidruchtig :
of het zonlicht hem bedwelmde. Hij zou zich niet kunnen
verroeren, zelfs al wilde hij het. En als zijn vader gezongen had, leek het, of de klanken nog urea daarna bleven
trillen in de lucht. Ja, den volgenden dag op school,
wanneer het even stil was, klonken ze nog, en Peter
begreep niet, dat de anderen het niet hoorden.
Eens ging hij uit de klasse, en onbedacht zong hij
het na. Teunis Scholten kwam naar hem toe, en
vroeg, wat dat voor melodie was : hij moest het nag maar
eens zingen. Peter Strie volgde luisterend de klanken
in de lucht, en deed het vreemde lied schallen door het
leeg lokaal.
„Hoe kom je aan die melodie ?" vroeg hem de meester.
„Dat he 'k van mien vader eleerd," zei Peter trotsch.
„Zoo," zei de meester langzaam. „En hoe komt je
vader eraan ? Ik heb het nog nooit gehoord."
„Mien vader hef 't van zien eigen."
„Zoo," zei Teunis Scholten. „Dan moet ik vanavond Loch eens met je vader praten."
En Peter S t r i e vertelde het thuis. Maar zijn vader
trok zijn voorhoofd in rimpels, en ging de kamer heen en
weer. En toen de meester ieder oogenblik kon komen
werd hij onrustig.
„wat mot-e bie mien ?" vroeg hij Pete r.
,.Ik wete 't neet," zei de jongen.
Teunis Scholten klopte aan en kwam binnen. Hij
drukte de hand van Hann es S t r i e stevig, en ging
zitten, of hij H annes Strie's zenuwachtigheid niet
merkte.
„Heeft Peter 't je verteld, Hannes Strie ?"
vroeg hij.
„Joa," zei Hanne s. „En wat mot-ie noe ?"
„Ik wou je vragen, om eens wat voor me to zingen —
wat jezelf hebt gemaakt."
„Ilmda' je altied zoa vriendelijk bint, wik 't veur oe
doan."
En Hannes Strie zong de melodie, die in hem ge-
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klonken had na den flood van zijn vrouw ; en de melodie,
then J anna hem verlaten had ; en de melodie, then hij
het verval van zijn ziel had gevoeld; en de melodie van
zijn trots, en van zijn eenzaamheid.
Lang tuurde Teunis Scholten voor zich nit, want
hij wist niet, hoe hij den stuggen man zijn gedachten
moest vertellen.
„Noe wil ie mien ansporen, dat ik mien ander de menschen zal begeven, umme te zingen," zeide Hannes Stri e.
„Maar dat doa ik neet — de menschen hept niks met
mien te maken."
„Ik geloof, dat je een groat man zou kunnen warden,
Hannes Strie."
„Ik doa 't neet. Nee, nee. Ik wil veur mienzelf wezen
en alles, wat er in mien zingt, veur mienzelf zingen. 't
Beste is moar, da 'j 't verge gt, da 'k veur oe ezongen hebbe."
„Dat kan ik nooit vergeten."
„Vertel 't flan later an mien jongsken, dat-e de gedachtenis van zien vader eeren zal. Begriep ie noe, woarumme
wie Strie's andere menschen bint ?"
,,,Ta Hannes."
„En goa noe hen. Mergen is 't weer een dag, meester.
En ik mot d'r vrog nut."
Als een dag van zonnelicht gleed de lente voorbij.
In het begin van den zomer — de rogge stand mooi —
waren de dagen donker van dreigenden regen. Het was de
laatste maanden droog geweest, en blij zagen de boeren
naar de sombere, zware lucht. De regen kwam. niet.
Maar in een nacht werd Peter wakker door een
schrikwekkend geluid, of er steenen sloegen tegen het huis
en de ruiten. En op hetzelfde oogenblik rinkinkte het glas
en stormde de wind binnen.
„Hoagel," riep zijn vader, die het bed uitsprong en
zich aankleedde. „Blief liggen, jonge. Anders kun-ie kolde
vatten oak."
Peter troostte Gerardie n, die huilde.
„'t Is niks — 't is niks," zei hij, om haar moed in te
spreken.
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't Was of het 'huis in zijn gebinten schudde. Het dak
knarste en steunde. De storm slingerde ieder begrip van
tijd mee in zijn wervelstroom. De stukke ruiten dropen
nat of op de tondeldoos en doorweekten zoo het hout.
Bar t e s te Rie le kwam binnen. Je hoorde bij het
even-liggen van den wind, hoe het water van zijn kleeren
gudste.
B art e s te Riele ging zitten.
„Oa baas ! oa baas !" kreunde hij, „motten wi nu weer
an den drank ?"
„Wi wilt 't beste hoapen," schreeuwde Hannes
Stri e. „Wi zOlt mergenvrog goan kieken. Blief noe
moar hier en goa moar up de stoel sloapen. Wi kOnt
vannacht afwachten, wat 'r gebeuren zal."
De hagel striemde neer met felle slagen over het land.
En het scheen Hanne s Strie, of hij in den wilden wind
zijn korenaren hoorde vallen, een voor een. Elke tik van
een opgezweepten hagelkorrel tegen zijn huis was de val
van een halm op den grond ; en met schrik wachtte hij
tusschen de ondeelbare oogenblikken, dat de korrels sloegen.
Hij knelde zijn hand tegen de knie, om het niet uit te
schreeuwen. Zijn knecht zat maar te huilen, want zoolang
het koren niet geveld is, heeft de werker het lief als een
vader zijn kind. En hij moist ook, dat Hann e s Strie
crediet gegeven werd, omdat de rogge zoo rijk stored;
van dat geld werd hij iedere week betaald. Waar moest
de boer nu de centen vandaan halen ? Tegen den morgen
wisselde de hagelslag voor zacht-drenzenden regen. Zij
beiden, Hann es Strie en Bartes te Riele, op het
oogenblik, dat ze meenden te kunnen zien, stonden op,
en gingen naar buiten.
In den nevel bukten zij zich over het land.
„O ! o !" kreunde B art es te Riel e. „Wi zOlt noe
allebeide weer an den drank kommen, boas. Wat ik oe
zegge ! Wat ik oe zegge !"
„Wi zOlt 't zeen," zeide Hann es Stri e.
„Baas ! baas ! zol ie mien nog kunnen betalen ? Anders
wete ik fleet, woar ik hen moet. Baas ! baas ! wi motten
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allebeide zOrgen, neet meer in de kroeg terechte te kommen.
Loaten wi doar noe veer zlirgen !"
„Wi mot den tied afwachten," riep Hannes Stri e,
stuursch.
„Aw-wi noe moar zOrgt, net meer to zoepen," bezwoer
Bartes te Riele.
„Nee, nee," zei haastig Hannes Stri e. „Moar ie
mot d'r net zoo voake oaver proaten."
Langzaam ging hij weg van zijn half-verwoest land.
Niemand in het dorp was nog op. Doelloos slenterde hij
over de heide. . .
De kroeg was het eerste huis in het dorp, dat opende.
Hij loerde op het oogenblik dat de dikke kastelein'de
grendels afschoof. Het zou, na den vernielenden hagelslag,
voor dozen een goede dag worden.
Zonder te spreken, maar omzichtig ziend in de verlaten
straat, stapte Hannes Strie naar binnen, en hij dronk
haastig een borrel. Toen ging hij heen.
Maar op den weg ontmoette hem Bartes te Riel e.
Ze durfden elkander niet aanzien .... Bartes te Riele
ging naar de herberg, zijn Teed en zijn angst verdrinken ...
Op de Strie-boerderij, de hechte, die nooit aangetast
geweest was door schuld, nam H a n n e s S t r i e hypotheek.
Maar omdat de hagel allerwege ellende had verspreid
schudde dit niet aan zijn naam. Toch, Coen Tennis
Scholten hem tegenkwam, en hij het gezicht zag van
den man, schrok hij.
„Wat is er Hannes ?" vroeg hij. „Scheelt er iets aan?"
„Nee," zei Hannes Stri e, doch hij sloeg zijn oogen
neer. „Wat zol d'r noe an schelen. Mien mankeert niks
niemendal."
” Als je wat hebt," beloofde Teunis Scholte n,
,, kom dan bij mij. Ik zal dan probeeren je to helpen. Je
kunt er op aan, dat ik je vriend ben."
Hannes Strie kook hem aan, recht.
„Gleuve-ie, a'k wat hebbe, dat mien dan een ander
mensche kan helpen ? As eem.and in de wereld mien kan
helpen, dan bin ik 't zelf."
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„Ik zou toch met je kunnen praten."
„Nee, da ku'j neet." En hij zei langzaam: „as d'r eets
met mien gebeurt, meester, dan mot 't gebeuren."
En het noodlot beukte aan de fundamenten van zijn naam.
Geen twee maanden later kwam de brievengaarder op
't huis aan. Daar Hannes Strie niet in de boerderij was
— alleen Ger a r dientj e was in de kamer — ging hij
naar 't land, en bracht Hannes Strie den brief.
Bartes t e Riele bleef, geleund op zijn schop, staan
wachten. Zijn baas las langzaam, en scheurde toen het
papier in kleine stukken.
„'n Ongeluks-tieding," zeide hij. „S toevenbelt in
Zutphen is oaver den kop. Ik mot nog twee honderd zes
en zeuventig gulden van 'm hebben en dree en twintig cent."
Vol ontzag luisterde Bartes t e Riele naar de som.
,, Zoa!" zei hij ten leste. „Ik begriepe d'r neet voile van."
„Joa," zei Hannes Stri e, „ik zal moan zeggen, hi
kan 't geld, dat-e schuldig is, neet meer betalen, en doarumme krieg ik d'r niks meer van."
„Niles?" vroeg Bartes to Riele.
„Misschien kump d'r nog wel eets van terechte", zeide
Hann e s S t r i e. En hij werkte door. Maar 's avonds in
de bedstede ging hij aan 't uitrekenen. De hypotheek was
vijftien-honderd gulden en de rente zestig. Zijn knecht
betaalde hij zes gulden in de week, en voor zijn eigen
huishouden had hij er acht noodig. Dan had hij een schuld
van tweehonderd, en dit jaar kon de oogst hem niet meer
opbrengen dan honderd-vijftig gulden. Zoo hield hij naar
ruwe schatting zeshonderd vijftig gulden over, met een
rentelast van zestig gulden. En het land bracht niet op, wat
hij voor zich en zijn knecht noodig had. Dat moest op
den duur leiden tot zijn financieelen ondergang : hij rekende
het uit ; binnen zes jaar zou er van het hypotheekgeld niets
meer over zijn ! En wat dan ? En wat dan ? En daar moest
hij voor werken met zijn eenen arm van 's morgens vroeg
tot 's avonds. En dan mocht hij geen rust kunnen, in de
week niet en Zondags niet.
Hij zou het 'anger kunnen rekken — peinsde hij.
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Wanneer hij het land verkoeht . . . Dat zou hem dadelijk
een som opbrengen. En dan kon hij voor 't geld ook rente
maken ; maar daar verzette zich zijn angst tegen. Neen !
het geld bleef bij hem : hij gaf het niet nit zijn handers ;
dan zou het ine4ns op ku.nnen raken . . . Misschien kwam
er van de schuld van Stoevenbelt nog wel iets terecht.
Doch daar had hij niet te veel hoop op. Hij won, dat hij
St o e v enb elt voor zijn vuist mocht hebben. Hij zou het
hem betaald zetten, den bedrieger.
Zoo onrustig woelde hij peen en weer, dat Peter er
wakker van werd. Ook Peter had die dagen zorgen :
want van verre, heel langzaam, schoof een schaduw over
het huis. Hij dacht aan den vorigen winter, en zijn harde
smarten. En hij werd bang, nu de herfst ging komen, en
hij het donkere gezicht van zijn vader zag. Ook had een
der jongens hem verteld, dat zijn vader 's morgens vroeg
in de kroeg was gezien, een paar weken later ; en oogenblikkelijk daarna, toen hij juist weg was, Bart e s te
Riel e. En Gardes had hem huilend gezegd, dat 't waar
was — van Bartes te Riele zeker.
En een paar dagen later zag Pete r, dat Bart es te
Riele dronken was. Hij lag voorover op 't land, naast
hem de schop. En Hann es S t r i e was in geen velden of
wegen te bekennen . . . .
Dien zelfden morgen, terwijl hij naar school ging,
kwam hem de wagen van den baron van Merloo achterop.
„Hoi ! hoi," zwaaide hij met zijn petje.
Doch de wagen reed door. De koetsier keek even om
zich, knalde toen wild met de zweep. Het zand stoof op
tegen Peter's broek.
Maanden van nameloozen angst gingen voorbij ; schaarsch
werd het geld in de boerderij. In een nacht, toen Hann e s
Strie weer onrustig woelde, voelde hij, hoe de dranklust
zijn bloed brandde. Hij wilde het midden in den nacht wel
uitschreeuwen, om alcohol . . . . En vroeg stond hij op.
Bij de herberg ontmoette hij Bart es te Riel e, die
wilde doen, of hij daar toevallig was.
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,,Wi hoeft ons net meer veur mekare te verbargen,"
riep hard Hannes Stri e. „Wi bint allebeide zoeplappen
en dat motten wi noe moar van mekoare weten. Zoa peer,
zoa knecht."
En beiden stapten ze de herberg binnen, naast elkander.

ZESDE HOOFDSTUK.
Is het niet waar, dat het verval sneller gaat dan de
opbouw ? Het is niet gemakkelijk weer op te bouwen wat
vervallen is.
Stuk voor stuk had Peter het huisraad naar den
Jood gebracht. En na een paar jaar kwam de dag, dat
de Stri e-boerderij onder den hamer kwam.
Gij weet niet, wat dit heeft beteekend : toen de oude
vrouw Scholten het met bevende handers aan haar
familie in Zwolle had geschreven, en zij de noodlottige
woorden nog eens overlas, liepen de tranen uit haar moede
oogen ; zij had niet gehuild, toen het vorige jaar haar
jongste kleinzoon gestorven was. De oude vrouw S c ho 1t e n wist, dat geslachten gaan en geslachten komen ; maar
ze dacht, dat nu de Strie's hun land verloren, ze zelve
ook verloren zouden zijn, alle geslachten, die zouden komen
en die zouden gaan. Ge moet gelooven, wat pier geschreven staat, dat de oude J a n n i n k Hannes S t r i e heeft
opgewacht bij de herberg, en hem zonder verwijten heeft
aangemoedigd, en zijn eed heeft willen breken, dat Han nes Strie nooit meer een cent van hem zou krijgen.
Zult gij het begrijpen, dat de menschen op de Overijselsche
heide elkander maanden lang bijna niet hebben durven
aanzien, omdat er angst was in aller oogen ?
Het was een vreemde man, die de Stri e-boerderij
kocht ; Hannes werd een zwerver ; Ger a r dien kwam
in huis bij Jannink; en Peter bij de Willinks, die
de bakkerij in het dorp hadden gekocht. Hij moest voor
schooltijd het brood bij de kianten bezorgen ; en room
slaan — want de boerinnen houden van zoetigheid —
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tusschen twaalf en twee ; en van vier uur moest hij op
den winkel passen. In denzelfden tijd werd Gardes te
R i e 1 e van school genomen, en een Boer huurde hem voor
twee gulden in de week.
De jonker van Merl o o werd naar een kostschool
gestuurd, in Haarlem. Tennis S cholt en werd benoemd
als hoofdonderwijzer in de school te Averkamp ; en omstreeks
deze dagen stierf de moeder van Gar des te Riele, en
schooide B a r t e s met zijn vroegeren baas den omtrek af.
Eentonig zou de geschiedenis zijn van de jaren, die volgden.
Peter had zijn vader maar tweemaal gezien, en H a n n e s
en het kind hadden elkander ontweken. Wel hoorde
Peter er over spotten dat zijn vader nu het gezelschap
zocht van Geusje Wolters, die in Bathmen woonde,
maar wier levensgedrag in Borne nog smalend werd besproken ; maar wat hij niet wist, wist Tennis Scholten
in Averkamp ; dat dit het einde was van Hannes Strie's
levenstragedie. Iederen dag zou hij ten gronde kunnen gaan.
Brokken sloegen af van de rulne ; en ze verwerd tot
puin.
Eens kwam Hann e s S t r i e Tangs 't huis, waar N a,
de zuster van J a n n a, woonde.
Ze stond aan de deur, en riep wat tegen hem. Hij
hoorde, dat ze over hem spotte, en hij ging naar haar toe.
„Wat mot-ie van mien ?" vroeg hij.
Ze lachte zachtjes.
„Wi hept een breAf ekregen van Janno a — nut
Duutschland. Zi moakt 't biester goed en ie most de
kompiementen hebben," spotte ze.
Hannes Strie boog zich, en greep haar bij de keel,
en drukte haar achterover. Een paar knechten kwamen
haar te hulp en sloegen hem met forsche vuistslagen van
haar af. Ze was bewusteloos . . . .
HanneS Strie kwam voor den rechter. En daar, zonder
zich te schamen, hoorde hij, hoe deel voor deel zijn geschiedenis werd verteld ; de officier van justitie verhief
zijn stem, met klemmende kracht, toen hij dezen man den
schrik en de onrust van de heidedorpen noemde. Z66 was
O. E. X 7
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zijn naam gezonken, dat de vrouwen, als ze hun kinderen
wilden dreigen met een zware straf, zeiden :
„Pas op ! of ik zal Hannes St r i e zeggen, dat hij
je haalt."
Deze verwilderde, verdierlijkte man — Hannes S t r i e
— die een gevaar opleverde voor de openbare veiligheid,
en over Wien van alle zijden de ongunstigste berichten
waren ingekomen, moest men zoolang mogelijk van de
heidedorpen verwijderd houden. Het was — zoo zeide de
officier van justitie — ook in het belang van Hann es
Strie zelven : weliicht, dat hij in langdurige eenzaamheid
tot inkeer zou komen, en zijn plichten beter zou begrijpen.
Hannes Strie hoorde naar den officier, zonder de
oogen neer te slaan. Maar hij zag even om naar de
publieke tribune, naar Geusje Wolter s, die lachte en
hem toeknikte. Toen had hij een gevoel, of hij luid-uitweenen moest, niet omdat hij in de bank der schande
stond, maar omdat Geusje Wolters hem in deze zaal
toeknikte. Nu was hij voor eeuwig haar gelijke ; en tijdens het
requisitoir keerde hij zich om en balde zijn vuist tegen haar.
„Becht staan," zei de president.
„Neemand hef Kier Hannes Strie wat te bevelen,"
riep hij wild-trotsch in de zaal.
De getuigen op de banken lachten.
„Ik wil wat zeggen," riep Hannes Stri e. „Acht
joar elejen had-ie mien net durven -uitlachen. Dacht-ie,
da'k veranderd was. Nee ! ik bin dezelfde ebleven."
„Straks als mijnheer de officier heeft uitgesproken,"
kalmeerde de voorzitter, „kun je nog wat zeggen."
„Nee," schree-awde hij, „noe dadelijk ! Ik wille deze
menschen zeggen, dat ze zich vergist as ze denken kOnt,
dat een mensche veranderen kan. D k
i e menschen kept
mien altijd e-eerd, um wat in mien hef ezeten : ik was wat
zi neet wazzen. Nee ! Nee — al blief ik mien heele leven
bie Geusje Wolter s, ik bin nog dezelfde —." En hij
ging zitten, moede.
De officier van justitie sprak door. Hij kon het de
rechtbank niet warm genoeg aanbevelen, ze zou handelen.
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in het belang der menschen op de heide, wanneer ze H a nn e s Strie tot een gestrenge straf zou veroordeelen.
„Heeft u nog iets te zeggen ?" vroeg de president.
„Nee," zei Hann e s. „Ik hebbe niks meer te zeggen."
Veertien dagen later werd hij veroordeeld tot zes
maanden gevangenisstraf, gelijk de officier had geeischt.
En zes maanden kende de heide rust. Hij kwam terug,
wilder dan ooit, met geld in zijn zak, van de gevangenis.
Nu behoefde Geusj e het in de eerste weken niet voor
hem te verdienen ; samen zwierven ze dronken over het
land, en schreeuwden met schorre stemmen tegen de boeren
en sloegen tegen de deuren van de eenzame huizen. Als
G eu s j e Wo 1 t e r s de kans schoon zag, sloop ze een
boerenhoeve binnen, ritste haastig het eerste weg, wat ze
krijgen kon ; dat verkocht ze in Deventer, waar Achter de
Muren een man woonde, die gestolen goed wel wilde hebben.
En Peter, zijn zoon, ging zwijgend door het dorp ;
hij durfde niet op te zien, omdat hij overal haat wist
tegenover zijn vader.
G erar die n Strie werd van school afgenomen. Ze
was nu elf jaar, en alle menschen, die haar moeder hadden
gekend, fluisterden onder elkander, hoe zij op haar geleek.
Het was haar onverschillig, hoe haar vader was.
Zij drieen leefden nu geheel gescheiden van elkander.
Maar een avond, dat Peter den winkel van Willink
wilde binnenstappen, zag hij, dat zijn vader, die al meer
dan een uur op hem had gewacht, naar hem toekwam.
vader en zoon stonden tegenover t elkander, als het in jaren
niet geweest was.
„Ik mot even met oe proaten," zeide Hann e s St r i e.
„Wat heb ie mien dan te vertellen? Zeg op !" riep
Peter.
„Ik hebbe eheurd, dat ie met den Judde verkeert."
„Joa ! dat he'k edoan. Heb ie mien doar iets op te
zeggen ?"
„Dat past mien zunne nek," schreeuwde Hanne s
Strie.
„Ie hebt ons geslacht kapot emoakt, vader," riep hij.
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„Onze boarderiee is verkocht. Wi hept niks meer in de
wereld. Onze name ken-ie neet weer. Wil ie mien nog
spreken van hoog holden ?"
„Ie had met den Judde neet meugen verkeeren," zeide
zijn vader duister.
„Ie hebt vulle meer edoan. Ie hebt door oe leven ons
geslachte verneeld. Ie hebt aan dat roemrijke geslacht
door oe slechte leven 'n end emoakt. Goa noar Geusje
Wolters !" schreeuwde hij in woeste hartstocht. „Goa
noar Geusje Wolter s." En hij ging den winkel binnen.
In de achterkamer zat Trientj e.
Onder den indruk van zijn hevige drift vertelde hij
haar zijn ontmoeting met Hannes Stri e.
„Op een oavend as dAze, ku'j 't veulen," zeide hij
heesch, „wat 't eigenlijk zeggen wil, als-ie oe name verleAst. Wat is er van mien terecht-ekoamen ? Wi hept as
kinder soamen espuld, wi beiden Trientj e n, en noe bin
ik knecht bie oe vader. Ik was de eerste van allemoale op
school, de hoofdonderwiezer hef mien ezegd, dat-e nog
nooit een jonge ontmoet hef, de6 zoa goad leeren kon
as ikke...."
,,Noe ben ik bakkersknechte in een klein darp, en ik
heb anholdend 't geveul, of ik mien veur mienzelf schamen
mot. Ik hebbe alles verloren, mien eigen trots boavenal.
1k mot hier wel blieven."
En in ongebreidelde opwinding vertelde hij door. Zij
begreep alles, wat hij meende. Kon Peter Strie het
land verlaten; joist nu moest hij er blijven, om de menschen te toonen, dat hij niet weg Wilde loopen. Doch in
waarheid was in zijn ziel zijn trots gebroken, en als hij
zijn vroegeren vriend, den jonker, tegen zou komen, zou
hij misschien onderdanig zijn petje afnemen. Zij n eenige
makker was Gardes te Hiele, de boerenknecht, van
wien ze ook al vertelden, dat hij dronk en dat hij in
slecht gezelschap gezien was, op een middag in de stad.
Teunis Scholte n, die met hem mee zou voelen,
ja, allen waren ver van hem, en hij zou zich schamen zijn
eigen oneer te beschrij ven.
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„KOn-ie neet probeeren" vroeg Trientje Wil lin k,
„de verloren eere weerumme te halen ?"
Neen, zeide hij zwak. Daar voelde hij zich niet toe
in staat. Het beste was maar dat hij zijn heele leven in
vergetelheid zou leven : hij zou niet trouwen, en de Strie 's
moesten maar uitsterven. Ze moesten maar uitsterven.
Zij legde haar hand op zijn schouder ; z(56 zwak voelde
hij zich, dat hij ineens vol zelfbeklag begon te huilen.
Zijn vader, door zijn zwerftochten over de heide, met
die dievegge en Bartes te Riele, maakte hem het leven
zoo ontzettend moeilijk. Daar kon Trientje zich geen
idee van vormen, wat het is, als de menschen je haten :
en dat buiten je schuld. Dat was verschrikkelijk. Er was
geen middel, om je te verdedigen. De menschen zwegen,
maar hun oogen spraken voortdurend.
„Ik begriepe 't allemoale wel," zei Trientje Willin k.
„Al bin 'k neet een mensche as ie, ik begriepe 't wel."
Hij lachte gedwongen. „'n Bakkersknecht — dee an
't grienen is," spotte hij.
„Umda 'j van adel bint", zeide ze zacht.
„Ik ?" riep hij. „Nee — mien name is veur altied verloren."
„'t Kan weer kommen," zeide ze. „'t Hangt van
oe-zelf af."
„Joa," zei Peter lusteloos, „van ro.e'en-zelf."
Geusje Wolters was den dag dat vader en zoon
elkander hadden ontmoet naar de stad geweest, met haar
dochter, en ze hadden geld meegebracht. Geusje Wolters
had den gouden ketting van de oude vrouw Scholten
gestolen en de heler had haar veertig cent per gram betaald.
„Meer krijg je toch niet," zeide hij.
Het was G eu sje Wolters nog Lien cent per gram
meegevallen ; en dien avond in een der herbergen van
Lettele vierden ze met hun vieren feest, tot de kroeg
gesloten werd. Hann es S t r i e had meer nog dan anders
gedronken. ; en de drie anderen, geheel beneveld, trachtten
hem op de been te houden. Herhaaldelijk viel hij ; en dan
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beurden ze hem weer op en sjorden hem verder, tot ineens
een dronkemanswoede in B a rt es t e Ri e 1 e wild opbruiste
en zijn bewuste gedachten in haar ziedenden stroom medevoerde.
Plomp liet hij Hannes Strie neervallen.
„Weet-ie nog," lolde hij, „hoa ie mien veur joaren in
de gevangenis hebt loaten smieten. Dat za'k oe noe betoald
zetten."
Hij ging woest op Hannes Strie toe : doch die, wankelend, stond op en schreeuwde hem tegemoet. Zijn hand.
knelde Bartes t e Riele in de keel, en na zijn intultieven tegenweer — hoe sterk de greep van Hannes Strie
geweest was — ontvluchtte hij. De beiden stonden enkele
passen van elkander af. Hannes Strie, zijn hoofd voorover gebogen, rende toen op de twee vrouwen toe, die
angstig krijschend zijn zoekende hand ontglipten.
„Hi is gek eworden," riep Geusje Wolter s. „G-ek
van den drank."
Toen vluchtte Bartes t e Riele met de beide
anderen weg van Hannes S t r i e, die in woeste zinneloosheid bleef staan en daarna voortliep, tot hij aan een
huis kwam, het eerste van een klein gehucht. De lichten
waren overal gedoofd, en Hannes Strie stond langen
tijd bewegingloos. Hij ging verder, toonloos-pratend en
struikelde over een stok, dien hij greep. Hij sloeg dien
met kracht tegen een ruit. Rinkelend spatte ze uit elkaar.
Hij zoog in luid gelach het bloed van zijn hand en sloeg
nog eens met zijn stok tegen een ander huis, en zoo tegen
alle ramen.
In enkele minuten was het dorp wakker, en overal
uit de huizen kwamen menschen. De eerste, dien hij zag,
kreeg van hem een slag, dat hij kreunend in44n zakte.
Maar toen al meer en meer menschen zich om hem heendrongen, liep hij huilend weg. De dorpelingen vervolgden
hem tot aan de Wetering, waar hij over sprong. De
honden blaften aan den wal, verwoed. Doch niemand durfde
hem na to springen.
Drie weken later vond men zijn half-vergaan lijk in
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de Wetering, zijn stok nog altijd in de hand geklemd.
Bat was het einde van H ann e s Stri e, den zoepert.

ZEVENDE HOOFDSTITK.
Be oude J a nn in k en Gerard in e als nabestaanden
zetten zich bij de begrafenis op de kist. Be huifwagens
der boeren volgden in wijde rij.
Maar zijn zoon stood in de werkplaats der bakkerij
en bakte de brooden voor het begrafenismaal. Hij had
niet mede willen gaan.
„Ik goa neet mee noar de begrafenisse van een zoepert,"
zeide hij.
Trientje Willink was bij hem gekomen, en had
hem gezegd, dat het toch zijn vader was.
14 had met neergeslagen oogen naar haar geluisterd.
Doch toen ze had uitgesproken balde hij zijn vuist, en
schudde neen.
Z66 had de oude J a n nin k als eenig te representeeren
familielid receptie gehouden, en niemand kon den ouden
Jannink er een verwijt van maken., dat hij niet goed
ontving. Zelf in deftige rouwkleeren schudde hij meelijdend
het hoofd, wanneer er met gedempte stem over H a n n e s
S t r i e werd gesproken, en met eigen hand schonk hij de
koppen boorde-vol met koffie en liet Gerardien janhagel presenteeren.
Velen, die hadden gehoord van de ruime tractatie,
kwamen condoleeren. En zoo, koffie schenkend en koek
deelend, maskeerde de oude Jannink uitstekend den
slechten roep van Hannes Stri e 's vrouw en liet hij de
kracht der publieke opinie neerhameren op den naam van
IT annes S tri e. Niet een greintje van de eer van den
ouden Jann in k werd afgeveild •, maar knus-babbelend
gingen ze allen na, hoe wel H a n n e s S t r i e gestorven zou
zijn ! Had hij een einde gemaakt aan zijn leven ? Of was
hij 's nachts voorover in de Wetering gestort ?
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Wel sprak niet de domine bij het graf, maar des
middags, then alle huifwagens voor de boerderij van den
ouden Jannink stilhielden, stonden op de deel lange
tafels, en Gerardien in rouwkleeren. bediende : stoete en
kofffe, zooveel je maar wilde hebben. Alle Willinks
zaten aan; ook de Scholtens, de Breukinks, de
Klein Aarinks, Hannes Strie's vroegere buren,
bijkans het heele dorp.
Trientje Willi n. k, in den aanvang, had niet mede
willen gaan. Eerst had ze halsstarrig bedankt ; doch haar
vader, beslist, had haar gezegd, dat de oude J a n n i n k
een te goede klant van hem was, om hem te mogen
beleedigen. Ze had hoofdpijn voorgewend, maar dit had
haar niet geholpen. En dus, met neergeslagen oogen, had
ze den ouden. J. annink en N a en haar man en Piet
Nievelt, den broer van Na's man, en Gerardien de
hand gedrukt. Bij het begrafenismaal zat ze naast Piet
N i e v el t, en al schoof ze telkens van den ouden man af,
toch trachtte hij lollig haar te naderen . . . . En de oude
Jannin k, een oogenblik zijn plechtstatigheid, vergetend,
knikte hem vol lachende aanmoediging toe.
„Toa moar jonge ! 'n olde bok lust ook nog wel een
greun blaadjen."
En alien aan tafel lachten. Maar zij had een gevoel
of ze wel overluid zou kunnen huilen, en een groote
schaamte sidderde angst in haar ziel. Wanneer ze had gedurfd zou ze bruusk zijn. opgestaan ; maar, omdat haar
vader en haar broers mede-lachten, zei ze geen enkel woord,
en bleef zitten, haar handen in den schoot. Piet Niev el t,
zeker van het algemeen succes, wilde haar hand in de
zijne sluiten, maar ze ontworstelde zich aan zijn greep, al
fronste haar vader het voorhoofd.
Haar vader en haar broers schenen opzettelijk vooruit
te gaan bij den huisgang. Zij volgde met Piet Ni e v el t,
die haar vertelde, hoe hij 't bewerkt had, om naast haar
te mogen zitten. Hij vertelde haar van zijn boerderij en
zijn koeien ; de vrouw, die hem zou krijgen was gelukkig.
Hij zou niet op geld zien, wanneer zijn vrouw het hem
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zou vragen. Was N a Jannink niet gelukkig met zijn
broer, die Loch ook veertig jaar ouder was ?
Ze wilde 't hem eerst zeggen, dat er van N a J a nnink allerlei slechte geruchten liepen men zei, dat ze
haar man graag dood zou willen hebben, om met Hendrik
B r e u k i n k te kunnen trouwen, en men spate, dat haar
man haar altijd eerst liet proeven voor hij at : z(56, bang
zou hij zijn, door zijn jonge, coquette vrouw vergiftigd te
worden. Toen bedacht Tr i en tj e Will i n k, dat N a de
zuster was van Hannes Strie's vrouwenPeter Strie's
tweede moeder, en ze liep zwijgend naast hem.
Des avonds — haar geheele familie was uit, alleen
Peter Strie was thuis kwam hij terug en hij ging
bij haar in de kamer achter den winkel.
Peter Strie, onrustig, liep in den gang heen en weer.
Zij zat tegenover Piet Niev el t. Toen hij opstond,
stond zij ook op en zei :
„A'j dichter bie komt, roap ik Peter Stri e."
Hij ging weer zetten, en vertelde haar lokkend van
zijn groote boerderij.
„En wel achttien koaien," zeide hij, „en schoapen en
varkens bie de vleet en landerieen zooverre oe ooge moar
zeen kan. Da's allemoale an de karate van Terwoolde van
mien. ,,
„Ik nemme oe neet," zeide ze beslist.
„Te weet neet, wa'j weggooit, deerne," overreedde hij
haar. „Ze neumt mien de riekste boer van heel Gelderland."
nemme oe neet," riep ze en sloeg haar oogen naar
hem op. „Al was-ie zoo rieke as . . . . ik nemme oe neet.
Umda'k neet van oe holden kan."
„A'j 't wilt probeeren."
„Nee, nee," zei ze vol afschuw. „Zeuk 'n ander."
kan 't mien neet veurstellen," riep hij. En zijn
hoovaardigheid van rijken boer deed hem zich breed voor
haar zetten. „Te kOnt neet begriepen, wat-ie weigert,
meken. Achttien koaien en schoapen en varkens en een
beste boerderiee."
Plotseling schaterde ze 't
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„Ik trouwe toch neet met de koaien en de schoapen
en de varkens."
Hij keek haar verwonderd aan.
,,Moar dee he'k toch," zeide hij. „En doar kOn-ie noe
met mien de baas van wezen. Zoalange love ik toch neet
meer, meken. En dan bin ie de baas van 't heele spul en
dan kui'j trouwen met eedereAne, dee'j hebben wilt.
Want dan bin-ie Trientj en Willink neet meer,
moar de boerinne van mien boerderiee."
„Ik doa 't neet," antwoordde ze beslist. „Ik goa mien
eigen gangk. Goa ie den oewent."
„Ik wete wel, woarumme ie mien neet wilt hebben,"
spotte hij. „hoar dat zal oe neet lukken, meken. Dat za'k
oe veuruut zeggen. Den zul ie neet kriegen."
„Ie gilt oe mond holden," schreeuwde ze, terwiji ze
opstond.
Hij lachte luid en zag haar aan.
„Ik zal oe wel kriegen, a'j mien neet nemt. Of
wil-ie leever de zunne van Hannes Stri e, den zoepert,
den misdoadiger, dee in de gevangenis ezeten hef en dee
nog neet geliek was an een wild beest. Wil-ie den armoed.zoaier, dee gien stuksken grond in de wereld toe-heurt ?
As-ie den wilt nemmen, heb-ie 't op oe eigen geweten."
„Oa — wees stille ! wees stille," kreunde ze.
Hij bleef doorpraten vol treiter-vreugde. En ten laatste
zei hij •
„Noe goa ik hen. Maer nemmen z81 ie mien."
Hij liep langs Peter peen , luid, driftig, sloeg de bel
over, toen hij den Winkel verliet.
Peter ging in de kamer waar Trientje zat.
„Is 't tusschen oelie-beiden in orde ekomen ?" vroeg hij.
Zij antwoordde niet.
Hij keek haar aan.
„'t Is wat moois van mien vrindinne," zeide hij, „dat ze
pier 's avonds late 'n olden man binnen-loat. 't Is wat moois."
Ze bleef zwijgen.
„Ie mot 't zelf weten," deed hij onverschillig.
En hij ging de trappen op, naar zijn kamer.
(Wordt vervolgd.)

HET HOOGLAND VAN DEN IDJEN
DOOR

C. M. VISSERING.

Het uiterste Oosten van het eiland Java wordt van
de vlakten aan straat Madoera tot aan de wildernissen aan
den Indischen Oceaan, en van de lage stranden aan Straat
Bali tot aan den voet van het Janggebergte, beheerscht
door de overblijfselen van den geweldigen vulkaan van den
ouden Idjen, waarvan de instorting reeds in den tertiairen
tijd moet hebben plaats gehad.
-Hit den ingestorten kegel van den Idjen is ontstaan
een kratervallei, omsloten door hooge wallen, waarvan
een deel, de Kendengwand, tot op heden in den oertoestand is gebleven. Om de oude kratervallei hebben zich
in den loop der eeuwen hooge vulkanische randbergen
gevormd, de Ringgit, een voortzetting van den Kendengwand, de Merapi, de Ranti, de Djampit en de Soeket,
zware rotsgevaarten, tusschen twee- en drieduizend meter
hoog. Evenals de Tenggercirkel door den Smeroe afgesloten
wordt, heeft deze rotsencircus zijn afsluitberg in 't reusachtig lichaam van den Raoen, de grootste kraterkruin der
garde, vormend met den Idjen 4en machtig rotsgevaarte.
Van de uitgewerkte vulkanen dezer randbergen bezit
nog alleen de Merapi een werkenden krater, de Kawah van
den Idjen, met een ellipsvormig, negenhonderd meter lang
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en ruim vijfhonderd meter breed kratermeer ; de wateren
van dit meer vervloeien tot een kraterstroom, den Banjoe
pait, die zich gansch de krater-arena doorkronkelt, met
een kloof van meer dan zeshonderd meter diepte, den
Kendengwand doorsnijdt, en, opgenomen in den Banjoe
poetih, 't gebergte of stroomt naar de zee.
De oude kraterbodem van den Idjen bevat, met de
randbergen, meer dan twintig, nu begroeide, uitgebrande
kraterbergen, . welker vulkanische produkten geheel den
bodem overdekken, uitgezonderd in het Noorden, aan den
voet van den Kendeng, waar ongerept te vinden is 't
oudste deel van den vulkaanmantel, fijn, los, lichtgrijs,
kleiachtig zand ; weeldrig vruchtbaar land, ongeschonden
door de lavablokken, zoodat ook daar alleen de wateren
van den Banjoe pait een zoo diepe klove hebben kunnen
groeven in 't aschachtig zand van den Kendeng.
De ruim zeventien-honderd meter hooge Kendengwand
is de hoogste kraterwal van Java ; twee en een half maal
hooger dan de Moenggal om den Tengger ; en aan de
binnenzijde de steilste van 't eiland ; vijf-honderd-zeventig
meter wordt gestegen, op een lengteafstand van slechts
twaalf-honderd meter. Op den kam der buitenzijde ligt de
koffieonderneming Pantjoer, het eerste kultuurland, op den
Idjen aangelegd ; aan den voet der binnenzijde zijn
ontgonnen de landen Kalisat en Balawan, voor zoover
bekend, de eenige in de wereld binnen den cirkel van
een krater.
Op den voet van den Djampit, den meest Zuidelijken
randberg, is een nieuwe onderneming gesticht, een groote
veefokkerij, de eerste op Oost-Java. Door den aanleg van
bergweiden, gekweekt van graszaden, uit 's Lands Plantentuin en uit Australia, wordt getracht van dezen bodem in
dit klimaat een goed veevoeder te verkrijgen, om naast
inlandsch vee ook runderen van edeler ras tot inheemsch
ras te kweeken, waartoe Australische en Balische runderen
zijn ingevoerd. In twee opziohten, namelijk geheel OostJava van versche zuivelproducten te voorzien, en in een
gezond bergklimaat een nieuw arbeidsveld voor Europeanen.
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te openen, is deze nieuwe onderneming voor Indie een
groot belang.
Ons bijzonder voorrecht zal het zijn, dit grootsche
bergland te gaan bezoeken ; gastvrijheid te vinden op de
onderneming Kalisat ; de weidsche kraterarena door te
trekken naar het hooggelegen Kawah-weer van den machtigen Idjen.
I.
Te vier uur in den nacht verlaten wij per ‘automobiel
de suikerfabriek Tangarang te Tangsil. De atmosfeer is
koel ; door de snelle vaart hebben wij 't zeer koud ; door
't licht der maan is de nacht helder als de dag.
De tocht door 't maanbelichte land is hoogst fantastisch.
In de wachthuisjes der dessa liggen de gardoes te slapen ;
langs 't voetpad zweven donkere silhouetten van menschen,
die zware lasten dragen ; karretjes gaan langs den weg,
snel uitwijkend bij 't naderen van den auto ; kudden vee,
verblind en verwilderd door 't schel opdoemend licht, springen verschrikt op naar 't zwarte gevaarte met den hellen
schijn, teruggedreven door hun even verschrikte drijvers ; de
zware zwarte zuilen der boomstammen schijnen te zweven
langs den weg, gelijk telegraafpalen langs de spoorlijn.
De lantaarns van den auto worden uitgebluscht ; zij
geven een te valschen schijn op den maanbelichten weg.
Al wat zich te voet voortbeweegt, zoekend de koelte van
den nacht, snellen wij voorbij. Overal heerscht stilte ; er
is geluid van mensch noch dier ; geen paard hinnikt, nog
geen haan kraait ; in de dessa's ligt alle leven nog in den
dood van slaap. Alom heerscht nacht ; diepe stille nacht,
maar een nacht vol zilverglans ; een nacht zonder duisternis,
waarin boomen, velden, wegen zichtbaar zijn waarin zich
de menschen voortbewegen als donkere poppen op den weg,
zwart als de boomen opstaand in 't licht dat schijnt.
Aan weerszijden van den weg strekken zich dessa's,
hel beschenen zwart, tot op verren afstand zichtbaar aan
de horizonten lijnt zich duister 't land tegen den witglan-
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zenden maanhemel ; er is op aarde niets dan zwart en
licht ; noch kleur, noch schaduw, noch schakeering ; louter
zwart in zilverglans.
Nieuw licht daagt over de wereld uit 't Oosten ; naar
't Westen taant de zilverglans ; een strijd van licht ! Aan
de Oosterkimmen opdeining van gloedloos goucl ; Westwaarts glansverbreken van 't maanlicht. Omhoog in 't
firmament disharmonie van hemellichten, omlaag de aarde,
levenloos, vormloos, kleurloos ; daartusschen sombere atmosfeer. Dit nu is zichtbaar de dood des levens, een ontbindingsuur van 't heelal, een versterving voor herrijzenis.
Wat schoon was, is vergaan, 't mysterieuse leven van den
zilveren maannacht ; wat wonderschoon zal zijn, 't leven
van den dag, nog niet herboren.
Plotseling gloeit 't Oosten op ! Goudomstraald verrijzen
de bergkronen boven de duistere wouden. Een ondeelbaar
oogenblik en 't scheppingswonder is geschied, de • jonge
dag geboren ! Schittering overal ; alom warmte, gloed en
licht ; de wereld is herschapen tot een paradijs van glans,
gezegend met 't jonge schoone reine leven van den nieuw
geboren dag !
Stijgend snelt de auto voort in de richting van 't gebergte. Voor de dessa's staan de mannen en vrouwen in
sarongs gehuld, tegen de koelte der morgennevelen. Op
ons vragen naar den weg kan niemand antwoorden. Te
zes uur zullen er rijpaarden zijn in een kleine kali bij
Soember Gading, de Soengei Ertjes, gezonden door onzen
gastheer op den Idjen ; maar waar is de kali ? Het is zes
uur, hier moet de plek zijn, maar wij vinden den kleinen
bergstroom en ook de paarden niet. Na, een uur zoekens,
worden bij Coeval de paarden met hun Madoereesche geleiders onder 't loof van bamboeboomen in de steenachtige
bedding van een kleinen waterstroom ontdekt. Er zijn
uitsluitend heerenzadels ; de wegen van den Idjen warden
op dameszadels niet bereden ; er zijn to veel gevaren.
Uren gaat 't nu door de woudeenzaamheid over een
smal boschpad met steile dalingen en steile stijgingen,
langs diepe ravijnen, onzichtbaar door de weelde van 't
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tropengroen, tusschen twee hooge muren van dicht doorvlochten loofwerk van zoo groote eenvormigheid, dat men
er nauwlijks aandacht aan geeft, slechts met een soort
van vrees voor al 't ongekende leven, dan rechts, dan
links een blik werpt op de ondoordringbare wildernis.
Twee boomsoorten onderscheiden zich in den bladerenmuur,
de hoog gekromde waaiervederen der pinangpalmen en de
sterke pracht van 't frissche groene blad der wildepisangboomen ; en waar een opening is in 't bosch, daar
spreiden zich, de ruimte zoekend in 't licht, de boomvarenkronen uit.
Na twee uur rijdens wordt een kwartier gerust, voordat de groote klim begint.
Steller gaat dan 't stijgen ; onbegaanbaar wordt vaak
't pad door omge-v alien boomstammen en neergeslagen
takken ; zijdelings zoeken de paarden hun weg dan door 't
bosch. De lucht wordt altijd koeler, altijd ijler ; een lucht,
die cooed en krachten geeft.
Nogmaals wordt twee wren gereden ; de paarden
schijnen onvermoeid ; hoe meer zij den stal naderen, hoe
sneller zij gaan. 't Bosch wordt ijler ; bergtoppen, alangalangvelden, de hooge hemelen worden zichtbaar; wij
hebben den Kendengwand beklommen, 't hoogland van
den Idejen bereikt.
Op korten afstand klinkt paardengehinnik ; onze rossen
antwoorden onmiddellijk ; door de bladeren worden de
paarden zichtbaar. Een bocht van den weg leidt ons uit
het geboomte op een kleine vlakte ; daar staat een bendy,
bespannen met een schimmel, daarnaast een bruin paard
met een stalknecht ; een heer met een courant in de hand
.springt op van den grond, onze gastheer op den Idjen,
de Bestuurder der koffieonderneming Kalisat.
Een der dames wordt verzocht af te stijgen om met
den gastheer in de bendy den Kendengwand af te rijden ;
de afstand te paard is nog anderhalf uur naar de on.dern.eming, de bendy rijdt den weg in drie kwartier ; ik
neem in 't voertuig plaats. Als wij nauwlijks zij n gezeten,
.springt 't vurige paard vooruit. De jonge schimmel heeft
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nog nimmer een wagen van den steilen wand gereden, hij
doet dit heden voor 't eerst ; voor geval van nood, volgt
de stalknecht met 't tweede paard.
Binnen enkele seconden zijn wij uit het bosch ; van de
hoogte van den kraterwal af, is een smal zandpad in den
steilen bergwand uitgegraven, langs dit pad gaat 't in
vliegende vaart naar omlaag.
Ligt daar in de diepte voor ons een paradijs ? een
wonderwereld ?
Overweldigend is de aanblik op 't land, dat zich uitstrekt. Een verre wijde vlakte, met bosschen, velden,
heuvelen, dalen, in kleuren van groen, geel, zilver, wit en
gloeiend goud, oneindig zich uitstrekkend naar blauwe
horizonten ; schitterend leven in oppermacht van licht,
van kleur, van ruimte, rondom begrensd, tot aan de verste
kimmen, door gouden bergen.
Vliegend, als voortgetrokken door een gevleugeld paard,
slingert 't hooge brooze voertuig den steilen bergwand af;
't jonge sterke dier houdt toch den zwaren last nog krachtig
tegen, in fel beheerschte spierinspanning ; had hij de vrijheid,
hij sprong den afgrond te gemoet.
„Braaf, braaf", zegt telkens met zacht ingehouden
stem de meester tot 't paard, met sterken dwang hem
tegenhoudend ; maar altijd gaan wij sneller.
Ik weet niet waar ik heen zal zien : naar 't verre
wonderland ginds in de diepte of naar 't edele dier daar
voor mij, dat met vliegende manen, brieschend hoofd,
nerve-as trillend lichaam, in heftige opwinding voor 't eerst
de zware task verricht, een voertuig van den steilen rug
van den Kendengwand af te rijden.
„Braaf, braaf", klinkt 't altijd rustig en beslist
uit den wagen, terwijl 't paard al opgewondener wordt,
met steigerend gebaar den wagen tegenhoudt, 't hoofd,
door den meester streng getrokken naar den rotswand,
steeds terugwerpt naar de zijde van den afgrond.
Er waait een hevige wind uit de vlakte ; 't daalt
altijd steiler in geweldige vaart. Hoed, Naar, kleederen,
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alles waait op, alles is in beweging zelf klampt men zich
aan 't voertuig vast.
„Wonder, wonder, wonder mooi !", is 't eenige wat
men zeggen kan.
„Ziet U maar rond", zegt zacht mijn buurman, „ik
mag Been oog van 't paard afslaan" ; in een adem gaat hij
voort met spreken tot 't paard.
Hoe ben ik ook verdeeld in de openbaring van 't
natuurtafreel daar voor mij, in de heftige opwinding van
't jonge paard en de onbeschrijfelijke steilte van den weg,
die hevigen angst zou opwekken, zonder de rustige bezadigde
leiding van de krachtige persoonlijkheid naast mij. Men
gevoelt, dat meester en paard een zijn; hoe kent de leider
zijn paard, hoe luistert 't angstige dier naar de stem des
meesters.
Verscheidene zigzaggen van den weg zijn afgelegd ;
scherpe bochten omgeslagen ; steeds raaklings gaat op den
smallen weg 't wiel van den wagen langs den afgrond.
Welk een spanning in de afwachting bij 't omslaan van
iedere nieuwe bocht. Zichtbaar wordt 't paard te opgewonden ; wij hooren den stalknecht en den snellen hoefslag
van den Bruin vlak achter ons.
„'k Zal moeten omspannen, hij houdt 't niet vol",
fluistert mijn buurman tot mij, maar zacht tot 't paard
roept weer de rustige intieme stem : „Brave, brave, brave".
Een stuk van de wij de vlakte is uit 't gezicht ; een
derde van den steilen wand in ongelooflijk korten tijd
afgereden ; wij zijn gedaald tot aan de toppen van 't oerbosch, nu een vlak van gelijke hoogte voor ons. 't Paard
briescht en snuift ; hij moet den kortsten draai van den
geheelen weg nu om ; hij neemt den draai te kort ; links
is de wand, rechts de afgrond ; hij komt den hoek van de
vooraitstekende rotspunt niet om, steigert terug, neemt een
sprong voorwaarts, staat recht voor den afgrond, de beide
voorbeenen wijd gestrekt tegen de helling naar omlaag ;
zoo houdt hij met uiterste krachtsinspanning 't voertuig
op den rand van 't ravijn nog tegen.
Met een sprong is de Bestuurder op den grond. „Zitten
3
0. E. X 7
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blijven", beveelt hij kort tot mij. Hij grijpt 't paard met
beide handen bij 't hoofd. „Onmid.dellijk achterwaarts
uitspringen", beveelt hij weer.
Met een sprong ben ook ik over den rug van 't hooge
voertuig op den grond ; hoe, weet ik zelf niet.
Achter ons is de stalknecht van 't paard gestegen; hij
heeft de slendang om 't hoofd van den Bruin geworpen
en hem tegen den bergwand geleid. Hij schiet toe, houdt
den wagen tegen ; met zijn meester samen brengt hij paard
en voertuig weer op den weg. Alles geschiedt in enkele
seconden.
„De Schimmel mag niet verder rijden", zegt kalm de
Bestuurder; hij zelf spant hem uit. Langzaam leidt de
stalknecht 't trillend dier een eindweegs terug op den weg.
De Bruin wordt nu voor de bendy gespannen; 't paard
heeft een wond aan den hals, waarom nu heel voorzichtig de
slendang wordt gebonden, voordat 't hoofdstel wordt opgezet.
„Zooals U ziet, men is hier op den Idjen zijn eigen
stalknecht", zegt bedaard mijn begeleider.
Ik zie het, en ik denk er bij, welk een meesterschap
zoo to hebben gereden, op zoo'n weg, met zulk een paard.
„Wilt U instappen ?", wordt mij verzocht als alles
gereed is.
Pijlsnel rent 't nieuwe paard nu voort ; wij hebben de
grootste steilte gehad ; 't voertuig wordt niet weer tegengehouden.
„Is U erg bang geweest ?", vraagt mijn buurman. „De
Bruin kent den weg, hij is de eenige van al de paarden,
die voor de bendy den wand afrijdt, maar ik heb hem
moeten sparen om de wond aan zijn hals en daarom. den
Schimmel moeten nemen."
't aaat nu in duizelingwekkende vaart 't bosch door,
immer naar omlaag over een heel smal pad, eerst langs
nieuwe ontginningen, dan door koffietuinen, eindelijk het
terrein voor de Bestuurderswoning der koffieonderneming
Kalisat over.
Wij hebben de plaats onzer bestemming bereikt, een
kultuurland in de arena van een krater !
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De eerste kennismaking, met den bewoner zoowel als
met het oord, mag gezegd worden to zijn geweest zonder
eenige banaliteit.
II.
Een bloemenhuis in de arena van een uitgebranden
krater !
Feeriek is de versiering van 't omringend leven, onder
't licht van den vroegen dag. De gele alangheuvelen van
den Kendengwand liggen als elyseesche velden nog blauw
omwaasd; de duistere bosschen op de helling staan nog
in sluieren van geheimzinnigheid; de bloemen sluimeren
nog onder Naar kleed van dauw. Rond alom ruischen
geluiden van levend water; koelte, kalmte, rust, frischheid
ademt 't leven, onder vernieuwd genot van de warmte van
de zon.
't Huis, met rondom galerijen, is geheel verborgen
onder klimplanten ; van 't dak clangs de pilaren, van de
pilaren tot op den grond, een val van bloeiende twijgen
vol donker blauwe klokken.
Voor 't ombloeide huis is een plein met rozenperken,
vol weelderige planten, wit, rose en rood bebloeid; enkele
groote bloemenstruiken met bamboe omheind, ter bescher-ming tegen de wilde zwijnen.
Achter 't huis lange, smalle bloembed-rijen in helle
kleuren van bergflora ; grootbloemige verbena's, wit en
blauw, 't intense blauw der gentianen ; leeuwenbekjes rose
en geel ; hoog-statige lelies oranje-rood ; achter de bloembedden groentebedden ; daarachter de open paardenstallen,
met de woningen der stalknechten.
Links tusschen 't huis en den donkeren boschkant,
-tot de hoogste toppen van de boomen, begroeid met kleine
zonnebloemen, is een orchideeengaarde, in stille pracht
van blanke bloemen; albastkleurige lelies, Leer bleeke
oleanders en porseleinachtig doorschijnende orchideeen ;
looter witte bloemen tegen den donkeren rand van 't bosch.
Rechts van 't huis een groote open rozenhof, omringd van
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tropische ooftboomen ; rozen overal, als groeiend in 't
cr gang
(Y
wild. Recht door den hof een lane
b
b a
b van witte
rozen, opbloeiend in losse ranken om bamboelatten; een
rozengaarde zoover 't oog kan zien. Verscholen achter den
rozentuin, de werkgebouwen der onderneming.
Zoo staat in een aureool van bloemen eenzaam deze
menschenwoning, in de wildernissen van den krater. En
om 't bloemenhuis in wijderen kring, een tweede hoogere
bloemenmuur van bloeiende Solanumboomen ; zwaarkronige schaduwboomen met lila bloemen, in kleurenovergangen van diep donker zwart-paars tot zacht paarsachtig
wit-groen, zoo fijn, zoo teer, zoo zacht van tint en bloei,
dat zelfs de witte rozen in den hof niet edeler schijnen.
Om dezen dubbelen bloemenmuur de wildernissen ; naar
't Noorden afgelijnd door de hooge heuvelen van den
Kendeng, groen waar nog 't maagdelijk woud heerscht,
geel waar de alang-alang groeit, wit waar de alang-alang
bloeit. Zoo staat 't bloemenhuis van Kalisat in den uitgebranden krater van den Idjen.
Dit kultuurland in de wildernis wordt bewoond door
drie Europeanen; den Bestuurder der onderneming, zijn
echtgenoote, en de zuster zijner echtgenoote, een jong
meisje ; door tien paarden en vier honden, behoorend tot
't gezinsverband ; en door een kleine nederzetting van
inboorlingen op korten afstand in den ondernemingskampong. De tiid van den koffieoogst is voorbij ; in den vollen
oogsttijd wordt de bevolking vermeerderd met Madoereezen,
die jaarlijks overkomen van hun eiland en, na afloop van
den arbeid, daarheen teruggaan met 't verdiende loon.
't Gelukkig begin van den dag vangt aan op de
galerij aan de zijde van den rozenhof; daar staat 's morgens de zon, daar komt ieder zich verwarmen na de doorstane koude van den nacht en daar wordt de Indische
morgenlafenis, de koffie, voorgediend; hier de uitnemendste
koffie van Oost-Java, gewonnen op eigen bodem.
De gebruikelijke morgenomgang door den tuin wordt
gemaakt; als de bloemen zijn bekeken, worden de paarden
bezocht ; daar staan ze alle, hinnekend en trappelend na
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de rust van den na,cht; vooraan Lady, een bruine merrie
met haar veulen ; dan FaVorit, een mooi donker bruin
paard ; daarnaast de jonge merrie Riekje ; dan volgen twee
prachtige volwassen raspaarden, de groote schimmel Poetih,
't rijpaard van den Bestuurder, en Sultan, een grauwe
appelschimmel, de mooiste van den stal en de lieveling
van 't gezin ; dan Bles, een kittige Bimanees, de vurige
jonge Schimmel, de Bruine, en eindelijk een oude witte
merrie met haar hoogbeenig klein zwart veulen, Moro.
Na 't ontbijt, wandelen wij 't bosch in naar den
Redjingan, een weg met drie natuurlijke steenen poorten,
met historische herinneringen aan de Baliers, die op deze
plek 't laatst hebben stand gehouden tegenover de bewoners van den Idjen. De weg is kaal en open en steenachtig, en voert naar een stuk geheimzinnig oerwoud.
Op een omgevallen boomstam wordt even uitgerust,
naast den boomstam is een plek rul nand, bedekt met
afgevallen bladeren. 't Jonge meisje, dat ons begeleidt,
wij st op de zandplek.
„Versche tijgersporen !", zegt zij zacht. „Een paar
uur geleden, v66r zonsopgang, moet hier een tijger zijn
geweest."
Duidelijk zichtbaar zijn de sporen ; zij geven een nieuw
gezichtspunt in de kennismaking met 't oord, dat even
stemt tot nadenken, en onwillekeurig in 't bosch doet zien.
Wij keeren door de koffiebosschen huiswaarts ; overal
door 't bosch ruischt levend water, verkwikkend met vochtgeluid de droge atmosfeer. Ver rennen de honden telkens
vooruit, ons opwachtend, hijgend, plat op den buik gelegen,
in 't water.
Te vijf uur wordt de thee in den tuin voor 't huffs
gebruikt; alle huisgenooten zijn vereenigd, menschen en
honden, en de paarden komen uit de stallen om te grazen
in den tuin.
Als een vlucht van bonte vlinders, komen nit den kampong jonge vrouwen en kleine meisjes om de paden en de
bloemen van 't voorplein te besproeien. Zij putten water
nit de Kalisat en met haar watervoorraad op 't hoofd,
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trippelen zij 't voorplein over, besproeien bloemen, nand en
gras, verspreidend lafenis van vocht voor mensch en dier
en plant.
Kleine zwarte zwijnen komen telkens springen nit 't
bosch ; zij komen op de rozen af, maar worden met verwoed
geblaf weer teruggedreven door de honden.
't Werkvolk gaat langs den weg, huiswaarts keerend
naar den kampong of naar de werkgebouwen voor 't uitbetalen van de loonen. De oogsttijd is voorbij : de mannen
werken in ontginningen, de vrouwen en de meisjes brengen
nog een weinig koffie binnen, de kleine jongens schadelijke
kevers, waarvan de vangst per stuk wordt uitbetaald.
Dan plotseling valt de nacht; de menschen zijn verdwenen, de paarden teruggeloopen naar den stal ; de bloemen sluiten zich, de vogels zwijgen, geen vlinder wiekt
meer langs de rozen. Myriaden geuren van den tropenbloei
verzwaren nu den adem van den nacht.
0 ! hoe wordt in de eenzaamheid gevoeld 't sterven
van den dag, 't leven van den nacht.

Een tocht te paard wordt ondernomen naar 't koffieland Balawan, de tweede onderneming op den Idjen, in 't
vruchtbare dal van Balawan, op anderhalf uur afstands
van Kalisat gelegen.
De weg voert door nieuwe ontginningen ; de paden
door 't half gerooide bosch zijn nog zeer mul. Bles, de
Bimanees, verzakt plotseling in een kuil, zijn berijdster afwerpend, die nit den kuil gesprongen, onmiddellijk 't verschrikte dier weer bestijgt.
In 't gastvrije huis van den Bestuurder wordt de rijsttafel gebruikt, daarna te voet een tocht ondernomen naar
de kloof en den waterval van den Banjoe pait.
De boschpaden zijn brandend heet ; telkens moet men
zich van voetbekleedselen ontdoen om warme aluinhoudende
waterstroomen te doorwaden. Plotseling staan wij voor den
loodrechten wand van de kloof, waar zich met overweldi-
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gend geraas de stroom omlaag stort tusschen de diepe
duistere bergwanden ; in Welk een afgrond!
Naast den breeden val, slaat, wit van waterstof, de
smallere waterstreep der Kalisat zich in de diepte, 't oorverdoovend ruischen van den hoofdval nog vergrootend ;
bruischend vliegt 't schuim naar alle kanten op.
Somber, duister, eng, is de kloof; doch op enkele uren
van den dag schiet de zon haar brandende stralen de rotsengte
in, en door de macht van zonnewarmte, schaduw en water
is in de kelderachtige spelonk een plantengroei ontstaan,
krachtig en weelderig als van de bosschen op de vlakte.
Banjoe pait, „Bitter Water", heet de stroom, zijn oorsprong
vindend in 't kratermeer, zich kronkelend gansch de kraterarena door.
Dieper 't bosch in ligt de „Tjeding", letterlijk vertaald
de „Badkuip" ; een ellipsvormig bekken om een bron van
warm, kalksteenhou.dend water, onder een steilen hoogen
zwaar begroeiden rotswand. In 't zachte pauwenblauw van.
't onbewogen watervlak, violet beschaduwd tegen den rotskant, weerspiegelen zich bloemen, bladeren, takken, en
iedere zichtbare scam in 't dichte bladgewelf van den
wand, waardoor 't bekken voor 't oog een onmetelijke
diepte verkrijgt.
Met siepelend geluid druppelt het to veel water over
den rand van 't bekken, opbouwend met eigen kalkhoudend
vocht de druipsteenwanden van de Tjeding.
Al wat 't Coeval op den bekkenrand werpt, grashalmen,
bloemtwijgen, afgevallen bloesems en bladeren, kleine
schaaldieren, insekten, miniatuur visschen, wordt versteend
in 't kalkwater, en vastgemetseld tot een krans van beeldhouwwerk, in fantastische festoenen van bloemstengels en
bamboelinten om schaalgedierte, insecten en afgevallen loof
van planten ; lofwerk, immer aangroeiend, tot eeuwig voortbestaan, om de druipsteenwanden van 't bekken. Al wat
in den steendood wordt omvangen is van eenzelfde kleur,
zacht, grijswit, een verbleekte doode kleur om 't lichtend
pauwenblauw.
Hoog boven 't bekken rijst de rotswand, vol zonge-

40

HET HOOGLAND VAN DEN 'DAN.

twinkel op levende lianen en wuivend bamboeloof, in kleurenspel van schitterend groen. En hoog daarboven een
doorkijk naar den klaren hemel, waarvan 't helle licht
de diepte niet bereiken kan.
Een wonder van verborgen intimiteit in de wij de open
tropenwereld, is deze plek vol stille harmonie van schoonheid. En nu to weten, dat dit een deel is van de aarde,
waar wordt gezwoegd en wordt gestreden ; hier, waar stilte
heerscht, onbewogen als 't versteende leven om 't bekken,
en vrede, onverbroken als de eenheid van 't watervlak . . . .
Onder de struiken om 't bekken heen, borrelen overal
bronnen op, waaruit zich beekjes vormen, die door 't bosch
vervloeien naar de wateren van de Kalisat, meestorten
met den woesten val van den Banjoe pait in de duistere
kloof en opgenomen in de wilde wateren van den Banjoe
poetih stroomen naar de zee.
„Banjoe poetih", stroom van zilver, bindend dit gewijde
oord der eenzaamheid aan 't groote menschenleven ; kronkelend door bosschen, neerslaand door ravijnen, vervloeiend
in valleien, besproeiend sawahs en rietvelden, verfrisschend
dessa's en steden, weldoend het land ! Een zilveren band,
die deze stille rustplaats, over 't machtig werk van menschenhanden heen, een maakt met de groote rust der zee.
Voor zonsondergang keeren wij langs een anderen
weg dan in den morgen, over de vlakte huiswaarts.
De zon is reeds gedaald ter kimme ; slechts een laatste
purperen naschijn omstraalt de kronen van de bergen. Maar
naar 't Westen zijn Loch de luchten rood ; rozige rookdampen
omwalmen den rooden hemel ; 't zijn brandende alang-alanglappen links op de vlakte en rechts op den Kendengrug ;
't zijn de onmetelijke aardsche vuren der velden, die naar
den hemel opgloeien, heller en feller dan de brand van den
zonsondergang.
't Is geheel duister als wij 't steile, steenige pad van
den Redjingan afdalen, de drie steenen poorten door, met
de herinneringen aan den laatsten strijd der Baliers. De
paarden loopen op 't gevoel ; wij kunnen ze niet meer
leiden ; in zulk een duisternis zien menschenoogen niet.
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Wee hem, die met zijn ledematen den steenen wegkant
beroert !
Bij 't naderen van den stal loopen de paarden sneller ;
een paar malen klinken de hoefslagen luid op over houten
bruggetjes ; wij hooren onder ons 't water ruischen. De
kamponglichtjes schijnen op, dan plotseling gaat het in
gestrekten draf den tuin door over 't voorplein van 't huis ;
bedienden schieten toe om de paarden snel te grijpen en
te voorkomen, dat zij met hun berijders rennen naar den stal.

Iv.
De witte merrie heeft een keelontsteking, een der
huisgenooten een gezwollen aangezicht, ongesteldheden
vermoedelijk door dezelfde oorzaak ontstaan, besmetting
door stof; en met dezelfde middelen behandeld, jodium,
kajoepoetih-olie en priesznitzverband.
De vroege zon staat weer op den Kendengwand ! De
graszeeen op de hellingen, waarin de tijgers gedurende de
nachtelijke uren rond waren en waar de Nolen zijn, in
welke zij zich over dag verschuilen, zijn gouden woestenijen,
stralend van licht ; de hemel glinstert van gloed. 't Is alsof
de witte rozen nu dansen in de lucht ! Soms fladdert er
even een vlinder over, schitterend van kleuren; en in de
boom en en over de grootste bloemen vliegen kleine vogels,
vliegenvangers en honingvogels, purper en scharlakenrood ;
wonderen van gewiekte schoonheid, insecten purend van
de bladeren, honing puttend uit de bloemen, levend hun
vlinderleven in 't eeuwig jonge licht binnen de oude kraterwallen.
Wij brengen de morgenuren in de koffietuinen door.
Er bestaan op deze onderneming twee verschillende
kweekmethoden ; er zijn koffietuinen, aangelegd op den
maagdelijken bodem van het gerooide woud, en er zijn
koffieplanten gekweekt onder gedund oerbosch.
De tuinen zijn aangelegd onder kunstmatige schaduw
van Albizziaboomen, waarvan 't loof de planters beschermt
tegen te felle zon en tegen de koude der nachtvorsten ;
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de koffiestruiken staan geplant in Lange rijen van Oostnaar West, van Noord naar Zuid. De tuinen zijn in beide
richtingen met voetpaden doorsneden, de planten van
menschenhoogte, iedere boom met zijn bijzondere eigenschappen, stuk voor stuk gekend, door den meester van
de plaats.
Onder 't gedund oerbosch groeien de koffieplanten in
't wild, verscholen onder 't loover van 't woud ; de zwaarste
boschboomen zijn geveld, 't te weeldrig groen gedund,
maar de groei van 't tropenbosch wordt door 't snoeimes
niet beheerscht, de koffie groeit op onder diepe schaduwen
van 't woud ; de struiken staan hier niet geregeld, zij
groeien ongebonden, de paden zijn niet aangelegd, zijn
zwaarder, muller, minder onderhouden, dan in de tuinen.
't Is wonder licht onder 't loover der Albizziaboomen !
De zilveren stammen staan als hooge witte berken tegen
de blauwe lucht. Geestig twinkelt de zon Naar duizend
schitterpunten op 't glanzend donker groene blad der koffiestruiken, zonbevlammend de tuinen tot in 't verst verschiet.
Iedere boom is vol in knop en iedere knop tot berstens
toe voldragen. E6n tropische regenbui en 't bosch van
donkere hardbladerige planten zal omgetooverd zijn in een
bosch van witte bloemen, vol geuren van oranjebloesem ;
een bosch van wit, onder 't zilver van 't Albizzialoof!
Ook onder 't oerwoud zijn de boomen in berstensvollen
bloeidrang ; ook daar wacht 't volbloeien van iederen struik
op 't vallen van den eersten regen. Hoe zal dit duistere
woud vol witte bloemen zijn ? Vol milde bloesemgeuren ?
Ginds in de Albizziatuinen een feest van wit in gouden
glans van volle licht ; hier in de schaduw van 't donkere
woud een stille bloemenpracht vol zoete geuren.
Door 't donkere bosch ruischt water overal ; levend
water, springend over steenen met kabbelend vochtgeluid;
maar in de tuinen is alles zandig, dor en droog.
't Gaat heuvel op en heuvel of door tuin en bosch,
en om ons overal de bloeidrang. 0, dat de regenval nu
komen mocht, om 't bosch te brengen tot de hooge weelde
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van den bloei ; dat 4en magisch woord de waterstroomen
konde neer doen dalen !
Onze gastheer is met een der huisgenooten te paard
naar de veefokkerij aan den voet van den Djampit geweest.
Hevige alang-alangbranden woedden op de heuvelen van
den Djampit; aan weerszijden van 't paardenpad stonden
de steppen in vlammen ; 't werd op den terugrit een rijden
voor 'even, waar de paarden in vliegenden galop nog
tusschen de vuurzeeen konden doorspringen.
De ziekte der merrie is sedert den morgen zeer toegenomen. Veeartsenijboeken worden geraadpleegd ; medische
help is voor mensch noch dier op twintig uren afstands
te verkrijgen. 't Kleine zwarte veulen is niet van de moeder
of te slaan ; 't wordt nu gevoerd met pap. De stemming
onder de menschen is gedrukt om 't lijden van 't dier, dat
hevige smarten uitstaat, alle voedsel weigert en zichtbaar
afneemt.
Als 't dalend licht van 't „Oog van den Dag" de aarde
beschijnt, is weer 't avondbedrijf in vollen gang. Als ganzen
achter elkaar, gaan de kampongmenschen over 't coniferenpad met roode canna's, langs 't voorplein. In bonte kleuren
van gele, oranje en roode baadjes zweven weer de vrouwen
en meisjes, bloemen besproeiend, door den tuin ; de diklijvige zwijntjes wagers zich telkens tusschen de rozen,
aanhoudend verjaagd door de keffende honden. Poetih, de
Bruine en Sultan grazen in den twin ; de appelschimmel,
die altijd meer durft dan de andere paarden, is, verlokt
door lekkernijen, genaderd tot de theetafel ; maar 't heftig
hondengekef heeft hem plotseling verschrikt, en 't ongebreidelde dier springt met prachtige sprongen door den
tuin, in zijn opwinding de Bruine en den Schimmel in
wilden ren meeslepend. De beide andere paarden worden
door toeschietende bedienden opgevangen en naar den stal
geleid, maar Sultan is niet te breidelen ; met doffe ploffen
van de hoeven in 't mulle zand jaagt hij 't voorplein rond
als een schoolpaard in de arena van een circus, mensch
en dier op de vlucht drijvend ; alles wat loopen kan vlucht
binnenshuis. Alleen de meester blijft kalm, tracht zacht 't
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paard te lokken, krijgt hem eindelijk in bedwang en veilig
in den stal. Zoo wordt dit thee-uur een rustuur vol beweging.
Alleen de bloemen staan volkomen stil in den avondschijn ; de oleanders en de lelies in den orchideentuin met
gewijde pracht van blanke bloemen, licht stralend in den
naderenden. nacht.
Onverhoeds weer komt de nacht ; hier in de wildernis
ontzettend van beteekenis door duisternis en eenzaamheid.
De schijnende witte bloemen, 't coniferenpad, de boschrand,
alles is plotseling verdwenen. Er is niets dan nacht met
sombere geluiden. Van alle kanten komen de geluiden. op;
't sjirpen der krekels wordt overstemd door 't krassen der
gerrets, Wier geknars als van draaiende zaagmolens, tot ver
in den omtrek de stilte verscheurt.
Nabij 't huis slaat de doffe slag van een nachtvogel.
Iederen avond op dezelfde plaats, op 't zelfde uur, keert
met de regelmaat van een uurwerk, 't doffe tikken van
een snavel op een boomstam terug; weemoediger nog dan
de geluiden der insecten, droefgeestig als een doodsklank,
Os een sein voor 't afscheid van 't leven, is deze roepstem
in den somberen nacht. Maar de bewoners dezer eenzaamheid zijn aan dien doodschen slag gehecht; 't is in verbreking van de stilte een geluid dat rust geeft ; er is toch
lets om naar te luisteren in de wijde eenzaamheid. Men
zou den vogel missen als hij zweeg, als 't zwijgen van een
trouwen vriend, op wiens komst men altijd rekenen kan,
wiens groet een schok van welbehagen geeft.
Menschen en dieren gaan binnenshuis ; deuren en
vensters worden gesloten ; met een weldoend besef van
veiligheid trekt men zich terug binnen de muren.
V.
De lucht is heden zacht bewolkt.
Zal de regen, waarnaar zoo is verlangd, nu eindelijk
komen ? Zal het ons nu toch gegeven zijn de bloemenweelde van de tuinen te aanschouwen ?
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Een zonlooze dag in Indie is als een dag die rust !
't Jubelend, schaterend, klaterend licht is weggescholen
achter wolken ; wit is de hemel, de wolken zijn grijs. 't Is
alsof de natuur onder dien hemel stiller, stemmiger, rustiger
is ; alsof de rozen nu niet dansen in de lucht, maar rank
zich slingeren om de bamboelatten ; alsof de paarse bloemenboomen met de bloemenslingers op de twijgen, nu stemmig
staan als kerstboomen.
Ook in de menschen is weer kalmte ; meer nadenken ;
alsof ook zij nu rusten moeten van al de dagen in het
licht der zon. Gedempter leven overal, zachter geluid, ingetogener vroolijkheid, als van een meer bezonnen zijn.
Het is nu als een zoele zomerdag van 't Westen, met
droomerig genot van zoet gekwinkeleer van vogels, en
fladderen van vlinders, over bloemen, die niet trillen in
het licht.
De zieke merrie is nit den stal gebracht. Stil staat
zij te grazen. 't Hoogbeenig veulen dartelt om haar peen.
Welk een vrede, welk een rust hier in volmaaktheid !
Ik rijd met den gastheer in de Amiricaine naar het
oerwoud ; de jonge Schimmel is aangespannen ; er gaat een
man te paard mee, om 't voertuigje tegen te houden op
een sterke helling, die wij in een der koffietuinen af
moeten en die 't kittig dier af zal willen springen ; hij
gaat nog slechts zoo kort in 't gareel.
Door welk een plechtige geheimzinnigheid wordt het
bosch beheerscht. Geen zongetwinkel op de bladeren, maar
ver, ver in 't verschiet, hooge doorkijken van licht. Sterk
beseft men in de duisternis van 't woud, hoe schel Loch
't tropisch licht blijft achter de wolken en de witte
luchten, hoeveel verblindends er nog is in dien gedempten schijn.
En welk een stemming in de natuur. Het maagdelijk
woud is als een onmetelijke tempel, zonder aanvang noch
einde, waar men in- noch uittreedt, waar men doorhenen
schrijdt, in hoog besef van onverstoorde plechtigheid.
In den namiddag wordt de Bestuurder der onderneming
Pantjoer verwacht, die zal blijven overnachten ; hij is de
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eerste geweest, die de ontginningen van dit hooggebergte
heeft geleid.
Allen zijn bijeen om de theetafel op het voorplein. De
honden geven acht op 't geluid van hoefslagen.
Een karakteristieke gestalte komt uit het bosch gereden,
in kaki gekleed, de kris in een bandelier op den rug ; een
klein man met een langen Witten baard op een klein inlandsch
bergpaard gezeten. Ruiter en paard hebben een zwaren
tocht achter den rug; beiden zijn zichtbaar tot het uiterste
afgemat. Zij hebben van den Banjoewangi-kant den Idjen
bestegen.
Als de gast is afgestegen en hem thee is aangeboden,
vraagt de gastheer : „Hoe is de weg ?"
„Slecht !" luidt het antwoord ; „bijna onbegaanbaar".
leder zwijgt ; over drie dagen zal dit onze weg zijn
om van den krater naar Banjoewangi af te dalen.
„Is er nieuws ?", vraagt de reiziger.
„Een hybried gevon den !"
— „Waar ?"
„Op een halfuur afstands in 't bosch van Kalisat."
— „Wij gaan er oogenblikkelijk heen, voordat de
duisternis invalt."
De gastvrouw overreedt den vermoeiden miter nog een
oogenblik te rusten ; hij is zichtbaar zoo uitgeput. Ons beduidt
de gastheer, onze verbazing ziend over zooveel geestkracht,
dat men gaarne een dag zou loopen om een hybried te zien,
een nieuw ontstane plant, die tot een soort gekweekt, een geheel koffieland voor ondergang kan redden, wanneer de oude
soorten door ziekte of schadelijke kevers zijn uitgeput.
„Er is veel kwaad yolk in 't bosch", vertelt de nieuw
aangekomene ; „er zijn losgelaten gevangenen uit Banjoewangi, die zich in de wildernis verschuilen." Zeer keurt
hij af, dat wij reizen zonder wapenen.
Er ontspint zich een gesprek over de gevaren van 't
oord. Op Kalisat worden ook door de dames, van tijd tot
tijd schietoefeningen gehouden, die in hooge mate de
belangstelling der opgezetenen. wekken ; het is goed dat
dezen weten, dat vooral ook 't schot der vrouwen nimmer
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't doelwit mist, want wanneer de Bestuurder voor zaken
naar de stad gaat en zijn echtgenoote hem vergezelt, neemt
zijn jonge schoonzuster de leiding der onderneming op zich.
Vaak ook waren dieven door den kampong, die van den
armen inlander vee of paarden stelen, 't eenige wat zij
soms bezitten.; wie zich vergrijpt aan wat den armen kampongbewoners toekomt, wordt opgespoord en gestraft; in
zoo groote eenzaamheid moet men zijn eigen rechter zijn.
„Zijn hier de gevaren voor tijgers niet grooter dan die
voor menschen ?" vraagt een onzer.
„Dit hangt voornamelijk van eigen koelbloedigheid af",
antwoordt de Bestuurder. „'t Gevaar voor een tijger is vooral
in eigen houding ; zelfs voor hem, die altijd in de wildernis
leeft, is daarvan vooruit niets to zeggen. Niet lang geleden
heb ik tweemaal een ontmoeting met een tijger gehad,
en in beide gevallen volkomen tegenovergesteld gehandeld ; een groot gevaar bij een onverwachte ontmoeting
is 't plotseling verlamd worden. De eerste maal besteeg
ik van Banjoewangi den steilen Idjenkam met een Europeaan,
die mijn gast zou zijn, op eigen paarden gezeten. Ik vermoedde
onraad, want de paarden werden plotseling schichtig; mijn
aandacht was dus op 't uiterste gespannen. Wij waren
midden in 't oerwoud ; rechts nosh links een doorkijk.
Plotseling hoor ik vrij nabij den zwaren galm, die als de
donder door 't bosch klinkt, 't geluid, waarin men zich
nooit vergist, wanneer dat eenmaal is vern omen, 't brullen
van den tijger. Omkijkend naar mijn reisgenoot, zie ik
hem storten van 't paard, hij blijft liggen op den grond
naast 't schichtig geworden dier, dat onbeheerd staat. Mijn
eigen paard verkeert in denzelfden angst ; ik spring er af,
bind het met den teugel aan den eersten boom, grijp 't
tuig van 't tweede paard, neem den man als een kind op,
zet hem in 't zadel, klem in zijn rechterhand de leidsels,
klarap zijn linkerhand vast in de manen. van 't paard en
roep hem toe : „rijd voor je leven !", overtuigd, dat hij dit
niet kan, maar dat 't paard dit wel zal doen, zoodra 't
eerste paard voorgaat. Ik maak dan mijn eigen paard vrij,
spring er op, rijd zelf voor 't leven. Veilig thuis gekomen in
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de mooning van Kalisat is de gast nog van schrik weer dood
dan leveed. Had de tegenwoordigheid van geest mij then
ontbroken, dan waren wij beiden des doods geweest."
De gastvrouw beweert, dat men een ontmoeting met
een -biker iemand altijd aan kan zien.
„De tweede maal gebeurde juist 't tegenovergestelde",
vervolgt de Bestuurder. „Ik inspecteerde de koffietuinen
tegen den Kendengwand gelegen, vrij nabij 't huis. Op
eenigen afstand in 't gebergte zie ik stofwolken omhoog
gaan. Er waren den laatsten tijd telkens koffiedieven geweest,
doch ik had ze niet kunnen uitvinden, meende nu ze hier
te vinden, vluchtend op 't geluid van den hoefslag van
mijn paard ; ik was ongewapend, had zelfs geen karwats
bij mij, maar voor de koffiedieven ben ik niet bevreesd,
't waren waarschijnlijk menschen van mijn eigen yolk. Ik
bind Poetih, den schimmel, waarop ik reed, aan een boom
in 't bosch, kruip geruischloos door de struiken de helling
op, naar de plaats, waar nog voortdurend de stofwolken
omhoog stijgen. Ik wacht een oogenblik met uit de struiken
te voorschijn te komen om zeker van mijn vangst te zijn,
toen, plotseling uit 't gebladerte tredend, zie ik op een
open zandplek in 't bosch twee koningstijgers met elkander
stoeien. Ik sta als vastgenageld. De tijgers blijven om
elkander heen ravotten ; zij zien mij niet. Ren oogenblik,
dan vlucht ik instinctmatig naar 't paard, bind het los,
laat het loopen, machtloos het te leiden; het loopt van
zelf naar huis. Dien dag, zoo onvoorbereid, had ik nienaand
kunnen helpen, ook mij zelf niet."
„Nu naar den hybried !" zegt de Bestuurder van Pantjoer.
Als de beide mannen 't bosch ingaan, keeren onze gedachteu terug naar de overpeinzing van den ochtend : „Welk
een rust, Welk een vrede hier, in volmaaktheid !"
Is op deze aarde jets volmaakt?
VI.
Heden is 't Zondag. Weer een zonnige jubelende
tropendag.
Terugdenkend aan gisteren, is 't toch of er jets van

HET HOOGLAND VAN DEN

IDJEN.

49

ons is afgenomen, iets dat 't leven verzwaarde. Kan men
hier den ernst niet verdragen ? Moet de hemel blauw zijn ?
Het licht schijnen ? De bloemen schitteren ? Wordt dat
alles hier in 't Oosten Loch een levensbehoefte ?
Hoe gloeit nu weer 't goud op den Kendengwand ; hoe
wonder licht trillen weer de witte rozen in de lucht ; hoe
luchtig en vluchtig zweven de witte wolken in 't glanzend
blauw van den hemelboog. Er schatert weer een lach over
't leven, een lach van gelukzalige blijdschap.
De wereld hier boven is weer een paradijs.
Wie denkt heden in het oerwoud aan een tempel ?
Daar is een wereld vol bewogen leven, waarin de grootsche
schal van den tijger, het heftig gekrijsch van apen, de ver
klinkende kreet van boschhanen, de rauwe schreeuw der
wilde pauwen weerklinken moeten. Dit is een stuk reuzennatuur, waarin wij menschen staan als dwergen, lilliputsch
klein vernietigend onbeduidend, gelijk witte stippen op
den bodem.
Dit is een bosch voor goden of voor reuzen !
Vroeg in den morgen zijn de paarden vrij platen en
't bosch ingegaan. Van een hellend zandpad op een heuvel,
zien wij ze staan, in 't kleine dal van de Kalisat. Plotseling krijgen zij ons in 't oog ; zij schrikken van de wit
gekleede menschen, rennen in blinde vaart de helling op
ons te gemoet.
„Bergt U, bergt IT ! Op zij, op zij !", roept angstig
onze gastheer.
Er is nauwlijks tijd tegen den boschkant op te klauteren. In wolken van stof met luid gehinnik, rennen de
paarden ons in wilde vlucht voorbij, den heuvel op.
Welk een schouwspel, de edele dieren in voile vrijheid
in 't bosch ; de hoofden hoog met vliegende manen, de
ooren gespitst, de woest jagende lichamen in prachtigen
cadans van springen, de staarten slingerend in 't bewegen.
Zij verdwijnen op den heuveltop. Alleen blijft achter, in
het dal, de witte merrie met haar veulen.
Wij rusten een oogenblik in het dal aan den oever
van de Kalisat, bij een houten bruggetje over den kleinen
4
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waterstroom, idyllisch plekje in 't bosch. Aan weerszijden
van de brag plassen een paar roodbruine koeien in het
water ; een jong kalf gaat met vervaarlijke sprongen op
de vlucht.
Voorbij de brag staan een paar knoestige hooge
stammen van doode woudboomen, wier wortelstelsel geheel
boven de aarde zichtbaar is ; om een der doode reuzen
groeit een klimplant met zwaren scam den boom omstrengelend, met weeldrig groen de doode takken dekkend.
Op nienw springen uit het bosch twee roodbruine
runderen in de beek, verfrisschend plassend in 't stroomend
water. Om ons, in halmen kring, zijn de bergen. zichtbaar;
boven ons straf blauw de hemel, met groote witte wolkgevaarten. De zon is op de bergen, maar de beek ligt in
de schaduw, een weldadige oase, 't stroomend water tusschen de malsche groene oeverkanten, in stof en droogte
van den Oostmoeson.
Wij beklimmen den hoogen wand van den Kendeng.
Een koeli gaat voor, met zijn kapmes een spoor in den
alang-alang makend ; 't gaat met vallen en opstaan door
't hooge gras, waarvan de scherpgerande halmen ons sours
sneden geven over voorhoofd en gelaat. Eindelijk wordt een
punt bereikt, vanwaar een uitzicht is op den randbergkrans, omringend de hoogvlakte van den ouden Idjenkrater.
Recht voor ons uit strekt zich 't geweldige berglichaam van den Merapi, met zijn massieve voorbergen en
de stoomende sulfataren van den Kawah Idjen ; de zware
bergrug links met een diepgaand zadel neerdalend naar
den Ringgit, rechts in twee zware golvingen zijner voorbergen, met een bijna gelijkgaand zadel zich verbindend
met den Ranti. Dan volgen de hooge begroeide bergribben
van den Djampit, zich strekkend naar 't reusachtig rotsgevaarte van den Raoen, met de grootst gekende kraterruimte van de aarde. Rechts van den Raoen, de Soeket,
dan zich onmetelijk uitstrekkend, met een bijna horizontale
lijn tegen de lucht, de Kendengrug, onderbroken door de
diepe kloof, daarna weer rechtlijnig zich voortzettend. tot
aan den rotswand van den Ringgit. Als een. verbroken
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cirkel, de beide uiteinden rustend op den wand, zoo ligt 't
bergpanorama voor ons.
't Morgenuur is ver gevorderd. Schel is 't licht, maar
frisch de lucht hier op den hoogen. bergwand. Wijd en
welig de vlakte, in verblinding van kleuren ! Bloeiend en
weeldrig liggen de wildernissen in ongemeten lappen van
zacht korengeel en hel goud, jonge alang-alang en uitgebloeide alang-alangvelden, van verzilverde heuvelen van
Albizzia-loover en van duistere stukken zwartgroen oerwoud.
Welk een onberekenbaarheid van afmetingen ! Van de
plaats, waar wij staan, is geen onderscheid te bekennen
tusschen de jonge grashalmen der velden en de boomen.
van 't oerwoud. De ruimte der vlakte, de hemelwijdte der
horizonten, de massaliteit der bergen, de doorzichtigheid
der atmosfeer, de hoogte van den hemelkoepel, de onverstoorde rust, de onverbroken eenzaamheid, niets van dit
alles is door menschenoog of menschenverstand te berekenen
in de onberekenbare wij dte der hoogvlakte voor ons. Dit
is een land dat overweldigende indrukken geeft.
Heet is de lange terugtocht door 't bosch. Op de
meest verscholen punten staan Solanumboomen, verrassend
schoon, de paarse bloemenboomen in 't Wilde bosch.
Op 't zonnebranden van den dag daalt de stille vrede
van den avond.
Naar 't Westen zijn nu wondere luchten, vermiljoen
beglansd. De bloemenboomen staan stam aan stam, omgloord
van licht. 't Is of 't hemellicht nu al meer groeit, de
aarde nu al kleiner wordt ; alsof er niets meer is dan licht
en bloemen, bloemenpiramides opgaand naar 't licht.
Hooger van glans wordt 't vermiljoen aan den hemel,
schitterend hel als gloeiend metaal. De paarse bloemen
tegen den metaalglans van de luchten, zijn als een Japansche
bloemenschilderij met achtergrond van goud.
Dan plotseling versterft de gloed tot teere fijne
ambertinten van Oostersch zonneondergaan, subtiel en transparant, zooals 't Westen nimmer geven kan.
De atmosfeer omsluiert zich, omwademt de Solanumbloemen ; blauwwit liggen slap de teere kelken op 't zwarte
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loof der twijgen, als kleine vlokken sneeuw. Ver naar 't
Westen taant nog een glans van stervend licht, een laatst
kortstondig schoonheidslichten in dit exotisch prachtmoment.

VII.
Het is heden de dag van vertrek. In 't vroeg ochtendlicht schitteren de bloemen heur afscheid ; de rozen, de
blauwe en witte verbena's, de blanke oleanders in den
orchideeentuin, en hoog de zonnebloemen tegen 't bosch.
In de open stallen staan de paarden, alle goede vrienden
nu ; nog een weinig afgezonderd om de keelziekte, de nu herstelde witte merrie. De stalknech-Len zijn bedrijvig voor
den grooten rit der paarden, de koeli's bezig de bagage
tot vervoer gereed to maken ; onder leiding der huisvrouw
bereidt de kokkie een stevig ontbijt ; de Bestuurder en zijn
schoonzuster brengen de zaken der onderneming in orde ;
zij zullen ons bij de nederdaling vergezellen en drie dagen
afwezig zijn.
Onder al deze bedrijvigheid rijzen gedachten op aan
den indruk van het leven hier. Een leven zoo goed, zoo
werkzaam, zoo normaal; gedragen door de hoogste levensvoorrechten, vrijheid, ruimte en lucht ; een leven rijk aan
bezit van bloemen en dieren, eigen geleid en eigen geleefd
in de vrede en rust eener grootsche natuur. En wat den
vreemdeling voor Indie misschien het meest treft, een
bestaan aangelegd. meer op levensgeluk, dan op geldelijk
voordeel. Hier worden geen rijkdommen vergaard, maar
hier wordt gevonden wat op zoovele plaatsen in Indie
ontbreekt, geluk. De stille weemoed, het onderdrukte helmwee, de zoo kenmerkende grondtonen in 't leven der tropen,
dringen zich hier niet op. Soms is er even gewaagd van
den druk der eenzaamheid, maar als nevengedachte, als
een nauw zichtbare doom aan een bekorende plant. Vrijheid, liefde voor 't leven, opgewektheid voor 't werk, bewondering en een volkomen begrijpen van de verheven
lieflijkheid en de machtige schoonheid van het oord, zijn
de grondvesten van 't bestaan, aangevuld, of liever gansch
beheerscht, door het geluk van een harmonisch gezinsleven.
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Te negen uur zijn wij te paard. Wij zullen over de
onderneming Djampit naar den krater van den Idjen rijden,
van daar naar Banjoewangi ; een tocht van twee dagen ;
in de boschkeet van Gending Waloe zal worden overnacht,
om vroeg in den morgen den Merapi te bestijgen.
Wij rij den gedurende twee en een half uur de hoogvlakte over van Noord naar Zuid ; eerst door koffietuinen,
dan door wild bosch, eindelijk door alangvelden naar den
voet van den Djampit ; recht voor ons uit staat de tot
aan den top begroeide Soeket, daarachter de kale afgekn otte reusachtige kegel van den meer dan drieduizend
meter hoogen Raoen, van hier gezien slechts duizend meter
hooger dan wij zelf zijn gestegen.
Voor 't houten huisje van de veefokkerij wordt even
afgestegen. Uitgestrekte terreinen van heuvelen en dalen,
omringd door rotsen, de natuurlijke afsluiting voor de
weidende kudden, liggen in onafzienbaarheid voor ons ; de
bodem is begroeid met dikke pollen kort gras ; tegen den
boschkant liggen kweekbedden met verschillende grassoorten voor den aanleg van bergweiden.
De paarden, runderen, schapen en lammeren, zijn verspreid in de ruimte. Te paard zoeken wij de plaats, waar
't vee in 't veld is ; de kudden paarden zijn de wildernis
ingerend ; zij zijn onzichtbaar, maar hun gehinnik weerklinkt door de lucht. Bij de runderen stijgen wij af om de
verschillende soorten te zien, een paar honderd stuks vee
van Inlandsch, Madoereesch, Balisch en Australisch ras,
en misschien wel duizend schapen en lammeren, door den
jongen herder gehoed. De wereld is hier hun eigendom ;
zij komen op niemands gebied ; de jongen heeft slechts te
waken, dat Been schaap of lammetje afdwaalt van de kudde.
Welk een indruk van gemoedelijkheid in de oneindige
verlatenheid der bergvlakte, deze kudde vee, met den
stempel van tam samenleven in de wildernis. Hooger nog
staat de moreele beteekenis dezer zaak ; een eerste stap tot een
nieuwe kultuur in de hoogste wildernissen van Oost-Java.
Weder te paard gezeten, heuvel op, heuvel af rijdend,
omkijkend van een hoog punt, zien wij in 't vrije veld
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de kudde achter ons liggen, kleiner dan een bijenzwerm.
,5Veracht den dag van het kleine niet !" dit woord schiet
ons te binnen. Tot Welk een groote toekomst kan dit
klein begin zijn voorbestemd !
Wij rijden nu recht naar 't Oosten de hoogvlakte van
Gending Waloe over, op een golvenden bodem, alsof er
een hooggaande zee is geweest, die plotseling tot aarde is
verstard. In deze steppen zijn geen wegen ; de paarden
volgen een spoor door de velden, dat onzichtbaar is voor
't oog; zij gaan tot aan de hoofden in de halmen. Een
man te voet verdwijnt geheel in 't hooge gras ; in de
sporen zijn soms diepe kuilen, waarin de paarden wegzakken ;
de scherpe aren van 't gras slaan door de voorwaartsche
beweging van de paarden terug in den verlaten stand,
striemend 't gelaat en handen.
Een wonderbaar prachtige weg wordt nu afgelegd
over een hoogen cirkelwal, omringend een welig groene
arena. Zoover het oog kan schouwen in de doorzichtige
atmosfeer, strekken zich dergelijke cirkelwallen om de
weelde van schitterend groene vlakten. In den grooten
kraterkring van den Idjen rijden wij over den cirkel van
een kleineren krater, zien overal om ons cirkelwallen, omsluitend horizontale kraterbodems. In deze verre arena's
van groen is de wereld louter licht ; een. lichtend wonderland, onmetelijk weidsch.
Al meer bergen worden zichtbaar ; kegelbergen, koepelbergen, hoefijzerbergen, bergen van de wonderlijkste vormen ; altijd meer bergen door vulkanen ontstaan, gewrocht
door de macht van 't- vuur ; een tot rust gekomen chaos,
bezonken tot het grootsch geheel eener bijna onwaarschijnlijke werkelijkheid. En ver naar 't Noorden, doorzichtig
als een ademtocht, ligt de zware Kendengwand aan den
horizont, toch even herinnerend, dat ook hier grenzen zijn.
Recht voor ons uit staat de Merapi, de kraterkolos van
den Idjen, in grauw-grijs lijnenleven van graniet, afsluitend
de gouden kraterwallen en week-groene kraterbodems tegen
de wijdlijnige luchten en kleurlooze dagverhitte horizonten.
Buitensporig vreemd is de stempel van dit land.
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't Is twaalf uur. Een stuk metaal schittert in de velden,
't zinken dak van 't blokhuis van Gending Waloe. Voor
heden is het doel bereikt.
Voor 't houten gebouwtje - wordt afgestegen. Er zijn
drie vertrekjes in 't huisje ; twee vierkante hokjes, waar
britsen staan om op te slapen, een woonvertrekje, dat
uitkomt op eel' galerijtje. Op eenigen afstand van 't blokhuis is een bran ; koel, fielder, levend water, onder schaduwloof van laag geboomte ; als de koelies drinkwater hebben
geschept, is daar de badplaats.
Er wordt een vuur voor 't huisje aangelegd om 't rijstmaal op te koken. De koelies snijden gras om op te slapen ;
de paarden rusten in 't veld. Welk een weelde, na de
spierinspanning van den rit, te rusten na den maaltijd
ander 't afdak, op versch gesneden gras, te midden der
ongekende grootscheid der natuur.
Recht tegenover 't blokhuis staat de Merapi. 't Is nu
halfvijf. De kraterwanden warden hel beschenen door de
zon, een witte plek tusschen 't grauw graniet der rotsen.
Welk een rust in de wereld om ons ! De grazende
paarden op den voorgrond van groene weiden, afgesloten
door den donkeren struikenrand, waarachter opborrelt de
kleine bran ; daarboven de eerste bergglooiingen met wildgras en donkere tjemaragroepen ; hooger de bergen met
oerwoud ; hoog daarboven de rotswanden met de witte
kraterwallen. Rechts en links van den Merapi diepgaande
zadels, verbindend de rotsen der machtige Idjengroep.
Het daglicht daalt ; onzegbaar weemoedig spreidt zich
de avondglans uit het doorschijnend opaal der luchten,
maar de saamgetrokken gloed uit den zonnevuurbol schiet
nog gloeiende lichtstralen over de aarde ; zwaarder gewrocht,
met goudbrandende flanken, staat het Merapigevaarte tegen
de lucht ; donzende wolkjes omdoezelen den kop ; vervluchtigen, voortglijdend naar een wolkenhulsel om de kruin
van den Ranti. Uit de sulfataren van den krater stijgen
als een ademtocht van yacht, vervagend in de atmosfeer,
witte dampen omhoog, een wonderbaar levensteeken nit
den levenloozen rotsklomp.
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In onmidellijke nabijheid wordt de rust verstoord door
vechtende paarden ; zij rennen de wildernis in, met woest
geschreeuw de koeli's hen achterna. Een prachtig schouwspel,
de woeste wedren tusschen menschen en dieren in 't ruime
veld. Ein.delijk gevangen, worden de paarden op afstanden
aan touwen vastgezet.
De reisgenooten zijn vereenigd voor 't thee-uur, onder
't afdak van 't blokhuis. 't Vuur is aangewakkerd, 't theewater kookt ; een onbeschripijke behagelijkheid hier in 't
woeste land. In verren, hoogen, heiligen schijn van avondgloeien verheft zicht de krater, een oogenblik slechts, want
wolken komen den top omhullen. De heuvelen blij yen
zichtbaar, de alanghellingen, versomberd tot bruingrijs,
aan Wier voet als gloeiende stippen nog oplichten de ruggen
der paarden. De paarden hinniken luid, zij rukken en
trekken om zich los te wringen van de touwen ; 't naderen
van den nacht maakt de dieren al woester. Weer breken
zij los en vliegen de ruimte in ; te ver nu voor de koeli's
om ze te achterhalen. 't Is prachtig om te zien, 't rennen
van de wild geworden paarden, de mannen achter hen,
half wild nu ook, ver in de vlakte, waar 't laatste gloeien
van de tropenzon nog een streep metaalglans werpt ; maar
wat moeten wij zonder paarden doen ?
De duisternis valt ; heuvelen en rotsen worden 66n met
de wolken ; om ons wordt alles onzichtbaar. Welk een
overgave der natuur in ber-usting ! Hoe droefgeestig stemt
't dalen der duisternis ons menschen. Wij willen toch nog
niet naar binnen gaan, maar de overweldigende somberheid
heeft plotseling de vroolijkheid verstoord, het samenspreken
doen verstommen. Er wordt gevraagd of iemand jets vertellen wil ; een onzer vertelt 't Kerstverhaal van Selma
Lagerltif.
't Is nu volkomen duister en zeer koel. Naar 't Noorden weerlicht 't heftig; dit is geen tropisch warmtelichten ;
een zwaar onweer woedt op verren afstand in 't gebergte.
De hemel boven ons is vol sterren ; de klare luchten zijn
tot in onmetelijkheid zichtbaar. Welk een strakheid in
de natuur; 't firmament telkens doorkliefd van bliksem-
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stralen. De rust wordt slechts even verbroken door beweeglijkheid van koeli's die een groot nachtvuur bouwen,
vlak voor 't huisje. Wij gaan naar binnen, sluiten de deur
en de kleine vensters dicht.
't Wordt zeer koud. Miskin de stalknecht, brengt
een pan gewarmden wijn binnen. Heftig giert de wind door
alle reten. 't Is alsof 't onweer nadert ; de bodem dreunt
bij 't rollen van de slagen. Er hangt iets van onheil in
de atmosfeer ; wij worden ongerust over 't naderen. van 't
noodweer, dat op dit hoogland buitensporig woeden kan.
Plotseling klinkt 't hinniken der paarden ; Miskin
komt zeggen, dat ze alle terug zijn en nu stevig staan
gebonden aan de wanden van de keet ; de koeli's, die met
't avondeten zijn gekomen van Kalisat, hebben ze van
Djampit, tot waar zij zijn geloopen, teruggedreven.
Binnen de muren wordt geen oogenblik verloren
besef van de plaats waar wij zijn. Er is iets in de omgeving, dat bijna bovennatuurlijk is te noemen ; een zoo
groote eenzame verlatenheid, moeilijk in te leven voor wie
geen boschmensch is. Telkens wenscht men 't kleine
venster te openen om te weten hoe 't daar buiten toch is ;
maar telkens sluit men het weer met een gevoel van
schroom, terugdeinzend voor dat ongekende, dat onbegrepene van de overweldigende machten van natuur en leven.
Na den avondmaaltijd gaan wij naar buiten om een
laatsten blik te werpen op de woudeenzaamheid ; 't onweder
is afgetrokken, maar ver naar 't Noorden blijft 't weerlichten ; de heftige wind is niet verminderd.
De sterrenhemel is van zoo'n wonderbare pracht en
heerlijkheid, zoo klaar, zoo hoog, zoo ontzagwekkend grootsch
en weidsch, dat 't is wanneer men opziet, of 't nu weer
dag geworden is, een dag met schitterlicht. Onder dien
schitterhemel om ons heen 't albeheerschend natuurbestaan
der wildernissen, door menschen ongekend en onberoerd.
Het zijn wondere gedachten, waarmee men zich ter
ruste legt.
De koeli's kampeeren buiten om 't vuur, onder toezicht van den stalknecht ; zij waken om beurten. De
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paarden zijn alle in de onmiddellijke nabijheid van 't huisje
vastgebonden ; zij hinniken en trappelen, komen niet tot
kalmte. Vroeg in den avond gaan wij gekleed ter ruste.
Maar wat den ganschen nacht niet rust, dat zijn de heftige
windvlagen, die 't kleine huis doen dreunen en trillen,
misschien een luchttocht van de bergen over de vlakte,
maar een luchttocht van geweldige kracht.
VIII.
De nacht heeft weinig rust gegeven door 't loeien van
den wind en 't trappelen van de paarden. Te vier uur
gewekt, zijn wij te half vijf te paard ; de top van den
Merapi moet bereikt zijn voordat de wolken komen.
Wij d over de velden heerscht de stilte van den stervenden' nacht ; alle nachtgeluiden zwijgen ; 't is koud en
vochtig en nog volkomen duister. Zuid-Oostwaarts wordt
't spoor gevolgd door 't alangveld ; de graszee is gedrenkt
van dauw.
't Sterrenglanzen taant in 't paarlkleurig hemellicht.
Langzaam herrijzen. de geluiden van 't leven van den dag ;
vogels kirren zacht, als nauw ontwaakt ; een boschhaan
kraait zijn morgenroep. Rozig rijst de dag, eerst over rotsen, dan over 't heuvelig land der velden, dan overal in
gloed van goud.
Grootsch is de woudeenzaamheid van 't zadel van den
Ongop-Ongop, dat de hoogvlakte van Gending Waloe en.
de Ranti met den Kawah Idjen verbindt ; een hoog, doorzichtig lichtend bosch van statige tjemaraboomen ; ranke
zwarte stammen, tot aan den top bedekt met baardmossen,
met wij dbochtige takken sprenkelend omlaag 't kantachtig
donker loover. 't Wildgras op den bodem is teer getint,
hier onder de schaduw van 't woud; een sterke tegenstelling, 't harde grove bodemgras en 't ragfijn naaldloof der
waivende tjemaratwijgen.
Wij bereiken 't lavastroombed van den Banjoe pait,
een woestenij, tusschen uitgeslagen rotsenoevers, met
schamelen plantengroei van verkromde boomen met lage
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akken en wat loofa dat langs de steenen wuift ; een al to
there afsluiting voor de rauwe oerpracht van 't stroombed.
Een kraterstroom nabij den oorsprong, Welk een
schouwspel ! Reuzensteenformaties van zwaar gegroefde
kloven in woeste bergravijnen ; een bed van kraterkeien,
waarover bruist een waterstroom, opschuimend tegen rotspunten, neerslaand over steenblokken, met warrelende
golven zich telkens verbreedend in natuurlijke rotsbekkens,
en schuimplekkend uitkabbelend in diepe spleten dan
weer neerstortend over hooge rotsblokken, in steile ravijnen,
die van den kleinen via ver waken een woesten val. Heden
geeft 't droge jaargetijde weinig waterverval, maar hoe
zal 't zijn in den Westmoeson, wanneer de tropische
regens als zondvloeden over de aarde storten ? De omgeslagen boomstammen op de uitgeschuurde oeverkanten, de
rotsblokken in 't stroombed, getuigen van 't verwoestingswerk der bandjirende stroomen in deze wildernissen, waar
nimmer iets gerooid wordt.
Angstig behoedzaam dalen de paarden de hellende steenlagen af; paarden en berijders in gelijke spanning. Dan
plassen zij 't ruischend water door en klauteren den
steenigen steilen oeverkant weer op.
't Pad vervolgt zich aan de andere zijde van den
stroom, maar spoedig moet weer 't rotsenbed doorwaad,
dan breekt zich de bergstroom in twee deelen, een stroom
maakt zich baan door 't bosch, maar stort zich met een
breeden waterval weer terug in 't oude bed. Geruimen tijd
vervolgt zich 't pad vlak langs 't stroombed, onmiddellijk
naast de meest geweldige dramatische krachtuiting der
tropische natuur.
Ten derden male wordt de rivier doorwaad ; dan plotseling staan wij voor een rotsblok op 't smalle oeverpad,
tweemaal hooger dan de paarden zijn vervolgt zich daar
boven onze weg ? 't Is niet anders denkbaar ; links van 't
stroombed is geen begaanbaar pad weer ; rechts, aan de
zijde waar wij staan een ondoordringbare woudwildernis.
De stalknecht gaat op verkenning uit ; hij bericht,
dat de weg zich verder gelijkvloers over even hooge steen-

60

HET HOOGLAND VAN DEN 'DAN.

biokken voortzet ; deze eerste Steen moet dus beklommen.
Maar de paarden durven niet ; zij worden aangezet ; zij
deinzen terug. Heftiger worden zij opgejaagd. Aarzelend zet
't eerste paard een voorbeen in een gleuf en met 44n wilden
sprong is hij op den Steen ; de andere paarden volgen 't
voorbeeld ; alle bereiken 't smalle pad, dat zich voortzet
op de rotsenbank. Dan weer gaat 't door 't dichte woud.
De laatste steilte is bereikt ; wij staan voor den kop
van den reus. Zondagmorgen, 'op den Kendengwand met
den Merapi voor ons, scheen 't bijna ondoenlijk dien kraterkolos te bestijgen ; van daar geleek de Djampit reeds
zoo overweldigend hoog ; gisteren op 't hoogland van
Gending Waloe zooveel naderbij den Icljen-krater, in zijn
woestheid reeds geheel te overzien, scheen de bestijging
gansch onmogelijk, en nu staan wij voor den hoogsten top.
Nog een laatste steile zigzag door 't kreupelbosch ; de
paarden klauteren nu bijna recht naar boven.
Plotseling staan zij voor een hindernis ; er ligt een
groote omgeslagen boom dwars over 't smalle paardenpad ;
de kroon boven den afgrond, als een vlag uit een zoldervenster, 't wortelgestel met een hoogen aardheuvel uitgebroken op de steile helling. Geen mogelijkheid de paarden
er langs of er onder door te krijgen ; zij moeten er over
heen. De beide eerste paarden zijn reeds ver vooruit,
maar ditmaal wagen ooze paarden den sprong niet ; Loch
moeten zij er over. Er worden karwatsen gesneden ; met
een flinken karwatsslag is de vurige Bimanees er over, en
onmiddellijk uit 't gezicht, want de boom ligt juist over
een scherpen draai van een zigzag. Mijn paard weigert,
hij durft niet ; telkens wil hij springen, telkens deinst hij
terug. De stalknecht beduidt, dat de karwats hardnekkiger gebruikt moet worden. Hij zelf neemt de karwats
in de hand en plotseling waagt 't opgejaagde dier den.
sprong ; wij zijn aan de andere zij de van den boom voordat ik 't zelf besef. De paarden van den stalknecht en
den koelie komen er niet over ; de stalknecht brengt de
levensmiddelen te voet naar boven ; de koelie gaat met
beide paarden terug tot onder aan den zigzag.
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Voor een onbewoond kraterwachtershuisje wordt afgestegen ; te voet een smallen weg van asch en zand over
een bergrib opgeklauterd en 't einddoel is bereikt ; de
Merapitop beklommen. Stijgend, altijd hooger, altijd verder,
altijd steiler, is nu betreden een hoogtepunt der aarde !
Daar ligt aan onzen voet de Kawah-Idjen, hooge steile
rozig-grauwe kraterwanden om een zachtgroeu meer. Er
waait een sterke wind, maar om de kale kraterkruin blijft
alles onbewogen, er is niets dat bewegen kan.
De steilte voor ons is angstwekkend ; plat op den
grond gelegen, zien wij naar omlaag. Over 't stille meer
verglijden immer wisselende glanzen ; de rozenroode rotsen
staan op een gelen zwavelring in 't water ; groote gele
zwavelblokken drijven op 't spiegel-effen vlak. Ver om de
Kawah, naar de wijde horizonten, rijzen de reuzen van
den Idjenkring, de Djampit, de Soeket, de Ranti, de
Raoen. maar waarom ze te noemen, waar ze in zoo
namelooze grootheid hun plaats vervullen in 't heelal !
Een onzer wordt duizelig, trekt zich terug in 't bosch;
de anderen gaan naar omlaag ; ik blijf alleen boven ; in
welk een eenzaamheid, in welk een stilte ! Slechts geluiden
van den luchtstroom gieren door de ruimte.
Kleine wolken zweven op 't water, verdampen in de
atmosfeer. Altijd wisselen de kleuren op de wallen van
graniet, rotswanden doorvoord met zware groeven, of marmerglad, glinsterend aan de zonnezijde, grimmig somber
paars verduisterd, in den schaduwkant. Op den Westeroever, waar de rotswand niet onmiddellijk uit 't water stijgt,
dampen sulfataren, wasem opstuwend, doorzichtig als de
wolkjes op 't meer.
bog in de hemelen schalt vogelengekrijs ! In wijde
cirkels met duizelingwekkend snelle vaart, wieken twee
groote roofvogels aan. Zij naderen immer sneller ; 't is alsof
zij met de uitgespreide vleugels de kraterwanden zullen
scheren, verpletteren wat zich op den rand bevindt ; angst
verwekkend is hun komst van zoo nabij.
Maar hoe de afstanden in 't hemelruim te meters ! Ver
omhoog, in wijde kringen, zweven de beide vogels om ,den
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krater heen, met breede vleugelstreken door de ijie atmosfeer vluchtende zwarte wiekschaduwen werpend, op 't zonneschitteren van de rotsen.
Drie uren zijn verstreken sedert den zonnenopgang.
Al meer kleurenspeling schittert 't zonlicht op 't meer ; in
glinsterstraling van 't licht kristalliseert 't water als een
edelsteen; al meer gloed weerkaatst 't rozenrood der rotsen !
Langzaam naderen nu de wolken ; zij zweven nit de
ruimten van de luchten aan ; zij neigen naar 't meer. De
diepten en de holten van de kraterwanden doezelen weg,
of krijgen nieuw relief, onder 't schaduwwerpen van de
wolken ; de lijnstrak-staande rotsen worden zacht omdonsd ;
de wolkenschaduwen iriseeren nu weer nieuwe kleuren op
den spiegel van 't waterviak.
Een laatste blik nog op 't kleurenmeer in hellen dagschijn. In samentrekking van 't felle tropenlicht gelijkt
het kratermeer nu een brillant in de gewrochte wanden
van de ruige reuzenkroon om den Merapikop.
Voor 't huisje van den kraterwachter staat op den
bodeni, in een bed van witte edelweisbloemen, 't ontbijt
gereed. In omlijsting van tjemaratakken rijst recht voor
ons 't geweldige lichaam van den Raoen, geheel vrij nu
van de Idjengroep. Maar wij wallen niet meer zien, niet
weer in ons opnemen, nu slechts rusten in de bloemen,
want 't zware moet nu komen : de nederdaling van den
Idjen.
Te tien uur wordt 't kampement opgebroken. Fier
stappen de uitgeruste paarden den steilen zigzag af; Poetih,
de witte schimmel van den Bestuurder, gaat voor ; met een
prachtigen sprong is hij over den omgevallen boom ; zon der
aarzeling volgen al de paarden. 't Zelfde pad door 't bosch
van den heenweg wordt gedeeltelijk gevolgd, dan wordt
Oostwaarts afgeslagen in de richting van Banjoewangi.
De hindernissen nemen een aanvang. De weg voert
door kreupelhout. Vaak is de weg geen weg. Slechts een
diepe holte tusschen hooge aarden wallen, loopgraven in
den bodem door 't water uitgeschuurd, zoo eng, dat slechts
't paardenlichaam er door kan en vaak hooger dan de
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gestalten op de paarden. Laid roept telkens de voorrijder :
„Stijgbeugels los, beveiligt de voeten." Voor, achterwaarts,
of als de ruimte dit toelaat, onder den buik van 't paard,
worden de voeten in veiligheid gebracht ; ieder heeft slechts
te zorgen in evenwicht te blijven, want de paarden vervolgen hun weg met stevigen pas.
Eindelijk komt de eigenlijke nederdaling van den
Idjen. Hoe een naam te geven aan zulk een weg ? Ter
rechter en ter linker zij de een donker geheimzinnig woud,
met duistere ravijnen. Door dit bosch, Steil met sterke
kronkelingen, een soort droge waterval, een aaneenschakeling van diepe kuilen en wijde gaten, met opgebroken
boomen en bloot gekomen wortelstelsels. Hier moeten de
paarden af, telkens met sprongen, hooger vaak dan van
een hooge tafel, de diepten van de kuilen in.
Poetih gaat altijd voor, geleid door zijn kloeken
meester; telkens blijft hij in een kuil wachten, want de
andere paarden zijn zoo dapper niet. Zoo gaat het een
langen tijd voort, aangemoedigd door den voorrijder, die
steeds herinnert de lichamen stijf achterwaarts te strekken,
om bij 't springen van de paarden niet over 't hoofd te gaan.
Wij vragen toestemming om af te stijgen en een
oogenblik te voet te gaan. Allen stijgen af, springen nu
te voet de kuilen in met de leidsels van de paarden in
de hand. Onze gastheer dringt ons weer te paard, 't springen in de diepe kuilen is voor menschen schier ondoenlijk.
Men mag niet uit 't oog verliezen, dat paardenbeenen staan
tot menschenvoeten als vier tot twee, niet in getal alleen,
vooral in kracht, en vlugheid en behendigheid; en de weg
is uren lang, hoeveel uren wordt ons nog verzwegen.
Wij stijgen weer te paard. Arme dieren ! Telkens
gaan de hoofden naar omlaag ; zij gluren schuin de gaten
in, nu rechts dan links, voordat zij springen, naar de
diepten; dan staan zij stil, zij denken, overwegen hoe den
nieuwen sprong te maken, eindelijk nemen zij den sprong
en komen altijd goed te recht. Tweemalen stijgt de
Bestuurder af, waar op den rand eens afgronds in een wijden
kuil de sprong gewaagd moot worden ; met forschen greep
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heeft hij de amazones om 't middel vast, laat los op 't
oogenblik, dat 't paard den sprong waagt.
Uren hebben wij zoo gereden tot aan een open ruimte
in 't bosch, Pondok Djeroek. Het is nu half twee ; wij
stijgen af om brood en wij n te nemen. Dan gaat het voorwaarts weer; maar door een heerlijk bamboewoud, met geen
andere hindernissen nu dan tweemaal een omgevallen boomstam, waaronder de paarden juist nog kunnen doorgaan.
„Hoofden op de ooren der paarden !" luidt 't bevel nu van
den voorrijder, en alien kunnen in 't zadel blijven.
Dit lijkt nu rijden als 't liggen in een wieg onder 't
stille wuiven van de bamboehalmen ; een prieel van vederbogen over den vlakken weg. Na een uur rijdens wordt
't eerst bewoonde land bereikt ; te drie uur wordt afgestegen. in de dessa Lidjen om daar te overnachten.
Vele eeuwen geleden, woonde in dit land de vorst
Sindal Re dj a. Onder de bevelen van dezen vorst stond
een Patih, Sida Paksa genaamd, die een zees schoone
vrouw van Brahmaansche afkomst bezat, voor wie de vorst
een groote liefde had opgevat. De overlevering vermeldt,
dat de vorst den echtgenoot naar den Idjen zond, om daar te
zoeken de bloem der eeuwige jeugd en der onsterfelijkheid,
vast overtuigd, dat indien de Patih ooit zou wederkeeren,
dit zeker niet spoedig zou geschieden, door de moeilijkheden
aan de beklimming van dit gebergte verbonden.
De weg, die des vorsten dienaar af te leggen had, was
onze weg van heden !
Het doel van den Patih met de beklimming van den
Idjen is niet ons doel geweest. De bloem der eeuwige
jeugd en der onsterfelijkheid hebben wij in 't gebergte niet
gezocht en niet gevonden; noch in de rijke rozengaarde,
noch in den stillen orchideeenhof een spoor van deze wonderbloem ontdekt ! Maar wat door ons daar is gevonden, de
weldaad van de gastvrijheid des harten, en de wonderen
eener grootsche bergnatuur, zijn bloemen onvergankelijk
in de heugenis eener menschenziel.
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IV.
Het jaar 1848, 't welk een datum was in de geschiedenis van Europa, was zulks ook in het leven van L a c o rd air e. De revolutie, welke dat jaar niet slechts een eind
maakte aan het koningschap van 1830 maar ook aan de
monarchie zelve, verraste hem niet. Reeds in den aanvang
van '47 voorspelde hij storm en wees als oorzaken er voor
op de koppigheid van het gouvernement in het onderdrukken
van christelijke beginselen en wat meer bepaald de kerk
aangaat, op het weigeren van vrijheid van onderwijs en
van vereeniging, ja hij beklaagde zijn yolk, dewijl het in
den koning, dien het gekozen had, en die uit zijn midden
was voortgekomen, geen genie gevonden had, 't welk het
hooger op kon voeren. Toen de storm, „Pignoble surprise", zooals 24 Febr. door Montalembert is genoemd,
eindelijk losbarstte, was hij verbaasd maar niet verblijd en
al zag hij ook in 't geen geschiedde de hand Gods, toch
was hij er ver van zeker van, dat ook dit oproer geen
teeken zou wezen, 't welk voor de kerk op vervolging zou
uitloopen. 't Bleek echter al spoedig dat daarvan geen
sprake zou wezen, want vijandig tegen den godsdienst scheen
0. E. X 7
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men niet te zijn. Toen op den 24sten Februari, den bewusten dag, het yolk de Tuilerieen vermeesterde en het
meublement op straat wierp, waren velen beducht, dat ook
de kapel, waar men dien morgen nog de Mis gelezen had,
het zou moeten ontgelden, maar hoewel enkele priestergewaden over den vloer verspreid lagen, het altaar was
nog ongeschonden. Een jong man verzocht enkele nationale garden, hem te helpen om het gewijde vaatwerk en
het crucifix in veiligheid te brengen, iets waarbij men hem.
hielp en ofschoon op het plein enkele kreten werden aangeheven, Loch ontblootten zich de hoofden en in processie
trok de stoet naar de kerk St. Roch, waar de pastoor hem
ontving en er zelfs kreten : „Vive le Christ" ! werden aangeheven. De kerk meende dus geen oorzaak te hebben,
zich tegen de revolutie te verklaren en de aartsbisschop
A ffr e koos dan ook dadelijk partij door in plaats van
het gebed voor den koning als gezang voor te schrijven :
,/Domine, salvam fac Francorum gentem !" en zonder een
woord van afkeuring. gebeden voor te schrijven ten bate
van hen, die in den strijd gevallen waren. De brief van
den aartsbisschop, alom aangeplakt, was de olie op de
kokende golven. Maar nog iets anders geschiedde. Aan
het voorloopig uitvoerend bewind gaf La c ordaire kennis,
dat hij den 2 7sten Febr., drie dagen na de revolutie, de
vastenprediking zou openen. Het gouvernement was er
hem dankbaar voor en voor een onmetelijke schare in
N. Dame opgetreden, las hij het schrijven van den aartsbisschop voor en dankte hem er voor, dat hij „het voorbeeld
gaf van verzoening tusschen den godsdienst, die onveranderlijk is, en het veranderlijke, 't welk de tijd elken dag
onder de menschen opleverde". Het onderwerp, dat hij
behandelen zou, was het bestaan van God en toen hij zich
in het vuur zijner rede, denkend aan dat overbrengen van
het crucifix, verleiden liet tot den uitroep „wij zijn getuigen
M. Heeren van een dier uren, waarin God zich ontdekt ;
gister is Hij onze straten doorgegaan en heel de wereld
heeft Hem gezien" barstte er een applaus uit, 't welk onmiddellijk door den prediker onderdrukt werd. 't Is begrij-
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pelijk, dat de redenaar, die 't gezien had, hoe in de JuliRevolutie het yolk zoowel tegen den godsdienst als tegen
het koningschap woedde, over deze Februari-Revolutie,
over Welke zelfs de pans tevreden bleek, niet ongunstig
denken kon.
Of het dus een gevolg was van eene miswijzing op
zijn politiek compas, dat hij zich bij haar aansloot ?
Nog afgezien van de overweging, hoe verkeerd het, is als
bij groote bewegingen de mannen van invloed zich onttrekken, omdat dan het geweld vrij spel krijgt, kon hij
moeilijk tegen de revolutie zijn, want van democratie was
hij niet afkeerig. Waarom houden ook de kleinen en
nederigen niet hun invloed mogen doen gelden. De kerk
had geen enkelen regeeringsvorm voorgeschreven en in
het democratische Amerika waren ook goede R. Katholieken. De kerk en de democratie konden elkaar wederkeerig niet missen. Beiden wilden immers op het geheele
yolk werken. Ook had de democratie onderwijs noodig
om haar voor bederf te bewaren en haar hoog te
houden. Er behoorde dus een blad te zijn katholiek en
republikeinsch tegelijk. Toen dus Ozanam en de abt
Moret zich 14 hem vervoegden, om er op te wijzen, gaf
hij zich weldra gewonnen. Er waren wel zulke bladen,
maar de in '34 opgerichte Univers, sedert '40 door L.
Veui 11 o t gesteund, kon er niet voor dienen. Bij den
nieuwen toestand behoorde een nieuw blad, en wie kon
het beter leiden dan de welsprekende volksredenaar, want
Mont alemb e r t had zich tien dagen v(56r de revolutie
door eene zeer reactionnaire rede in de Kamer der Pairs
beslist onmogelijk gemaakt. Lac ordaire, hoezeer er
tegen opziende, weer dagbladredacteur te worden, durfde
zich niet onttrekken en haar aanleiding van de oprichting
van l'Ere Nouvelle schreef hij aan Mad. S w e t chine
(16 Mrt. '48) „pour la premiere fois pent-etre, je fais
Dieu de grands sacrifices". Hij ondernam dan ook een
moeilijk werk. Hij kreeg te doen met twee partij en, waarvan geene hem geheel kon aannemen. Daar was de partij
van orde onder de katholieken die, nu ja, wel meeging
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met het rtgime, dat sedert 24 Febr. was gehuldigd, doch
met het doel, het zoo onschadelijk mogelijk te makers. Met
den enthusiastischen redacteur kon zij niet mee, en wat
de linker partij aangaat, zij nam '48 op als een debut, als
een praeludium ; men moest verder dan sociale hervormingen,
en, verleid door valsche oeconomische systemen, zocht zij
socialistische droomen te verwezenlijken, waartegen L acordaire zich verzetten moest, zoowel uit kracht van zijn
beginselen als terwille van het kleed, dat hij droeg. Wat
zijn mederedacteuren ganging, die in de republiek den
regeeringsvorm zagen, Welke voor Frankrijk de belofte der
toekomst had, hij stood in zoover tegenover hen dat hij,
ofschoon monarchist, thans nu drie monarchieen gevallen
waren, de republiek als een proef aanvaardde, waarin de
beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap uiteraard
niet beter behoefden te heerschen dan in eene monarchie.
In de directiekamer van het nieuwe blad was het dus lang
niet altijd pais en vree en, hoewel de heeren Gerb et,
de Cour, Fey Bier, Lorrain e. a. den beroemden
redenaar van N. Dame niet missen konden, als generaal
werd hij allengs minder geeerbiedigd. Dewijl in 't publieke
leven het eene het andere meebrengt, was er tusschen een
redactiekamer en eene publieke tribune maar Mile schrede
en de hoofdredacteur van het blad werd in verscheidene
departementen candidaat gesteld voor de Constitueerende
Vergadering en moest nu ook in de clubs verschijnen, waar
de politieke denkbeelden op de weegschaal kwamen.
Lac or dair e had er veel tegen, maar toen hij onder zijn
vensters de kweekelingen van St. Sulpice zag voorbij
trekken om Parijs te verlaten, besloot hij, er heen te gaan.
Vrees mocht niet getoond ; dit te doen was het zekerste
middel om vervolging uit te lokken. Hij bezocht den 11den
April eene groote vergadering in de Medische school, en
legde er zij ne politieke beginselen onverholen bloot, zich
verklarend niet als een oud republikein (de la Veille),
maar als een republikein, die afwachten zou (du Lendemain). Hier vond hij luisterende ooren, maar toen hij 11
April in de groote zaal der Sorbonne weder spreken zou,
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wierp men hem uit de Lettre sur le Saint Si ege zijne definitie :
„De republiek is de guillotine tusschen twee monarchieen"
voor de voeten, en door de duizenden, die de zaal vulden
en omringden, werd zulk een rumoer gemaakt, dat spreken
onmogelijk werd.
Na een uur wachtens kon hij zich eindelijk weer verstaanbaar maken en zonder zijn denkbeelden te verloochenen een der hem ondervragende „citoyens" te woord staan.
Het onderzoek liep zoo onbevredigend voor „de Rooden"
af, dat zij zijne candidatuur tot het uiterste bestreden, wat
niet belette, dat hij in Pals nog eene minderheid van
62.000 stemmen verwierf. Blijde, dat hij pier de nederlaag
geleden had, ontging hij het lot tot de toekomstige wetgevers te moeten behooren echter niet, want te Marseille,
waar hij niet eens wist candidaat te zijn, werd hij met
200.000 stemmen gekozen. Van bedanken kon, ook naar
de meening van den aartsbisschop A ffr e geen sprake zijn
en met toestemming van den generaal zijner orde zou hij
lid eener vergadering worden, waarin buiten hem nog 3
bisschoppen en 20 (of 11) priesters gekozen waren.
Natuurlijk gaf hij geen gehoor aan den hem van
allerlei zij den gegeven raad, zijn monnikspij af , te leggen.
Hij kwam dus in het witte kleed en Coen op den 4den Mei
de geheele vergadering in de zuilengang van 't paleis
Bourbon verscheen om er de republiek uit te roepen, werd
hij door de volksmassa zoo uitbundig toegejuicht en geeerd,
dat men van dien dag af rekenen kon : een ordekleed
heeft burgerrecht verkregen. Wat kleed L a c or daire
droeg bleek wel onverschillig, doch niet zoo de plaats
welke hij kiezen zou. De directie van zijn blad gaf hem
te dezen opzichte een slechten raad. Wilde hij invloed
hebben, zoo heette het, dan moest hij zich, vooral na die
bedenkelijke definitie van een republiek, een beslist republikein betoonen, en op hnn gezag aannemend, dat er in
de vergadering geen „Montagnards" waren, koos hij in de
vergadering een der hoogste plaatsen links, doch gevoelde
alras char niet te behooren, hij die (wat verschil met den
directeur van de Avenir uit vroeger tijd !) zelfs het budget
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van den eeredienst, 't welk men wilde afschaffen, ging
verdedigen. De redenaar van Notre-Dame gevoelde zich
overigens weinig thuis in deze onstuimige omgeving, vooral
toen den 15den Mei een woeste bende de vergaderzaal
binnendrong en een tooneel van wanorde aanrichtte, waarvan de voorstelling zijn verbeeldingskracht overtrof.
ordenskleed zelf werd thans bedreigd ; hoe zou hij het in
de vergadering nu nog uithouden en dat nog wel op de
in 't oog loopende plaats, welke hij ingenomen had. Koos
hij echter eene andere, hij zou zich niet alleen als een
reactionnair doen kennen maar bovendien nit kracht van
die eerste keuze, den schijn van onoprechtheid op zich
laden. Na veel strijd besloot hij een mandaat, 't welk hij
niet gezocht had, neer te leggen ; eene vergadering te verlaten, waarin onpartijdigheid tot onmacht en isolement moest
leiden, tenzij men zich „A, corps perdu" bij eene partij
wilde aansluiten. Dit laatste verbood zijn geweten, want
de monnik en de burger in hem lieten zich zoo weinig
scheiden dat hij zich later zelf verwonderde over „L'horreur",
welke hij voor het politieke leven gevoeld had. In een
ernstig schrijven aan zijn kiezers in het departement „des
Bouches du Rhone" gaf hij hun rekenschap van de teleur*ening, welke hij hun bereidde, door na, veertien dagen
hun vertrouwen in hem te beschamen.
Ofschoon na 18 Mei, toen hij zijn demissie nam, zijn
militante carriere ten einde was, bleef nog over het
redacteurschap van l'Ere Nouvelle. Dit aanstonds neerleggen kon moeilijk. Hij eischte in het nummer van 28
Mei de opneming van een artikel, waarin hij een program
gaf, 't welk de partij over het geheel niet bevredigde, doch
dewijl het blad zelfs na de booze door C a v a i g n a c bedwongen Junidagen, ofschoon het oproer brandmerkend,
als Christelijk Orgaan nog de wonden zocht te heelen en
verzoenend optrad, verkocht men' er te Parijs nog 10.000
van op straat en namen de abonn4's toe. Naarmate de
honig echter vermeerderde, namen de wespen, die er zich
op wierpen dermate toe, dat de redacteur het bezwaarlijke
eener bevrediging steeds meer begon in te zien : „Het
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moeilijke van ons werk", schreef hij in die dagen, „is de
toepassing van den godsdienstigen geest op de politiek,
dat wil zeggen van den geest der liefde en des vredes op
de zaak, die den felsten haat en de verschrikkelijkste verdeeldheid te voorschijn roept. Bij galeiboeven, gevangenen,
armen, kranken gaat het christendom van zelf: ieder verstaat het. Maar zoo gij het toepast op de politiek, aanstonds wordt er een hourra tegen u aangeheven ; onpartijdigheid wordt zwakheid genoemd, medelijden verraad, zachtheid, de zucht om allemansvriend te zijn. Niets is gemakkelijker voor de facties dan partij te kiezen, niets moeilijker
dan ten opzichte der facties rechtvaardig te zijn." Hij
gevoelde dus, dat het voor zijne medewerkers gemakkelijker
zou worden, als hij zich terugtrok ; dan konden zij in zake
de democratie het blad scherper doen zijn en toen de
finantien eene wijziging noodig maakten, wat den eigendom
van het blad betrof, maakte hij hiervan gebruik, zich los
te maken. In de zes maanden dat hij aan l'Ere Nouvelle
verbonden was geweest meende hij, al waren er ook detailfouten begaan, gedaan te hebben, wat godsdienst en vaderlandsliefde van hem eischten, dock in Aug. '48 verklaarde
hij den last der verantwoordelijkheid niet langer te kunnen
dragen en droeg den eigendom van het blad aan een ander
over, die in Sept. den abt Moret met de directie belastte.
Natuurlijk lieten andere godsdienstige bladen als l'Ami
de la Religion en de Univers niet na, van zijn uittreden
partij te trekken om abonne's van l'Ere Nouvelle tot zich
te trekken en het te doen voorkomen, alsof L a c o r d a i r e
de zaak der republiek ontrouw werd. Dit laatste was
echter niet het geval, want zonder aan de duurzaamheid
der republiek te gelooven, bleef hij desniettemin een gematigd republikein en deed, om oude vrienden niet te
kwetsen, geen weerspraak hooren, toen het door hem verlaten blad den volke verkondigde, dat de eerwaarde
pater nog niet alle deelneming had opgezegd, ja beloofd
had, zooveel zijn tijd hem toeliet, te zullen meewerken.
Desniettegenstaande nam het republikeinsche blad Loch
dermate af, dat het werd overgedaan aan den heer L a
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Roch Jaquelein en in April '49, als legitimistisch orgaan
verscheen. De min of meer dubbelzinnige houding van.
Lac ordaire hield nu van zelf op en, hoewel hij den zelfmoord der republiek niet wenschte, zag hij wel in, hoe het
hiertoe komen moest, toen de Nationale vergadering voor
vier jaren een burger aan 't hoofd der natie wilde stellen
en L a m a r t i n e, op aansporing der democraten, had weten
te verkrijgen, dat niet die vergadering maar het yolk den
president door een plebisciet zou aanwijzen. De uitslag
kon niet twijfelachtig zijn. De naam. Napoleon had
onder het landvolk nog tooverkracht, bij de beschaafden
was de herinnering aan het keizerlijk despotisme al wat
verbleekt, en de geestelijkheid, die de republiek aanvaard
en zelfs in haar mandementen had verheerlijkt, ja erkennen
moest, hoe zij den vrede in de kerk bevorderd had, hielp,
ondankbaar en wisselziek als zij was dapper mede, om in
Lodewij k Napoleon met 5 1/2 millioen stemmen aan
het monarchisme de zegepraal te verschaffen.
Van den 10den Dec. '48 of werd Lacordaire op politiek
gebied niet meer dan toeschouwer, want hij zag, dat alles
uitloopen zou op het keizerrijk. Wat de regeering deed
werd door hem met weinig welwillendheid beschouwd. De
terugbrenging van den paus naar zijn hoofdstad in 't voorjaar van '49, kon hem natuurlijk niet onaangenaam zijn,
maar zelfs, toen 11 Mrt. '50 de wet op het middelbaar
onderwijs, waarbij dit van den band der academie ontslagen
en zelfs voor de congregation werd vrijgesteld, onder medewerking van alle partijen werd aangenomen, heeft hem dit
geen juichtoon ontlokt. Op zijn sterfbed, toen zij eene
praktijk van elf jaar achter zich had, noemde hij die wet
„eene der grootste gebeurtenissen, Welke na het Edict van
Nantes op politiek en godsdienstig gebied heeft plaats
gehad." Hij stelde vertrouwen in de vrijheid op onderwijsgebied en nu er concurrentie op dit terrein kon plaats
hebben was dit : de vrijheid geschonken aan den meest
waardige, den meest toegewijde. Strijd tusschen goed en
kwaad was hier beneden niet te vermijden. Wat was billijker
dan bij den kamp tusschen waarheid en dwaling beiden
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toe te voegen : „Strijdt, en dat regeere wie kan !" Na nog
gewezen te hebben op de schande en het nadeel door
Lodew ij k XIV over het rijk gebracht, ja op den ondergang van diens huis door de herroeping van dat edict
veroorzaakt, besluit hij : „Daar zijn in de geschiedenis punten,
waarvan men afblijven moet. Het Edict van Nantes was
er een, de wet op de vrijheid van onderwijs is een ander."
Terwijl Frankrijk zich er in verheugde op dit laatste
gebied eene groote schrede te zijn vooruitgegaan, was er
een aanslag in voorbereiding, die haar in zake de vrijheid
zeer noodlottig zou zijn. De coup d'etat van 2 Dec. '51
bracht het land onder een militair dictatorschap en het werd
zelfs 20 en 21 Dec. '51 voor de keus gesteld, het presidentschap van Napoleon met 10 jaar te verlengen. 't Was voor
de clericale partij een moeilijke keus en de houding van
het episcopaat was in den beginne zeer terughoudend.
Slechts 5 bisschoppen schreven hun geestelijken aan, voor
Napoleon te werken, terwijl ook de abt Gerbet verklaarde milks te willen doen.
M o n t a l e m b e r t scheen te aarzelen, want eerst den
14den Dec. verklaarde hij zich, en wat zijne keus zou wezen
bleek al dadelijk bij den aanhef van zijn uitvoerig stuk.
De daad van 2 Dec. „avait mis en deroute" alle revolutionairen, alle socialisten, alle bandieten van Frankrijk en
van Europa. Denkelijk had de vrees voor het roode spook
hem de opruiming, welke C a v a i g n a c reeds onder de
socialisten gehouden had, doen onderschatten en na te
hebben in 't licht gesteld, wat de gevolgen zouden zijn,
als men tegenstemde of zich onthield, zou hij, bij den
grooten strijd tusschen de beide machten, die elkaar
de heerschappij over de wereld betwistten, zijn: „v66r
het katholicisme en tegen de revolutie". Dat hij deze
goedkeuring van den staatsgreep, waarvan later zelfs
Veuillot heeft gezegd : „On l'y poussa", zou moeten
boeten met 20 jaar ongenade en drie politieke processen,
vermoedde hij Coen niet, maar bij dat al had ook hij zeer
bij gedragen tot de 7i millioen stemmen die het lot van
Frankrijk in Napoleon's handen stelden. Wat dat be-
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teekende wist L a c ordaire maar al te goed. Geen
partijganger was hij voor eenigen regeeringsvorm, maar
militaire heerschappij duchtte hij zeer !
De heerschappij der Caesars had over het land eene
ellende van 14 eeuwen gebracht, waarboven het zich niet
had weten te verheffen. Door zulke heerschappij toch
werd niets minder geschonden dan de zedelijke orde, een
kwaad, dat door niets kon worden opgewogen. Het gelukken van zulke aanslagen wekte op tot navolgen en deed
op politiek gebied het scepticisme dermate toenemen, dat
men bereid werd, de wereld over te geven aan den eersten
den besten parvenu, die beloofde : good en rust. In den
coup d'etat zag hij dus de menschelijke waardigheid aangerand en niets kon er hem over troosten. Wat ging er
nu toch niet te gronde, en al maakte bisschop Dup anloup door zijne pastorale instructie van 3 Dec. '52 nog
eene loffelijke uitzondering, het corps der kerkelijke dignitarissen boog als een berouwvol legioen voor de bevelen
van Caesar, en hield de waardigheid van den geestelijken
stand niet op, zooals zulks in de oogen der beschaafden
had behooren. te geschieden. Was heel zijn apostolisch
werk er niet op gericht geweest, kerk en godsdienst in
hunne oogen weer wat te verheffen, bres te schieten in
den muur van vooroordeel, Welke de 18 de eeuw tusschen
kerk en christendom had opgericht ?
Geheel ijdel was zijn pogen niet geweest. Wat was
tijdens de Juli-revolutie het yolk der kerk niet vijandig,
zoo zelfs, dat geen priester op straat dorst komen , doch
toes 18 jaar later weer een revolutie kwam, werd toen het
heilige niet met eerbied behandeld ? Kon na die dagen de
Benedictijn niet in zijn pij rondwandelen, werd het Witte
kleed van den Dominikaan niet op den kansel geduld,
ja zelfs in de wetgevende vergadering toegej-uicht ? Was
het onderwijs niet vrijgemaakt uit de banden der academie,
en dat oude, koninklijke, parlementaire, administratieve,
Gallicanisme, dat voor de kerk een nachtmerrie was, verdween het niet meer en meer voor dit godsdienstige,
instinctieve Gallicanisme, dat de kerk tegen Rome zelf-
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standig wilde doen zijn en ook den staatsburger vrij wilde
maken ? Voor die vrijheid hadden op de tribune Mont a1 e m b e r t, aan de ministerstafel Falloux, op den kansel
hij zelf gestreden en was het in verschillende provincien
der kerk al niet zoover gekomen, dat men er zich op toelei
op eigen concilien haar welwezen te bevorderen ?
En thans — dat alles werd verloochend, ja gesmaad,
of, om zijn eigen beeld te gebruiken : de steen der verzoening, met zooveel inspanning op den top van den berg
gebracht, werd eensklaps met den voet teruggestooten en
naar beneden geworpen. Voortaan was het uit met de
populariteit der Kerk en het yolk beschouwde haar als
werktuig van het despotisme.
Lacordaire was door dit alles diep gegriefd en,
waar de tribune en de pers tot zwijgen gedoemd waren,
wat zou hij dan op den kansel ? Hij zou niet anders kunnen
dan protesteeren en aanstoot geven, als hij opkwam tegen
wat hij, vooral met het oog op de Univers, genoemd heeft :
„la plus grande insolence qui se soit jamais autorisee du
nom de J4sus Christ". Toen de vasten-prediking van '52
naderde, ging hij, om allerlei navraag te ontwijken, maar
naar Engeland en Holland, om er kloosters te bezoeken en
toen die taak af was, bleef hij de hoofdstad mijden. Van
dien tijd af, verzekert een zijner levensbeschrijvers 1), dagteekent de scheiding, welke er gekomen is tusschen het
strijdend gedeelte der Fransche Katholieken. Zeker, voor
dien tijd was de lucht niet altijd helder, maar 't waren
wolken die weer voorbijtrokken, maar toen er eene taal
gevoerd werd die de klove al steiler en dieper maakte, liet
hij zich wel eens tot uitdrukkingen vervoeren welke men
liever bij hem gemist zou hebben.
Nog eenmaal zou in de hoofdstad de stem van den grooten prediker gehoord worden. Aan Aartsbisschop Sib o u r,
ofschoon mede buigend voor den grooten afgod, kon, dewijl
hij zoo welwillend voor de Dominikanen was, moeilijk eene
preek geweigerd worden, welke hij wenschte in 't belang
der Christelijke scholen onder zijn bestuur. Zij zou geleverd
1) M. Foisse t, Vie de Lacordaire, p. 243.
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worden in de kerk St. Roch, dezelfde, waarin hij 19 jaar
geleden fiasco gemaakt had. Den 10 den Febr. '53, enkele
dagen nadat Frankrijk weer een Keizer rijk was, trad de
prediker er op voor een overgroote schare en sprak naar
aanleiding van I Kon. 2 : 2 over mannelijkheid van karakter. Naar luid van stenografische uittreksels liet hij zich
zoo bout uit over de dwingelandij onder Napoleon I en
over de prosternaties onder den tegenwoordigen, dat zijn
sidderend gehoor hem begon te houden voor „-u.n homme
perdu". Tot veler verbazing liet de regeering den man
van het „Esto vir", 't welk later het devies van Soreze
geworden is, ongemoeid, maar toch schijnt er over deze
preek eene correspondentie met den minister van onderwijs
gevoerd te zijn en, is 't ook niet zoover gekomen, dat de
Notre Dame voor hem gesloten werd, een feit is het, dat
zij ne laatste preeken te Toulouse gehouden zijn, 'tzij omdat
het voorzichtig geacht werd, dat de ex-gedeputeerde en
hersteller van de Dominicaner orde in die woelige dagen
wat buiten het gedrang bleef, 't zij omdat de opening
van een nieuw klooster te dier stede de tegenwoordigheid van den superieur der orde in Frankrijk blijvend
noodig deed zijn.
Zoo was L a c o r d a i r e dan nu van het groote tooneel
of en hoewel hij naar Toulouse gaande aan Mad. S w e tch i n e geschreven had : „het schijnt mij toe, dat ik nu
naar mijne laatste schttilplaats en als naar mijn graf vertrokken ben", werd dit voorgevoel niet geheel bewaarheid,
want hij kreeg een nieuw werk te doen en wel in verband
met de Dominicaner orde. Sedert hij toch in '43 een eerste
klooster te Nancy verkregen had, waren er meerdere
gevolgd (Chalais '44, Flavigny '48, Parijs '49), maar de
hersteller der Orde had goed gevoeld, hoe het niet genoeg
was door prediken een oogenblikkelijken indruk te maken,
maar dat opvoeding in christelijken .geest eigenlijk het
ware was. De tijd was er echter niet gunstig voor, maar
nauwelijks had de republiek, vooral door de wet van Maart
'50 getoond op onderwijsgebied ruimer werkzaamheid toe
te staan, of men zocht op te richten eene derde orde
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van den H. Dominicus, welke aan minder strenge regels
gebonden aan het onderwijs zich wijden zou en die in '55
reeds 16 leden telde. Nadat een eerste poging schipbreuk had geleden, slaagde men in '53 met eene bestaande
jongensschool te Oullins, en dewiji de pater er toe had
meegewerkt, deze bij de orde in te lijven en op breeden
christelijken grondslag in te richten, kwamen allerlei
aanzoeken out hulp van elders in. Onder deze was
er ook een uit Soreze niet ver van Toulouse, een
stadje, waarin een abdij der Benedictijnen reeds door
P e p ij n den Korte gesticht. De stormen uit den revolutietijd had zij doorstaan en in 't begin der 19 de eeuw als
een „model colossal", van onderwijs genoemd en geroemd
leverde zij sedert 1682 tal van kweekelingen aan krijgsen polytechnische scholen, wier namen beroemd zijn geworden. Omstreeks 1840 tot op 165 leerlingen gedaald kon
zij het niet imager volhouden, werd geveild en viel in
handen van eene maatschappij van R. Kath. huisvaders,
die Naar weer in Benedictijnschen geest trachtten op te
heffen, wat mislukte. Het comite nam Coen de toevlucht
tot den stichter van de 3de orde der Dominicanen, en
ofschoon hij eerst weigerde, begon hij allengs in te zien,
dat de school misschien wel een toekomst kon hebben.
,.Als ge niet weet wat te doen, doe dan wat ge het minst
gaarne doet, dan hebt ge de meeste kans op Gods weg
te zijn", was hem een levensregel , hij liet dus den generaal
zijner orde beslissen en waar deze tot aannemen raadde,
deed hij zulks, maar verklaarde tevens : „ik bega een zelfmoord, maar dewijl God zulks wil ligt daarin mijne kracht,
mijn steun, mijn levee. Den 8sten Aug. '54 aanvaardde hij
zijne taak met eene toespraak, plantte en zegende een
cederboom en maakte eene acte op, die door allen geteekend werd. De boom ging groeien ofschoon het hem
een paar zware jaren kostte, eer hij onder de ruim 300 leerlingen, waartoe het aanvangscijfer 125 allengs klom, de tucht,
den werklust en het welleven zoover had hersteld, dat op
blijvenden bloei mocht gerekend worden, zoodat de inrichting
ten zegen kon zijn voor het Vaderland, die tijdelijke Kerk,
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en de Berk, het eeuwig vaderland. Wel behield de school
haar militair karakter, maar eene kostschool-kazerne was
zij in geenen deele en het bovennatuurlijke zoekende mochten de jongelui het natuurlijke niet inboeten. Tot zelfbestuur wist hij door machts-delegatie gelegenheid te geven
en daardoor tevens de karaktervorming in de hand te
werken, en den studiegeest door het instellen van wetenschappelijke kringen, waarin men door de medeleerlingen
gekozen werd, en waarvan de uiterlijke teekenen zichtbaar
waren, zoo op te wekken en aan te vuren, dat het op
hoogen prijs gesteld werd, eindelijk als „etudiant d'honneur"
ontslag te mogen erlangen. Voegen. wij hier nog aan toe
dat Soreze door zij n ruime gebouwen en uitgestrekte parken gelegenheid gaf tot welingerichte bijeenkomsten en
uitgestrekte wandelingen, aan Welke de Directeur steeds
deelnam, terwijl hij door gezelligen kout over allerlei
onderwerpen, politiek alleen uitgesloten, elken avond de
oudsten van „la famine Soreziene" :om zich wist te verzamelen en aan zich te boeien, dan achten wij het zeer
natuurlijk, dat in het zuiden van Frankrijk over Soreze
met een trots en een eerbied gesproken werd, waarmee
men het aan de overzijde van het Kanaal over Eton of
Rugby placht te doen.
Wekte de bloei, waarin Soreze zich verheugen mocht,
de algemeene sympathie voor den Dominikaner pater zeer
in de hand, er was iets anders, waarin hij eene houding
aannam, die, als wij Monta m b e r t gelooven mogen,
',het meerendeel zijner vrienden en bewonderaars verraste
en bedroefde". Dat was zijne houding in de Italiaansche
kwestie, waarin het ging om de vrij heid van het Apenijnsche
schiereiland. Op het Congres te Weenen, waar men in '15
vrij willekeurig met landen en volken omsprong, had men
Oostenrijk, voor het verlies van de Zuidelijke Nederlanden,
het Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk geschonken, wat
den Italiaanschen patriotten een doom in 't vleesch was. De
weerslag van de fransche Juli-revolutie bracht hen opnieuw
in gisting, zoodat de Pa-uselijke staat brand- en mikpunt
van de revolutionaire woelingen en de Italiaansche allengs
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een Romeinsche kwestie werd, waarin het fransche yolk en
zijn geestelijken levendig belang stelden.
't Is hier de plaats niet, Naar in 't breede na te gaan
doch veroorloven wij 011S de opmerking, dat Rome's pausen
wel hun best gedaan hebben om hun zegel te drukken
op La Fontaine's woord:
„On rencontre sa destine()
Souvent par les chemins qu'on prend pour l'eviter."

Steeds Loch hebben zij er heil in gezocht om, steunend op het
Oostenrijksch despotisme, een gouvernement van het „ancien
regime" te zijn en zich schrap te zetten zelfs tegenover
billijke eischen tot hervorming en, toen eindelijk aan
MastaI Ferretti in '46 de tiara ten deele viel, ging
deze zoo met de patriotten mede, dat zijn onderdanen voor
hem op de knieen lagen en zelfs M a z z in i den „edelaardigen"
Pius IX hulde bracht. Deze geraakte daardoor in zulke
moeilijkheden, dat ook hier te lande de Daenschen samenkwamen om voor de „bekeering" van hun hoofd te bidden
en zelfs prof. Abr. des Amorie van der Hoeve te
Rotterdam in onze protestantsche kerk zijne belangen Code
opdroeg. Het einde was echter, dat Napoleon een leger
wader generaal Ondinot zond, om voor den pans diens
hoofdstad, opdat hij er later weer wonen kon, te veroveren
(3 Juli '58). Ontnara. de keizer daardoor den Romeinen hun
vrijheid, hij was desniettemin besloten, hun in ruil daarvoor
eene betere regeering te verschaffen en zond daarom in
Aug. '58 door Edgar N e y den pans een schrijven, waarin
hij een viertal hervormingseischen stelde, Welke Venillot
brandmerkte als beleedigend zelfs voor den „bon sens"
(Correspondent 10 Sept. '49). Opdat Europa wat beter over
den toestand te Rome kon oordeelen, liet Napoleon aan
den Piemonteeschen minister C a v o u r vrij spel, om op het
congres van Parijs in '56 hoogst onaangename dingen aan
het adres van den pans te zeggen en toen Z.M. zelf op de bekende nieuwjaarsreceptie van 1859 aan den Oostenrijkschen
gezant verklaarde, dat zijne verhouding tot diens souverein
niet meer was als voorheen, kon deze zich voor gewaarschuwd
houden, dat het er op toegelegd werd, hem nit Italie te
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verdrijven. Hij verklaarde dan, in 't einde van April, dus oorlog
aan Piemont en, daar Frankrijk het door de samenzwering
te Plombieres met dezen staat eens was geworden, kwam
het 24 Juni '59 bij Solferino tot een slag, waarbij Frans
Jozef de neerlaag leed en dus ook de wereldlijke macht
van den paus ernstig bedreigd werd. Ofschoon Napoleon
aan de fransche geestelijkheid liet verzekeren, dat de rechten
van den paus als souverein zouden geeerbiedigd worden,
vertrouwde zij daar zoo weinig op, dat hare pers, waarin
reeds in Juni '56 Montalembert het eerst de alarmklok
geluid had, zich luide liet hooren, ja de bekende oudminister Falloux verklaarde (Febr. '59), dat wanneer de
H. Stoel in gevaar kwam, de Katholieken alle bij komstige
geschillen zouden vergeten om voor dezen in de bres te
springen. Of zij het eerste waarlijk zouden gedaan hebben,
wagers wij niet te bevestigen, maar op het tweede schenen
zij wel plan te hebben, want het Januari-nummer van de
Correspondant '60 bevatte niet minder dan vier artikelen
daartoe. Hoeveel stemmen zich echter ook lieten hooren,
die van L ac or d a i r e ontbrak en toen men hem een paar
brochures zond, om hem uit te lokken, bedankte hij daar
wel voor, doch zoo, dat nog misverstand mogelijk was, of
hij den steun, dien Frankrijk aan Piemont verleende, om
den paus in 't nauw te brengen wel ernstig afkeurde.
Achtte deze het wereldlijk gebied van den paus dan niet
noodzakelijk ? Hoe kon men er aan twijfelen, want in zijn
bekenden brief over den H. Stoel in '38 vergeleek hij den
veelvuldig beleedigden paus met jezus Christu s, die
even als deze gekruist werd tusschen den dag der schepping en dien van het laatste gericht, ja nog in '60 verklaarde hij te gelooven aan „de zedelijke noodzakelijkheid"
van het wereldlijk gebied en bereid te zijn, daarvoor zijn
laatsten druppel bloed te vergieten. Zulk een man zou den
Stoel van Petrus niet afvallig worden, maar wat hem
hinderde was, dat men te Rome zich steeds aan de zij de
van het absolutisme schaarde, en dus verhinderde, dat zich
in Italie eene partij van eerlijke lieden en verstandige
Christenen vormde om welke men zich scharen kon. 't Is
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waar, P iu s IX had zulks in den aanvang wel beproefd,
maar had het om geldige redenen opgeheven ; hij had leeren
wanhopen aan de vrijheid ; 't ging daar van kwaad tot
erger en niet alleen moest het bestuur van den Kerkelijken
Staat ernstige wijzigingen ondergaan, maar nog ernstigere
waren noodig in de zedelijke directie, zooals die geleid
werd door de Civilta Catholica en de Univers, „de grootste
insolentie, welke zich ooit onder den naam van Christus
verscholen had"! Indien hij thans over de Romeinsche kwestie
schrijven ging, kon hij dit alles niet laten rusten, moest hij
onaangename dingen zeggen. Dat kon hij moeilijk, ook
omdat hij persoonlijk van den paus hield. Wat was deze
welwillend voor hem geweest, hoe had hij hem peen
geholpen door velerlei moeilijkheden, bij de stichting zijner
Orde hem in den weg gelegd, ja, toen hij hem in '50 een
afscheidsbezoek bracht en zich gereed maakte het gewone
eerbewijs te brengen, was Z. H. hem vriendelijk voorgekomen, zeggende : „peen, ik wil, dat het de hand zij".
En nu zou hij met zljne hand onaangename dingen
over hem schrijven ? Neen, dan maar liever, vooral nu
Pius IX tot Pius VII naderde, gezwegen, op gevaar af,
dat men hem van dubbel boekhouden zou beschuldigen,
n.l. vrijheid wel voor Frankrijk, maar niet voor Italie.
Toen de Fransche regeering er echter toe overging de betrekking af te breken met een paar bisschoppen, die wat
scherp waren geweest, en niet als Mgr. Salinis van Auch
aan hun geestelijken hadden geschreven : „'t is niet de revolutie maar het ware Frankrijk, dat van Charlemagne en
van den H. Lodew ij k 't welk in 't gevolg van Napoleon
de Alpen is overgestoken"; toen de Univers zelfs ongewaarschuwd werd opgeheven, wegens het publiek waken van de
Encycliek tegen Victor Emmanuel, en mannen als d e
Broglie en Cochin waarschuwingen ontvingen, toen
liep het ook den directeur van Soreze te hoog en 25 Febr.
'60 verscheen zijn geschrift „De la liberte de l'Italie et de
l'Eglise". In dit met groote warmte geschreven pleidooi
erkent hij open en road : de zaak, die Italie tegen Oostenrijk heeft, is volkomen recht, maar niet die van Italie
O. E. X
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tegen het pausdom. 't Is zoo, Italie beschouwt den pauselijken staat als een beletsel voor zijn eenheid. Maar is
dit wel een ramp ? De Duitsche staten zullen nooit een
numerieke eenheid vormen, maar bestaat daarom de Duitsche
nationaliteit niet ? Is Zwitserland minder ben, omdat het
in kantons verdeeld is, en zouden de Vereenigde Staten
van Amerika er meer om zijn, als Washington eensklaps de
eenige en heerschende hoofdstad van de Unie werd ? De
vraag blijft, of het federatief systeem niet het meest bevorderlijk is voor de vrijheid en of niet hoe meer er gecentraliseerd wordt des te meer de staatsmacht in verzoeking
komt, ja in staat gesteld wordt, alles aan haar wil te
onderwerpen ? Italie was vrij, het eerst vrij, zelfs zonder
confederatie, en Rome zonder aan die vrijheid schade toe
te brengen, verdedigde haar dikwerf; het maakte gemeene
zaak met de vrijheid van Italie en bevorderde zijn bloei.
Zoolang Venetie met zijn leeuw van St. Marcus niet
flood zal zijn, Genua zijn marmeren paleizen uit de golven
beuren en Florence de Arno bedekken zal met de heerlijkheden van zijn genie, zal men niet kunnen aannemen, dat
Rome oorzaak was van verval, slavernij of schande. We
mogen dus beweren : het tijdelijk bewind van het pausdom,
in zijn wezen en geschiedenis beschouwd, heeft niets, dat
onbestaanbaar is met de nationaliteit en de vrijheid van.
Italie, en God, in dit schoone land het zichtbare middenpunt van het katholicisme plaatsend, heeft het geen enkel
offer gevraagd van de goederen, die het geluk en den trots
van een groot land uitmaken.
Maar, en hier erkent hij tot het moeilijkst deel van
zijne taak gekomen te zijn, waarbij hij God bidt zoowel
oprecht als eerbiedig te blijven, moet niet toegegeven
worden, dat het pauselijk bestuur thans slecht is ? Hij geeft
toe, dat het er na den terugkeer van Pius VII niet beter
op geworden is, dock vergeleken met andere staten, b.v.
Rusland en Oostenrijk, ziet het er in dien van den pans
toch nog beter uit, en al is het een feit, dat in de laatste
zestig jaren 2/3 van Europa's staten een ander levensprogram
in praktijk brengen, de vraag blijft, of zulks in den

LACORDAIRE.

83

Kerkelijken Staat ook niet mogelijk is. De vijanden zeggen
wel van neen en willen den grijsaard te Rome in een
museum bijzetten, waar hij den geestelijken slaap kan
slapen, maar Rome's vrienden verzetten zich daartegen,
omdat zij niet gelooven aan den val van het pausdom,
die aan den dood van het Christendom vooraf zal gaan.
Hij voor zich is overtuigd van beider eeuwigheid en „te
zijner tijd en in vrijheid zal Rome doen wat voor het hell
der wereld noodig is". Italie vergete toch niet, dat het
Pius IX was, die den aarzelenden Karel Albert de
constitutie van Piemont wist of te dwingen, die de vonken
der vrijheid, Welke sinds drie eeuwen onder de arch smeu.1.den, weer wist aan te blazen en op heel het schiereiland
hoop en ijver wist te doen herleven. 't Is zoo, hij heeft
dit niet kunnen doorzetten, maar in het bloed van Rossi
ligt zijne ontschuldiging en het werk, dat hij alleen en
tegenover alien had ondernomen, is voor het nageslacht
niet verloren. Pius IX is voor de geschiedenis ondeelbaar,
en mogen de tijdgenooten al hun best doen, het eerste
deel van zijn pontificaat door het tweede te vernietigen,
de tijd zal komen, dat als de vreemdeling verdreven en
de ongodsdienstigheid door de vrijheid overwonnen zal
zijn, de gestalte van dezen ongelukkigen opperpriester
weer verrijzen zal. Dan zal Italie „voor den eersten held
zijner onafhankelijkheid", voor den man, die aan zijne zaak
bloed, tranen, schande en naberouw zou bespaard hebben,
een standbeeld oprichten als voor den Washingto n,
dien de Voorzienigheid het had beschikt, maar dien het
verworpen heeft. Na eene apostrophe aan de Italianen,
waarin hij hun voorhoudt, dat God voor zijne kerk Rome
heeft gemaakt en er geen machthebber dezer wereld is,
wiens purper den Croon mag versieren, voor den stedehouder van Christus beschikt, verzekert hij hun, dat zij
tegen zich hebben een eeuwigen wil van God. „Gij zult
dien vinden, twijfelt er niet aan." Dat hadden de Franschen ervaren, omdat zij bij het oprichten van het gebouw
hunner vrijheid het Evangelie niet ten grondslag hadden
gelegd, hoeveel te meer zou Italie het ondervinden wan-
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neer het het werk van God aanviel zelfs in zijn middenpunt.
Om dit duidelijk te maken, wij st hij ten besluite
nog op het verband tusschen de Kerk en het domein
van den Pans, en al schijnt het er nu om te doen, dit
laatste niet op te heffen maar slechts te besnoeien, ook
dat mag niet, want al zij grond verdeelbaar, het recht is
zulks niet en alschoon men in onze eeuw gewoon is, veel
te gronde te zien gaan, men verwachtte toch, dat Frankrijk,
die oudste dochter van den H. Stoel, te hulp zou snellen.
Het heeft Oostenrijk nu teruggedrongen en Rome behoeft
niets dan tijd en eerbied — heilige wapen en, die een groot
voornemen in een groot hart het kunnen verschaffen.
Gebeurde dit, alles zou terechtkomen en op het graf van
den vorst, die zulks aanbracht, zou eens de geest van
Charlemagne zweven, omdat hij Italie zou verlost hebben,
eerst van den vreemdeling, daarna van zijn eigen dwalingen.
Moeten we daaraan wanhopen ? „De geschiedenis schreef
eergisteren een mooie bladzijde, gister eene droevige; morgen
zal zij de derde ontwerpen en God alleen kent haar."
Die derde — wij kennen sedert 20 Sept. '70 haar begin —
maar ook Lac or d a it e had haar inhoud kunnen bevroeden.
Jaren geleden schreef hij : „Als Oostenrijk Italie moet
verlaten en dat land een billijk bestuur krijgt, weet ik
niet, hoe het met de pauselijke heerschappij gaan moet".
Sedert '49 had hij met maarschalk Oudinot kunnen
gelooven, dat voortaan een clericaal gouvernement te Rome
onmogelijk zou zijn ; in Guiz o t 's Memoires (II p. 292)
had hij pas kunnen lezen : „Er is Mn graad van slecht
bestuur, 't Welk de volken groot of klein, verlicht of onwetend, heden ten dage niet meer verdragen". Of L a c o rdair e toch nog gehoopt heeft op een geconfedereerd
Italie met een herboren pausdom aan 't hoofd, valt moeilijk
te zeggen, maar zijn geschrift over de vrijheid van Italie
en van de Kerk, naar Mont al e m b e r t 's getuigenis „welsprekend als alles wat hij ooit geschreven heeft" zou weinig
er toe bijdragen. Wel vond het binnen 14 dagen in 12000
ex. zijn weg, maar de schrijver was reeds zoovele jaren
van het groote tooneel afgetreden, dat hij al eenigszins in
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het vergeetboek was geraakt. In '61 echter werd de wereld
nog Bens aan zijn bestaan herinnerd en wel door zijne
opneming in de Academie francaise, waarvan het lidmaatschap, al hoorden wij dat deftige lichaam onlangs (N. Cour.
'09 N. 54) nogal huiselijk als een „reputatie-drogerij"
aanduiden, toch zeer op prijs gesteld werd. Het denkbeeld
daartoe schijnt uitgegaan van Victor Cousin 1) en na
zich vergewist te hebben, dat de Dominikaner pij geen
beletsel zou wezen, stood hij er op, dat Coen Alexis de
To c q u e ville in Aug. '59 den 26 sten zetel ledig liet, deze
zou worden ingenomen door den schrijver van het „Memoire
pour le retablissement des Freres prAcheurs". Dewijl zijne
letterkundige bagage nog door vele anderen groot en belangrijk genoeg geacht werd, om, zooals Mo ntalemb e r t het
uitdrukt, een „glorious en onafhankelijk 'even" te kronen,
werd hij in Febr. '60 met 20 tegen 14 stemmen tot lid
gekozen.
Elf maanden later (24 Jan. '61) bood de vergaderzaal
der Academie een eigenaardigen aanblik aan. Keizerin
Eu g e n i e en nog andere leden der keizerlijke familie, alle
ministers, de Morn y, voorzitter der wetgevende vergadering,
en een groote schare aanzienlijken wilden er getuigen van
zijn, hoe een monnik zou ontvangen worden door een
protestant. L a c o r d a i r e trad binnen, ter rechter Mont alem b e r t, de vriend zijner jeugd, zijn metgezel op menig
pad en in menig blad, ter linker B erryer, de prins van
de balie, die het eerst had gevoeld, wat er in dezen
man stak. Daarna verscheen als tweede hoofdpersoon
Guizot, gesierd met het grootkruis van het Legioen van
Eer en met den keten van het Gulden Vlies omhangen, om
naast den kanselier der Academie plaats te nemen. De traditioneele lessenaar werd weggenomen en La c ordair e,
bleek door de hem slopende kwaal, ma gr toch indrukmakend-schoon in het lange witte kleed zijner orde, begon
met de Academie dank te zeggen, hem in haar midden te
hebben willen opnemen, en wel als opvolger van de To c1) Zie over diens toenadering tot Rome zijn brief in de F al 1 o u x,
Correspondance de Lacordaire, Paris '72 p. 573.
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quevill e, „een man, die zijn roem aan Been enkele partij
dankte, tot geene had behoord en vrij gebleven was van
de fouten zijner eeuw". Na hem geschilderd te hebben als
een populair man, die in het yolk den mensch en in dezen
God eerbiedigde, stond hij stil bij diens verblijf in Amerika,
waar hij zooveel betere toestanden dan hier vond. Al bewonderde hij niet alles, Loch meende hij, dat ook Frankrijk
op weg was naar de absolute gelijkheid, die als gevolg
van het Evangelie, door God was gewild. Bij de Amerikanen was die gelijkheid echter eene natuurlijke en erfelijke
deugd, hier was zij vaak een hartstocht die een ander
misgunde, wat men voor zichzelf begeerde, een mengsel
van trotschheid en huichelarij. De toejuiching die losbrak,
bewees dat hij gezegd had, wat velen dachten.
De To cqueville had echter in de Vereenigde Staten
ook gemerkt, dat met de gelijkheid samenging de vrijheid
op burgerlijk, politiek en godsdienstig gebied. De Amerikaan
begreep de eene zonder de andere niet. Bij ons echter
bespeurt men, dat de democratie, als zij zich zelve moet
ophouden, gemakkelijk in een uiterste vervalt, n.l. het
despotisme, aan hetwelk alles geoorloofd schijnt, dewijl het
heet te handelen in naam des yolks. Reeds toen hij in '35
zijn boek over la Democratie en Anarique schreef, zag hij
in dat de Fransche democratie, jong als zij was, ten ondergang neigde, op weg was naar de demagogie. De geest der
gelijkheid zou het hier op dien der vrijheid winnen en
onder bij komende omstandigheden moesten hieruit catastrophes ontstaan, over welke men zich verbazen zou. Men
geloofde hem toen niet, maar hij is niet heengegaan zonder
dat hij zijn somber voorgevoel heeft bewaarheid gezien, en
ook niet, zonder het zijn tijd te hebben toegeroepen . de
democratie moet onderricht worden, leeren haar belang de
voorkeur te geven boven haar blind instinkt. Een nieuwe
politieke wetenschap voor een geheel nieuwe wereld is
noodig ! Die nieuwe wetenschap meende hij ontdekt te
hebben in de geschiedenis, de zeden enz. van een yolk,
't welk onder eene volmaakte democratie heeft geleefd. Of
de deugden, welke hij aan den Amerikaanschen geest heeft
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toegekend, n.l. dat hij godsdienstig was, eerbied voor de
wet bezat, de vrijheid even lief had als de gelijkheid en,
de burgerlijke vrijheid tot fondament van de politieke vrijheid maakte, de kritiek verdiend hebben, die er op uitgeoefend is, laten wij in 't midden, maar zeker is, dat het
aanzienlijk publiek, de antithese tusschen democratie en
demagogie aanvaardend, den redenaar herhaalde malen heeft
toegejuicht.
Dewijl die redenaar zelf later verklaard heeft, dat hij
zich geheel gericht had tegen het despotisme en de demagogie, de beide grootste gevaren, die toen Frankrijk en
Europa bedreigden, behoeven wij hem niet verder te volgen.
Uit de twaalfjarige loopbaan van de To cqueville als
minister laat hij maar even het licht vallen op twee
„oeuvres herolques" : de herstelling van Pius IX en de
wet op het onderwijs en voorts op zijn uittreden na den
coup d' Etat ('51) en het schrijven van 't beroemde werk :
„La Revolution et l'ancien regime". Na nog breed te
hebben uitgewijd over den roem der Fransche letterkunde,
welker beoefenaren pier bijeen waren als „de senaat van
haar gedachten en de profetische vertegenwoordiging
van haar toekomst", eindigt hij met op zijn voorgangers
te wij zen als zijnde onder hen „het symbool van de vrijheid, heerlijk door een grooten geest begrepen", terwijl hij
zelf, zoo hij 't zeggen mocht, wezen zou „het symbool van
de vrijheid, aanvaard en versterkt door den godsdienst".
Guizo t, na hem het woord nemend, ging van de
onderstelling uit, dat hij en de held van dezen dag elkaar
voor 600 jaar Bens ontmoet zouden hebben. Zijns gelijken
zouden Lac ordaire als een hatelijk vervolger zijn aangevallen, terwiejl de anderen, ijverig om de overwinnaars tegen
de ketters op te hitsen zouden geroepen hebben : slaat toe,
slaat altijd maar toe, God zal de zijnen wel weten te
onderkennen. Gelukkig waren die tijden voorbij en de
Academie althans is geroepen, zelve uit te maken, wie tot
haar behooren en uit kracht parer keuze stonden zij nu met
waardeering tegenover elkaar. Spieker deed het aan deze
thans ook niet ontbreken en verklaarde, dat Lacordaire
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een prediker was geweest „aussi vari.4 et presque aussi
agite" als zijn gehoor, 't Welk zich somwijlen ongerust
maakte over de vergelijkingen en de contrasten, waarin
hij behagen schepte en de gewaagde en familiars taal,
waarvan hij zich bediende, ja die, om zijn gehoor te
bewegen en te beheerschen nu eens sympathetisch en verrassend was als een der hunnen, maar dan weer een geheel
andere was dan zij. Hij stelde mede in het licht hoe,
om hen waardig te prijzen, beroemde dooden hem waren
ten deel gevallen, hoe hij eene jonge generatie rond zijn
kansel vergaderd had, tot welke hij niet opgehouden had
met woord en pen te spreken en van welke hij thans
velen om zich vereenigd had, ten einde hen in praktijk te
leeren brengen, wat hij hen had ingeprent. „Het is aan
zulk een georuik van uw leven, aan dergelijke proeven
van uw talent, aan dusdanige vruchten van uw invloed,
dat de Acad6mie zich gehaast heeft recht te doen door u
in haar midden te roepen." Na nog in het licht gesteld
te hebben, dat het zoowel de Tocqueville als hem er
om te doen geweest was om door alle revolution en regeeringsvormen peen het geloof vrij en de vrij heid vroom te
doen zijn, meent hij te mogen aannemen, dat er wel eenige
vooruitgang heeft plaats gehad. Geheel bleek hij echter
niet voldaan en 't schijnt, of hij ten slotte ook L a c o rdaire Wilde bemoedigen door de verzekering : aan oprechte
vrienden van waarheid en recht, Wien het niet gegeven
was saam te arbeiden en elkaar te steunen, schenkt de
Voorzienigheid somwijlen het voorrecht om, wanneer zij
het einde zien en uitrusten om het te bereiken, en zij
ieder langs hun eigen weg op de hoogte gekomen zijn,
waar het groote licht schittert, zich te vereenigen in
eene gemeenschappelijke verwachting. Wel eene late
vereeniging ! die misschien geen vrucht oplevert voor hun
tijd en hun aardsch lot, maar wel voor hun roem en hunne
zaak, want in complete en gesloten rijen verschijnen zij
voor de geslachten, die na hen komen zullen, machtig
door hunne denkbeelden en hun voorbeeld, en eene toekomst, waarvan God alleen het geheim kent.
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Het zou La cordaire niet gegeven zijn, langer voor
zijne zaak te arbeiden. Reeds gedurende het jaar '60 had
hij door minder vasten 1) en een badkuur getracht, zijne
krachten te versterken; zijne betrekking van Provinciaal
der Dominikaner orde in Frankrijk had hij reeds ten
deele overgedragen aan pater Cho carne en nadat hij
zijne intreerede had gehouden, keerde hij zeer uitgeput te
Soreze terug, waar hij in de kapel nog wel eene vastenprediking begon doch, ofschoon enkele „prinsen in de
kunst van genezen" hem nog eenige verlichting in zijn
maaglijden verschaften, toch moest hij weldra aan alien
arbeid zich spenen. Einde Sept. ontving hij een afscheidsbezoek van de Mont al ember t, dicteerde tot 24 Oct.
nog een beknopt „Notice" over de herstelling van de
predikheeren-orde „la grande oeuvre de ma pauvre vie",
ontving nog zijn oudsten vriend en lateren biograaf
Toisset en dicteerde eindelijk 2 Nov. zijn laatsten brief.
Hij dankte daarin zijn confrere Guizot voor de toezending van diens jongste werk en legde er nadruk op,
dat oprechte ,toepassing van godsdienstvrijheid noodzakelijk was voor 't welzijn van staat en kerk beide. Dat had
hij van Rome niet geleerd, want nog in het laatste wat
hij van dien kant hoorde, eene pausselijke allocutie van
18 Maart '61, kon hij lezen, hoe de dwaling veroordeeld
werd van hen „die, in oppositie tegen de eeuwige wetten
van goddelijk recht, spreken van verzoening met liberalisme,
met moderne beschaving en vooruitgang en toch ter
zelfder tijd zich durven noemen : vrienden van Christus".
Wat pijn hem dergelijke uitingen van het hoofd zijner kerk
hebben gedaan, lazen wij niet, wel dat hij geduldig ten
einde toe zijn zwaar lijden. droeg totdat eindelijk aan den
avond van 21 Nov. '61 zijne noodkreet „Mon Dieu ! Mon
Dieu ! Ouvrez moi, ouvrez moi !" verhoord werd.
Aan scharen pelgrims werd gelegenheid geboden, den
geeerden doode te zien en terwiji den 28sten Nov. de Notre1) In het werk Tan B. Cho earn e, Paris 73 : le R. P. H. D.
Lac or d air e II p. 56 etc., vindt men over de zelfkastijding van dezen
priester, we zouden haast zeggen : stuitende staaltjes.
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Dame voor zijn honorairen kanunnik een plechtigen lijkdienst celebreerde, vergezelden hem te Soreze 20.000
menschen naar zijne laatste rustplaats. Zeven en twintig
jaar later richtte men hem hier een gedenkteeken op, en
was hij reeds te Flavigny als redenaar geeerd, thans stelde
men hem als opvoeder voor, want zijne eene hand rust op
den schouder van een leerling van Soreze, terwijl hij met
de andere dezen op den levensweg wijst. De hertog d e
Br oglie hield de wijdingsrede, waarin hij veel zegt ter
verheerlijking van L a c or dair e, maar die natuurlijk eindigt
met een eeresaluut aan L e o XIII, die te Rome was
opgesloten in een zich steeds vernauwenden kring zoodat
hij „op eene gevangenis geleek". (Le Corresp. '88 Livr. 3).
Ten besluite zij nog gewezen op een eereteeken, door
den graaf d e Fall oux hem in '64 opgericht en wel door
de uitgaaf van de Correspondance du B. P. Lacordaire et de
Mme Swetchine, waarvan reeds in '72 een 7de uitgaaf verscheen. Wat licht deze brieven (13 Dec. '33 tot 24 Aug.
'57) op den persoon des auteurs werpen, moge blijken uit
een paar onverdachte getuigenissen. Bij haar verschijnen
schreef E d m. S c h dr er in de Temps een artikel 't welk
dus eindigt „Toen ik L a c or d air e de eerste maal beoordeeld heb, scheen het wel, dat er niets van hem overbleef
dan de echo van „une grande parole" ; dat was een dwaling ;
hij heeft ons bovendien nagelaten de herinnering aan een
karakter, vol van eene treffende eenvoudigheid en eene bewonderenswaardige oprechtheid". Nu moge het, wat deze
laatste betreft, waar zijn, dat F elix Bungen er hem in.
zijn „Rome et le vrai" ook vermeld heeft, en p. 410 aantoont, dat er niet slechts weerspraak was tusschen hetgeen
hij in zijn geschrift „Lettres sur le Saint Siege" zoo echt
ultramontaansch heeft beweerd, en zijne liberale prediking
te Metz, maar dat, toen de protestanten daarop terecht
aanmerking maakten .de prediker, die nooit lachte, zich daarover zelfs vroolijk heeft gemaakt (Corresp. p. 153) ; nu zij
dit zeer of te keuren, doch men vergete niet dat, Laco rd air e, die immers ook eens een Jezuiet tot biechtvader
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had gehad (bl. 31), in dezen een kind was van zijn tijd
(vergel. Bungene r, als boven, chap. XVIII).
Onverdeeld is dan ook de lof, dien Ernest Navin e,
naar aanleiding der correspondentie hem in de Revue Suisse
('64) toedeelt : Hij acht, dat Lacordaire zich daarin aan ons
voordoet „als een nobele en grootsche figuur, als een dier
gezonde naturen, welker aanschouwing altijd heilzaam is",
(p. 9) en, na er op gewezen te hebben, wat omvangrijke
taak het is, de onderwerpen in de correspondance behandeld
te bestudeeren, acht hij het iets heerlijks zulks te doen „naar
aanleiding van het welsprekend woord van een man, dien
men gaarne volgt, en van Wien men nooit scheidt dan
met het zachte gevoel van achting" (p. 10).
In die stemming zullen wij afscheid nemen van den
man, die nog kort v66r zijn verscheiden plechtig verklaarde,
te zijn „catholiqu.e penitent" doch „liberal impenitent".
Door het eerste te willen zijn is hij geweest eene eere voor
de Fransche kerk, door het tweede te durven wezen zal hij
die kerk, zoo wij hopen, nog tot grooten zegen zijn, want
dertig jaar lang heeft hij door zijn welversneden pen en
zijn machtig woord haar toegeroepen : Les Societes diretiennes ne vivent pas d'un dogme comme on vit dans un
tombeau!

DE LINIAAL-EPIDEMIE IN DE
TUINKUNST
DOOR

GEERTRUIDA CARELSEN.

„Terwiejl in de laatste kwarteeuw de kunst op allerlei
gebied tot nieuw leven ontwaakt is, oude sleur van zich
afwerpt en, op grond van eigen, frissche natuur-impressies,
nieuwe wegen zoekt en vindt, is het op eon kunstterrein
heel erg slaperig, heel erg lamzalig, heel erg onbeholpen
gesteld.
„Dat terrein is de tuinkunst.
„De meeste menschen zullen beginnen met mij dit
volstrekt niet toe to stemmen. Het dunkt hun integendeel
dat de tuinkunst zich tegenwoordig in een glansrijken
bloeitijd verheugt.
„Die vergissing is niet onbegrijpelijk.
„Levende boomen, heesters, kruiden, heel de kleurige
en geurige plantenschat, zijn zulk een intens-mooi materiaal,
dat de menschenhand er z66 niet mee kan knoeien of het
straalt altijd, door zijn elementaire kracht, nog eene onberekenbare aantrekkelijkheid uit. Het behoort tot de dankbaarste grondstoffen, waarmee ooit menschelijke kunst gewerkt heeft.
„Maar daarom is het dubbel jammer, dat er algemeen
zulk een vergissing heerscht.
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„Zij bestaat dahrin, dat men zich geen rekenschap
geeft van het eigenlijke kunstelement in deze.
„Wat een glansrijken bloeitijd beleeft, is, aan den eenen
kant, de botanische wetenschap en, aan den anderen kant,
(voor een deel ten gevolge daarvan) de kweektechniek.
',Maar het artistieke element bloeit niet. Terwijl wetenschap en kweekmacht met voile zeilen en gunstigen wind
de twintigste eeuw instevenen, ligt de tuinkunst in een
modderig vaarwater en schijnt geen leans te zien, er uit
te raken."
Zoo schreef ik enkele jaren geleden in een brochure,
getiteld : Eerbied voor het levend materiaal in de tuinkunst 1).
Sinds dien tijd is er — om bij dezelfde beeldspraak
te blijven — in dat modderig vaarwater wel wat meer
beweging gekomen. Maar de wind woei helaas van den
verkeerden kant, zoodat de golven in een noodlottige richting gestuurd werden, namelijk : van het karakter van het
materiaal af, in plaats van er naar toe.
Had, gedurende de tweede helft van de negentiende
eeuw, de verwarring op tuinkunstgebied zich hoe langer
hoe meer verscholen achter de leuze van „gemengden
stijr, — in den laatsten tijd is men begonnen naar meer
stijlconsequentie te verlangen. Doch, wel verre van v66ruit, deed men bij die gelegenheid een stap achteruit.
Als wij even de geschiedenis der tuinkunst nagaan,
zien wij haar overal haar eerste schreden doen als dochter,
als gehoorzame volgster van de bouwkunst.
Dat is heel natuurlijk. De menschheid heeft woningen
noodig gehad, en kwam er toe, die naar zekere regelen
te bouwen, lang v66rdat zij planten kweekte voor het
mooi. Toen men, behalve ervaring van het nut van vele
planten, ook zin begon te krijgen voor de schoonheid van
haar groei en bloei, — m.a.w. Coen het artistieke element
zich in den tuinbouw begon te mengen — was dit veel te
zwak om zich op zelfstandige wij ze te ontwikkelen. Door
1) Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon.
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den drang der omstandigheden sloot het zich aan bij de
reeds tot zekere zelfstandigheid gekomen architectuur.
Voor zoover ons klimaat betreft, ontmoeten wij, op
tuinkunstgebied, het eerst den italiaanschen stijl, uit de
dagen van de renaissance. Daarvan getuigen nog altijd
rondom ons duizenden oranjeboomen, van geslacht op geslacht (meestal zonder dat men er zich rekenschap van.
geeft !) gekweekt en gesnoeid naar het willekeurig, onnatuurlijk model, dat er destijds in Italie aan werd gegeven.
Daarna kwam de fransche stijl aan de orde : al datgene wat doorgaat onder den naam van „style Le Notre".
In verband daarmee ontwikkelde zich ten onzent, met
kleine verschillen, de oud-hollandsche stijl.
De hoofdzaak had de toenmali bg e tuinkunst overal
gemeen. En die hoofdzaak was : haar voortdurende afhankelijkheid van de bouwkunst. Zij zelve verbaasde zich over
die verhouding volstrekt niet , en de omstanders deden dat
nog minder.
Reeds het felt dat parken en tuinen gewoonlijk in de
onmiddellijke nabijheid van paleizen of andere monumentale
gebouwen werden aangelegd, gaf aanleiding dat men zich
daarbij naar de architectuur richtte. Daar de architecten
op een veel hooger trap van ontwikkeling en beschaving
stonden dan de kweekers van planten, zoo lag het voor
de hand, dat aan de eersten opgedragen werd, tegelijk met
de decoratie der gebouwen, ook die van den omliggenden
grond op zich te nemen. De kweekers hadden, in al wat
smaak betrof, hunne orders te volgen.
De architectuur voerde die opdracht met veel zelfbehagen nit. Onder haar toezicht werd de tuin een horizontale voortzetting van haar eigen perpendiculair werk.
Dat ging zoo een paar honderd jaar voort.
Doch langzamerhand bereidde zich een gewichtig keerpunt in de ontwikkeling der tuinkunst voor. De waardeering van het levend materiaal begon zich te doen gelden
en openbaarde aan de tuinkunst het goed recht zijner
eigen wetten.
Van Engeland ging dit nieuw bewustzijn uit. Francis
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Bacon is de eerste geweest die er over geschreven heeft,
in zijn Essay „On gardening". Het duurde eerst lang, eer zijn
denkbeelden in breede kringen weerklank vonden. En
daarna verging nog weer jaar en dag, eer de tuinkunst er
den slag van kreeg, het nieuw opgekomen besef in praktijk
te brengen. Maar van lieverlede werd de hoofdzaak als
hoofdzaak erkend. Een nieuw beginsel was opgeroepen :
men leerde inzien dat het niet aangaat de schoonheid der
natuur te verknutselen, en liet zich door haar inspireeren,
om zoo zuiver mogelijk in haar geest te werken.
Dank zij die inspiratie, plantte men weldra mooie
boomgroepen, in den trant zooals men ze in de natuur
bewonderde ; liet heesters en kruiden zich uitbreiden op
dergelijke wijze als men het in de natuur zag ; verhoogde
soms den bodem met een zachte glooiing, naar den waterkant toe afloopend, — ook al naar natuurlijk voorbeeld. En
men trok de paden er door heen in lange, bescheidene,
weinig in het oog loopende lijnen, zooals een wandelaar,
in een landschap, vanzelf zich een weg zoekt van het 4ene
mooie uitzichtpunt naar het andere.
Dat was de zoogenaamde landschapstijl, die, ruim
honderd jaar geleden, de park- en tuinwereld alom stormenderhand veroverde.
Waarom is de tot zelfstandigheid ontwakende tuinkunst op dien zoo geestdriftvol ingeslagen weg niet gestadig
voortgegaan ?
Een feit is, dat zij op zeker punt in haar ontwikkeling
is blijven steken.
En waar stilstand is, daar is achteruitgang. En daar
dreigt weldra verval, en bederf, en reactie. Die wet heeft
zich ook in dit geval doen gelden.
Als alle andere dingen had de landschapstig zijn zwakke
zijden, waar hij min of weer ontrouw was aan zich zelf, —
nog niet had geleerd alle details te beheerschen. Zulk een
detail was de bloemkweekerij. Toen deze — omstreeks het
midden der vorige eeuw — een nieuwe vlucht nam, verzuimde men, te juister tijd, op dit kleiner materiaal hetzelfde
beginsel toe te passen, waarmee men bij het grootere zooveel
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succes had gehad. 1) Terwijl men boomen en heesters naar
hun eigen wenken groepeerde, ontstond nu voor de kleinere
gewassen een heel systeem van willekeurige figuurtjesleggerij. Achtereenvolgens kregen we mozaieken („haringsla"
en „confituurtaartjes") en arabesken („tapijtbedden"), kortom
een hoe langer hoe meer samengestelde vlak-ornamentiek,
heel geschikt voor vloertegels, maar heel weinig voor toepassing in de tuinkunst.
En nu deed zich het belangrijk verschijnsel op, waaraan
ik den titel voor dit opstel ontleende. De wereld — of
liever de tuinmode — begon genoeg te krijgen van de
leelijkheid, waarin ronde en golvende lijnen verward geraakt
waren, en koos de grofste, plompste oplossing, door eenvoudig de liniaal over de tuinen te leggen. Meer en meer
wordt nu, dientengevolge, een schat van teere, fijne, levende
grondstof van al haar zwier beroofd, om geperst te worden
binnen stijve lijnen : horizontaal en, zooveel mogelijk, ook
perpendiculair.
Op dit standpunt staan wij thans. De liniaal is alom
in de mode. Zij vindt ten onzent een grooten steun in het
denkbeeld dat men, door haar te gebruiken, het voorbeeld
volgt van onze oud-hollandsche vaderen uit de „gouden
eeuw". Zeker, de liniaaltuinen, die ons als eene nit Engeland overgewaaide nieuwigheid opgedrongen worden, zijn
in Engeland zelf ontleend aan de modellen van „old dutch
gardens." Dit schijnt de nederlandsche ijdelheid te verleiden
tot oppervlakkig aannemen van hetgeen haar langs dien
weg geboden wordt. De gemakzucht van het gros der vaklui gaat daar gaarne op in, omdat zij tot den aanleg en
het onderhoud van zulk een liniaaltuin alleen maar een
paar latten en touwen in plaats van een eigen groepeersmaak behoeven mee te brengen. En het groote publiek
ziet er de smakeloosheid niet van in : kijkt naar de kleuren
en ruikt aan de geuren der bloemen en geeft achteloos
het meeste geld nit voor hetgeen de mode verlangt.
Zoo zal het voorloopig wel blijven, hetzij enkelen er
1) Lie over nadere bijzonderheden de genoemde brochure.
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zich aan ergeren of niet. Ik durf niet hopen dat wij de
liniaaltuinen in de eerste jaren zullen kwijt raken. Zulk
een epidemie moet haar verloop hebben, moet uitwoeden.
Als iets, op Welk gebied ook, eenmaal in het modeverband
is opgenomen, moet het eerst langs den geheelen maatschappelijken ladder afzakken, eer het van het tooneel verdwijnt. Daar kan men eenvoudig niet tegen in.
Maar wel kan, terwijl het oppervlakkige, mondaine
element een leelijke mode beschermt en aanmoedigt, het
diepere, artistieke er vast een andere, betere voorbereiden.
Die heeft dan misschien leans van aan de beurt te komen,
als de andere „te algemeen" en dientengevolge „ouderwetsch"
zal zijn geworden.
Hiertoe nu doe ik bij deze een beroep op al wie er
zich in Nederland op laten voorstaan, een fijneren dan
den alledaagschen smaak te bezitten.
Ik vraag aan alle kunstenaars : of het niet tot de hoofdeischen van elke kunst behoort, dat men werke in harmonie
met zijn materiaal ?
Met name vraag ik dit aan alle architecten.
Dezen zullen allicht zeggen, dat dit een waarheid is,
waarover het niet noodig is te redeneeren. Niet alleen weet
de bouwkunde, dat al haar welslagen berust op degelijke
kennis, en dientengevolge doelmatig gebruik van de te behandelen grondstoffen. ; maar ook de bouwkunst voelt doorgaans dat het, ter bereiking van ware schoonheid, noodig
is met het karakter dier grondstoffen te rade te gaan.
Wordt er tegen deze schoonheidswet gezondigd ; wordt,
uit gemakzucht, zuinigheid, onverschilligheid, de aesthetische
samenhang met de natuur van het materiaal veronachtzaamd ; en went het oog te kwader uur aan die veronachtzaming, — dan duurt dit zoolang, tot de font wordt ingezien. Dan wordt de verwaarloozing der harmonie met het
materiaal als wansmaak, en de periode, waarin zij geheerscht
heeft, als een „tijdperk van verval" gebrandmerkt ; en, onder
gunstiger omstandigheden wordt, met verjongde artistieke
veerkracht, die harmonie opnieuw, en op nieuwe wijze,
nagestreefd.
O. E. X 7

7
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Wat voor bouwkunst geldt — het hoofdbeginsel van
trouw aan Naar grondstoffen — dat dient, met de noodige
wijzigingen, ook voor tuinkunst te gelden. De kern van
het principe blijft dezelfde de wijzigingen betreffen alleen
het verschil in materiaal.
Maar dit verschil is ontzaglijk groot. In het kort kan
men zeggen, dat de bouwkunst werkt met dood materiaal,
de tuinkunst met levend. Doordien dit groot verschil nog
nooit volkomen in het oog is gehouden, gebeuren in de
tuinkunst nog misgrepen, aan welker mogelijkheid de bouwkunst sinds lang is ontgroeid.
En nu vraag ik aan alle eigenaars van tuinen, die
beweren plantenliefhebbers te zijn, en van wie men dus
mag verwachten dat zij een iets meer dan oppervlakkigen
blik op hun vegetatief materiaal slaan : of welbezien de
toepassing van tegel- en tapijtmotieven op levende planten
niet afschuwelijk is ? De moeite die men heeft om groeiende
plantenmassa's met het snoeimes vlak te houden, moest
waarlijk wel, van den beginne af, een wenk geweest zijn,
om in te zien dat zij niet deugen voor vlakornamentiek,
hetzij dan recht- of kromlijnige !
Onze schatten van levend tuinmateriaal, met de eindelooze fijnheid en teerheid van groei en bloei, hebben recht
om naar hun eigen aard behandeld te worden. Elke behandeling die daartegen in druischt, is, artistiek gesproken,
uit den booze.
Laat ons, in dit opzicht, ons losmaken van alle zucht
-tot navolging van onze „gouden eeuw". Ik wil niets afdoen van den roem onzer zestiende- en zeventiende-eeuwsche
voorouders. Doch het eerbiedwaardig feit dat zij superieur
geweest zijn in vele gewichtige zaken, behoeft geen reden
te wezen om hun nagedachtenis remmend te laten spoken
op een ander gebied, waar wij bezig waren hen over 't
hoofd te groeien. Waarom zouden wij, omdat zij geschitterd hebben in de schilderkunst, en veel moois hebben geleverd in de bouwkunst, ons laten diets maken, dat zij
onovertrefbaar zouden zijn in de tuinkunst ? Omdat zij de
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beste scheepsbouwmeesters van hun tijd waren, versmaden
wij immers thans den stoom niet, waarvan zij de technische toepassing niet kenden De tuinkunst stond in hunne
dagen nog op een lagers trap van ontwikkeling. Hun was
het niet kwalijk te nemen, dat zij niet hooger kwamen
clan de rechte lijn. Zij hebben, in hun „old dutch gardens" aan de wereld een voorbeeld gegeven, dat dahrom
zoo algemeen werd nagevolgd, omdat het zoo volkomen
voor de toenmalige opvattingen paste en, op zijne wijze,
zijn eigen hoofdgedachte uitleefde. Maar destijds was de
zelfbewuste, zich rekenschap gevende zin voor natuurschoon
nog sluimerend ; en sinds Naar ontwaken eischt zij thans
andere opvattingen. Vast te houden aan het zeventiendeeeuwsche voorbeeld in tuinkunst, representeert een jammerlijk atavisme. Het is alsof men in de natuurwetenschappen
de heele evolutieleer zou willen negeeren en zich krampachtig vastklampen aan het stelsel van Linnaeu s. Wij
zijn nu eenmaal geen zeventiende-eeuwers. Op allerlei,
b.v. politiek, gebied zal Nederland niet Licht ooit weer
zooveel invloed kunnen uitoefenen als het destijds heeft
gedaan. Om dat op een of ander kunstgebied te doen, is
de eerste voorwaarde dat wij ons zelf zijn, ons van binnen
uit ontwikkelen, onzen smaak niet langer maskerade laten
spelen in de opgelapte tradition van vroegere geslachten.
Alom wordt in de tuinkunst een verlangen naar verandering merkbaar, naar verbetering, naar een vasten
grondslag.
Indien ik mijn landgenooten aanspoor zich op dit
stuk waardig te doen gelden, dan doe ik dat juist op
historische gronden.
Behalve dat, driehonderd jaar geleden, de uit Frankrijk ingevoerde tuinmanier in Holland zich het fijnst heeft
ontwikkeld, zoo heeft, merkwaardiger wijze, op zijn beurt,
de uit Engeland overgebrachte landschapstijl ook ten onzent
het best wortel gevat.
Reeds zeer vroeg, omstreeks 1777, werd een toen zoogenaamde „engelsche parkaanleg" gemaakt op Zorgvliet
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bij den Haag, door P. W. S c h on k, architect van Prins
Willem V. Later is op dat vorstelijk landgoed in diemzelfden geest voortgewerkt door Ary v an der Spuy; en
nog altijd zijn daar enkele typisch-mooie lijnen uit den
bloeitijd van den landschapstijl aanwezig. B.v. die van den
vijver en het pad daarachter, zichtbaar uit de Groothertoginnelaan. 1)
In het algemeen kan men zeggen dat onze nationaliteit dezen kunstvorm met veel begrijpelijkheid ontvangen
en op prijs gesteld heeft. Hij kwam tot ons over in zijn
beste periode, nadat hij aan zekere bij komende kinderachtigheden, als hermitages, wildernissen en dergelijke dingen,
was ontwassen, en voordat hij zich verloor in al te eentonige groenheid. Aanstonds door bekwame handen artistiek
toegepast, werd hij vele tientallen van jaren lang, de roem
onzer nederlandsche buitenplaatsen. Hij voorzag menige
stad van een lommerrijk park en herschiep de bolwerken
van ontmantelde vestingen in wandeldreven. — Na op dit
stuk veel en opmerkzaam in verschillende landen te hebben
rondgekeken, ben ik tot de overtuiging gekomen : dat zijn
eigenlijk wezen nergens z66 ver en z66 consequent is doorgevoerd geworden als bij ons. Nergens elders heeft de tuinkunst zich voor een pons z66 handig aan traditioneele
knelling weten te ontworstelen als bij ons. Nergens is haar
eerste poging tot zelfstandigheid tegelijk zoo onbevangen
en zoo zelfbewust gedaan.
Wij zullen dus wij s doen aan die historische lijn vast
te houden, zoodra wij hebben ingezien dat de door haar
aangewezen richting de goede is.
Wat Le NStre betreft, studie van 's mans leven en
werken heeft in mij een sterk vermoeden doen ontstaan dat,
als hij zien kon wat er nu gebeurt, hij den hedendaagschen
tuinaanleggers zou toeroepen : „Knoei Loch niet langer in
mijn naam, sinds er iets beters is opgekomen !" En evenzoo
zouden stellig de meesters van den landschapstijl niet
wenschen dat hun volgers hen naaapten, maar zich integen1) Men zie over de geschiedenis van Zorgvliet het interessante boekje van
den Haagschen archivaris Th. Morre n. (Uitgevers-Maatschappij „Elsevier".)
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deel verheugen als die in hun geest een schrede verder deden.
Dat die geest, strevende naar harmonie tusschen de
tuinkunst en haar levend materiaal, eindelijk zal triomfeeren, ligt te zeer in de natuur der dingen, dat dat ik daaraan zou wanhopen. 1k won alleen maar dat dit in ons land
geschiedde , en wel binnen kort, eer andere volken ons
v66r zijn.
Wie daartoe wil medewerken, dient zekere drogredenen
te overwinnen, waardoor menigeen zich in verkeerde koers
laat meeslepen.
Zoo las ik onlangs dat : „de rechtlijnige tuinarchitectuur
„niet is een mode, maar een natuurlijke evolutie, van bouwkunst nit." Mij dunkt : de drie laatste woorden zeggen
reeds genoeg, om ons tegen deze redeneering te waarschuwen.
De „natuurlijke evolutie" der tuinkunst bestaat juist in
haar losmaking van de banden der bouwkunst. Beiden hebben haar eigen wetten, door haar eigen materiaal voorgeschreven. En de vloedgolf onzer natuurstudie maakt het
tot een artistieken eisch des tijds, de tuinkunst te helpen,
zich vrij tegenover de bouwkunst te plaatsen. Zij kunnen
elkaar heerlijk aanvullen, mits zij ieder haar eigen karakter
behouden. Een klimplant, rondom een zuil slingerend of van
een balkon afhangend, ' kan als symbool van de samenwerking der twee zusterkunsten gelden.
Er zweeft een parool in de lucht : dat de tuin behoort
te zijn een voortzetting van het huis. 1k heb nets tegen
die uitdrukking, mits men er zich niet door late verleiden,
levende planten naar het pijpen van baksteen en timmerhout te doen dansen.
Een gezonde verhouding tusschen bouwkunst en tuinkunst wordt alleen verkregen, als men aan beide dezelfde
voorwaarden van bestaan en ontwikkeling gunt.
De bouwkunst ten onzent heeft een nieuwe vlucht genomen, sinds zij er van heeft afgezien schijnbaren hardsteen
of zandsteen te leveren, door bepleistering van baksteenen
muren. Met recht acht zij het een gelukkigen greep, baksteen openlijk als baksteen te behandelen. Dat kleine voorwerp, deugdelijk bewerkt, werd, door de karakteristieke
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eigenaardigheden van zijn stof en vorm, in duizendvoudige
samenvoeging, het uitgangspunt voor een verjongden bouwstijl, die zich bewust is, aan deze materiaal-getrouwheid
levensvatbaarheid te ontleenen.
Evenzoo zal de tuinkunst eerst dan een nieuwe vlucht
nemen, als zij, brekend met willekeurige lijnendienerij, haar
grootere of kleine plantaardige voorwerpen zelf als uitgangspunt neemt voor hun behandeling en plaatsing :
ook dus uitgaat van de eigenaardigheden van hun stof
en vorm , en wel — omdat zij levee — van hun toekomstige ontwikkeling. Zoolang niemand ooit een plant,
of een groep planten, in de natuur in zuiver rechte lijnen
heeft zien uitgroeien, gebruike men de liniaal ook Diet bij
hare artistieke groepeering. Het begrip „lijn" dient naar
den achtergrond gedreven, — alle figurenleggerij vermeden
te worden. Deze draagt altijd den stempel van besluiten,
die buiten beraadslaging met de natuur om genomen zijn.
In de natuur zelve dient men to bespieden, hoe planten
wenschen te worden gegroepeerd, en dan Bien natuurlijken
groepeertrant met eenigszins meer uitgezochte en verzorgde
wijzigingen, op tuinterrein over te brengen 1).
1) Stel dat ik een klein lapje grond heb : een stadstuin van enkele
meters in 't vierkant.
Dan zou ik allereerst goed naspeuren welk deel daarvan het langst
door de zon werd beschenen. Daar zou ik den grond voor de bloemrijkste
beplanting bestemmen. Met behulp van den noodigen turfmolm en veel water,
zou ik er een paar mooie Rhododendrons aan den groei brengen : een keus
bepaald door de bijzonderheid, dat die ook na hun bloei een mooi groen
opleveren. Daarachter, naar het noorden, zou ik nog een paar groenblijvende,
sterke heesters planten ; en er v66r, naar het zuiden, wat lager bloemgewas, dat later, na den bloei afgesneden, door wat potten kan aangevuld
worden. En vlak er v66r zou ik polletjes van verschillende „randplantjes"
leggen, zoodat die te zamen eenigszins een afsluiting vormden, naar de
padzij op den duur min of meer door de schop in toom te houden, maar
naar den binnenkant wat vrijer uitgroeiende. Gras, zeker, zou ik ook graag
hebben; dat is, met zijn mooi, helder groen, waar tegen alles anders zoo
goed uitkomt, in ons klimaat het vulgewas bij uitnemendheid. Maar dat
kan zich, evenals zoogenaamde schaduwplanten, wel behelpen met een hoek,
die minder door den zonneschijn begunstigd wordt.
Wat de paden betreft, die zou ik afhankelijk maken eensdeels van
den groei der planten, anderdeels van mijn wensch om de hoofdpunten te
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Particuliere tuinen zijn de rechte plaats om deze diepere
groepeerkunst te beoefenen, omdat zij intiem dient begrepen
te worden : van binnen uit zich te ontwikkelen. Heeft
men eenmaal, op kleine schaal, lust en tact er toe gekregen, dan zal men op grooter schaal niets liever doen,
dan in denzelfden trant doorgaan. Het edel materiaal zal
de moeite van wie in harmonie daarmee trachten te werken,
trots allerlei bezwaren en gebeurlijke mislukkingen, met
een echt artistiek genot beloonen.
Er zijn in ons land wel menschen — vaklui en liefhebbers — die dien kant uit willen. De 44n. spreekt van
meer natuur in de tuinen , een ander van „meer losheid
en gratie". Een derde schrijft over een „nieuwen tuinstijr,
brekend met alle traditie, en geheel consequent in zichzelf.
Anderen spreken en schrijven er niet over, maar experimenteeren praktisch in dezelfde richting. Somtijds ziet men
in stadsparken smaakvol werken met zoogenaamde „v66rbeplanting". De kweekerij-techniek staat tegenwoordig
hoog genoeg om, als zij eenmaal deze directive kreeg, met
de noodige inspanning te kunnen voldoen aan de eischen
eener van het materiaal-karakter uitgaande groepeerkunst.
Maar het werk- en toongevende, koopkrachtige publiek
moet meegaan. Anders komt de zaak niet verder.
Daarom doe ik mijn best, om de belangstelling der
algemeene beschaving er voor wakker te roepen.
Niemand meene dat het mijn verlangen is, mijn specialen smaak aan anderen op te dringen,
De smaken verschillen. En dat is gelukkig : dat laat
plaats voor rijkdom van verscheidenheid.
Mits maar de smaak der besten zich bewege in zuiverartistieken geest : met het karakter van het materiaal mee !
kunnen bereiken. 1k zou ze, naar verhouding van den tuin, tamelijk breed
nemen, om niet in miniatuur-geknutsel te vervallen. Het aanbrengen van
grind zou ik minstens tot een volgend jaar uitstellen, omdat het wenschelijk kan blijken, een pad hier of daar wat te verleggen.

DE VROUW IN ISRA E L
DOOR

Prof. Dr. G. WILDEBOER.

Het is niet gemakkelijk in een kort bestek duidelijk
te waken Welke de plaats geweest is, die de vrouw in
oud-Israel in het huiselijke en het openbare leven innam.
Wie zijn Bijbel maar eenigszins kent weet, hoeveel tegenstrijdigs hij op dit punt bevat. Tracht maar eens aan de
hand van het Oude en het Nieuwe Testament de vraag te
beantwoorden, of de vrouw in Israel in aanzien was en in
eere werd gehouden, of niet, en ge zult al spoedig met de
gegevens verlegen staan.
Men zou uit den Bijbel kunnen bewijzen, dat de vrouw
voor een verachtelijk wezen werd gehouden. Is van Jezus
Sirach de spreuk bekend (25 : 19) : „Weinig boosheid gelijkt
de boosheid der vrouw, het lot van den zondaar kome over
Naar" — de Prediker maakt het nog erger, als hij beweert :
„op duizend vrouwen vond ik geen verstandige" (7 : 28).
En zegt in den Talmud een zekere Rabbi Samuel: „men
moet de vrouwen niet groeten" — de discipelen van Jezus
waren wel van diezelfde meening, toen ze zich verwonderden over het feit, dat hun Meester met een vrouw sprak
(Joh. 4 : 27). In de 16e eeuw kon dan ook een boek verschijnen met de vraag tot titel „of de vrouwen wel menschen zijn"; en deze vraag werd in dat boek ontkennend
beantwoord, ook op grond van bijbelteksten.
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Doch daartegenover staat, dat en in den Bijbel, en in
den Talmud, en bij Jezus Sirach gansch andere spreuken
en woorden voorkomen, die van waardeering der vrouw
getuigenis afleggen. Wordt niet in het vijfde gebod van
de Tien Woorden bevolen om vader en m o e d e r te eeren
(Ex. 20 : 12) ? Kennen we niet het alphabetisch lied op
de wakkere huisvrouw in Spreuken 31 : 10-31 ? Is niet
sinds de dagen van den profeet Hozea de vergelijking in
twang tusschen het verbond van Jahwe met Zijn yolk en
een echtverbond ? En Jezus Sirach prijst in datzelfde 25e
hoofdstuk, waaruit we zoo even aanhaalden, den man gelukkig, die een goede huisvrouw mag bezitten. Moge een
rabbi de onbeleefdheid hebben aanbevolen tegenover de
vrouwelijke sekse, het blijkt niet, dat de andere Joodsche
geleerden
in den Talmud aan het woord hierin met Rabbi
b
Samuel eenstemmig dachten.
De Joden zelf plegen te beweren, dat de vrouw bij
hen altijd in eere is geweest. Wij hebben geen recht deze
meening als niet meer dan een uiting van nationale ijdelheid of te wijzen. Het zal ons toch blijken, dat er goede
gronden zijn om aan te nemen, dat zelfs in overoude tijden
dit het geval geweest is. Doch het zal ons ook duidelijk
worden, dat achteruitzetting der vrouw wordt aangetroffen.
En de verklaring zoowel van 't een als van 't ander zullen
we vinden in 't verschil van de perioden, waarin we ons
verplaatst zien. Niet enkel vooruitgang in goede richting
zullen we waarnemen. Dan eens verbetering der sociale
positie onder inwerking van Israel's openbaringsreligie,
maar dan ook weer miskenning van het recht der zwakke
sekse, joist in een tijdvak, waarin voor het zuiver houden
van den godsdienst wend geijverd.
Het lijdt geen twijfel, of we worden in het Oude Testament overal verplaatst in toestanden, die behooren tot
de periode van het patriarehaat. D. w. z. de vader is het
hoofd der familie, zijn wil is wet. Hij is de b a a 1, de heer,
de eigenaar, ook van de vrouw. Zij is de beöel a, het
eigendom van haar man, die haar voor den bruidspr-ijs, den
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moha r, van haar familie gekocht heeft. Z66 sterk en
veelvuldig is deze karakteristiek in de verhalen des Ouden
Verbonds, dat niemand minder dan Kuenen in het laatst
der vorige eeuw op . een vraag van zijn ambtgenoot den
ethnoloog prof. Wilke n, of er ook sporen van matriarchaat, moederrecht, in het Oude Testament voorkwamen,
na eenig bedenken beslist „neen" antwoordde. Doch kort
daarop verraste Robertson Smith de geleerde wereld
met zijn Kinship and Marriage in early Arabia, waarin hij
bbk aantoonde, dat het Oude Testament nog sporen van
vroegere metrarchie bevatte. Natuurlijk niet weer dan
residue'', in gebruiken en gewoonten bestaande, doch van
zoodanigen aard, dat zij eigenlijk onder het patriarchaat
niet t' huis behooren en dus overblijfsels moeten zijn van
een vroegeren, geheel voorbijgeganen toestand.
Daar is over deze zaak in de wereld der Semietisten
heel wat te doen geweest. Niet zoo gemakkelijk gaf men
toe, dat wat niemand te voren had opgemerkt nu maar
zoo op eens werd aangevoerd als bewijs voor een vroeger
matriarchaat ook bij Israel's voorouders. Het is dan ook
wel gebleken, dat niet alles steekhoudend was, wat zoo al
fe berde werd gebracht. Maar het is ook voor niet-theologen en niet-Semitici wel belangrijk eens te vernemen,
welke argumenten voor de genoemde stellingen ontleend
worden aan de ons van ouds bekende geschiedenissen. Wij
zullen dan vooral de aandacht vestigen op die bewijsplaatsen, die o. i. R ober t son Smith's stelling wezenlijk
steunen.
Doch vooraf eenige waarschuwingen en eenige opmerkingen. Wij nemen niet voor onze rekening al wat, ook
door Rob e r t s on Smith, tegelijk met het aannemen van
een vroeger matriarchaat, als vanzelf sprekend wordt binnengeloodst. Zoo was de geniale Schot er van overtuigd, dat
met de metrarchie noodzakelijk verbonden was het totemisme, dat hij in de geheele Semietische wereld meende
terug te vinden, het geloof, dat families, stammen, volken
afstamden van totems, dieren, welke dan ook door die
families, stammen en volken als heilig vereerd werden.
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Wat Rob. Smith daartoe bewogen heeft is alleen het
feit geweest, dat in totemistische kringen de overtuiging
levendig was, dat het heilige dier zich vooral voortplantte
in de vrouwelijke lijn. Doch daaruit zou wel mogen worden
afgeleid : totemisme hangt oorspronkelijk samen met matriarchaat, maar niet het tegenovergestelde : matriarchaat
gaat altijd gepaard met totemisme.
Zoo is het ook duidelijk, dat het rekenen der afstamming naar de moeder en niet naar den vader terugwijst
naar vroegere zeer ongeregelde toestanden, naar polyandrie,
het hebben van meer mannen, 't tegenovergestelde van de
nog in vele landen heerschende polygamie, de veelwijverij.
Maar daaruit willen wij niet de slotsom trekken, dat mike
toestanden, alleen omdat ze minder ordelijk waren, ook de
oudste moeten geweest zijn. Heel de natuurlijke zijde van
't menschelijk bestaan, b. v. de geboorten van ongeveer
evenveel mannelijke als vrouwelijke kinderen, als de geestelijke kant van ons wezen, die alleen in de monogamie tot
zijn recht komt, wij zen er heen, dat polyandrie zoowel als
polygamie afwijkingen zijn, verkeerde toestanden, door den
Hoogsten Wetgever niet gewild. En het zou wel een eere
zijn voor 't menschelijk geslacht, als wij eerst door treurige
dwaling van vele eeuwen zouden gevonden hebben wat
vele diersoorten als een natuurwet met beschamende trouw
handhaven. Al die fantaisieen, die men als „natuurlijke
geschiedenis van het huwelijk" onder den naam van wetenschap ons belieft voor to zetten, laten we voor hetgeen dit
is. Alleen accepteeren wij het feit, dat de polyandrie in
een zeker stadium van de geschiedenis van ons geslacht
vrij algemeen is geweest en dat matriarchaat over een
groot deel van den aardbodem verbreid is geweest.
Deze laatste opmerking willen we iets nader toelichten 1).
Zoo was het matriarchaat verbreid over geheel Afrika. Ten
onzent heeft de Goeje dat reeds in 1867 aangewezen in
de Gids gull blz. 27-29) en later Wilk en in de Indische
Gids (jaargang II, blz. 243 v.). Daaruit volgt b.v. dat aan
1) Zie nader prof. Matthes in Teyler's Theol, Tijdschr. I, 1903, blz. 4 Tv.
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den Congo, gelijk vroeger op Madagascar, de vorstelijke
waardigheid alleenlijk in de vrouwelijke line erfelijk is,
een voorzorgsmaatregel om steeds hoofden van vorstelijken
bloede to verkrijgen. En wanneer in Guinea op de Goudkust
een rijk man sterft, gaan zijn bezittingen, behalve zijn
wapenrusting, op den zoon zijner zuster over, omdat hij
zekerder is, dat die neef hem in den bloede bestaat, dan
zijn eigen zoon, d. i. de zoon zijner vrouw. En bij de
Berbers op de Noordkust wordt men niet onderscheiden
door den naam van zijn vader, maar door dien van zijn
moeder. In het oude Egypte moet het moederrecht eveneens
geheerscht hebben. Opmerkelijk Loch, dat in de graven van
het oude rijk, de zoogenaamde mastaba's, naast de vrouw,
de moeder, en niet de vader wordt afgebeeld.
Onder al de oorspronkelijke stammen van NoordAmerika vied en we sporen van matriarchaat verspreid.
Hero dotus (I, 173) vertelt van de Lyciers : „als de een
den ander vraagt, wie hij is, noemt hij zijn eigen naam,
dien zijner moeder, en verder dien van de geheele moederlijke lijn". In Azie treffen wij het aan in de sekte der
Mandaeers, d. w. z. in godsdienstige teksten noemt een
1VIandaeer zich steeds als zoon van zijn moeder, in wereldsche
zaken als zoon van zijn vader. Nöldeke zegt hiervan
terecht : „Die Mandaer haben hier im hieratischen Styl
eine uralte matriarchale Ausdrucksweise beibehalten". In.
Voor-Indict, in onzen Oost-Indischen Archipel, bij de Maleiers der Padangsche Bovenlanden, zoowel als onder Dajaks
en Bataks is dit moederrecht geconstateerd, al zijn de
Bataks niet meer matriarchaal, maar zoo streng patriarchaal
als maar mogelijk is. Op Ceylon kan men thans nog uit
tweeerlei manieren van trouwen kiezen. Kiest men de beena,
dan gaat de man bij de vrouw inwonen, d. i. in beginsel
de matriarchale, kiest men de deega, dan gaat de vrouw
met den man m.ee, d. i. de patriarchale wijze van huwen.
In Europa zijn de minste sporen van matriarchaat
gevonden. Maar ze ontbreken niet geheel, b. v. bij de
Basken, Grieken, Romeinen en Germanen. In 1316 werden,
naar oud-Baskisch recht, de vrouwen in de gemeente Saint-
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Sarin nog opgeroepen om met de mannen te stemmen 1).
En T a c it u s, die ons van matriarchaat bij de Germanen
onderricht, behoort tot dat yolk, weiks woord voor „huwelijk" matrimonium luidt. En eigenaardig is wel, dat mater
familias als hoofd des gezins ouder blijkt te zijn dan pater
familias, Welk laatste woord b. v. P1 a u t u s nooit gebruikt,
terwijl het eerste dikwijls bij hem voorkomt.
Het meest voor ons doel komt in aanmerking het felt,
dat er ook matriarchaat geconstateerd wordt in Arable,
n.l. in den „tijd der onwetendheid", zooals de Moslims de
periode v46r Mohammed's optreden noemen. Toen was de
moeder heiliger dan de vader en de zuster der moeder
stond het kind nader dan de zuster van den vader. Toen
hadden de Arabische meisjes vrijheid om over hare hand
te beschikken en zelfs mannen ten huwelijk te vragen.
Eveneens hadden zij het recht om te scheiden. En nog
onder het kalifaat is dit een tijd lang zoo gebleven 2). Tot
heden toe staat de broeder der bruid bij de verloving en
bij het huwelijk naast den vader en heeft weer in te
brengen dan deze. Had oudtijds de gehuwde vrouw haar
eigen tent, zij bezit thans nog vaak haar eigen mooning,
enz., „besonders die in Mekka Geborenen wiirden zum
Himmel schreien, wenn man sie nothigen wollte ihrem
Gatten zu folgen" 3). Nog andere verschijnselen zouden
kunnen worden aangevoerd, Wier bespreking ons te ver
zou voeren. Genoeg evenwel om te doen zien, dat ook bij
dit zoo nauw met Israel verwante yolk het verschijnsel,
dat ons bezig houdt, werd aangetroffen, hoewel ook daar,
evenals in Israel, het strengst mogelijke patriarchaat later
overheerschend geworden is.
Wij willen dan nu nagaan Welke sporen van dien
vroegeren toestand in ons Oude Testament nog worden
gevonden. Men zij hierbij op zijn hoede. Niet alleen, omdat
door 't vaderrecht het oude zoo geheel verdrongen is,
maar omdat reeds tijdens de heerschappij van 't moeder1)
2)
3)

G. Teulo n, La Mere chez certains peuples de 1'antiquit6, p. 41.
v. Kreme r, Culturgesch. d. Orients II, S. 100.
Snouck Hurgronje, Mekka II, 113 en 109.
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recht de sterkere man wel veel te zeggen zal gehad hebben. Evenwel niet als echtgenoot en vader. Het was dan
de oom der kinderen van moeders zijde, die b.v. bij erfenissen en huwelijken besliste. Daarom sluit deze oude
toestand volstrekt niet noodwendig de heerschappij der
vrouw (gynaekokratie) in. Het wil alleen zeggen, dat alle
familieverhoudingen en rechten naar de moeder i. p. v. den
vader geregeld worden. En deze toestand kan ook bestaan,
in een tijd, dat polyandrie al lang overwonnen was en de
vader wel degelijk bekend was.
Wij lezen in Gen. 24 : 67, dat Izaak zijn jonge vrouw
Rebekka bracht in de tent van zijn moeder Sara. En in
de geschiedenis van Jakob bij Laban v. inden we afzonderlijk
vermeld de Lenten van Lea, van Rachel, ja die van beider
slavinnen, Bilha en Zilpa (Gen. 31 : 33). Ook spreekt het
lied van Debora (Richt. 5 : 24) en het jongere verhaal over
haar in Richt. 4 : 17 van Jael's tent, waarin de Egyptische
generaal Sisera, ter hulp van de benauwde Palestijnsche
vasallen gezonden, zijn smadelijken dood vond „door de
hand eener vrouw". Ik weet wel, dat deze berichten niet
onomstootelijk bewijzen, dat de vrouw in die oude dagen
een zelfstandige positie innam, maar het lijkt mij Loch niet
te gewaagd, in verband vooral met wat we zoo even nit
Arabie mededeelden, dat hier nog overblijfselen te voorschijn treden van een vroegeren toestand, waarin het bewonen van een eigen tent nog naar een onafhankelijker
plaats in de samenleving heen wees, dan in de patriarchale
periode bestaanbaar was. Men zie niet voorbij, dat de ons
in het Oude Testament bewaarde litteratuur zoo veel kleiner
is dan de Arabische. Hadden we meer, dan zou er over
deze plaatsen ook helderder licht opgaan.
Op zulk een meer zelfstandige positie wijst ook het
woord van Rachel tot Jakob, als ze bedroefd is en ijverzuchtig
tegenover Lea, omdat God haar geen kinderen schonk :
„Daar is mijn slavin Bilha, kom bij haar binnen, opdat ook
ik uit haar kroost erlange" (Gen. 30 : 3). Er wordt dus
hier ondersteld een adoptie van kinderen door de vrouw
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Ons treft, op meer dan Mile plaats, dat de broeders
van eene moeder de aangewezen beschermers van een vrouw
zijn. Men denke aan Simeon en Levi, die in Gen. 49 : 5
„broeders", d.w.z. voile broeders genoemd worden ais
zonen van een moeder, die hun zuster Dina wreken (Gen.
34 : 31); aan. Absalom, die zijn voile zuster Thamar, ais
kind van beider moeder, op zijn halfbroeder Amnon wreekt
(2 Sam. 13 : 22, 28). Al zou dit op zich zelf beschouwd
ook op polygamistisch standpunt verklaard kunnen worden,
waar de kinderen van eerie moeder meer samen opgroeien,
we zullen straks zien, dat er meer in schuilt.
Dan eens lezen we in de verhalen des Ouden Verbonds,
dat de moeder, dan weer dat de vader bij de geboorte aan
een kind den naam. geeft. Maar dat wil niet zeggen, dat
dit ais een onverschillige zaak te beschouwen zou zijn.
Het onderscheid wordt afdoende verklaard, wanneer men
de verschillende berichten chronologisch ordent. Want dan
blijkt, dat de overgroote meerderheid der teksten, die deze
in de oogen van Oosterlingen zoo beteekenisvolle handeling
aan de moeders toekennen, dagteekenen nit de oudste
periode der Israelietische geschiedenis, d.w.z. uit het tijdvak v66r de Babylonische ballingschap. En eerst daarna
zeggen b.v. de priesterlijke verhalen, dat de vader het kind
zijn naam heeft gegeven. En dat dit ais een .opzettelijke
wijziging in de verhalen aangebracht te beschouwen is,
blijkt wel hieruit, dat volgens een verhaler uit de 8e eeuw
v66r Chr. (den profetischen Elohist) Sara den naam aan
haar zoon heeft gegeven (Gen. 21 : 6), terwijl volgens den
priesterlijken auteur (5e eeuw) Abraham dit deed (Gen. 21 : 3).
Het aantal v66r-exielische teksten, die deze handeling aan
de moeder toeschrijven, is zeer groot. ITitzonderingen zijn
slechts : wanneer een profeet een symbolischen naam geeft
op goddelijke iastgeving (Jez. 8: 3, Hozea 1 : 4, 6, 9), ais
Mozes zijn zoon Gersom noemt (Exod. 2 : 22), doch dit geschiedt in Midian, en ais David zijn kind bij Bathseba
Salomo noemt (2 Sam. 12 : 24) ; doch enkele Hebreeuwsche
handschriften en sommige oude vertalingen hebben ook
hier de waarschijnlijk oorspronkelijke lezing bewaard, die
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de naamgeving aan de moeder (Bathseba) toekent. Alles
wijst er op, dat in Israel, en vroeger reeds in Midian, een
oud gebruik opzettelijk is gewijzigd, en dat dit oudere gebruik weer heen wees naar een grooter recht der moeder
in de familie dan haar later werd toegekend.
Een zeer sterk argument, dat oudtijds in Israel de
afstamming van moederszijde weer beteekende dan van
's vaders kant, is het voorkomen van huwelijken met zusters van 44/len vader, terwijl een huwelijk met de zuster
van een zelfde moeder verboden geacht werd. Aanstonds
komt ons hier voor den geest de verontschuldiging van
Abraham tegenover Abimelech van Gerar, als hij Sara
voor zijn zuster heeft doen doorgaan in het land der Fillstijnen : „zij is mijn vrouw, maar tevens mijn zuster, slechts
niet de dochter van mijn moeder" (Gen. 20 : 12). Men wil
hierin vaak een noodleugen zien, Abraham op de lippen
gelegd door een schrijver uit de Se eeuw v66r Chr. Maar
dan blijkt er Loch uit, dat men toen, in den bloeitijd van
Israel's nationale 'even, huwelijken tusschen broeders en
zusters niet onmogelijk, of zelfs onbehoorlijk, achtte, mits
niet met de zuster van dezelfde moeder.
En zoo verwondert het ons ook niet Thamar na hare
onteering tot Amnon to 'hooren zeggen : „spreek er over
tot den Koning, want hij zal mij u niet onthouden" (2
Sam. 13:13b). Thamar kon zoo niet spreken tot haar
broeder van vaderszijde, als zij niet overtuigd was, dat een
huwelijk met een zoodanigen broeder behoorlijk geacht
werd en door hun vader David niet zou worden tegengegaan.
Dat inderdaad zulke huwelijken in den v66r-exielischen
tijd gebruikelijk waren en nog door geen bepaald verbod
onmogelijk gemaakt waren', blijkt nit de klacht van den
profeet Ezechiel (welke in de Ballingschap leefde) over
dien ouden tijd : „men onteerde toen zijn zuster, de dochter zijns vaders" (Ez. 22 : 11 b) . Men bemerkt : in zijn klacht
gewaagt hij niet van trouwen met een zuster, de dochter
van zijn moeder. Maar de profeet keurt nu ook die eerstgenoemde huwelijken ' at Daarin stemt hij overeen met
een auteur, die in een toevoeging tot de Mozaische wet-
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geving der 7e eeuw in Deuteronomium (Cap. 27 : 22), evenals de jongere (priesterlijke) wet in Lev. 18 : 9, 11 dit als
bloedschande verbiedt.
Zoo straks beweerden wij, dat het wreken van de eer
eener zuster door de broeders van moederszijde niet verklaard mag worden uit den meer intiemen band tusschen
hen, die als kinderen bij 44ne moeder, in het polygamisch
huwelijk, waren opgevoed, maar dat er iets meer in schuilt.
Dit blijkt hieruit, dat deze broeders ook handelend optreden bij het aangaan van een verloving en het sluiten
van een huwelijk.
Wanneer Hamor van Sichem met Jakob's dochter
Dina wil huwen, dan komt niet de vader tusschen beide,
maar de broeders van moeders zijde, Simeon en Levi, evenals Dina kinderen van Lea, verklaren : „wij kunnen dit
niet toestaan, wij mogen onze zuster niet geven aan een
onbesnedene" (Gen. 34: 14). En als zij zich straks wreken,
zijn zij het weer, die hun zuster mede nemen (Gen. 34 : 26).
In het Hooglied zijn het ook de broeders van Sulamit, die met elkander overleggen :
„Wij hebben een jonge zuster, . ...
Wat zullen wij met haar doers ?" (Cap. 8 : 8).

Drastisch en plastisch wordt ons de zaak van overleg
bij een huwelijk geschetst in Genesis 24, het aanzoek om
Rebekka, door Abraham's knecht voor Izaak, den noon
zijns heeren. Als men maar geen latere denkbeelden in
den tekst indraagt, of om der wille dier denkbeelden nit
den tekst schrapt, spreekt het verhaal duidelijk voor zich zelf.
Na de ontmoeting met Eliezer, loopt Rebekka naar
het huis harer m o e d e r. Aanstonds neemt Laban, de
broeder, als iets, dat van zelf spreekt, de leiding der
onderhandelingen ter hand. Hij beslist ten gunste van
het aanzoek, hij aanvaardt de geschenken, hij vraagt om
uitstel, hij met de moeder. Wel leeft de vader, Bethuel,
nog, maar hij is een bleeke figuur in het zoo levendig
geschreven sympathieke verhaal. Z66 bleek is zijn figuur,
dat sommige uitleggers meenden, dat hij reeds dood was,
en dan ook in vs. 50, waar hij, altijd na Laban, het woord
8
0. E. X 7
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opneemt, zijn naam als een latere invoeging willen schrappen 1). Maar dat gaat toch niet, omdat zij zeggen : „w ij
kunnen kwaad noch goed tot u spreken", en er staat :
„zoodra de dienstknecht hunne woorden hoorde". Hier
zijn Laban en de andere broeders van Rebekka aan het
woord, bijgestaan slechts door hun vader. En zij zijn het,
die hun zuster den wensch medegeven : „zuster, word de
stammoeder van tien duizenden". Dit zoo juist geteekende
broederrecht moet ontstaan zijn uit een ouder moederrecht.
De broeder van moederszijde was zeker verwant, de vader niet.
De plicht der bloedwraak rust dan ook vooral op de
familie van moederszijde. Gideon zegt tot Zebach en Salmunna' : „hadt gij mijne broeders, de zonen mijner moeder,
in het leven gelaten, ik zou u niet dooden" (Richt. 8 : 19).
En Gideon's zoon Abimelech, wordt gesteund door „de
broeders zijner moeder" (Richt. 9 : 1-3), maar de broeders
van vaderszijde heeft hij gedood (Richt. 9 : 5).
Ten laatste herinneren we ons de namen van vrouwelij ke stamheroen, als Lea, Rachel, Bilha, Zilpa, Hagar,
Ketura. Want wat er ook persoonlijks achter de patriarchenverhalen moge schuilen, voor een groot deel zijn deze geschiedenissen te beschouwen als overlevering omtrent stammen. We denken eindelijk aan het inhuwen bij de familie
der vrouw, zooals Jakob deed bij Laban, wat Eliezer voor
Izaak vreesde (Gen. 24: 5), wat Simson nog deed (Richt.
14 : 1 vv., 15 : 1) en waarop het slot der oudste scheppingsgeschiedenis nog doelt, als dit zegt (Gen. 2 : 24) : „daarom
pleegt een man zijn vader en zijn moeder te verlaten en
zijn vrouw aan te hangen".
Tilt al, wat we boven aanvoerden, mag de slotsom wel
getrokken worden, dat er ook onder Israel's voorouders v66r
de patriarchale periode een matriarchaal tijdperk geweest
is. En als men ons bij voorkeur wijst op die getuigenissen
in den Bijbel, Welke van hooge waardeering der vrouw
en van een hooger standpunt door Naar ingenomen getui1) Zoo b.v. de Leidsche Vertaling.
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gen, dan zijn we bereid dit Mk te verklaren uit een nawerking van dat tijdperk, Coen de vrouw nog niet geheel
geworden was het wezen, dat door haar verwanten aan
haar man werd verkocht. Straks zal ons duidelijk worden,
dat en de invloed der openbaringsreligie en het bereiken
van een hooger maatschappelijk standpunt daarop ook invloed ten goede hebben uitgeoefend. Maar het feit, dat
ons juist zulke berichten uit de hooge oudheid zijn bewaard,
doet ons ook denken aan een andere sociale positie, zooals
wij er reeds van spraken.
Zoo zien we, dat oudtijds het verkeer der beide seksen
vrij en ongedwongen was. Wat is het gesprek van Rachel
niet onbeschroomd met den jongen Jakob, dien ze aan de
bron heeft ontmoet (Gen. 29 : 9 v.). Eveneens van Saul,
uitgegaan om de ezelinnen van zijn vader te zoeken, als
hij aan eenige meisjes vraagt naar den „ziener" Samuel te
Rama (1 Sam. 9 : 11 v.). Denk aan de ontmoeting van
David en Abigail (1 Sam. 25 : 23 v.) of aan den rit van
de Sjunamietische naar den berg Karmel om aan Eliza te
vragen, dat hij haar heur kind teruggeve uit den dood,
dat zij op zijn gebed van God ontvangen had (2 Kon. 4 : 24 v.).
Uit het verhaal van de werving om Rebekka's hand
blijkt het, dat ondanks den bruidskoop door den bruidsprijs
(den mohar), wel degelijk ook vaak gelet werd op de
keuze en den wil van het meisje (Gen. 24 : 51). Trouwen
nit neiging was dan ook niet zeldzaam, men denke aan
Jakob en Rachel (Gen. 29 : 18), aan Simson en zijn uitverkorene te Timna in het land der Filistijnen.
De vrouw des Konings was van de opvolging uitgesloten. Toch bekleedde de moeder van den jongen koning
een bizondere plaats en had door haar hooge positie groote
macht. Haar naam en titel (gebira) wordt dan ook weer
dan eenwaal vermeld. (1 Kon. 2 : 19, 2 Kon. 11 : 3b).
Profetessen als Debora, die tevens als zangeres wordt
vermeld (Richt. 4 : 8, 5 : 12), en Hulda (2 Kon. 22 : 14)
in de dagen van Jozia waren hoog geeerd. Welk een invloed
en bezieling ging niet van Debora uit, en hoe was zij het
niet, die de manner aanvoerde en ,cooed insprak in dagen
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van benauwdheid en gevaar voor 't volksbestaan. En in
Jozia's dagen, wederom op een gewichtig punt in Israel's
geschiedenis, zijn koningen en rijksgrooten niet gerust, v66rdat Hulda haar oordeel over het in den tempel gevonden
wetboek heeft doen hooren.
Om Absalom te redden uit de handen van de bloedwrekers, die zijn leven eischten om den doodslag op Amnon
begaan, ging Joab de zoon van Seruja, naar Thekoa en
pleegde overleg met een wijze vrouw aldaar. Door haar
gefingeerd verhaal moist zij van David de verzekering te
krijgen, dat hij het leven van Absalom zou verdedigen,
hetgeen de koning in zijn hart eigenlijk niet anders verlangde (2 Sam. 13 : 1-33). Ook liet Joab zich door een
wijze vrouw raden om de „moederstad" Abel-beth-Maacha
niet te gronde te richten, maar tevreden te zijn met het
hoofd van Siba of Sjeba den zoon van Bichri, die tegen.
David was opgestaan (2 Sam. 20 : 16, 20). Waarlijk voorbeelden te over, die ons doen kennen de invloedrijke en
aanzienlijke plaats door vrouwen ingenomen, en dat in
tijdperken, under dan het optreden van Israel's groote
profeten, Wier prediking het stempel genet heeft op de
wetten ons in den Pentateuch bewaard. Daarom juist
zijn zij in staat ons tot het vermoeden te brengen, dat
deze belangrijke invloed en positie dagteekenen nit een
vroegeren beschavingstoestand en dat dit o-verblijfsel medegewerkt heeft, dat in een streng patriarchale maatschappij
de vrouw zedelijk niet geheel is te gronde gegaan.
De patriarchale inrichting der samenleving heeft in de
Semietische wereld de polygamie ingevoerd en daardoor
de vernedering der vrouw. In heel het Oude Testament
is het niet tot zuivere monogamie gekomen. En zelfs de
rabbi's in den Talmud stellen nog vast, dat geen Jood
meer dan vier vrouwen en een koning er niet meer dan
achttien hebben mag 1). Aileen is in de jonge Priesterwet
1) Zoo verzekert ook Fla v i u s Jose phu s (Antt. XVII, 1, 2), dat
het in zijn tijd gewoonte was meer dan eOn vrouw te hebben. In het bock
der Spreuken, in 't begin der Grieksche periode (3e eeuw v6Or Ohr.) samen-
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(Lev. 18 : 18) verboden, dat men twee zusters tegelijk
tot vrouw hebbe, duidelijk een verzet tegen de oudere
gewoonte, zooals we die kennen uit de geschiedenis van
Jakob, die de beide zusters Lea en Rachel tot vrouw had. 1)
We willen trachten een globaal overzicht te geven van de
plaats der vrouw in de familie volgens het oude Testament,
om dan door vergelijking van de eerste met de tweede
codificatie der Mozalsche wetgeving te doen zien, hoe er
allengs toch weer verbetering in den toestand is gekomen.
De oude wet van den Babylonischen koning Hammoerabi is eigenlijk monogamisch. Aileen als de vrouw
ziek is of geen kinderen ter wereld brengt mag de man
een tweede vrouw nemen. Maar een Israeliet mocht zooveel vrouwen nemen, als waarvoor hij den mohar maar betalen
kon. In de praktijk kwam dit natuurlijk op hoogstens
twee vrouwen neer, men denke aan Elkana, den vader van
Samuel, met zijn beide vrouwen Hanna en Peninna. Ook
bij de tegenwoordige fellahin is dit nog de regel. Slechts
aanzienlijken hadden meer vrouwen, b. v. Gideon, die
zeventig zonen had bij „vele vrouwen" (Richt. 8 : 30),
David (2 Sam. 5 : 18) en vooral Salomo, die volgens
1 Kon. 11 : 10 zevenhonderd „vorstinnen" en driehonderd
„bijwijven" bezat, volgens Hooglied 6 : 8 respectievelijk
zestig en tachtig, toch nog ettelijke te veel.
Het leven in zulk een polygamisch huisgezin is voor
de vrouwen gewoonlijk verre van gelukkig. Eigenaardig
is dan ook het doorgaande spraakgebruik in het Oude
Testament, waarin de eene vrouw „de gehate", de andere

gesteld, wordt de monogamie ondersteld. Later schijnt de oud-Israölietische
gewoonte van den tijd vOOr de Ballingschap weder meer algemeen te zijn
geworden. Evenwel, het Nieuwe Testament toont geen huwelijk met meer
dan een vrouw te kennen. De Grieksche gewoonte heeft door de hoogere
opvatting van 't huwelijk van Christus en Zijn Apostelen de polygamie
overwonnen.
1) De aartsbisschoppen in het Engelsch Hoogerhuis zien nog steeds
de woorden voorbij, „terwiji zij nog leeft" in Lev. 18 : 18, en verkeerdelijk
uiti,aande van een onderstelde monogamie, willen ze niet toestaan, dat een
man hertrouwt met de zuster van zijn overladen vrouw.
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„de geliefde" genoemd wordt, terwijl de vaste benaming
voor de tweede vrouw (evenals in alle Semietische talen)
,, de vijandin" is.
Wanneer een man slechts zijn vrouw schonk, wat deze
Haar zede en recht van hem verwachten mocht, kon hij
verder doen en laten wat hij wilde. Bij den man was alleen
dan van echtbreuk sprake, als hij zich vergreep aan de
vrouw van een ander. Doch bij de vrouw werd elke omgang
met een anderen man dan den wettigen voor echtbreuk
gehouden. En echtbreuk werd zwaar gestraft. Als de man
niet zelf zijn recht handhaafde door den echtbreker te
dooden, dan werd zij gesteenigd na een zeer smadelijk
proces ; men leze de wetsbepaling in Dent. 22 : 22 v. en
een beschrijving in Ezech. 16 : 40 en denke aan de geschiedenis der overspelige vrouw, die tot den Reiland van
zondaren gebracht werd in Joh. 8 : 5 vv. Gelukkig, dat de
niet betrapte maar slechts verdachte vrouw nog vrij kon
komen door een onschuldig godsoordeel, zooals ons dat
in Num. 5 : 11-30 beschreven wordt.
De mohar, waarvoor men de braid koopt, is eigenlijk
een schadeloosstelling voor de arbeidskracht, die van de
eene familie in de andere staat over te gaan. Het minimum
zal wel 50 zilveren sikkels, ongeveer f 75, geweest zijn,
zooals men uit de schadeloosstelling voor het schenden
van een maagd in Deut. 22 : 19 opmaakt. Maar naar gelang
van stand en rang was de prijs ook hooger. Thans stijgt
hij wel tot f 1200. Doch daarbij kreeg de braid ook zelf
geschenken, mattan, (Gen. 24: 53, 34 : 12) of beretkhd, (Joz.
15 : 16 vv., Richt. 1 : 12 vv.) die Naar eigendom waren en
bleven, ook in het huweliji. En de wet van Hammoerabi
gewaagt van nudunu, de nedanim van het Dude Testament,
die tot de sjeriktu, het onvervreemdbaar eigendom der vrouw,
behoorden. Zulk een gift, vaak veel grooter dan de mohar,
bestaande in slavinnen enz. of in een geheele stad, Gezer
b.v. bij de Egyptische prinses door Salomo gehuwd, is
zeker in oud-Israel in gebruik geweest, al komt zij eerst
in Tobith 8: 12 en Jez. Sirach 25: 22 met name genoemd
voor. Maar een fatsoenlijk vader deed weer : hij behield
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den mohar niet voor zich, al had hij daarop recht. Reeds
de profetische Elohist in Gen. 29 neemt het Laban kwalijk
en laat diens dochters haar vader verwijten, dat hij haar
„verkocht" heeft en den prijs voor zich behouden (Gen.
31 : 15 1).
Het huwelijk is niet zoozeer een zaak tusschen den
jongen man en de jonge vrouw, als wel tusschen de eene
familie en de andere. En oorspronkelijk waren huwelijken
van verwanten blijkbaar de meest gewilde. Niet alleen
begeert Abraham dit voor zijn zoon Izaak, maar ook Jakob
voor zichzelf, terwijl Ezau's verbintenis met Edomietische
vrouwen strengelijk wordt afgekeurd. Ook Mozes is een
zoon van neef en tante, een zuster van Amram's vader
(Num. 26 : 59). Daaruit is ook het zwagerhuwelijk (leviraats-)
te verklaren, wanneer n.l. de broeder van den overleden
man, of oudtijds elke naaste verwant, verplicht geacht werd
zijn kinderloos achtergebleven schoonzuster te huwen.
Als eigendom der nieuwe familie had de vrouw geen
recht op scheiding, de man wel. Deze had slechts de formule uit te spreken, die volgens Hozea 2 : 4 bijna gelijkluidend is met die der wet van Hammoerabi: „zij is niet
mijn vrouw, en ik ben niet haar man" (verg. de faletk in
den Islam). Ook kan hij een scheidbrief schrijven (Jez. 50 :
1, Jer. 3 : 8). Eigenlijk is hier de Israelietische praxis veel
lakser dan de Babylonische reeds onder Hammoerabi ( ±
2000 v64r Christus). Immers, daar kwam de scheiding den
man te staan op zware finantieele kosten en moesten de
zonen met de moeder medetrekken naar hare familie. De
vrouw kon van haar kant slechts tot scheiding geraken, evenals bij de Arabieren, wanneer zij haar man het leven z64 zuur
maakte, dat deze haar wel wegzenden moest. Wel zond
in lateren tijd Salome, de dochter van Herodes, aan haar
man Kostabarus een scheidbrief, maar dat wordt dan ook
door Flavius Josephus (Antt. XV, 259) als een vreemd,
heidensch gebruik gebrandmerkt. Hammoerabi daarentegen
geeft (art. 142) ook aan de vrouw het recht bij zwaar
1) Verg. daarover nader Theol. Studien 1904, blz. 192 vv.
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plichtverzuim van den man, zich van dezen te scheiden.
Onder den invloed der profetische prediking werd het den
mannen minder gemakkelijk gemaakt zich van hunne
vrouwen te ontdoen. Maleachi (2 : 13) veroordeelt de echtscheiding op 't sterkst : de vrouw is de moeder van „het
zaad. Gods". Jahwe haat het, dat men „de huisvrouw der
jeugd", de moeder der kinderen, heiten zendt, wanneer zij
oud geworden is en den man niet meer bevalt. We weten
echter, hoe de andere praxis zich gehandhaafd heeft tot
in Jezus' tijd (Matth. 5 : 31 v. 19 : 3 vv.). De strengere rabbi
Sjammai stond dichter bij Jezus, de „ruimere" Hillel was
hier wel zoo ruins, dat hij het geoorloofd achtte de huisvrouw „om allerlei oorzaak" (Matt. 19 : 3) weg te sturen.
En als de Joden zich op een tekst nit Mozes' Thora
beroepen, dan voegt Jezus hun toe : „Mozes heeft vanwege
de hardigheid uwer harten u toegelaten uwe vrouwen te
veriaten, maar van den beginne is het alzoo niet geweest"
(Gen. 1 : 27, 2 : 24).
Toch moet men niet meenen, dat de vrouw geheel
gehijk was aan • een slavin. Eigenlijk had de man geen recht
op de vrouw zelve, op haar persoon, maar slechts een recht
om haar bij zich te hebben en door haar kinderen te
verkrijgen 1). De vrouw kon niet verkocht worden, zooals
een man wel zijn slavin, ja zelfs zijn dochter verkoopen
kon. En in Deuteronomium althans (7e eeuw) wordt ook
verboden een slavin of een krijgsgevangen vrouw te verkoopen, wanneer deze tot concubine gemaakt is (Dent. 21 : 14).
In werkelijkheid was dus de positie der vrouw niet
zoo erg als het geschreven en ongeschreven recht zou doen
vermoeden. Eigenlijk had zij het bij haar vader thugs
slechter : daar was zij een rechtlooze slavin, bij haar man,
vooral bij een goeden, neemt zij een hoogere plaats in.
Vooral is dit het geval, als zij moeder is geworden. De
1) De kinderen zijn hoofdzaak. Daarom wordt er in de opsomming
van Deut. 12 : 12 slechts genoemd: „Gij, uwe zonen, uwe dochters enz.," van
de vrouwen wordt geen ge wag gemaakt. En in Deut. 29 : 10 komen ze
achteraan : „alle gij Israblietische mannen, uw kinderen, vrouwen enz." Verg.
ook Num. 18 : 11 en 19

uit de jongste

(priesterlijke)

wet.
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kinderen toch zijn aan haar evengoed als aan den vader,
onbepaalde gehoorzaamheid schuldig. En ten slotte ping
het van de macht en invloed harer eigen familie af, hoe
haar lot in het h-uwelijk was, want bij haar moest zij in
nood en ellende hulp zoeken.
Wel wend aan de vrouw een groot deel van het zware
werk overgelaten, zooals waterhalen, meelmalen, broodbakken, . landbouw, veehoeden enz. Nog is dit in het
Oosten het geval. Maar z66veel was er nog wel uit vroegere
(meer of minder matriarchale) tijden overgebleven, dat de
Israelietische vrouw niet dat zedelijk verschrompelde wezen
was, dat men in Islamietische landen thans dikwijls aantreft.
Werd de vrouw weduwe, dan kon ze oudtijds als een
erfstuk aan de zonen van haar man met andere vrouwen
overgaan. Waarover straks reader. Of ze kon naar haar
vader terugkeeren, als die haar in huis wail terugnemen,
of ze kon opnieuw zich in den echt begeven. Maar in elk
geval was ze, evenals een wees en een vreemdeling, een
rechtlooze in die antieke maatschappij. Daarom zegt Jahwe
reeds in de oudste wetgeving : „Gij zult geen weduwe of
wees beleedigen. Indien gij hen eenigszins beleedigt en
indien zij eenigszins tot Mij roepen, Ik zal hun geroep
zekerlijk verhooren" (Ex. 22 : 22 vv.). En Hij beveelt in
Deuteronomium, dat hare rechtzaken, evenals die der weezen,
behoorlijk behartigd zullen worden door haren goel (Deut.
10 : 18, 24 :17, 27 : 19, verg. 'Ter. 7 : 6, Jes. 1 : 17, 10 : 2,
Micha 2 : 9 enz.). Bij de offer- en feestmaaltijden moeten
zij als gasten genoodigd worden (Dent. 14 : 29, 16 : 11, 14,
26 : 12 v.). De nalezing op de akkers, in de wijnbergen en
olijvenhoven moeten aan haar worden. overgelaten. (Deut.
24 : 19, 21, Ruth. 2 : 2). Naar later gebruik schijnt aan de
weduwen ook aanspraak to zijn toegekend op het vermogen
van haar man. En de rabbijnen geven daarover zeer nauwkeurige voorschriften.
Van zelf spraken we reeds over den invloed van Jahwe's
openbaring door den mond der profeten op de rechtsbepalingen omtrent de vrouw in Israel. Bizonder sterk komt
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deze invloed aan het licht, wanneer we in dit opzicht de
eerste codificatie van het Mozaische recht vergelijken met
de tweede.
Die oudste teboekstelling van het mondeling overgeleverde recht vinden we hoofdzakelijk in het zoogenaamde
Verbondsboek (Ex. 20: 23-23 : 33). Het mag een verzameling van rechtsbepalingen geweest zijn voor privaat gebruik
opgesteld in een der Noordelijke heiligdommen, misschien
reeds in de 9e, of anders in de 8e eeuw v66r Chr. Maar
de geboden en verboden dragen nog zulk een antiek
stempel, dat de hoofdinhoud zeker veel ouder moet zijn.
Rechtsgebruiken aan het woestijnleven ontleend komen er
in voor naast bepalingen voor het leven des landbouwers.
Er is inderdaad veel voor te zeggen, dat we hier, evenals
in de zoogenaamde Verbondswoorden (Ex. 34 : 10-27), een
opteekening van Mozalsch recht voor ons hebben, die ons
zeer dicht bij den grooten wetgever zelf brengt. Doch aan
den anderen kant bewijst deze opteekening in de 9e of 8e
eeuw de taaiheid van oude gebruiken, zoodat we aannemen
moeten, dat ook Coen nog, in den bloeitijd van Israel's
nationale leven, deze zeden en gebruiken rechtskracht
bezaten.
De tweede opteekening vinden we in het boek Deuteronomium, Cap. 12 tot 26. Behalve hoordstuk 21-25, dat
aan een andere rechtsbron ontleend is, waarvan we weer
een jongere codificatie bezitten in Lev. 17-26, de zoogenaamde Heiligheidswet, loopt deze wet, door Hilkia den
priester in den tempel gevonden en door koning Jozia in
621 tot Rijkswet verheven, met 't oude Verbondsboek
parallel. Reeds sedert de reformatie door Jozia's overgrootvader Hizkia schijnt men met de opteekening der
Mozaische Thora bezig geweest te zijn. En de reformatie
van beide koningen toont wel in welken geest dit geschied
is. Vooral onder de bloedige vervolging van Manasse, die
ruim een halve eeuw geregeerd heeft, hebben Jahwe's
trouwe getuigen gearbeid voor een betere toekomst, die zij
op Jahwe's tijd zeker verwachtten. Die nieuwe opteekening
draagt, gelijk van zelf spreekt, het kenmerk van een
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anderen tijd : meer beschaving, meer verzachting van zeden,
invloed van het koninklijk regiment, hervormingsplannen
voor den eeredienst en wat dies meer zij. Maar zij vertoont
ook grooteren invloed van Jahwe's getuigenis door den
mond Zijner profeten. Dat men God liefhebbe, omdat Hij
ons eerst heeft liefgehad, staat nergens zoo duidelijk uitgesproken, als in dit meest profetische gedeelte der Mozaische
Thora 1).
Of nu het hoogere standpunt, dat de vrouw in Deuteronomium inneemt, verklaard moet worden uit vooruitgang
in beschaving, dan wel als gevolg van inwerking en doorwerking der openbaringsreligie, is tot op zekere hoogte
een vraag van geringe beteekenis. Het is er mede, alsof
men ten onzent ging vragen, of onze beschaving uit eigen
ontwikkeling van Germaansche zeden en gewoonten verklaard moet worden, of dat zij van het Christendom afhankelijk is. Geen historiekenner zal met 't antwoord
verlegen staan : wat er goeds was in de overgeleverde
volksgebruiken, dat is door Christus' Woord en Geest bewaard, opgeheven en gehandhaafd. En zoo is het ook in
Israel gegaan : wat er goeds was overgebleven uit oude
dagen, zelfs uit de tijden van het matriarchaat, op Welke
ongeregelde toestanden dit overigens mocht steunen, dat
is bewaard, gehandhaafd en opgeheven door Woord en.
Geest van Hem, die Israel gesteld heeft tot een afgezonderde natie om Zijn deugden te verkondigen.
Wanneer een Israeliet zich uit schuld had moeten
verkoopen, dan moest hij na 6 jaren. dienst worden vrijgelaten, tenzij hij verkoos bij zijn meester te blijven. In dit
geval werd hij naar „de goden" (d. w. z. de huisgoden)
gebracht, zijn oor werd aan de deurpost vastgespijkerd, een
ceremonie om aan te toonen, dat hij nu voor goed tot de
familie van zijn meester behoorde (Ex. 21 : 2 v.). Maar
uitdrukkelijk staat er bij, als om alle misverstand of te
snijden, dat deze gunstige bepaling niet geldt voor de
Israelietische vrouw, die zich uit armoede had verkocht
1) Zie voorts § 9 en § 26 van „Het 0. T. van histor. standpunt toegelicht", Groningen 1908.
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(vs. 7). De Deuteronomische wet echter bepaalt, dat eveneens
aan Hebreeuwsche slavinnen na zesjarigen dienst hare
vrijheid geschonken moet worden (Dent. 15 : 12 v.), terwijl
er de hoognoodige bepaling aan wordt toegevoegd, dat men
deze hulpelooze menschen niet met ledige handen mag
henenzenden.
De oude wet bepaalde, dat als iemand een meisje
verleid had, hij den mohar moest geven aan haar vader en
haar huwen. Mocht de vader weigeren haar to geven, „zoo
zal hij geld geven naar den bruidschat der maagden"
(Ex. 22 : 16, 17). Oogenschijnlijk is er niet zoo'n groot
onderscheid tusschen deze bepaling en de parallele in
Deuterononium (22 : 28 v.v.). Men merke echter op : 1°. dat
hier niet de mohar geeischt wordt, maar een vastgestelde
boete van vijftig sikkelen zilvers, en 2°. in verband hiermede, dat het gebod geplaatst is niet meer in de rubriek
van schadeloosstellingen, maar onder de geboden van zedelijke reinheid.
Een oud gebruik in Israel was — al gewaagt het Verbondsboek, althans in den ons overgeleverden vorm, er niet
van — dat de oudste zoon als een deel van de erfenis zijns
vaders ook diens vrouwen (behalve de eigen moeder)
bezit verkreeg. Zoo was het ook bij de Arabieren. Wat aan
Ruben door Jakob verweten wordt in Gen. 49 : 4 is niet
zoo zeer de zonde van echtbreuk of bloedschande, maar
meer, dat hij bij het leven van zijn vader gemeenschap met
diens bijwijf Bilha gehad had. Dat was een brutaal vooruitgrijpen op de erfenis (Gen. 35 : 22). Absalom's zonde, als
hij volgens 2 Sam. 16 : 20 v.v. op Achitofel's raad een tent
op 't dak spande en daar binnenging bij de bij wijven van
zijn. vader David „voor de oogen van het gansche Israel",
was niet gelegen in het schaamteloos-zedelooze der daad,
gelijk men dikwijls onderstelt, maar hierin : dat hij daardoor
zijn vader voor dood verklaarde, zoodat hij ten aanschouwe
van heel het yolk ook reeds dit gedeelte der erfenis zich
toeeigende. Zoo heeft ook Abner door zijn omgang met
Saul's bijwijf Rizpa in Isjbail's (Isjbosjeth's) rechten ingegrepen (2 Sam. 3: 7). En als eindelijk Adonia, die tegen-
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over Salomo aanspraak maakte op den troon van David,
de hand der schoone Abisag eischte, dan is dat tevens het
opeischen van een deel der nalatenschap van zijn vader
(2 Kon. 2 : 22, verg. v. 15). Uit Ezechiel 22 : 10 weten we,
dat huwelijken met een stiefmoeder tot in de Ballingschap in stand bleven. Tegen deze vernedering van
de vrouw nu komt het verbod van Deut. 22 : 30 op.
En eindelijk mag het onze aandacht niet ontgaan, dat
een hoogere waardeering van de vrouw ook spreekt uit de
Deuteronomische redactie der Tien Woorden, als wij die
leggen naast de lezing in het meest aangehaalde 20ste
hoofdstuk van Exodus. Daar wordt het laatste gebod ingeleid met de woorden : „gij zult niet begeeren uws naasten
huis" en dan wordt opgesomd wat tot dat „huis" behoort :
„gij zult niet begeeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel,
noch iets wat uws naasten is" (Ex. 20 : 17). Deze gelijkstelling nu van de vrouw met slaven, slavinnen, ossen, ezels
en al het verdere bezit van den man, is in Deuteronomium
(5 : 21) verdwenen. Daar staat de vrouw voorop ; „gij zult
niet begeeren uws naasten vrouw", en dan volgt „gij zult
niet haken naar uws naasten huis, naar zijn akker, zijn
slaaf of slavin, zijn rund of ezel, of naar iets, dat uws
naasten is".
Mij dunkt, het kan toch niet toevallig zijn, dat op
niet minder dan vier plaatsen in de Deuteronomische wet
zoo duidelijk de hoogere waardeering der vrouw uitkomt.
Nawerking wellicht van vroegere v66r-patriarchale toestanden ? Of invloed van 't getuigenis van den Barmhartige,
die Israel had geroepen ? Zou het niet zijn : de invloed van
dit laatste, zich reeds openbarende in de oudere wet in de
zorg voor weduwe en wees, en zich aansluitende aan het
goede eener voorbijgegane trap in de geschiedenis der
beschaving ?
Wat Gods wil was omtrent de positie der vrouw, dit
stond een profetisch man uit de 8e eeuw voor den geest,
als hij haar tegenover den man teekent, als „een hulpe
tegenover hem", eigenlijk staat er „als een hulpe, gelijk
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zijn pendant", als laborum periculorumque socia (Gen. 2 : 18);
de vrouw een zelfstandige, zedelijke persoonlijkheid. En
wat then slechts een visie was in het verleden, dat is in
Israel's latere geschiedenis werkelijkheid geworden, getuigen
zoovele vereerende spreuken over de deugdelijke huisvrouw,
niet alleen in dat reeds genoemde alphabethische lied,
Spr. 31 : 10 v., maar ook elders : „een degelijke vrouw is
de kroon van haren man" (Spr. 12 : 4), „der vrouwen
wijsheid bouwt haar huis" (Spr. 14 : 1), „wie een vrouw
vond heeft iets goeds gevonden, en een bewijs van Jahwe's
welbehagen verworven" (Spr. 18: 22), „huis en vermogen
zijn een voorvaderlijk erfdeel, maar van Jahwe komt een
verstandige vrouw" (Spr. 19 : 14), enz.
In de synagoge zitten de vrouwen op de gaanderij,
meestal achter traliewerk weggescholen. Van daar uit
kunnen ze zien, hoe beneden de godsdienstoefening gehouden wordt door de mannen, maar zelf nemen ze er
eigenlijk geen deel aan. Een „gemeente" is naar de
Joodsche opvatting eerst bijeen, als er tien mannen aanwezig zijn. Al waren er nog zooveel vrouwen samen.gekomen, de godsdienstoefening kan niet doorgaan, zoolang
er een ontbreekt van het tiental mannen 1). De vrouw
neemt dus geen eigenlijk deel aan den eeredienst. Deze
is zaak van de mannen. Dit lijkt wel op 't eerste gezicht
een algemeen Semietische opvatting to zijn. Een vroom
Moslim begeert volstrekt nog niet, dat zijn vrouw zich
voor zaken van godsdienst beijvert. En merkwaardig is,
dat de sociale tegenstelling tusschen „man" en „vrouw" in
het priesterlijk gedeelte van de Thora eigenlijk beteekent :
„de aanroeper" (zakar) n.l. van Gods naam. en „de aan2). De
getrouwde", letterlijk „de doorboorde" (nek dba)

1)

Daartegenover staat de christelijke opvatting: „waar twee of drie

slechts in Mijnen naam vergaderd zijn, ben Iic in 't midden van hen"
(Match. 18 : 20).
2)

Verg. de boven beschreven doorprieming van 't oor van een

Hebreeuwschen slaaf.
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tegenstelling tusschen „man" en „vrouw" in de oudere geschriften is „de sterke" (isj ) en „de zwakke" (isjsja).
Het heeft langen tijd als een vaststaande zaak gegolden,
ook bij de meest gezaghebbende geleerden op dit gebied,
dat het bovengenoemde, alsmede tal van andere feiten,
afdoende bewees, dat bepaaldelijk in den Jahwe-dienst
eigenlijk geen plaats was voor de vrouw, dat hij „wesentlich eine Sache der Manner" was (prof. S t a d e).
Vandaar het feit, dat, terwijl verreweg de meeste
mannen een Godsnaam bevatten, zooals el of Jahwe (er
voor gewoonlijk Jeho, er achter ja), b.v. Nathanael, Jehonathan, Nathanja ( = God of Jahwe heeft gegeven), de
vrouwennamen slechts bij hooge uitzondering theophoor
zijn, zooals Jochebed, de moeder van Mozes, Elisjaba'
(Elizabeth), de vrouw van Aaron en de moeder van Johannes den Dooper, Athalja, de goddelooze dochter van Achab
en nog een paar meer. Maar meestal dragen zij dierennamen, als Rachel (moederschaap), Debora (bij), Zippora
(vogel) , plantennamen, als Thamar (palm), namen van
specerijen, als Basemath (welriekend), Ketura (wierook),
of van weeldezaken als Keren Happuch (zalfflesch), gelijk
Job's dochter genoemd
wordt enz. enz.
b
Nu heeft onlangs een geleerde van gevestigden naam
deze wijd verbreide meening eens ernstig aan de feiten
getoetst 1). Hij begon met de meer dan 100 in het Oude
Testament bewaarde vrouwennamen te onderzoeken naar
hun beteekenis en ze naar hun bedoeling als ook chronologisch te groepeeren. En hij kwam tot zeer afwijkende
slotsommen. Hij constateert, dat er wel degelijk, zoowel
voile als afgekorte theophore vrouwennamen zijn. Met de
laatste bedoelt hij zooals er mannennamen zijn gelijk
Nathan, waarvan de Godsnaam is weggelaten, of Jakob,
die blijkens een zeer oude Egyptische inscriptie oorspronkelijk Jakob-el geluid heeft. Dat zulke theophore vrouwennamen zoo weinig voorkomen, verklaart hij Kier uit, dat
1) Prof. M. Lohr te Breslau, Die Stellung des Weibes zu JahweReligion und-Kult, Leipzig 1908.
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er in het Oude Testament veel weer van mannen gesproken
wordt en de geslachtslijsten enkel mannennamen bevatten,
terwijl tal van vrouwen anoniem voorkomen. Eindelijk
toont hij aan, dat sommige namen gelijkluidend zoowel
voor mannen als voor vrouwen worden aangetroffen. Inderdaad, dit zorgvuldige onderzoek van dit schijnbaar dorre
materiaal geeft een geheel anderen „kijk" op de zaak als
voorgangers en volgelingen op het gebied der Oud-Testamentische studie tot dusverre hadden. Doorloopen we eens
de geschiedenis des Ouden Verbonds, en we zullen zien,
dat er gewichtige getuigenissen zijn voor het deelnemen
der vrouwen aan Jahwe-religie en Jahwe-cultus. Vv-anneer
dan de achteruitzetting gekomen is, zullen we laten zien.
Het groote levensdoel der vrouw was : kinderen ter
wereld to brengen. Maar juist daarin wist zij zich volmaakt afhankelijk van Israel's God. Hij was het, die zich
het lot der gekrenkte en achteruitgezette kinderlooze vrouw
aantrok, denk aan Rachel (Gen. 30 : 22), of aan Hanna
(2 Sam. 2 : 20). Hij was het, die de godsvrucht der
Hebreeuwsche vroedvrouwen Sjifra en Pua in Egypte beloonde en haar rijkdom van kinderen schonk (Ex. 1 : 20 v.).
En de weg tot Hem staat ook voor die vrouwen open,
men denke slechts aan Hanna's gebed (2 Sam. 1 : 10, 17,
20, 27) om een zoon van die vrouw, die eens voor alle
eeuwen het waarachtige gebed zoo juist heeft gekarakteriseerd : „ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht
des Heeren". En als Israel's God een zoon belooft aan
een kinderlooze, dan zendt Hij Zijn vertegenwoordiger op
aarde aan een vrouvv, de huisvrouw van Manoach, de
moeder van Simson (Richt. 13 3 vv.). Onder al het goede,
'wat in Spr. 31 : 10 vv. van de deugdelijke huisvrouw wordt
gezegd, is dit dan ook wel niet het minste : „een vrouw,
die Jahwe vreest" (vs. 30).
Godsvrucht en eeredienst mogen voor ons twee verschillende, ja soms zelfs zeer onderscheiden zaken geacht
worden, in de oudheid vallen die beide samen. Staat het
vast, dat een vrouw zonder tusschenkomst van een man
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tot de godheid kon naderen, dan is het ook vanzelfsprekend,
dat de cultus niet geheel een voor haar ontoegankelijk
terrein kan geweest zijn.
Het treft ons, dat Samuel's moeder Hanna volgens
1 Sam. 1 : 11 een gelofte deed van dezen inhoud : „O
Jahwe ZebaOth, indien Gij de ellende Uwer dienstmaagd
wilt aanzien, en mijner wilt gedenken en Thy dienstmaagd
niet vergeet, dat Gij Uw dienstmaagd een noon schenkt,
zoo zal ik hem aan Jahwe geven voor zijn geheele leven
en geen scheermes zal op zijn hoofd komen". En in vs.
24 staat geschreven, hoe zij haar gelofte vervulde : „Toen
zij hem dan gespeend had, nam zij hem en ging met hem
op en nam met zich een driejarig rund, een efa maal en
een kruik wijn , zoo bracht ze hem in den tempel van
Jahwe, Haar Silo".
Elkana, haar man, blijft bij dit alles op den achtergrond. Men krijgt uit het geheele verhaal den indruk,
dat Hanna een door niets beperkte vrijheid bezit om te
handelen gelijk zij deed.
Volgens een der jongste gedeelten van de Priesterwet,
Num. 30, kunnen slechts zelfstandige vrouwen, zooals
weduwen en verlatenen, aldus handelend optreden, doch
gehuwde vrouwen en ongehuwde dochters kunnen hierin
door man of vader worden tegengehouden. D. w. z. dezen
moeten terstond hun veto tegen de afgelegde gelofte uitbrengen, anders helpt het niet weer (vs. 6, 12, 13, 15).
Dit vetorecht der mannen schijnt eer een later inperken
van de oude vrijheid der vrouwen in deze zaak te zijn,
dan dat men omgekeerd zou moeten aannemen, dat vrouwenemancipatie hier op weg is om rechten op den man
te veroveren. Hanna's geschiedenis wijst daarheen,
terwijl voorts nog dient in rekening gebracht te worden
een geringshatting der vrouw in lateren tijd van priesterlijken kant.
Kon de vrouw dus oudtijds zelfstandig een gelofte
doers om iets aan Jahwe te schenken, er zijn ook gronden
aan te voeren om de stelling te verdedigen, dat ook de
9
O. E. X 7
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onthoudingsgelofte der Naziraeers aan de vrouwen heeft
vrijgestaan 1).
Ook vrouwelijke profeten vinden we reeds in het
begin der Israelietische geschiedenis genoemd : Mirjam, de
zuster van Mozes, Num. 12 : 2, Debora, Richt. 4 : 4. Eeuwen
daarna lezen we van Jezaia's vrouw als „profetes" gewag
gemaakt. Kan daarmee wellicht slechts bedoeld zijn
„vrouw van den profeet", zeker is een zelfstandige profetes :
Hulda, waarvan in 2 Kon. 22 : 14 staat, dat de afgezanten
van Koning Jozia haar orakel vragen over het in den
tempel gevonden wetboek. Ezechiel polemiseert tegen
profetessen (Cap. 13 : 17, 23), en ook na de Ballingschap
ontmoeten we een profetes Noadja als tegenstandster van
Nehemia (Neh. 6 : 14). En Joel, waarschijnlijk in het
Grieksche tijdperk, voorspelt het uitstorten van Jahwe's
Geest, den Geest der profetie, zoowel over Jahwe's dienstknechten, als over Zijn dienstmaagden (Joel 2 : 28 vv.).
Het schijnt dus wel al te gewaagd, als een van onze
overigens beste onderzoekers, de helaas reeds overleden
prof. B. St ad e, verzekerde, dat de Jahwereligie „von
jeher wesentlich eine Religion der Manner" geweest is 2).
Met deze stelling is toch ook in strijd, dat, vooral
volgens het Spreukenboek, dat ons zoo in het werkelijke
leven verplaatst, de godsdienstige opvoeding der jeugd
grootendeels aan de moeder was toevertrouwd. De spreuken
van Lemuel heeten immers „woorden hem door zijne moeder
ingeprent" (Spr. 31 : 1). „floor mijn zoon, naar de vermaningen van uw vader, en sla de lessen van uw moeder
niet in den wind" (Spr. 1 : 8, 6: 20). „Een knaap, dien
men in 't wild liet loopen, maakt zijn moeder te schande"
(Spr. 29 : 15). Altemaal getuigenissen, dat het godsdienstig
onderricht — want moraal en religie zijn hier innig samen
verbonden — het werk der moeder was.
Maar we zijn bezig aan te toonen, dat de vrouw in.
Israel ook aan den eeredienst deel nam. Opmerking verdient allereerst, dat in het offermaterieel wel mannelijke
1)
2)

Zie hierover Loh r, a. w. S. 39 f.
Alt testa m. Theologie, S. 40.
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dieren de voorkeur genieten, Loch zijn de vrouwelijke volstrekt niet in beginsel uitgesloten , zoowel geiten als bokjes,
koeien als jonge stieren, schapen als rammen komen als
offerdieren voor. De rabbijnsche traditie is wel, dat, ook
als 't niet opzettelijk gezegd wordt, alle dieren voor openbare offers van het mannelijk geslacht moeten zijn. Maar
ook hier zien we dat voorkeur geven aan het mannelijk
geslacht, dat in de priesterlijke periode van Israel's geschiedenis na de Ballingschap een aanvang neemt.
Aan het Paaschmaal nemen vrouwen en dochters deel.
Niet alleen vloeit dit voort uit de wet op 't Paaschfeest
in Exod. 12, maar ook in den Talmud wordt dit aldus geleerd 1). Het Nieuwemaanfeest wordt door haar medegevierd (2 Kon. 4 : 22 v.). Alle vrouwelijke huisgenooten,
ook de slavinnen, vieren den Sabbath mede (Exod. 20 : 9
v., 34 : 21, Deut. 5 : 12-14).
Daar staat nu wel tegenover, dat slechts „al wat mannelijk is" verplicht is om driemaal 's jaars op de groote
feesten „voor Jahwe te verschijnen" (Exod. 34: 23, 23 : 17,
Dent. 16 : 16), maar de verhalen over de oudheid leeren ons
iets anders dan deze wetsbepalingen op zich zeif ons
zouden doen vermoeden. Hanna en Peninna gaan met
Elkana mede om te Silo het feest van den wijnoogst te
vieren (1 Sam. 1 :3 vv., 19). En „op het feest van Jahwe"
dansen de meisjes te Silo (Richt. 21 : 21, 23). En zoo
vinden we de vrouwen bij het feestelijk inhalen der ark
in Jeruzalem (2 Sam. 6 : 19), bij overwinningsfeesten (Exod.
15 : 20, Richt. 11 : 34, 1 Sam. 18: 6), bij het avondoffer in
den tempel (Ezra 10 : 1) en waar niet al ? De wet van
Deuteronomium doet dan ook telkens uitkomen, dat ook de
vrouwen in het verbond met Jahwe begrepen zijn. Wanneer
dus met nadruk alleen „al wat mannelijk is" genoemd wordt
om „voor Jahwe te verschijnen", dan moet dit geschied zijn,
omdat er van 't brengen van offergaven sprake is, en de
vrouw om haar telkens wederkeerende cultische onreinheid
(door haar geslachtsleven) voor 't brengen van offers niet
1) Pe sa chim VIII, 1 en elders.
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bevoegd werd geoordeeld. Maar overigens stond het den
vrouwen niet slechts vrij om mee ter bedevaart te gaan,
maar was het blijkbaar ook gewoonte dat zij dit deden,
en had de man als hoofd der familie zelfs den plicht om
vrouwen en dochters mede te brengen (verg. Deut. 16 : 13 vv.).
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat, evenals in Kanaanietische heiligdommen vrouwelijke hierodulen dienst deden,
zoo ook in Israelietische tempels vrouwelijke beambten
aanwezig moeten geweest zijn. Het is Loch wel merkwaardig, dat zelfs in de Priesterwet, in Ex. 38 : 8, daarvan
een herinnering bewaard is. En de technische term, die
aldaar voor haar dienst gebruikt wordt, saba, is dezelfde,
als die voor den dienst der Levieten gebezigd wordt.
Waarin haar werk bestond ? Wij weten het niet. Alleen
maakt men op uit de [koperen] „spiegels", die in dit verbond genoemd worden als door haar geschonken voor het
koperen waschvat, dat het geen geringe slavinnen geweest
zijn, maar vrouwen van beteren stand. Er zijn afbeeldingen
bekend van Egyptische priesteressen met een Spiegel in
de eene en een muziekinstrument in de andere hand. De
Grieksche tekst der Septuaginta vermeldt zulke vrouwen
ook in 1 Sam. 2 : 22. Aan Eli's goddelooze zonen wordt
daar verweten, dat zij ontuchtigen omgang met deze vrouwen
in den tempel van Silo hadden.
Ook zangeressen naast zangers hebben zeker v66r de
Ballingschap in Israel's heiligdommen hare stemmen doen
hooren. In „koninklijke" tempels, als die te Jeruzalem en
te Bethel, waren het de zangers en zangeressen van het
Hof, die ook in 't heiligdom dienst deden. In de priesterlijke periode wordt eerst bepaald, dat slechts mannen
aldaar mogen zingen en later, dat deze mannen Levieten
moeten zijn. Maar Nehemia (7 : 67) spreekt nog van 245
en Ezra (2 : 65) van 200 zangers en zangeressen.
Wat is de oorzaak geweest van dat reeds door ons
genoemde antifeministische streven in de priesterlijke periode
na de Ballingschap ? Van allerlei kan daarop meer of min
bewust hebben ingewerkt, en het zou zeer gewaagd zijn
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hier met groote beslistheid te spreken. Toch kunnen we
wel enkele zaken naar voren brengen, die ons dat antifeminisme in het tijdvak der Restauratie verklaarbaar maken.
Daar is allereerst de grootere beteekenis, die men Coen
begon te hechten aan de besnijdenis. Vc5(5r de Ballingschap leest men alleen van „onbesneden Filistijnen". Tegenover de andere omwonende volkeren schijnt ze dus geen
algemeen onderscheidend kenmerk geweest te zijn. Maar
in Babel wordt zij, met de Sabbathsviering, het voornaamste distinctief, het teeken des verbonds met Jahwe bij uitnemendheid (Jez. 56: 2, 4, 6). Dit voornaamste verbondsmerk miste de vrouw. Hoe kon zij dan naar de heerschende
meening in de kringen van den clerus voor „vol" gelden I'
Dat een vrouw voor een „clericaal" slechts met iets meer
dan een halven man in waarde gelijk stond, blijkt wel
uit Lev. 27 : 4. Als men een man aan Jahwe gewijd heeft
moet hij met 50 sikkelen, een vrouw in dit geval met 30
sikkelen „gelost" worden.
Maar meer nog dan dergelijke theologische speculaties
kan de geschiedenis en de dagelijksche ervaring daarop
invloed hebben geoefend. Wat komt er niet veel ten laste
der vrouw voor in de boeken des Ouden Verbonds wat
heulen met volksreligie en afgoderij betreft. Het :zijn niet
alleen de vreemde vrouwen geweest, die reeds in Mozes'
dagen Israel tot afgoderij verleidden, zooals de Moabietische
van Num. 25 : 1 vv. (verg. 31 : 16), of in later dagen de
vreemde vrouwen van Salomo, of Achab's Sidonische gemalin Izebel en in Nehemia's dagen de vele vreemde
vrouwen, die hij zonder eenige consideratie wegzond —
neen, ook Israelietische vrouwen van hooger en lager stand
waren daaraan sch-uldig.
Zoo bewees de moeder van koning Asa (begin der 9e
eeuw) eer aan een Asjerabeeld (1 Kon. 15 : 13). Jezaia (in
de 8e eeuw) heeft zich over den Adoniscultus der vrouwen
in Samaria te beklagen (Cap. 17 : 10). En Jeremia (7e eeuw)
bedroeft en vertoornt zich over de vrouwen van Juda, die
Isjtar, de koningin des hemels, vereerden, mannen en
kinderen tot dien afgodsdienst verleidden, en zelfs dorsten
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te beweren, dat de ellende, die over Juda losbrak, niet
kwam van Jahwe's straffende hand, maar daarvan, dat
men niet trouw genoeg „de koningin des hemels" gediend
had (Jer. 44 :15, 7 : 18).
En nu in de dagen der Restauratie zelf ! Het gevaar
is nu vooral de „vreemde" vrouw. Zij dreigt de eigenaardigheid van Israel, de zuiverheid der religie, waarvoor Ezra,
en Nehemia zoo gestreng de wacht hielden, te verontreinigen. Zij dringt zich in de plaats van „de huisvrouw
der jeugd" (Mal. 2 : 14), zij, „de dochter van een vreemden
god" (Mal. 2 :11). Weg met die alien ! Zoo is de leus van
Ezra zoowel als van Nehemia. Het nieuwe Israel moet
rein gehouden worden van elke besmetting. Geen heidendom langer geduld in Jahwe's reinen dienst. En Maleachi
leert ons, dat ook zedelijke motieven daarbij in het spel
waren.
Eon uitzondering slechts. En daarvoor pleit de auteur
van die vriendelijke idylle ons in 't boekske Ruth bewaard.
Eon uitzondering slechts : als zoo'n vreemde vrouw, zulk
een Moabietische, verklaart : „uw yolk is mijn yolk, uw
God is mijn God" (Ruth 1 : 16). Dan kan zij niet alleen
in Israel geduld worden, maar zelfs met liefde worden
opgenomen.
Maar de meeste vreemde vrouwen waren niet alzoo
gezind. Haar verkeerden invloed deden ze ook op de
Israelietische vrouwen en straks ook op de mannen gelden.
Tot bij geloof waren de vrouwen van oudsher maar al te
geneigd en al te gemakkelijk mede te voeren. Valt het niet
op, dat in de oudste wetten en in de geschiedenis van
Saul met de toovenares van Endor meer van toovenaressen
dan van toovenaars sprake is ?
Zoo kunnen overdenkingen uit de oude gewijde bladen,
theologische deducties uit „teekenen des verbonds", droeve
ervaringen bij de vrouwen van hun eigen tijd den clerus
dier dagen in zoo beslist antifeministische richting gestuurd
hebben.
Meer en meer heeft dit geleid tot achterstelling der
vrouw. Eigenaardig komt dit uit, als men geschriften dezer
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periode onderling in chronologische orde vergelijkt. In het
Spreukenboek komt de vrouw over 't geheel er goed af.
Wij zagen daarvan reeds voorbeelden. Dat de spreukendichter waarschuwt voor de ontuchtige vrouw, voor „vrouw
Dwaasheid" — wie, die de vrouw hoogelijk eert, zal het
daarin niet met hem eens zijn ? Ook als hij tot tweemalen
toe de spreuk in zijn verzamelingen opneemt : „Beter te
wonen op den hoek van een dak, dan een kijfachtige vrouw
tot huisgenoot [te hebben]" (21 : 9, 25 : 24). Maar dan
heeft hij het over verkeerde vrouwen, niet over de goede,
ook niet over de vrouw in 't algemeen.
Maar in het boek Job, dat jonger is, treft ons reeds
in den aanvang (Cap. 2 : 9 v.) de „dwaze" manier van optreden van Job's echtgenoote. „Dwaas" hier genomen in
Oud-Testamentischen zin, van „goddeloos". En in 't jongere
Spreukenboek van Jezus Sirach is inderdaad in dit opzicht
de afstand tot ons „Salomonisch" boek groot. Ja, wel
prijst hij in Cap. 26 : 13 v.v. de goede vrouw :
vs. 13 „De vriendelijkheid der vrouw is haren man tot vreugde,
en merg voor zijn gebeente is hare kloekheid ;
vs. 14 een gave des Heeren is een stille vrouw,
en met geen good is haar welopgevoede geest te betalen ;
vs. 15 dubbel bekoorlijk is een kuische vrouw,
en niets weegt op tegen haar, die zich beheerscht.
vs. 16 Gelijk de zon aan Gods hemel verrijst,
alzoo straalt de schoonheid eener goede vrouw uit
de orde in haar huis ;
vs. 17 als de lamp lichtende op den heiligen luchter,
is een schoon gelaat op een edele gestalte ;
vs. 18 als gouden zuilen op een fundament van zilver,
zijn sierlijke enkels op een netten voet."
Doch daaraan gaan vooraf de verzen 6-12, waarin
Jezus Sirach zich allerbitterst uitlaat over de jaloersche,
de booze, de dronken, de ontuchtige, de wellustige en
schaamtelooze vrouw. Hij moet er wel van nabij kennis
mee gemaakt hebben, of er door een ongelukkigen vriend
van hebben gehoord. Hij legt er dan ook den nadruk op,
dat door een vrouw de zonde in de wereld gekomen is :
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„Van een vrouw ging de zonde nit en om harentwil
sterven wij alien". (Cap. 25: 24).
Hij zou het met de Latijnsche spreuk hierin eens zijn :
corruptio
optimi pessima", als het beste bederft wordt
55
het 't slechste. 1)
En de nog jongere Prediker ? Hij geeft den raad :
„geniet het leven met de vrouw, die ge lief hebt" (9 : 9).
Maar wij vernamen ook reeds Zijn woord, dat hij geen
1/10 procent verstandigen onder de vrouwen gevonden had.
En daaraan gaat vooraf deze zware verzuchting : „Ik vond
iets bitterder dan de dood : de vrouw, zelve een strik, haar
hart een net, hare armen ketenen. Wie bij God in gunst
staat ontkomt haar, waar de zondaar wordt door haar
gevangen" (7 : 26).
Is het wonder, dat, waar men z66 ongunstig over de
vrouw gaat oordeelen, men geeindigd is met aan haar,
evenals aan kinderen en slaven, te verbieden het sjema' te
bidden, de woorden van Deut. 6 : 4-9 ? Die woorden ook
op perkament geschreven in een kokertje bevestigd aan
de deurpost, met vooraf gekusten vinger aangeraakt bij het
in- en uitgaan van kamer en huis, mag geen Israelietische
vrouw bidden : „floor, Israel : Jahwe, onze God, Jahwe is
een ! Daarom zult gij Jahwe, uwen God, met uw gansche
hart en met uw gansche ziel en met heel uw kracht liefhebben" 2). Ook was volgens de Misjna den vrouwen verboden den offerdieren de handen op te leggen. Dus beide
cultushandelingen, waaraan de leeken deelnamen 3).
Maar dat antifeminisme is niet een algemeen kenmerk
van het Jodendom, nog veel minder van den godsdienst
des Bijbels. Wij hebben het leeren kennen als eigenlijk
1)

Zeer bar lijkt wel Cap. 42 : 14a, door Matthes en Dyserinck

aldus vertaald : „De slechtheid van den man is beter dan de deugd der
vrouw". Maar het kan ook worden overgezet : „De norschheid van den
man is beter dan de wijze van doen der vrouw."
2)

BerachOth III, 3. Het Sjema' bestaat uit Deut. 6 : 4-9,11 : 13-21

en Num. 15 : 37-41, dat zijn die gedeelten van den Pentateuch, waar hoofdzakelijk ingescherpt wordt, dat Jahwe alleen de God van Israel is, en waar
gedenkteekens daaraan worden bevolen.
3)

MenachOth IX, 8.
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eerst opkomende bij de stichting der Joodsche gemeente
door eenzijdige theologische bespiegeling en eenzijdige beschouwing der Heilige Schrift. Maar deze Schrift in haar
geheel gelezen, daarbij lettende op „tijden en gelegenheden",
leert ons de vrouw niet achterstellen, noch minder haar
verachten. Zij is een kostelijke gave van den Heer. En
wat een profetisch man in oude dagen reeds als een visie
heeft beschreven (Gen. 2 : 18), dat moet zij naar den wil
van Karen Schepper steeds meer en meer worden : een
pendant van den man, een zelfstandige zedelijke persoon,
de deelgenoote van zijn vreugd en zijn moeite, de bondgenoote in zijn strijd.

DANTE IN BALLINGSCHAP.

Statig in bruin ruim-plooiend kleed, roode kaproen
Strak om den scherpen kop vermagerd door veel lijden,
Ging D ante langzaam langs den Seine-oever schrijden,
Zijne oogen brandend fel in koorts van wreed visioen.
Florence ! — dacht hij — door uw twisten en uw wan
Vermoordt ge U zelf ten leste in 't onderlinge strij den...
IVIijn stad ! hoe zult ge U heffen nit deez' zware tijden
Nu Guelf en Ghibellijn elkander bloeden doen .. .
Doch, lichtend gleed een glimlach over 't streng gelaat
Toen hij naar 't water tuurde en hoorde 't vredig ruischen,
En als een golf van jeugd ging door zijn wezen bruischen
Daar hij in held'ren droom de gele Arno zag
En Folco's Be atr ij s, Een die to peinzen staat
Groeten met klaar-blauwe oogen, waarin onschuld lag.
JULES SCHiiRMANN.

HET OUDE HUIS.
In druiligen regen het oude huis,
dat ik jaren geleden verlaten.
Het stond onbewoond, met de luiken aan.
't Leek een doodkist met donkere gaten.
Een lekkende dakgoot liep taklend nit;
langs 't ontverfde balkon had de wingerd,
ontbladerd, gehavend als 't oude huis,
zijne stervende stengels geslingerd.
Het tuinhek dat scheef aan een hengsel hing
wend door iedere windvlaag geslagen
en kermde 't dan nit met een huilgeluid.
In de straat stond een orgel to klagen ...
'k Moest even de oogen in felle pijn
voor een blik van herinnering sluiten ; ...
dan doolde ik schichtig om 't doode huis,
zag naar binnen door 't vuil van de ruiten:
En daar, in de gapende leegte van 't huis,
zooveel jaren geleden ye rlaten ...
verscheen mij 't visioen van het stralend geluk,
dat 'k er weenend eens achter moest laten.
D.

MOLLINGER-HOOIJER.

LEESTAFEL.
Aan den verlaten Vijver. Verzen van Jan Gresho f.
Zeist. Meindert Boogaerdt, 1909.
Dit is een gesoigneerd bundeltje verzen. Indien — zooals ik
meen te mogen aannemen — de auteur heeft begeerd in dit boek
een bepaald dichtertype streng in stijl uit te beelden, dan is hij
daarin zonder twijfel geslaagd. Hij geeft ons niet een wilden romanticus, die in den roes zijner hartstochten zich zelven voorbijpraat,
niet den jongen ongetemden zanger, in wien alles leeft, zingt,
weent, lacht, ook niet een peinzer, wiens lied, donker, en soms
troebel, door de volheid van gedachten ons wordt tot een spiegel
van ons eigen gemoedsleven ; maar den w61 belezenen, ietwat kieskeurigen, literairen kunstenaar, den zoon van onzen in lectuur meer
dan in oorspronkelijk gevoel geschoolden tijd. Zijn dichten is een
arbeid, met technische vaardigheid verricht, maar de techniek verbergt de bezieling in die mate, dat men zich desnoods zou kunnen
voorstellen, dat deze laatste niet bestond. Mag men daarom zeggen,
dat deze poezie onecht is ? Somtijds zou ik daartoe geneigd zijn.
In een dialoog tusschen den kunstenaar en de Levensblijde „Jonge
Vrouw", wordt voor het gesprek begint de lezer aldus ingelicht
omtrent het milieu : „Een vrij -mime kamer, met een donker, rustigeffen behang. Langs twee wanden een breede, gordijnlooze boekenkast, aan de derde hangen, ter weerszijden van den schoorsteen,
waarop een antiek klokje, een hooge, somber-bronzen kandelaar en
een diep-groene vaas van Lanooy: links de lithographie „Het
Park" van Willem van K on ij n e n b u r g , rechts eene reproductie van Vermeer's „Brieflezend Meisje". In het midden van
het vertrek staat een schrijftafel met een portret en eenige boeken.
De vierde wand wordt in beslag genomen door een hoog lacht
raam, dat uitziet op den veelkleurigen bloei der jonge zomerlanden."
Waartoe dit alles ? Bedoelt de Schrijver dat een dialoog —
een droefgeestig afscheid als daarin geschetst niet kan worden
begrepen door hem die het milieu niet kent ? Dat den droomer —
ook in zijn' waan en zijne precieuse ijdelheid alleen begrijpen wie
bemerken hoe gewichtig voor hem die diep-groene vaas is, en die
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hooge somber-bronzen kandelaar ? Maar din moest hij ons allerminst de titels van die „eenige boeken" onthouden hebben.
Het is zeer wel mogelijk, dat ik door zoo to spreken het bewijs goof, van de technische waarde dozer gedichten weinig begrip
to hebben , in ieder geval kan allicht mijne waardeering van G r e shof's verzen staan onder den invloed van mijn oordeel over zijne
richting. Mij komt het voor dat hier de grens tusschen kunst en
gekunsteldheid to vaak overschreden wordt, dat de kunst zelve
to zelden uit spontanelteit is opgeweld. En zoo kan ik slechts koel
blijven onder Greshof's vreugdeliederen zoowel als onder zijne
klachten. Ik hoor geen leven in dit gezang :
FEESTEN.
Hoe staat mijn leven in inv lente
Als een verrukte bloesemgaard
Een enkele -vogel, naar gewente,
Die hier een rei van klanken schaart
Tot een juweelen dans en feest :
Alzoo is mijn gebed geweest.
Hoe zal het in den herfsttijd wezen,
Zal daar een trouwe landsman zijn
Om rijp doorgloeiden oogst to lezen :
De laatste vracht bij dans en wijn
En nooit-vergeten Wilde wijs
Veelstemmig-lied in lente's prijs?

Aankondiging van poezie is nu eenmaal — als alle kritiek —
hachelijk. Men neemt, zonder het to willen, den schijn aan, aloof
men over den dichter den meester wil spelen. Toch, daar een
dichter die zijn verzen uitgeeft, altijd wel zal willen weten, hoe hij
anderen aandoet, waag ik het er op, de vraag in de laatste strofe
van het voorgaande lied to beantwoorden. „De trouwe landman" zal
m.i. niet ontbreken, en ook wel oogst to vergairen vinden, indien
Greshof zijne kunst moor dan in doze subtiele liederen geschied
K. K.
is, zal willen wijden aan het ernstige Leven zelf.
A. Cardinaal-Ledeboe r. Veldbloemen. Delft. J.
Waltman Jr., 1909.
In zeker opzicht is dit een opmerkenswaardige bundel. Zoowel
de Verbeelding als de Heldenmoed ontbreken. De eenige uit D a
Costa's trits die we hier niet vergeefs zoeken, is het Gevoel.
En nu kan een beoordeelaar, dien „de literaire roeping van den
criticus" aan den arm trekt, licht heel wat kwaads van deze
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verzen zeggen, en hem die ze verdedigt, antwoorden : „ze zijn
schriklijk alledaagsch" toch zou ik durven volhouden : „In dezen
bundel is desondanks poezie".
Mevrouw C a r d i n a a 1 n.l. die naar mijn bescheiden oordeel,
niet exoelleert als zij de majesteit van Zwitsersche bergen wil weergeven in een lied, niet als zij den indruk schetst dien „Denkers"
op haar maken, niet als zij de „Novemberstormen" wil doen loeien
door hare verzen, heeft een zuiver gevoeld, ernstig doordacht en
hoogst eenvoudig in beeld gebracht vrouwenleven neergelegd in
eene reeks van hare gedichten, een vrouwenleven voorzeker „alledaagsch" in het verlangen, in het lijden, in de liefde, in het vertrouwen — maar rein en ernstig, en daardoor rijk. Als in goede, kleine
novellen, geeft zij ons van de gedachten die dat leven vullen en
bewegen een trouw beeld. De vrouw, die hare verzen ons schilderen, weet, wit de poêzie van den klimop is, weet welke de strijd
van eene moeder is, kent het doen door laten, kent de versterkende kracht van het lijden, en heeft de smart liever dan de eenzaamheid. Dat alles zegt zij in verzen, die niet aangrijpend zijn
noch ook afwisselend, maar die door persoonlijke inspiratie toch
wel eenigszins den geur hebben van Veldbloemen. Vandaar dat ik
elken criticus toegeven zal dat er to veal verzen in dozen bundel
staan, en ook dat vele verzen to lang zijn ; maar des niettemin dit
staande wil houden dat in vele van daze eenvoudige gedichtjes
pazie ligt, omdat er leven in ligt.
K. K.
S. Bonn. Wat zang en melody. Nederl. Bibliotheek.
Drie jaar geleden bood de Heer Bonn zijnen landgenooten
eon liederbundel aan die het evangelie der sociaal-democratie
in dichtvorm verkondigend bovenal was en wilds zijn eene
prediking van haat. De toon van zijne verzen was toen fel, vol
van drift en rhetorischen gloed. In dozen tweeden bundel,
weiks titel ons niet gelukkig gekozen schijnt, geeft nu de
dichter uiting aan zijne liefde. Liefde voor de natuur van zijn
land, voor de zee, voor de jeugd en haar minnespel, liefde ook
voor zijne eigene liefste. Dit alles is meer echt en meer eenvoudig
dan de eerste bundel was ; in waarneming en oprechtheid van gevoel is het ook vaak oorspronkelijk en patisch, al moot men om
doze poezie, die voor alles ongekunsteld wil zijn maar soma dan ook
de grans van het jongensachtige overschrijdt, niet zelden allerlei van
zwakheid getuigende vribostigheden ten opzichte van versbouw,
rhythme en taal over het hoofd zien.
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Het onmiddellijke, de oorspronkelijkheid erkent meestal gees
tucht, hoort waarschijnlijk ook niet altijd de waarschuwende stem
van het geweten. Men kan althans bij dezen dichter dikwijls bijna
met den vinger aanwijzen, waar de echte directs bezieling ophoudt
en de lacune literair moest worden aangevuld. Hoe treffend begint
„de Vaart" :
De lucht die leek van zilver, dof,
zoo grauw was ze genegen,
de struiken, grauw en flets van lof
stonden er stille tegen.
Het water in het vaartke
dat liep maar zacht vooruit,
een enkel schommelblaarke
dreef om de bruine schuit,

en hoe jammer is het, dat de dichter, toen hij de schippersdeern
met het gebronsde gezicht en de koperen armen, die op de voorplecht zat, Wilde beschrij ven, niet gewacht heeft tot rustig nastaren
van haar beeld hem had geleerd, hoe hij haar schilderen moest.
Terwijl ik deze verzen herlees en in verscheiden daarvan door
enkele schoone regels levendig getroffen werd, maar nauwelijks
een vind dat mij geheel behaagt, vraag ik mij zelf af, of niet de
Heer Bonn, als hij een Bind verder is voortgegaan op den weg
van zijn dichtwerk, zelf ook zal oordeelen dat haastig dichten
slecht dichten is, en dat vele van doze verzen nog een tijd hadden
moeten blijven liggen. Juist deze „eenvoudige" poezie stelt zware
eischen, zal zij toch tevens kunst zijn. Zie hier een liedje dat,
meen ik, bijna aan die eischen voldoet :
VISIOEN.
De vogels zingen in den tuin,
en kinders er krakeelen,
de katten met het stuivend puin
en met dorblaadjes spelen.
En ik zit voor mijn raam en staar,
maar wist niet, wat mijn oog er zag :
jij stondt er voor als jonge dag,
zoo lichtend en zoo heerlijk klaar.
Jij stondt er voor als groote roos
het open blank gezicht
bestort door gouden stroomen licht
van 'n gulden zonnehoos.
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Hartelijk hoop ik dat een volgende bundel van den Heer
Bonn ons meer dergeltke liederen, kan het zijn in nog zuiverder
dictie, brengen moge.
K. K.
Christendom en Maatschappij, onder redactie van dr. H.
Visscher en Mr. P. A. Diepenhorst. Serie 2 No. 3:
„De gemeente en de werkloosheid" door H. de Wild e.
Utrecht. G. J. A. R uy s, 1909.
In een onder Economische Kronieken 1) bespraken wij reeds
het algemeen karakter der reeks van vlugschriften, die onder den
verzamelnaam „Christendom en Maatschappij" verschijnen en betoogden wij in de aankondiging van „Sociale Verzekering" door
Mr. P. A. Diepenhorst en van „Ons tarief van invoerrechten"
door Jhr. S. van C i t t e r s dat men tevergeefs zocht naar iets
specifieks-christelijks in daze beschouwingen over economische of
sociale aangelegenheden, naar iets dat een gematigd vrijzinnige niet
zou kunnen onderschrijven. Al wordt er nu en dan in de gedachtengang een of ander gelegd — althans bij het vraagstuk der sociale
verzekering — waaraan een eigenaardige kerkelijke of „rechterzijde"opvatting niet vreemd is, in hoofdzaak is heel het betoog en zijn
ook de daaruit getrokken slotsommen volmaakt aannemelijk ook
voor hen, die niet behooren tot den kring dozer schrijvers en hun
naaste politieke geestverwanten.
Deze zelfde opmerking nu geldt ten voile ook voor dit geschriftje, waarin is afgedrukt de rede, die over ,,de gemeente en
de werkloosheid" in een algemeene vergadering van den Bond van
antirevolutionaire (gemeenteraads-)leden is uitgesproken door den
bekenden Haagschen wethouder H. de Wild e. Men kende
trouwens reeds zijn standpunt, waarvan gebleken was doordat de
hoer de Wilde optrad als voorzitter van het „Algemeen Comite
ter bestrijding van de gevolgen der werkloosheid to 's Gravenhage",
een standpunt, dat zich ook geopenbaard had bij de beraadslagingen
in den Haagschen gemeenteraad over de rol en het aandeel der
gemeente bij werkloosheid-verzekering. Men weet dat in den Haag
het z.g. Noorsche stelsel is ingevoerd. Welnu, omtrent de werkzaamheid van zulk een comite — welker schaduwzijden hij erkent —
en over den steun van overheidswege aan het particulier initiatief
(werkloosheid-verzekering) to schenken, zegt doze Schr. verstandige
dingen, die thans niet heel nieuw meer zijn dada die nog wel Bens
1) „Economische Varia" in Onze Eeuw van October 1909, blz. 127 -v.v.
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gezegd — vooral goed gezegd — mochten worden. Naar het
inzicht van dezen Schr. heeft de gemeente ten opzichte van het
werkloozen-vraagtuk een betrekkelijk bescheiden taak to vervullen:
zij zorge vooreerst dat de werkloosheid niet grooter worde door
raadsbeslissingen, welke schijnbaar den kleinen man helpen doch
inderdaad de positie van den werkman verzwakken ; voorts kan
de gemeente de werkloosheid temperen door instelling van een
arbeids-beurs en door practische uitvoering van gemeentewerken
in den winter. Tot bestrijding der gevolgen van werkloosheid kan
de gemeente door moreelen steun, niet door subsidie het welsiagen
bevorderen van een deugdelijk samengesteld werkloozen-comite,
eindelijk kan zij een bijslag verleenen aan de werkloozen-kassen
en daardoor het voor de werklieden gemakkelijk maken om in
dagen van verdienste to sparen.
Ziedaar zoo ongeveer de gevolgtrekkingen, waartoe de Schr.
komt. En ziehier zijn slotwoord : „Deze taak moge, naar de zienswijze van sociaal-democraten en van andere zich noemende „democraten", al to bescheiden zijn, goed opgevat en uitgevoerd zal zij
meer succes en beter resultaat geven dan maatregelen van overheidswege, die het verantwoordelijkheidsbesef bij den werkman
verzwakken, den werkmansstand niet verheffen en ten slotte er toe
mede werken, dat de werkloosheid een grooteren omvang verkrijgt
en z(56 een ernstig gevaar wordt voor de maatschappij."
Verstandige woorden — gelijk men ziet — tot ontvouwing
van gezonde inzichten, maar van inzichten, die niet aangemerkt
mogen worden als to zijn het monopolie der redacteurs van deze
vlugschriften-reeks of van hun „geloofsgenooten" (gelijk de uitH. S.
gever hen noemt).
J. R. Snoeck H e n k e m a ns. De kinderwetten en de
daarmede verband houdende maatregelen. Derde, herziene
en vermeerderde druk. 's Gravenhage. D. A. Daamen,
1909.
De Centraal-Bond van Christelijk-Philanthropische Inrichtingen
in Nederland heeft een derden, herzienen en vermeerderden druk
bezorgd van het reeds vroeger door ons besproken boekje, waarin
de heer J. R. Snoeck Honk emans, bekende figuur op het gebied ook van de practijk der armenzorg en der kinderbescherming,
de kinderwetten en wat daarbij behoort beknopt doch helder heeft
uiteengezet. Voor de herziening en vermeerdering was thans alle
aanleiding door de wijziging der Kinderwetten en door de aanO. E. X 7
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neming der wet op het vaderschap. De schr. heeft zijn overzicht
zakelijk gehouden, is — behalve in het laatste hoofdstuk — objectief gebleven. Hij geeft hier in een reeks beknopte paragrafen een
duidelijk overzicht van de niet altijd zoo eenvoudige bepalingen en
van haar samenhang. De bestuurders en hoofden van liefdadige
inrichtingen, de medewerkers op het veld der kinderbescherming
en alle in dien arbeid belangstellenden kunnen veilig dozen gids
voor de kennis van de wettelijke bepalingen volgen , zij zijn hier
H. S.
in goede handen.
M. Scharten-Antin k. Sprotje heeft een dienst. Uitgegeven door de Maatsch, voor goede en goedkoope Lectuur. Amsterdam.
Indertijd, bij de verschijning, bespraken wij „Sprotje", waarop
dit een vervolg is. Evenals het eerste is het op end'op „kleinmalerei", maar van de voortreffelijkste soort. Want dit schijnt nu
zoo echt naar het leven geteekend, dit beeld van het kind uit de
volksklasse dat „onder de menschen" gaat om to dienen en dan
ook een dienstje krijgt bij burgerjuffrouwen. En wel zielig is dat
bestaan, maar er is in het verhaal toch ook zooveel humor, dat het
niet onvermengd treurig aandoet. En wij leeren Sprotje liefhebben, want ze meent het zoo goad en ze wil zoo goed, dit kind,

dat groot moot doen en vroeg-oud wordt door het levee... .
H. S.
J. K amp. Proeve van Inleiding tot de Nederlandse
Letterkunde. Pretoria. J. A. Wormse r, 1909.
Gelijk reeds uit den titel blijkt, iijvert deze schrijver voor de
nieuwe spelling; alleszins verklaarbaar ale men hoort dat hij Lit.
Docent is aan de Theol. School to Potchefstroom. Want alleen
in de vereenvoudigde spelling kan zich het Hooghollandsch voorloopig
handhaven naast het Afrikaansch. In het toepassen van doze spelling
echter, bij de aanhalingen uit onze dichters, loopt de schrijver vast.
Waarom toch een sonnet van B a stiaanse wél, en een liedje van
Ho o ft niet, ja waaroin Vondel's rei uit de Lucifer wél, en zijn
Kersthymne uit de Gijsbreght niet met de vereenvoudigde spelling
zijn geciteerd, kan ik niet inzien.
En zeer opvallend is dat de inleiding tot de Nederlandsche
letterkunde ook doceert de principia van de ongetwijfeld christelijke
politiek. Verleden, heden en toekomst der antirevolutionaire partij
wordt toch aldus geteekend : „Die partij heeft een ruimer besef

LEESTAFEL.

147

voor burgerrecht, van „souvereiniteit in eigen kring" doen opleven.
Op dit oogenblik is aan het bewind het derde Ministerie van de
gezamenlike christelike staatspartijen. Het schijnt, dat de tegenpartij nog lang in de minderheid zal blijven" (bl. 24).
De wenschelijkheid hier telkens onze literatuur en historie
naast de Engelsche to plaatsen begrijp ik, maar de karakteriseering
en horoscoop-trekking van deze politieke partij in een inleiding tot
de Nederlandsche letterkunde is eenvoudig bespottelijk.
Niettemin heeft deze inleiding veel verdienstelijks. Met groote
lijnen teekent zij vaak treffend juist de verschillende dichtsoorten
in hun onderling verband, en licht den inhoudrijken tekst toe met
goed gekozen citaten, die getuigenis afleggen van groote belezenheid. Aileen de 18e eeuw schittert door afwezigheid. En omdat
de schrijver dozer inleiding een bloemlezing belooft, zij het ons
vergund op deze leemte opmerkzaam to maken. Juist toch omdat
hij hier toonde het waardelooze van het waardevolle onzer literatuur zoo goed van elkander to onderkennen, is het hem wel toevertrouwd ook die onzer 18e eeucv to waardeeren.
G. F. H.
Dr. Maurits Sabb e. Het Proza in de Vlaamsche
Letterkunde. Bussum. C. A. J. van Dishoeck, 1909.
„Bij vloedtij zien wij, na een pool van dobberstilte, de aanspoelende waterers opeens machtig zwellen en opklauwieren tot een
hoogen baarslag, die dan op zich zelf plooit" enz. Doze enkele,
slechts uit den beginzin van Sabbe's brochure gekozen, woorden
verduidelijken ongezocht de beteekenis van zijn woord voor ons,
Nederlanders. Want daarin is nu geen enkel woord dat we niet
begrijpen — na even aarzelen zien we dat „baarslag" golfslag, en
„op zich zelf plooien" zich opvouwen is —, het is onze eigen taal
en toch een nieuwe. En terwijl het een nieuwe taal is, vinden
we ze toch natuurlijk, natuurlijker dan de onze — denken we eerst,
doch later niet meer, als we op het leven en zich bewegen van
ons prachtig Nederlandsch letten. Echter ook dan heeft het
Vlaamsch ons een directen dienst bewezen door ons de eigen taal8chatten aan to wijzen.
Aardig teekent de schrijver de drie bloeiperioden van zijn
Vlaamsch in de middeleeuwen, de reformatie en nu, en schrijft dan
mooie bladzijden over het proza van Ruusbroe c, van Marnix
en van Stijn Streuvel s. Vooral laat hij zien dat voor den huidigen
Vlaming het Vlaamsch niet slechts dient om schoonheid to scheppen,
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maar vooral is het krachtige instrument in den edelen strijd tegen
's lands verfransching.
Misschien is daaraan toe te schrijven die breede waardeering
van elkaar, die ons steeds bij de Vlamingen treft. Wat ons wel
Bens wordt wat te goedkoope wederzijdsche bewierooking, is
dan meer te zien als kameraadschappelijk verheerlijken van hun
vaderlandsliefde, bij hen zoo echt en trouw. Ook daar echter wordt
over te geringe belangstelling geklaagd — en ongegeneerd ook.
„De Vlaamsche burgerij heeft totnogtoe hare schrijvers overvloedig
verbronsd en versteend in standbeelden en borstbeelden, maar
laten stikken onder de vracht van hun ongelezen boeken" (bl. 48).
Dit is zeker meer aardig en waar, dan beleefd gezegd.
G. F. H.
Carel S charte n. De Krachten der Toekomst, 2 dln.
Amsterdam. P. N. v an Kampen en Z n.
Noemt de schrijver in een voorwoord met gepaste vrijmoedigheid
zijne in deze deelen niet gebundelde kritieken uit l'e Gids ook
„wellicht herlezenswaard", evenmin als de schrijver twijfelt de lezer
hierover bij de wel gebundelde, en noemt deze opstellen, ,,waarin
(S char te n) de verschillende kanten m(z)ijner litteratuur-beschouwing het duidelijkst kon doers uitkomen", alleszins ,,herlezenswaard".
Door de warme bewondering toch die deze beschouwingen stempelt
tot het genus : „kritiek der bewondering" geven zij aangename
lectuur, en door het met groote zorg toepassen van juiste beginselen ook knap, kranig werk.
Het overheerschende dezer beginselen is dat van breede onpartijdigheid. Als Schar t en er b. v. op gewezen heeft dat voor het
kunstwerk eenheid en voor den kunstenaar sterk gevoel het eerstnoodige zijn, laat hij er op volgen : „Van welke soort het (gevoel)
is, of het zich buigt over het individu en zijn fijnst gewaar-worden,
of het zich heft naar een God, of het tuurt op de raadselen des
levees, of het uitziet naar een schoonere toekomst, — dat is, in
beginsel, van geen belang" (II 137). Doch nu deze juiste theorie
in de praktijk leidt tot eene even uitvoerige, enthousiastische
bewondering van Bilderd ij k, als van Van De ysse 1, als van
socialistische poezie, vraagt men onwillekeurig krachtens welke
waardeeringsnorm deze thoorie aan zoovelen een pluim op hun hoed
zet. Het antwoordt luidt : die norm is vooral de techniek. Ontegenzeggelijk een zuivere maatstaf en hier zoo kunstvaardig gehanteerd,
dat men in deze kritieken beurtelings het koele geduld van den
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filigraanwerker en de warme genialiteit van den virtuoos waardeert,
Doch is deze maatstaf de eenige en de beste ? Ja, zoo kritiseeren
is werken met bekende grootheden, is den officieelen ijk nog eens
toetsen aan anderen officieleen ijk, zoo noodig herijken, en dus
blijven in de sfeer van bet relatieve. Neen, zoo kritiseeren is poneeren,
vaak zonder bewijs dit als groot dat als klein signaleeren, maar zóó
dat de waarheid van dit oordeel zich met gezag oplegt, en dus
brengen in de ruimte van het absolute.
Hoewel in de praktijk deze bepalingen elkaar niet steeds uitsluiten, ook hier niet, blijkt toch het karakter eener kritiek uit haar
voorkeur aan een dezer uitgangspunten geschonken. S char t en 's
kritiek nu is een overwegend technische. Als zoodanig een bizonder
voortreffelijke. Het is een lust to zien hoe zij, eenvoudig door to
wijzen op de techniek, ons de schoonheid van een kunstwerk verklaart. Een voorbeeld uit vele is hoe zoodoende, magistraal en
onwedersprekelijk, de schoonheid van Van S c h e n d el 's proza wordt
aangetoond boven het gelijksoortige van A r y Prins en V a n
Oord t. Toch heeft deze kritiek haar gevaar, nog liever haar tekort.
Want zij brengt niet verder dan in den voorhof van den tempel
der kunst. Zie bet aan deze beoordeeling van Ary Prins' proza.
S char ten toont ons overtuigend aan dat „het werk van A r y
Pr in s, ongetwijfeld, in zijn geheel een vergissing is geweest",
„zijn taal geen proza meer kan heeten" (II 201/2), en zegt tegelijk
Van Deyssel 's opstel over A r y Prins „dat is een onverbroken
lofspraak", uitmuntend to vinden. „Wij kunnen het zelfs, als zijnde
een opstel van Van Degss'el, Onverdeeld bewonderen, wijl het als
zoodanig niet dan logisch is" (II 116). Dit is to verdedigen, als
breed gebaar zelfs to waardeeren — maar blijven we zoodoende
niet bij de „pourparlers de la porte", of zijn we zelfs niet op weg
naar het anarchisme ? Wordt die warme bewondering hier niet
to begrijpelijk, omdat we — en hiermede troost zich elk geslacht
over zijn tekorten — het in de techniek zoo wonderver hebben
gebracht ? Niet begrijpelijk, niet slechts dat hier „K 1 o o s' vroege
proza is als een strijk-kwartet van Beethoven, Van De ys se 1's
dronken-doorjubelde en zacht-voort-melodieerende taal-scheppingen
aan Wagner doen denken, en de krachtige orakel-spraak van
V e r w e y klinkt als forsche oud-Hollandsche zangen" (I 63), maar
ook dat het in zijn geheel veroordeelde werk van A r y Pr in s toch
blijkt ,,wondere waarden to bergen" (II 201)? Nog eens, heel goed
to verdedigen — en toch : komt bij al deze superlativa de positief
niet in het gedrang, de positief die toch meer is dan alle superlativa
to zamen ?
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Gelukkig kent ook S chart en' s kritiek anderen maatstaf. In
zijn prachtig opstel over Bilderd ij k b.v. wijst hij ten slotte aan,
wat Hue t belette Bilderd ij k te waardeeren : dat was Huet 's
rationalisme (I 90/1). Dit synthetisch oordeelen — dat het technische
niet overbodig maakt, integendeel daaraan basis, diepte en leven
geeft — hooren we te zelden in deze bundels. Verklaarbaar, want
over reeds tot de historie behoorende kunstenaars is zulk een oordeel
gemakkelijker dan over, gelijk hier meest besproken, nog levende,
maar toch mag de kritiek zich er niet van ontslaan, zal zij meer
geven dan een technische waardeering van vooral technisch werk,
en wel wat haar taak zoo beteekenisvol en zoo moeilijk maakt, n.l.
„de onderscheiding der geesten".
G. F. H.
Dr. F. H. Fischer. Studien over het Individualisme
in Nederland in de Negentiende Eeuw. Amsterdam. S wets
en Zeitlinger.
Zooals men een uit eigen oogen zienden . vreemdeling gaarne
aanhoort over onze toestanden, al slaat hij de plank vaak mis, en
zijn opmerkingen en oordeelvellingen onpartijdig en frisch vindt,
zelfs er zijn nut mee doet, al neemt men ze niet to zeer au
serieux — zoo zal men, als ondergeteekende, gaarne kennis makers
met dit debuutwerkje van onzen landgenoot Dr. F is c h e r.
Want het brengt ons kultuurgeschiedenis, en wel afgeleid uit
en geillustreerd door onze letterkunde — het eene en het andere
ten onzent al even zeldzaam wild, als voor het buitenland behoorend
tot het dagelijksch menu. En bet doet dit door zonder aarzeling
groote lijnen te trekkers. Niet noodig dus te zeggen, dat het
bizonder-suggestief is. Een verstandig lezer denkt nu : dan is het
zeker bizonder-dwaas ? Ja, dat spreekt van zelf. Hoe anders, als
men in 146 bladzijden ontwaken en bankroet gaan van het individualisme en daartegenover de komende zegepraal van het societisme
wil aantoonen ? Doch dooddoeners als, deze : „volmaking is met het
begrip individu in strijd, een individueel voortbestaan na den dood
zinloos" (bl. VIII) verschrikken hem niet die het paradoxale der
religie kent. TerwijI hij wel glimlacht om dit : „de historisch-materialisten laten een kiasse altijd zooveel of zoo weinig bloeien, als
ze noodig hebben om de verschtnselen van het geestelijk leven
onder te brengen ; zij verbeelden zich het geestelijk leven to verklaren uit het oeconomische, maar in den regel leiden ze eenvoudig
het oeconomische leven of uit dat der ideeen" (bl. 23).
Doch voor citeeren leent dit boekje zich niet. Wie iets frisch
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wil lezen over de liberale psyche, over het rationalisme in de
literatuur, en niet meer boos wordt over zinnetjes als : „met
de literaire beweging van de „Nieuwe Gids'' begint definitief de
nieuwe tijd", leze zelf dit boeksken, waarvan het aardigste is dat
het dikwijls zegt iets niet te begriajpen. Want kan men geen
waarachtig orthodox mensch, als te zeldzaam, ontmoeten, dan liefst
een flinken ketter, dat is soma even frisch.
G. F. H.
De Boomgaard. Algemeen Geillustreerd Maandschrift
voor Literatuur en Kunst. le jaargang le nummer. Boekhandel „Flandia”, Antwerpen.
Indien het uitkomen van een nieuw tijdschrift nog een evenement was in Nederland, zelfs dan zou de verschijning van De
Boomgaard nauwelijks als zoodanig kunnen begroet worden. En
wel omdat dit maandschrift, zich aankondigend als algenieen, voornamelijk een Vlaamsch schijnt to worden. Van de acht redactieleden, waarvan Andre de Ridder de redacteur-secretaris is,
Loch zijn er zes Viamingen. En terwijl de Vlaamsche redactieleden
alien in dit proefnummer een of meer bijdragen schenken, geeft
van de twee redacteuren voor Holland, Gerard van Eck e r en
en P. N. van Eyck, alleen de laatste twee verzen, waarvan het
tweeds treft door eenvoud, als blijke nit dit slotcouplet :
Beschrei die(n) kleine(n) weemoed niet,
Want eenmaal zal de droefenis
TJw tranen vragen voor 't verdriet,
Dat zonder schrei te bitter is.

Hiermede wil geen kwaad gezegd zijn van de Vlaamsche verzen.
Aileen vraagt men van deze, evenals van die van van Eyck, of
ze niet evengoed ergens anders hadden kunnen verschijnen. Terwijl
men van de proza-schetsen, als tamelijk onbeduidend, zich afvraagt
of ze niet beter nergens waren geplaatst ?
Het meest karakteristieke van dit tijdschrift zoeken we dan
in de kritische opstellen. Een is er : een verheerlijking van P o 1
de Mont als „een representatieve figuur in den Opgang van
Vlaanderen". Nu, daarover zijn alien het wel eens. Minder over
van Eeden's Nachtbruid, die hier in het „overzicht der maand"
begroet wordt met „hoog beleetde waardeering en ontzag".
Zoodat het niet heel duidelijk is wat be Boomgaard ons zal
bieden, behalve enkele aardige illustraties als dit nummer geeft.
Misschien aan Vlaanderen een tijdschrift voor de jongeren —
want de oudere generatie laat hier niets van zich hooren. Zal hun
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streven gelukken, wat we hen gaarne toewenschen, dan zal echter
De Boomgaard, wat meer karakteristieks moeten afwerpen, en
niet, zooals in dit hummer, van die literatuur die overal (dock dan
op de tweede plaats) of nergens kan verschijnen.
G. F. H.

Dr. H. Z w a a r dem a k er. De jongste gestalte der
physiologic. Rede uitgesproken op den 2748ten gedenkdag
van de stichting der Utrechtsche Hoogeschool, 17 Maart
1910 door den Rector-Magnificus. Haarlem. Er v e n F.
Bohn, 1910.
Wie deze pittige rectorale oratie leest, moet wel den indruk
ontvangen, dat Prof. Z w a a r de m a k e r niet enkel tot de korypheeen der wetenschap behoort, maar tevens een goed mensch is.
Hij zegt „Verplaatst u in den gemoedstoestand van een anatoom,
een patholoog-anatoom, ja van een vivisector. Zou die zich zelf
kunnen achten, indien enkel drang naar kennis hem tot zijn werk
bracht ? Neen, alleen het bewustzijn daarmee direct of indirect
de menschheid te dienen, kan hem staande houden, zal hem dringen
tot den somberen arbeid. Het lichamelijk Teed der menschheid is,
voor wien het kent, zoo ontzaglijk groot, dat men geen toeschouwer
blijven kan, maar moet helpen bestrijden".
Wijl het er op aan komt een wetenschap te verwerven, welke
den arts bij zijn werk tot gids kan verstrekken, moet de causale
samenhang der verschijnselen zooveel mogelijk worden opgespoord.
Geen teleologie dus, daar deze, volgens het treffende woord van
B a c o, eene aan God gewijde maagd, maar daardoor juist ontvruchtbaar is. Enkel mechanische verklaring van feiten veroorlooft den
arts te handelen.
Als man der wetenschap tracht Dr. Z w a a r d e maker de
axioma's aan te wijzen, welke aan de feiten der physiologic ten
grondslag liggen en die feiten een stelsel, eer c gebeel doen zijn.
Als zoodanig noemt hij in de eerste plaats : de wet van behoud.
van arbeidsvermogen, dan de tweede wet der thermo-dynamica,
volgens welke energie wel van hooger spanning tot lager overgaat,
maar niet omgekeerd ; in de derde plaats het beginsel der katalyse,
der physische versnelling van processen, welke anders een lang-

zaam beloop hebben. Maar om het geheele, rijk geschakeerde
leven te verklaren zijn deze drie beginselen onvoldoende. Er dienen
nog drie andere beginselen aan te worden toegevoegd : dat der
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specifiek physiologische automatie, dat der harmonische zelfregeling,
dat van het streven naar biologisch evenwicht.
Men zal zeggen dat zulke uitdrukkingen als de laatste een
teleologische kleur vertoonen. Prof. Z w a a r d e m a k e r zal dat wel
bespeurd hebben, maar het behoefde geen reden te zijn om ze
daarom to vermijden. Hij zegt : „Teleologie en physiologie zijn
elkaar niet vijandig, maar zij zijn elkaar vreemd". De physiologie,
de leer der werkingen van het organisme, beschouwt dat organisme
als gegeven en wijst de studie van het ontstaan, ook van het bouwplan, aan andere wetenschappen toe. Enkel het mechanische heeft
beteekenis voor den geneesheer als bewaker van het leven. Het
doel is nog op verre na niet bereikt , telkens spreekt de redenaar
van het mysterieuse, dat aan het levende eigen is.
De fraai geschreven oratie herinnert mij aan het spotzieke
woord van een beroemd Duitsch physioloog: „Allen weten wat
leven is, enkel de physioloog weet het niet".
Weldadig d oet het aan te hooren hoe Prof. Z w a ardemaker
betoogt, dat in haar soort wijsbegeerte, kunst, historische wetenschappen, niet minder nuttig zijn dan de biologische, de mathematisch-physische, de chemische vakken, „die juist in onze dagen
door haar schitterende vondsten de maatschappij in zoo hooge mate
v. D. W.
aan zich hebben verplicht".
Dr. J. Th. B ey s e n s. Dualistische Teleologie als wijsgeerige theorie. Rede bij de aanvaarding van het ambt
van Bijzonder Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te
Utrecht op 7 Febr. 1910 uitgesproken. Amsterdam C. L.
van Langenhuijsen (Mensing en Schade) 1910.
Wie het nog niet weten mocht, kan uit de lezing van doze
wel overwogen iliwijdingsrede ontdekken, dat het Hoogwaardig
Episcopaat van Nederland en het Bestuur der St.-Radboudstichting
een wijze keuze hebben gedaan, toen zij voor den nieuwen katheder
in Katholieke wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit to Utrecht Dr.
J. Th. Beysens, schrijver van verschillende geleerde boeken over
filosofie, hebben aangewezen.
Enkele waarheden der Katholieke Kerk steunen uitsluitend
op goddelijke openbaring. Doze bovennatuurlijke dogmata betreffen
onderwerpen, welke geheel buiten het bereik van het menschelijk
verstand liggen, en kunnen uit den aard der zaak nooit met de
uitkomsten van het menschelijk onderzoek in botsing komen. Doch
er zijn andere Katholieke leeringen, over welker juistheid zich wel
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redeneeren laat, ofschoon bij hare beschouwing nooit die voldingende
zekerheid te erlangen is, welke algemeene instemming afdwingt.
Tot die rubriek behoort de stelling, welke door Dr. B e yse n s
met groote kracht en op heldere wijze in zijne rede bepleit wordt.
Het feit dat de wereld een tooneel van orde oplevert, dat er
harmonie en regelmaat in het heelal heerschen, verklaart niet zich
zelf. Dr. B e y s e n s betoogt dat deze inrichting van den kosmos
haar oorsprong moet hebben in een oneindig wijzen en machtigen
wil. Met deze beschouwing schaart hij zich aan de zijde van den
H. Augustinus, S. Thomas van Aquino en talrijke andere
fijne en edele geesten. Hij is echter wijs genoeg om te erkennen
dat de door hem aangevoerde argumenten „niet bet meeningsverschil
aangaande de beteekenis van de feitelijk heerschende wettelijkheid
zullen vereffenen". Veel hangt hier of van de theorie der kennis
die men belijdt, van de neiging tot realisme of tot idealisms, welke
men bij de beschouwing van het probleem medebrengt, van de
overhelling tot pantheIsme of tot theisme, welke een denker kenmerkt. Juist daarom acht hij het van belang, dat ook aan de Katholieke wereldbeschouwing, „die het leven van talloozen beheerschte
en nog beheerscht, lucht en leven worde gegund, dat het ook haar
gegeven zij aan de Hoogeschool haar woord te spreken en openlijk
voor wie het hooren wil haar redenen volledig bloot te leggen".
De door den Staat benoemde Hoogleeraar is vrij als een vogel
in de lucht. In het stellen van hypotheses, in het verkondigen
van meeningen, in het kiezen van methoden van onderzoek wordt
hij door geen enkele macht belemmerd. Doch wie uit de hand
van het Hoogwaarde Episcopaat een aanstelling als hoogleeraar
aanvaardt, verbindt zich tot afstand van een deel zijner vrijheid.
Heel erg is dat niet, want het beteekent dat hij zich verbindt als
professor te blijven, wat hij met voile overtuiging reeds vroeger
was, n.l. denker in Katholieken geest. Welnu, dat Katholicisme
en wetenschap elkander niet in den weg behoeven te staan, bewijst
het groote aantal voortreffelijke geleerden, die tevens trouwe zonen
der kerk zijn.
Wij verheugen ons, wanneer aan onze Katholieke landgenooten
de gelegenheid geschonken wordt hunne leer aan de Universiteit
te verkondigen. Maar wij zouden het betreuren, als te eeniger
tijd tot de oprichting van een uitsluitend Katholieke Universiteit
werd overgegaan. Het is wenschelijk dat jongelingen van alle
richtingen, die later als leden der groote maatschappij op geestelijk
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gebied zullen moeten samenwerken, elkander reeds gedurende de
academische studiejaren leeren verstaan en waardeeren.
V. D. W.

Dr. B. J. K. Ovin k. Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias. Leiden. E. J. Bril 1, 1909.
Nederland kan trotsch zijn op wat zijn zonen in deze 20ste
eeuw op het gebied der Plat o-litteratuur voortbrengen. Om nu
enkel bij den allerlaatsten tijd te blijven : pas heeft ons de jonge
doctor W. E. J. Kuiper een tirocinium over Plat o 's Lysias aangeboden, een eerstelingsarbeid, die terstond een meesterstuk bleek,
of daar komt weder een door vroegere geschriften van philosophischen aard reeds gunstig bekende Dr. 0 v i n k ons met een
bijzonder mooi boek over Plat o 's Gorgias verrassen.
Daar ik kort moet zijn, wil ik volstaan met de taalkundige
verklaring te prijzen. Zij geest, geloof ik, juist wat menige jeugdige
heoefenaar van Plato bij zijn studie noodig heeft : niet meer, maar
ook niet minder. Maar de grootste verdienste van dezen uitnemenden
arbeid ligt m. i. op wijsgeerig gebied. Van de philosophische toelichtingen kunnen ook zij genieten, die reeds ten voile in Plat o
te huis zijn. Misschien zelfs zullen alleen de zoodanigen er de voile
waarde van beseffen, maar voor vele anderen zullen die toelichtingen
een prikkel zijn om over zekere onderwerpen van algemeen menschelijk
belang eens ernstig na te denken.
Dr. Ovink gaat hier in de diepte. Zoo toont hij to beseffen,

ideeen zijn, welke het waanzin is voor ervaringen uit te
geven. Wel is er ervaring noodig om ze in den menschelijken
geest te doers post vatten , toch putten wij ze niet uit de ervaring.
Zoo is weten, niet in den lageren, maar in den echten, hoogsten
zin, een idee, want het zou zijn : „een volkomen doorzien en begrijpen van de eenheid in bet zijnde, zó(5, dat er niets te vragen
en to verklaren overblijft" (bl. 110). In de taal der vromen kan
men zeggen, dat het weten in dezen zin enkel bij God is. Wat
menschen bezitten kan wel deel hebben aan het echte weten, er
min of meer toe naderen, maar blijft er toch altijd op duizelingwekkenden afstand van verwijderd. Zoo is ook recht een idee. Als
wij onderscheid maken tusschen wat als recht geldt en wat recht is,
tusschen schijnbaar en werkelijk recht, dan neemt men een vasten
onveranderlijken maatstaf aan. Waar is dan dat volkomen, dat
eeuwige recht to linden ? Zeker is het niet een bezitting van den een
of anderen mensch. Bij menschen treffen wij enkel feitelijk bestaande
dat er
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opvattingen van recht aan. „De Idee heeft een andere realiteit dan
die van het feitelijk zijn . . . Zij is boven-empirisch, het empirische
zijn eerst mogelijk-makend, of, met een modernen term : apriori".
(bl. 137). Het denken der Idee „brengt ons onvermijdelijk op een
punt, waar het theoretisch denken ophoudt en, als men verder
komen wil, het geloofsleven der religie ingrijpt".
Men bespeurt het: dit is een boek, dat omhoog trekt. „Het
subjectieve welbehagen en de menschelijke kultuur hebben wel een
zekere waarde, maar niet een afsluitende, niet de hoogste waarde.
De hoogste waarde ligt in het transcendente, bovenwereldlijke, in
God, en het hoogste voor een mensch is Godsgemeenschap". Zoo
lezen w.e op bl. 147. Wat er op volgt is niet minder belangrijk.
Maar men moet het alles in zijn verband genieten.
Soms stuiten wij op bladzijden, welke geen propaedeutisch
karakter vertoonen, geen hulp aan beginners verstrekken. Men
moet reeds veel wijsgeerig inzicht verworven hebben om 0 v ink 's
beschouwingen betreffende de verhouding tusschen denken en zijn
behoorlijk te vatten. Dat C ohen en Natorp — (over H o us to n
St e w a r d C ham b e r 1 a i n wordt gezwegen) — in hunne waardeering van Plat o als voorlooper van Kan t en in hunne geringschatting
van Aristoteles het recht aan hunne zijde zouden hebben, wordt
niet betoogd, maar stilzwijgend ondersteld. Wat er in dit opzicht
aan dit voortreffelijk boek ontbreekt zal, hopen wij, later worden
aangevuld, als de Heer 0 v i n k er toe komt andere dialogen van
Plat o op dezelfde wijze te bewerken. Misschien zou het dan de
moeite waard zijn eens een vergelijking tusschen Nato rp en den
genialen Lo t z e, die voor N a torp de ideeen als wetten heeft
opgevat, in to stellen. Wij hopen zeer dat het debiet van dezen
kommentaar hem tot de uitvoering van zijn plan moge aanleiding
V. D. W.
geven.
David Moolenaar en Herman Poort. Nederlandsche Verskunst. Kritische Studien. Eerste deel. Zeist.
Meindert Boogaerdt Jr., 1909.
Opstellen over Boutens, (p orter, van Eeden en v. d.
Woe s t ij n e — grootendeels reeds vroeger gedrukt — besloten door
een paar kritische fragmenten (over de G en e s t e t en over B i Id er d ij k-vereering) welken laatsten de schrijvers, met nadruk
verklarende dat ook kritiek kunst is, niet de eer van hernieuwde
publicatie hadden moeten gunnen , voorts tot inleiding eene algemeene beginselverklaring over Verskunst en Kritiek, ziedaar het
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schema van dezen bundel. Omdat de Heeren Moolen a a r en
Poor t goed weten, wat zij mooi vinden, en vooral omdat zij hun
oordeel door uitnemend gekozen citaten staven, zal zoowel uit hun
warme waardeering van B o u t e n s als uit hun scherpe afkeuring
van v. E e d e n s Ellen, uit hun veroordeeling van de tot in het
matelooze opgedreven P e r k-vereering als uit hun liefdevolle bespreking van Karel van de W o e s t ij n e ieder lezer iets kunnen
leeren, mits hij er in slaagt zijn ongeduld over veel wijdloopigheid,
over vrij wat ongracieuze personaliteiten, in 't algemeen over de
groote permantigheid, die den arbeid der heeren P. en M. ontsiert, te bedwingen.
Toch geloof ik niet, dat de schrijvers der Kritische Studien
het hoogste doel, dat zij zich hebben gesteld, n.l. den lezer niet
slechts eenige schoone verzen van Nederlandsche dichters met
aandacht te doen herlezen, dock ook bun in het eigelijk wezen der
poezie levendiger en vaster inzicht te geven, door dezen bundel
zullen bereiken. Daartoe zou zoowel in de inleiding als in de
kritieken m. i. sneer doordacht besef omtrent de fundamenteele
vragen aangaande de dichtkunst noodig zijn geweest. 1k wil
trachten dit door een voorbeeld duidelijk te maken. De Heeren
M. en P. leggen eene groote sympathie aan den dag voor de leus
,.de kunst OM de kunst", zij trekkers telkens te velde tegen eene
verskunst die om diepte of ernst van inhoud toegeeflijkheid voor
den zwakken vorm schijnt te vragen. Maar ook in die vaak
rechtmatige polemiek blijven zij aan de oppervlakte : zij uiten een
niet duidelijk omlijnd welbehagen als hun een mooie dichtregel
„over de tong" gaat, zij raden u eenigszins gewichtig aan, dit of
dat vers nu eens zoo stil voor u been te zeggen, dan zult gij het
ook wel even mooi gaan vinden. Maar heel veel verder brengen
zij u niet.
De oorzaak hiervan is, naar mij voorkomt, dat de schrijvers
het met zich zelven, ondanks hun groote vatbaarheid voor warme
bewondering en sterke antipathie, over de vraag wat eigenlijk het
wezen der poezie moet heeten, niet recht eens zijn geworden.
Reeds de staalkaart van motto's aan den aanvang van hun boek
wekt dienaangaande ongerustheid. Maar vooral doen dit de woorden van Po or t: „Poezie als de meest bizondere en meest directe
ontroerende kunst is een onontleedbaar iets dat door alle bewegingen van 't leven been onveranderlijk bestaat".
1k weet niet of de belijdenis van geloof aan Absoluut Schoon,
die men gereedelijk in de laatste woorden kan vinden, inderdaad
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door de Heeren M. en P. zou worden aanvaard. Maar naast de
onzekerheid der bepaling hindert ons het feit dat zij enkele, ook
aan andere kristallizeeringen van ons gedachtenleven eigene, hoedanigheden opsomt als elementen die het eigenlijkst wezen der
po8zie vormen, en dan bovendien de kunstuiting vereenzelvigt met
de kunstenaarsemotie uit welke zij ontspringt. Deze verwarring,
vooral bedenkelijk bij critici die zoo herhaaldelijk verklaren dat
het hun niet om de gedachte, de ontroering, den inhoud, doch
om den vorm waarin deze zijn geuit, is te doen, sc'nijnt onvermijdelijk, tenzij men zich, alvorens kritiek te oefenen, dwingt tot een
antwoord op deze fundamenteele vraag: „Hoe stel ik mij voor dat
een poeem ontstaat?" VOOr wij over een vers, een lied, een sonnet oordeelen, voor wij hun kleur en klank, hun melodie en vormenadel of dankend roemen, Of teleurgesteld verklaren te missen,
moeten wij trachten den dichter te volgen op den geheimzinnigen
weg der geboorte van bet poeem. Zal ons dan niet duidelijk
worden dat noch de emotie alleen pazie mag heeten, noch de
uiting in woorden? Poezie is het gansche wonderwerk in den
dichtergeest gewrocht van het eerste oogenblik of dat de schoonheidsvisie tot hem kwam tot op het uur dat zij vorm aanneemt
in het vers dat van die eerste openbaring de afschaduwing is.
Wie den bundel van de Heeren M. en P. met eenige aandacht
doorleest, zal ervaren dat in de praktijk hunne opvatting niet
sterk van het hierboven gezegde afwijkt, behoudens een zekere
voorkeur voor bepaalde, hun zelven het meest congeniale dichters.
en een zekere onvatbaarheid om andere dan dezen te waardeeren.
Maar juist daarom verrast en verbaast ons de hardnekkigheid
waarmee deze critici de leer prediken dat de kunst ,,tendenz-loos"
is, en moat zijn.
Het spreekt van zeif dat voor de adaequate uiting eener
onreine begeerte of eener slechte gedachte volkomen gelijke macht
over taal, kunstvorm, rhythme en wat men verder wil, noodig is
als voor de uitbeelding der verhevenste ideeen. In zoover is
natuurlijk de kunst noch moreel noch immoreel. En wil men,
onder kunst alleen het nascheppingswerk van den woordkunstenaar
verstaande, zich uitsluitend bepalen tot de beoordeeling van de
vraag: „hoe is, gegeven die of die emotie, wier zedelijk gehalte
mij, criticus, koud laat, den dichter de uitbeelding daarvan gelukt ?"
dan heeft men natuurlijk daartoe als criticus het recht. Maar
met een mistplaatst beroep op de plastische kunst, voor welken
geheel andere normen golden. binden wij ons toch door zoo over
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de poezie te spreken, een blinddoek voor de oogen. Indien ons
inzicht in technische vaardigheid , en in taalgebruik ons inderdaad
dwingen de beteekenis van het woord kunst zoo ruim to nemen,
dan eischt te gelijker tijd ons geweten ronduit te erkennen, „daar
is een goede en een slechte kunst". En alleen wanneer wij zorg
dragen die scheiding duidelijk voor ons zelven to makers, zullen wij
in onze kritische stulien een vast en betrouwbaar beginsel hebben
gelegd.
K. K.

Enkele Verzen van Herman Poor t. Zeist. M e i ndert Boogaerdt. 1909.
Herman Poort heeft volkomen gelbk : het is betor zestien
goede verzen uit te geven dan zestig middelmatige. Maar hij zegt
dat wat deftig. „Aan mijn vriend David Moolenaar wijd ik in
oprechte vereering deze enkele verzen die ik bijeen zocht, gedachtig aan zijn' wensch, dat „men moest breken met de gewoonte
om bij publicatie het weinige goede, dat men schreef, met minder
werk aan to vullen tot een „bundel"."
Zoo luidt de uitermate gewichtige opdracht der „enkele verzen".
En als men misschien door deze inleiding een beetje ontstemd het
„weinige goede" dat H e n d r i k P o o r t schreef gaat lezen, dan is
er wel wat kans dat men een ietwat strengeren maatstaf dan gewoonlijk gaat aanleggen, althans niet zoo iets „heel gewoons" verwacht.

Nu zijn inderdaad de beste verzen in het zestiental diegene,
die het meest gewoon zijn. Deze dichter — die nog to dikwijls
aan 't rijm gehoorzaamt in plaats van dat zelf to beheerschen —
maakt de baste gedichten waar hij eene eenvoudige — niet al to
diepe of to gecompliceerde aandoening wil vertolken. De hoofdtoon in zijn verzen is weemoed over de vergankelijkheid van een
leven dat schielijk zal verbloeien : zij ademen weeke droefheid over
geleden ziekte en smart en, zoo vaak wij ons onttrekken kunnen
aan den indruk dat die smart wel wat to zeer ook aan zich zelve
behaagt, ontgaat ons ook het ontroerende niet, dat .deze poezie kan
kenmerken.
Er is altijd een deal persoonlijke praedispositie in het eigenaardige verschijnsel dat een vers ons ontroert als de weerklank van
dichterlijke emotie, en een ander vers ons koud en ongeloovig laat.
Ik blijf koel onder de lezing en herlezing van de volgende klacht :
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Ik lig met oogen, die de zon ter ruste kuste
En ooren, die de wind gehoorloos heeft gedeund,
Met lippen, die de liefde-zelf tot kalmte suste
En armen, die de arbeid roerloos heeft gedreund;
Ik, die thans lach om leed, dat 'k vroeger heb geleden
En weep om elke vreugd, die 'k eens doorjuichen mocht,
Die vloek op elk gebed, dat 'k hoopvol heb gebeden
En zegen iedre zonde, die ik eens bevocht,
Ik lig gedwee-gestrekt en eenzaam in den nacht
En weet geen wijzen wil, waardoor 'k nog waak en wacht.

Hoe komt het nu dat bij de lectuur van dit vers niets in mij
bewogen wordt ? Ten deele misschien door zwakheid van den
vorm. De aanhef is stijf : „Ik lig met oogen." — „Ter ruste kuste"
klinkt onwelluidend. — „Suste", om de wille van 't rijm gekozen, is
van de lippen zeer onfraai gezegd, en dat armen lamgeslagen door
't werk, heeten te zijn „roerloos gedreund" (een werkwoord dat een
gehoorsaandoening weergeeft) is slechts een gevolg van het feit dat
de wind des dichters ooren in de tweede regel „gehoorloos" heeft
gedeund. Maar deze onvolkomenheden in de dictie zijn afschaduwingen
van de onvolkomen uitbeelding der dichterlijke aandoening zelve, of
— zoo men wil — van die stemming, welke de dichter als vrijscheppend kunstenaar fingeert als de zijne. In dit gedicht nu schijnt
mij die stemming verward : er is geen sarnenhang tusschen de vermoeide despondentie der eerste verzen en de spotzieke bitterheid
der middenstrofe. Zoo wekt de dichter, wat hij niet wekken wil,
de gedachte aan affectatie , men is halverwege geneigd te denken
dat de lijder dien hij spreken laat, zijn lijden zelf wat heel diep
en heel groot vindt.
Of mogen wij naar de „strekking" van zulke verzen, naar de
„echtheid" der vertolkte aandoening niet vragen, en bovenal niet
rekenen met de sympathie welke deze bij ons wekt? In het antwoord op deze vraag is niet op eensternmigheid tusschen de
K. K.
neer Poort en mij te hopen.

VER VAN DE MENSCHEN
DOOR

JOSEF COHEN.

ACHTSTE HOOFDSTITK.
Peter Strie zou nog drie en twintig jaar moeten
worden, Coen zijn naam geheel beslijkt was; bij gratie hield
hem Willink in zijn bakkerij ; niemand groette hem,
en, daar hij zijn vrienden niet Wilde zoeken onder de verloopenen, leefde hij eenzaam. De gedachte, zijn eer terug
te winnen, benauwde hem : hij zou er niet toe in staat
zijn geweest.
Hij hoorde in het dorp vertellen, dat Gardes te
Riele en zijn zuster vaak te samen gingen , en al was
Gard es de zoon van Bart e s, die na den dood van Hann es
Strie de kennis met Geusje Wolters niet had onderbroken, en met haar en haar dochter de streek afstroopte,
toch kwam Peter Strie niet tusschenbeide. Gardes
te Riele had hem beloofd, zoo hij Gerardien zou
kunnen krijgen, den drank te laten. En de oude J a nn i n k zeide, dat als de deem wat under was, 't aan de
noodige contanten bij haar huwelijk niet zou ontbreken.
Dus menigen avond klopte Gard es te Riele aan de deur
van den ouden Jannink, en dan zaten hij en Gera rO. E. X 8
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dine to samen bij den haard en de oude Jannink lachte
stil voor zich heen, omdat hij geen kwaad hart had. De
oude Jannink zelf was 66k jong geweest, en dat wist hij
nog heel goed. Als hij in een goede bui was, kon hij veel
vertellen van de dagen der jeugd ; en al noemde hij nooit
namen, toch was menige bedaagde boerin, nu grootmoeder
van diverse kinderen, bang voor zijn spottende tong.
Ach ! de heide 's avonds is zoo donker, en de oude J a nnink was een Don Juan geweest van het zuiverste water.
Doch over zijn vrouw zweeg de oude Jannink; ze
lag nu allang dood en begraven, maar je moet het zoo min
mogelijk over kwade geesten hebben ! De vrouw van I sfor dink was al drie en twintig jaar geleden gestorven, en
het laatste gesprek, dat hij en zijn vrouw hadden gevoerd,
was over aangebrande zuurkool geweest.
Toen, na drie en twintig jaar, geschiedde het, dat I sfor dink met zijn nieuwe vrouw weder kwestie had over
aangebrande zuurkool ; ze gingen twistend naar bed, en
hoe 't kwam wist Isfordink niet, dock hij bleef wakker
en wakker . . .
Hij staarde naar de zoldering, en plots voelde hij een
kille aanraking. 't Was, of een ijzige hand zich om zijn
rechterarm sloot. Hij kon zich niet verroeren, maar duidelijk hoorde hij een holle stem, de stem van zijn eerste vrouw
als ze nijdig was, die riep : „Deze zoerkool was wel an-ebrand."
Daar de oude J a n n i n k het verhaal van den ouden
Isfordink zelf gehoord had, zweeg hij het liefst over
zijn gestorven vrouw. Je kon niet weten.
Glimlachend keek hij naar de beide gelieven, die bij
het stralende vuur naast elkander zaten, hand in hand.
Hun schaduw beefde regelmatig mee met de flikkering der
vlammen ; en daar, vol gedachten, tuurde Jannink het
liefst naar, tot hij droomend insliep, een glimlach om den
ouden mond. Die forsche boerenknaap, en dat frissche
boerenmeisje naast malkander — neen ! een mooier gezicht
was er in de wereld niet...
In de lente mochten de twee samen uit, 's avonds tot
uur.
necren
b
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„Boater kom-ie d'r nAet meer in," waarschuwde de
oude boer, en dreigend hief hij den wijsvinger omhoog.
„Dat zal oe ezegd wezen."
In deze lente ook zag Peter Strie plotseling, dat
Trientje Will in k een mooi meisje was ; groot was ze
niet, maar ze had zulke prettige oogen, en vooral was ze
zoo frisch en vol vertrouwen. Als ze je aanzag, kon je
zien, hoe eerlijk ze het met je meende.
Maar Peter S t r i e begreep zijn schande. En dan
moist hij niet, of ze eigenlijk niet een diepe minachting
voor hem voelde ; ook kon het best zijn, dat ze ten slotte
Piet Nievelt zou nemen, die haar niet met rust liet.
Toen hij had gezien, dat ze een mooi meisje was,
durfde hij niet meer naar haar te kijken. En het leek net,
of ze dat voelde, want hun gesprekken werden gedwongen,
en ze vermeden elkander zoo veel mogelijk.
Doch eens — het was een helle lentedag — moest
hij voor zijn baas een boodschap doen in Averkamp, waar
Teunis Scholt en woonde. En terwi.j1 hij op de heide links
van Merloo ging, zag hij plots Trientj e Willink, die van
het huis Klein Breukink kwam en vlug de heide overliep.
Jets sneller aanstappend, haalde hij haar in, en ze praatten
over den mooien dag. Gauw was hun gesprek ten einde,
en zwijgend gingen ze naast elkander. Zij begon te lachen,
toen een parmantige wipstaart vlak voor hun voeten uittripte, en alleen, als ze te dicht naderden, even zijn glinsterende vleugels spreidde. En hij, in zijn diepe vreugde
over den zonnigen dag en zijn jeugd, die zijn bloed doortintelde, lachte mee. De vogel vloog haastig op, en loste
.zich op in het zonlicht.
Weer zwegen ze ; ze voelden zich vrijer tegenover
elkander, nu beiden hadden gelachen ; de stilte tusschen
hen kreeg een reden, en zij wilden de stilte niet breken.
De heide was eenzaam. En hij dacht bij zichzelf, om
haar in zijn armen te sluiten en haar te kussen. En
zij dacht aan het oogenblik, dat hij haar zijn liefde zou
.zeggen.
Zoo gingen ze naast elkander voort, gelukkige menschen.
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Ineens verdween zijn vreugde, en groefden er diepe
rimpels in zijn voorhoofd.
Zij, schuchter, zijdelings, zag hem aan, en schrok. Het
leek haar een oogwenk, of de stralende dag haar verliet,
en of de heide dof en eentonig werd.
Hij dacht aan zijn angst, dat ze hem onwaardig zou
vinden, en verlegen, het hoofd gebogen, ging hij naast
haar. Terwijl ze begon te lachen, omdat de wipstaart wederom
v66r hen uitging, meende hij, dat ze met hem spotte, en
dus, om haar zijn woede te toonen, deed hij onverschillig
zijn handen in de zakken en foot een deuntje.
Zij, kregelig, kon op dat ovgenblik haar ongenoegen niet.
van zich lachen. Wrevelig-stil liep ze nu naast hem : ze zou
zelf niet kunnen zeggen, waarom ze zoo plotseling veranderde.
Want de heide was dien dag vol ongekende weelde,
en vol schitterende lente. Het geschal der vogels deed de lucht
trillen. En prikkelende bloemengeuren wuifde de Zuidenwind.
De beide menschen konden niet van zichzelven begrijpen, waarom ze niet de handen ineensloten, en zingend
tezamen gingen over het kronkelend wegje. Ze wisten
beiden, dat ze elkander lief hadden , zij hem al zoolang —
al zoo lang ! Waarom zwegen ze ?
Zij ging twijfelen, of hij wel van haar hield. Wat zou
hem anders beletten het haar te zeggen ? Op de wijde
heide was niemand dan zij beiden. Ze besloot bij zichzelfom terug te gaan, maar ze begreep, dat het nu, terwijl ze
naast hem ging in het helle licht niet zoo gemakkelijk was.
Maar toen hij een tweede deuntje begon, keek ze hem aan
en zei : „Noe goa ik weer noa huus."
„DOS moar, wa'j neet loaten kOnt," riep hij geergerd.
,5 A dj a," zei ze dof. En ze keerde terug. Hij bled'
staan, en zag haar na. Toen, snel aanstappend, volgde hij
haar en tikte haar op den sehouder. Ze schrok even,
doch toen ze zag, dat hij het was, glimlachte ze. Die
glimlach gaf hem moed.
„Ie hoaft heelemoale neet thuus te wezen," zeide hij..
„Ik wol zoa arg groag, da'j mien weg-brachten, Trientj en.
Wi bint Loch olde kennissen."
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Even aarzelde ze. Ze durfde hem langen tijd niet aan
te zien, terwijl ze den weg vervolgden. Eindelijk keek ze
op, en zag hem in zijn oogen. Ze sloeg vroolijk aan het
zingen ; en hij, na een stuurschen tijd, moest wel mede
zingen. Op de maat der melodie liepen ze.
„Wat ling-ie mooi," zei ze bewonderend. „Zing 'ns
wat allenig."
Hij zocht naar een wijsje, dat ze allebeide kenden.
Dat schoot hem niet zoo gauw te binnen ; en daarom,
zonder woorden, vond hij een melodie voor den blijden.
lentedag ; zij luisterde met tranen in de oogen. Ze durfde
hem niet te vragen, hoe hij de wijs kende.
Hij, bij het wed.er-overdenken der melodie, schrok
heftig. Want hij herinnerde zich nu, dat hij sommige der
klanken meer gehoord had. En terwijl hij in zichzelf peinsde
en zocht, zag hij voor zich de breede, donkere figuur van
zijn vader : ze zaten te zamen in de kamer, tegenover
elkander, en hij hoorde Ha nn e s Stri e. Nog altijd was
het geluid van zijn lied om hem heen. En hij balde zijn
vuist, omdat hij zijn oneer niet vergeten kon, in dezen
zonnedag, naast het meisje, dat hij lief had. Zijn vader had
het lied gezongen, en zijn vader was bij hem. Hij had niet
het recht Tri en tj e W il 1 in k te vragen, van hem te houden.
Ze begreep zijn gedachten niet, omdat ze niet wist,
dat Hann e s S t r i e de melodie had gevonden. En ze dacht
er stilletjes over na, hoe heerlijk het zou wezen, als hij
haar nu in zijn armen kon sluiten. Ze verlangde niets
anders. Ze was jong en had den man naast haar lief.
„Weet ie van wee het liedje is, da'k veur oe ezongen heb?"
vroeg hij.
„Nee," zeide ze. „Dat weet ik neet."
„Da's is van mien vader," riep hij norsch.
Ze zweeg even. „Ie mot neet zoo scharp wezen tegen
oe vader."
Hij zag haar vol verbazing aan.
„Woarumme neet," vroeg hij eindelijk.
„Ie mag neet an 'm denken as een gewoon mensche.
H amine s S t r i e was geen gewoon mensche ; en met zukke
menschen geet het heel anders as met anderen."
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-e Ger a r dientj en en mien dan neet ongelukkig emaakt ?" vroeg hij driftig.
„Heft ik in het dorp Peter S L r i e, zooas mien gewone
name is ? Nee ! ik heete de zunne van Hannes Stri e,
den zoepert. 1k mot 'r nog onder liejen."
„Bie mien neet, Pete r," zei ze zacht.
„Dan bie oe vader en oe breurs. Gien mensche kik
mien een gezichte an, en as ze vrindelijk tegen mien bint,
behandelt ze mien als een pond, dee um een stuk brood
vrug. Zoo behandelt ze mien."
Ze gaf geen antwoord, want ze wist, dat hij gelijk
had. Elken dag zat ze in angst, dat haar vader hem zou
wegjagen. Piet Nievelt had den ouden Willink
bang voor hem gemaakt, en hij had het voorgesteld, of
het tusschen Trientj e en Peter al beklonken was.
„lie'k- geliek ?" vroeg hij.
„Joa, Pet er," antwoorde ze zachtjes.
„'t Is hard, a'j deur de schuld van een antler liejen
mot," zeide hij moedeloos.
Zoo, met gedempte stem, of iemand ze zou kunnen
beluisteren, praatten ze met elkander tot ze in Averkamp
waren. Zij wachtte zoolang voor het huis van den bakker,
wien zijn boodschap gold, en daarna bezochten ze tezamen
Teunis Scholten.
Onder de boeren van het eenzame land was Teunis
Scholten ouder geworden en rijker aan levenservaring.
Hij had de menschen leeren kennen als werelden en deelen
van een grootere wereld tegelijkertijd , en hij wist dat H a nnes S t r i e, de machtige, merle gesleurd was in een wervelstroom . . . .
En toen Peter hem opzocht, en hij den jongen man
na een paar jaar eens weer aan-zag, was hij blij, omdat
hij weer een Strie ontmoette , hij behandelde hem met
onderscheiding, waaraan hij zich niet ontworstelen kon,
die Trientj e Willink blij maakte, dat haar oogen
schitterden en haar wangen gloeiden. Tennis Scholten
praatte ook met haar heel vriendelijk, en toen hij ze
beiden uitliet, lachte hij eens voor zich heen, daar hij zich
zelf zeide, dat het in orde was.
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Bij den terugtocht kwam Pete r's vroeger wantro-u.wen terug; hij kon niet begrijpen, waarom Tennis
Scholten zoo vriendelijk tegen hem zou zijn.
Zij raadde zijn gedachten.
„'n Aardige man, T e u n i s Scholte n," zeide ze.
„Joa," mokte hij.
„Hi is zoa eerlijk en ie kOnt zoa op 'm r4kenen,"
vond ze.
„Och joa !" zeide hij wat minder stug.
Het werd hem blij te moede, terwij1 hij haar woorden
overdacht: nog altijd was de heide vol zon; weer overviel
hem de lust om te zingen. En terwij1 hij klanken zocht,
gevoelde hij, dat hij nu een eigen lied zou scheppen.
Hij zong, en in de almachtige vreugde, die overweldigend zijn bloed beheerschte, nam hij haar hand in de
zijne; zij maakte zich niet los, en glimlachte.
Maar then de vreemde klanken niet meer in hem
kionken, begreep hij eerst, dat zijn hand in de hare rustte;
toen hij bemerkte, dat ze ze nog altijd niet terugtrok en
hij op haar gezicht den glimlach zag, drukte hij haar
dichter en inniger naar zich toe en keek haar in de oogen.
En zij, zwijgend, kon niet beletten, dat haar oogen haar
geluk verklapten. Ze liepen over de heide zonder iets te
zeggen, omdat ze geen woorden konden vinden, tot ze
samen gingen zitten aan den rand van een groef en elkaar
aanzagen en de geheele stralende lente lieten en het
vogelgezang en het feesten der heide.
Bang om te spreken praatte hij eindelijk.
„Weet ie wel, hoev011e ik van oe holde ?" vroeg hij.
„Joa, joa", juichte ze en vol schaamte sloeg ze de
hand voor het gezicht. Hij zachtjes nam de hand van
haar oogen en kuste haar.
„Nee! nee!" smeekte ze angstig.
Ze began zachtjes te schreien. Want ze vond het wel
heerlijk, nu ze eindelijk wist, dat hij haar lief had, maar
er zou van hun verloving toch nooit iets kunnen komen.
Ze zocht naar woorden, om het hem zoo zacht mogelijk
uit te leggen, want haar vader had gezegd, dat ze nooit
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met den zoon van Hann es Strie zou molten trouwen.
En ze wist niet, hoe hij er haar vader toe zou kunnen bewegen : heel twijfelend zeide ze het hem; misschien als hij
het dorp zou verlaten en in de wijde wereld een toekomst
zou zoeken, dat hij er dan na veel en krachtig werk in
zou slagen den ouden Willink over te halen. Zij zou
op hem wachten hij kon haar eerlijk vertrouwen, zij zou
op hem wachten. Hij hoefde haar maar eenvoudig te beloven, dat hij in de wereld aan haar zou denken, bij alles,
wat hij deed. Want ze wist dat hij geen gewoon mensch
was : en daarom hield ze van hem. Hij moest niet denken,
dat zij hem minder achtte, daar de menschen dat deden.
Voor haar was de naam Strie nog even luisterrijk als
ooit te voren. Zelfs als hun naam verloren was, bleven
de Strie's zelf menschen vats adel: dat had ze gezien,
want Peter had, bij het verval van zijn vader's leven zijn
eigen waardigheid behouden, en had zijn trots tegenover
zijn vernielde eer gesteld. Ze vond in haar drang, om
hem aan te moedigen en te troosten vanzelf de woorden
die ze noodig had. Hij echter staarde stug voor zich uit,
zijn handen tot vuisten gebald.
Ze praatte er zoo licht over, dat hij het land van zijn
geboorte zou verlaten, maar ze vergat, dat hij onder de menschen der groote wereld zich niet gemakkelijk tehuis zou
voelen. En wist ze dan niet, hoe, al bedwong hij de gedachte, Loch aanhoudend het in hem drong, om de verkochte S t r i e -boerderij terug te winnen Wat was zijn
oud geslacht, zonder den grond, waarop het zijn roem had
bevochten Hij zou zichzelf een lafaard voelen, wanneer
hij nu de heide zou verlaten. Daar buiten hoorde hij niet
thuis. Hoe kon ze dat nu van hem verlangen
Met zacht-bevende stem zeide ze, dat ze hem lief had,
en dat ze om haar liefde desnoods de heele wereld zou
trotseeren. Ze had weinig boeken gelezen, lachte ze weemoedig, dock ze meende, dat het in het leven zeker zoo
was, wanneer twee jonge menschen van elkander hielden,
dat ze iederen menschenstrijd om hun liefde konden strijden.
En ze eischte nets van hem, maar hij moest eens bij zich-
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zelf bedenken, of het niet beter was, om werkelijk de
heide to verlaten. Ze wist, heel goed, dat hij zich bijna
niet aan den grond van zijn voorvaderen zou kunnen
ontworstelen.; maar zij zou het waardeeren, en op hem
wachten. Zij liep toch het meeste gevaar ; want in dit
stille dorp was niemand, die hem gelijk kwam ; ze zou dus
altijd aan hem denken, wat ze toch zou hebben gedaan,
omdat ze hem haar woord had gegeven. Hij trok echter
in de wereld, en daar waren duizenden meisjes net als zij,
en duizenden veel liever en mooier, hij zou dus haar
ku.nnen. vergeten.
„Nooit, nooit !" riep hij, „dat zol ik nooit doOn."
Ze glimlachte even, haar oogen vochtig. Zij geloofde
hem wel, dock het was toch een waarheid. In de groote
wereld waren wel duizend meisjes voor hem, veel liever en
mooier dan zij, die van hem zouden kunnen houden. Dat
zag je al in het dorp. Gerrit Breukelenkamp zou
trouwen met Hanna Rosk amp; ze had jaren achtereen
op hem gewacht, en toen hij eindelijk trouwen kon, had
hij haar laten zitten. Toen het eenmaal zoover was, waren
er in het dorp wel tien, twintig jonge deems, die hem maar
wat graag wilden hebben : een parer had hij genomen, en
Hanna Roskamp had nooit meer een man gekregen.
En Hanna Roskamp had toch even vast in Gerrit
Breukelenkamp geloofd als zij in Peter Stri e, maar
zij raadde hem, al wilde ze nog zoo graag dat hij bij haar
zou blijven, in de wereld zijn geluk to beproeven. Hij
kon haar gelooven, dat het haar evenmin gemakkelijk viel.
Ze verlangde niet van hem, dat hij nu een besluit zou
nemen ; zij wilde hem als een trouwe vriend voor 't leven
alleen maar een raad geven ; wanneer hij zou meenen, dat
hij in het dorp moest blijven, zou ze haar woord niet
terugnemen.
Hij antwoordde haar niet. Was het al zoo ver met
den naam der S t r i e 's gekomen, dat hij in het dorp zich
niet meer een bestaan zou kun.nen. veroveren ? Toen bedacht
hij, hoe weinig zwaarLillend ze hem alles had gezegd, en
hij sloot haar in de amen en kuste haar. Ze zag hem
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even aan, en lachte. Zonder vrees sloeg ze haar armen om
hem heen, en kuste hem terug.
„Allenig de zunne zut 't," zeide ze, daarna beschaamd
en ze borg haar hoofd aan zijn. borst.
„Allenig de zunne," peinsde hij na. En weer joelde
een melodie in hem. Hij hield haar hand vast en zong.
„Ileur ie noe, dat allenig de zunne 't van ons beiden
zut. Dat he'k willen zingen."
„Joa, Pete r," zeide ze. „Dat heur ik dudelijk."
„veur ons beiden allenig schient vandage de zunne
en is de heide zoa mooi," zeide hij teeder.
„Joa Peter — joa Peter — veur ons beiden is
't vandage lente."
En mijmerend bleven ze zitten. Maar ineens bedacht
ze, dat het al laat zou zijn, en zoo haastig, dat ze er zelf
om lachte, stond ze op.
„Kom noe," zei ze vriendschappelijk. „ 't Wordt tied,
mien j0Dge."
Dicht naast elkander gingen ze den weg naar Merloo
terug. De oude Willin k, die hen tegen kwam, balde zijn
vuist en kwam op ze toe.
„Ie bint oak oarig lang uut-ebleven", dreigde hij zijn
dochter.
„Ik bin met P e t e r Strie m6e-eloapen," zeide ze
eenvoudig.
„Dat heb ie neet te doOn," schreeuwde hij driftig.
Ze zweeg, want dat was het beste, en ze stootte P et er
aan, dat hij ook niets zou zeggen.
Dus bedwong de jonge man zich en zij knikte hem
daarvoor toe. Ze begonnen beide, zonder dat ze zich in
konden houden te lachen, en 't gezicht van den ouden W i Ilink werd paars van drift, daar hij dacht, dat ze over
zijn woorden spotten.
„Loat mien neet te vulle denken," riep hij tegen
Peter Strie, „dat-ie de zunne bint van Hannes Strie
den zoepert. Ik wil oe woarschouwen."
Zij wou hem tegen houden, doch Pet er S t r i e ontzag niets meer.
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„En wat dacht-ie noe, Willin k, da'j mien alles mag
zeggen, umda'k oe knecht bin. In oe harte weet-ie heel
goed, da'k tienmoal zoovulle bin as ie."
De oude Will in k, Wiens drift maar kart duurde
altijd, wilde het goed makes. Doch Peter Strie ging
zwijgend naast hem, al trachtte zijn baas verzoenende
woorden te vinden, tot Trientje heel zachtjes tegen hem
zeide : „'t Is mien vaoder. Denk doar moar an".
Toen. zeide Pete r, stuursch, omdat hij niet gewoon
was, vrede te sluiten : „Noe Willin k, boat 't dan moar
vergeten zijn."
En zoo in schijnbare rust gingen ze met hun drieen
door de bakkerij, naar de achterkamer. Daar zat Piet
Nievel t, die, al wachtende op Trientj e, reeds zestien
koppen koffie had gedronken, en nu vol frisschen moed
aan zijn zeventiende wilde beginnen : dit heldenfeit had
hem de genegenheid van vrouw Willink verzekerd, die
in haar hart had besloten haar dochter dien avond gunstig voor hem te stemmen.
's Avonds stand Peter in de bakkerij, en hij was zoo
door zijn gepeinzen bevangen, dat hij haar, die op de
teenen nadersloop, niet hoorde, tot hij haar handen over
zijn oogen zacht voelde, en zij fluisterde : „Wee bin ik ?"
Toen wist hij, dat hij niettegenstaande alles jong was
stevig omvatte hij haar en zijn mond zocht haar glimlachend gezichtje.
„Mien zeute Trientj e," riep hij. „Mien leeve, Move,
leeve beksken !"
„Geroajen," zeide ze en nam haar handen van zijn oogen.
„Voader en moader hint al noar bedde. Aw wi noe
soamen 't land optrokken," stelde ze voor. „'t Is zuk heerlijk weer buten."
Ze gingen samen over de heide. Nog vrede-stemmender dan dien middag spreidde ze zich vaag-lichtend in
den laatsten lente-avond-nevel uit. Een klokje van een
ver dorp tinkelde gedempt. Zij beiden zwegen. Eerst had
hij haar hand genomen, en Coen vol aarzeling zijn arm
vast om haar gesloten. Zij, even, had zacht getracht zich

172

VER VAN DE MENSCREN.

los te maken ; maar zij had haar ho ofd gebogen, en vertrouwend. ging ze naast hem.
Hij voelde zich bevrijd van zijn ondraaglijkeu last, het
altijd-durend peinzen over zijn verloren naam. Hij had
kunnen lachen van geluk. Elke minuet was voor hem een
oneindigheid van genoten jeugd.; en vol weelde gevoelde
hij, hoe de lente zijn bloed doortintelde.
Telkens bleef ze staan, en trachtte hem in de schemering, die nu wijcl wolkte over de vlakte, aan te zien. Al
Was haar gezicht in de eerste vaagheid van den nacht
slechts doezelig te onderkennen, toch zag hij, wanneer hij
naar haar keek, zelfs toen het duister diep begon te schaduwen, altijd haar glimlach, altij d haar glimlach. En dat
gaf hem de gedachte van zijn groote kracht, en het leek
hem bijna, of hij trotsch mocht zijn op zichzelf.
Zij liepen voort, bijna tot aan het kasteel van Merloo.
Ze gingen zitten, hand in hand, en bleven zwijgend voor
zich zien, al den tijd. Soms voelde hij, dat ze naar hem
zag ; en dan trok hij haar dichter naar zich toe, en kuste
haar. Ten leste liepen er tranen over haar Wang en, en
toen hij haar weer kuste, vroeg hij verwond.erd:
„Grien-ie Tri en tj en?"
„Joa," zei ze, „maar neet van verd.reet."
„Woarumme dan ?" zeide hij.
„T.Tmda'k zoa gelukkig bin, Peter," snikte ze.
„Ik kan mien neet veurstellen, da'k leve," droomde hij.
„Bin ie zoa gelukkig ?" lachte ze blijde.
„Joa, joa," zeide hij.
Terwijl ze zoo zaten, gleed plots schichtig een schaduw
langs ze heen. En toen hij in verwondering opstond, zag
hij, dat enkele meters van hem af, snel zijn zuster liep,
achter haar een jonge man, die haar volgde. Eerst dacht
hij, dat het Gard s te Ri el e zou zijn; doch bij zijn
rekkend spieden bemerkte hij, dat het iemand scheen, dien
hij niet kende.
Hij, zonder te letten op de verbaasde vraag van
Trientje, liep achter de twee aan, maar reeds had het
al-diepe duister hen beiden onnaspeurlijk in zich opge-
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nomen, en vol donkere gedachten kwam hij bij Trientje
terug.
„Heb-ie ezeen, wee 't ewest hef, dee achter mien zuster
an-ging ?" vroeg hij.
„Ik heb oe zuster heelemoale neet ezeen," verzekerde
ze. „Was dat oe zuster ?"
„Joa, en met 'n vremde, 't was Gardes neet."
„Ie z6lt oe vergist hebben," peinsde ze. „Noatuurlijk
is 't Garde s ewest!"
„Nee, nee, G a r d e s is breed in de scholders. Dat is
dissen neet. Zi liep vl-ugge van hem weg. Noe zee 'k ze
geen van beiden meer."
„Ie mot oe vergist hebben," merkte ze op. „oe zuster
geet met niemand anders as met G a r d e s t e Riele, en
veural 's oaves neet."
Hij liet zich niet geruststellen, en hij voelde, hoe zijn
oude zorg zijn jeugd verdreef. Hij trachtte nog een oogenblik to strijden : dit lukte hem niet. Toen vond hij zich
oogenblikkelijk weer in zijn trotsche somberheid tehuis.
Wel liet hij zijn hand nog rusten in de hare, terwijl ze,
samen weer naar het dorp gingen ; dock hij kon niet blij
meer zijn.
Ze slopen zachtjes door de bakkerij naar binnen.
„Goeien oavend," zeide ze bedrukt. Toen, vol teederheid, sloot hij Naar in zijn armen.
„,Goeien oavend, mien zeute beksken," kuste hij.
„Goeien oavend, goeien oavend," lachte ze weerom.
Hij, boven op zijn kamertje, kon den slaap niet vatten.
Want hij moest er wel voortdurend over denken, wie het
geweest kon zijn, die op de donkere heide naast Gera rdine was gegaan. Hij stelde zich even voor, met gesloten
oogen, hoe de man er uit had gezien. Hij was smal geweest als een peer; en ook meende Peter, dat hij anders
gekleed zou zijn dan de boerenjongens. Hij balde zijn vuist.
Hij schreeuwde het uit in den stillen nacht. Nu wist hij,
wie het geweest was, naast Gerardin e, die jonge,
man in zijn wijden regenjas : De jonker van Merloo.
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NEGENDE HOOFDSTUK.
Een voorvader der Strie's was onder H u i b e r t,
bisschop van Utrecht, in 1139 mede geweest op een kruistocht naar Jeruzalem. Toen hij terug kwam, was hij een
vrije. Nadat hij weder onder Huibert in 1144 had
gestreden tegen den graaf van Benthei m, kwam hij in
Merloo terug, en aan zijn naam drong zich voor het eerst
een namelooze eerbied.
Om dien tijd moet een der Stri e-legenden ontstaan
zijn. Ze ging huiveringwekkend van hof tot hof, van
proostdij tot proostdij.
Wanneer ooit meer dan vriendschap de noodwendige
scheiding tusschen de baronnenfamilie en de Strie's
zou opheffen, zou het kasteel in vlammen verteren en
terwijl het kasteel in vlammen stond zou de schuldige,
die had durven spotten met de legende, een onchristelijken
dood sterven.
En tot op dezen tijd werd dit vol vreeze geloofd.
Want wanneer het kasteel verbrandde, zouden de vonken
overspatten naar de tientallen boerderij en in den omtrek,
en have en goed van honderden vernielen.
Wel werd de heks, die profeteerend, in hysterische
wildheid, den angst voor de legende wijd-uit had gezwaaid
over de heide, door het Veemgericht tot den brandstapel
veroordeeld ; maar toen de vlammen sloegen uit 't rij shout
hoorde men nog haar woeste stem, dat het waar was, en
dat het ongeluk loerde.
Zoo sidderde het dorp eeuwen en eeuwen voor het
dreigende noodlot ; en de Strie's waakten er voor, dat
zij niets dan koele woorden wisselden met de baronnen ;
hoogstens stonden ze toe, dat hun kinderen op het kasteel
gingen spelen. Nu Gerardien Strie zoo spotte met de
noblesse van haar alouden naam was er geen boerderij,
waar niet weer vol vreeze de legende verteld werd.
De Strie's speelden geen rol meer in het dorp en de
Jannink's met hun geld waren nu de baas. Doch de oude
Jannink sloot zich niet op : hij was joviaal tegen een
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ieder en lachte graag kwam er iemand bij hem, die naar
zijn avonturen wilde luisteren, dan liet hij G e r a r d i e n
koekjes presenteeren het jonge meisje stond dan achter
zijn stoel en luisterde naar zijn verhalen : wanneer de man
vertelde, hoe hij een jong meisje voor den gek had gehouden, lachte ze medelijdend dat zouden ze haar niet
lappen, dat verzekerde ze.
Ze zeide geen woord, loch hoorde toe, haar donkere
oogen wijd geopend, haar handen tot vuisten gebald, haar
adem hijgend. Want ze wilde van hem Wren. Gardes
te Riele kwam nu maar tweemaal in de week, omdat
zijn baas hem tot negen Het werken, behalve 's Zaterdags
en 's Zondags. Toch vertelde Gerardien tehuis, dat hij
ook Dinsdags en Donderdags op haar wachtte bij de
heuvels, waar de S t r i e-boerderij stond. De oude Jannink
knipoogde schalksch en liet haar begaan.
De jonker van Meerloo was na een langen leertijd in
het dorp teruggekomen : zijn vroegere vrienden ging hij
hoovaardig voorbij, zoodat er woorden kwamen tusschen
hem en zijn vader, die een trots zonder reden niet dulden kon.
De jonker zwierf in den omtrek, en staande naar de
mooie meisjes, tot hij G er ardien Strie ontmoette en
naar geen ander meisje meer keek. Hij was haar al een
paar maal tegen gekomen, en had haar, terwijl hij groette,
zóóaangezien, dat ze bloosde. Later, omdat ze dat wilde,
had ze zijn diepen blik weerstaan, en gewoon, maar de
oogen lokkend, terug-gegroet. Het was hem een paar
dagen later gelukt haar op een eenzamen weg, door de
herinnering dat hij vroeger met haar had gespeeld, staande
te houden. En zij, haar oogen neder geslagen, had naar
hem gesluisterd. Doch onderwijl zag ze, hoe hij gekleed
was, en Coen hij vroeg, of hij haar dien avond bij de
heuvels zou ontmoeten, maakte ze eerst een uitvluchtje,
en stemde daarna half toe. 's Avonds, nadat hij een half
uur gewacht had, kwam ze dralend ze gaf hem een hand,
maar ze was te bang, om bij hem te blijven. En dus volgde
hij haar over de heide, den nacht, dat Peter en Trientje
emit waren gegaan, tot hij haar achterhaald had. Zoo,
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terwijl ze tegenstribbelde, had hij haar arm genomen en
tezamen waren ze voortgegaan tot dicht bij haar huis. Ze
hadden afgesproken, elkander twee avonden later weer
te ontmoeten. G a r d e s te Riele bemerkte Diets : elken
Zaterdag en Zondag sprak ze met hem af; dan zwierf ze
met hem in den donkeren avond. Ze deed heel verwonderd,
toen hij er eens met haar over praatte, dat nu de jonker
weer op het kasteel was. Ze zeide, dat ze hem nog niet
had gezien, en vroeg, hoe hij er uit-zag.
Doch in de dorpen blijven de liefdesavonturen niet
lang verborgen. Wel zwegen Peter en T r i e n t j e,
maar toen Gerardien een Dinsdagavond laat huiswaarts
keerde, wachtte haar de oude Jannink vol bange onrust
op, en sloot de deur achter haar. Hij vroeg haar rechtnit, en zijn gezicht was misvormd door zijn bijgeloovige
vrees, of zij met den jonker van Merloo ging.
Ze zeide neen. De oude Jannink echter kende van
zijn jeugd de vrouwen te goed, zooals hij het bij iedere
gelegenheid knipoogend verkondigde. Hij deed, of hij haar
geloofde, dock den Donderdagavond daarna dook en sloop
hij achter haar, om de beide gelieven te betrappen. Zij,
zonder om te kijken, hoorde zijn kenmerkend geblaas, en
liet hem geheel onschuldig langs allerlei wegen, zwaargeklonterd door den regen, baggeren, tot ze haar pas versnelde en ze den langzamen man ver achter zich liet.
Den volgenden Dinsdagavond verborg zich de oude
Jannink tusschen het struikgewas op de heuvels : zijn
oogen waren nog drommels goed !
En toen dus Gerardien weer tehuis kwam, zeide hij
haar sprak en beslist :
„Ik hebbe oe met den jonker ezeAn bie de heuvels."
„Dat kan neet," loog ze.
„Ik heb mien verstopt — ik heb oe ezeen."
„Noe ! het kan wel wezen. 1k bin 'm toevallig tegenekommen."
„Wees veurzichtig, deerne," schreeuwde hij, wild van
angst.
„Woarveur," lachte ze, schouderophalend.
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De oude 'Tannin k ging gejaagd hem en weer.
niks oe dan meer heilig ?" vroeg hij.
„Mien !" zeide ze verbaasd. „Hoe meen-ie dat."
„Denk ie dan neet an de legende ? As het kasteel in
brand vlug, geet 't heele darp mee. Bedenk dat toch.
Heel Overiesel verbrandt."
„Ik gleuve d'r neet an," spotte ze. „Het bint spreukskes."
Den volgenden dag stapte P et e r in het huis van den
ouden J annink, en zonder te groeten vroeg hij zijn
zuster te spreken. Hij voelde het diep, dat hij haar niet
kon herinneren aan hun goeden naam, en dat hij met haar
had te praten, als een gewone boerenjongen, Wiens zuster
met heeren uit gaat. Hij had haar alleen maar aan te raden,
om voorzichtig te zijn, en haar te verwijten, dat ze
Gar d e s t e Riele bedroog : toen ook hij aarzelend sprak
van de legende, lachte ze hem zorgeloos :in zijn gezicht uit.
Ze deed geen poging meer om te ontkennen.
„'t Is toch een knappe jongen !" riep ze uit.
Hij zag haar aan, en bedacht hoe ze verschilden.
Hij had te strijden met het noodlot, zij glimlachte het
noodlot coquet tegemoet.
Zonder dat hij zich nu kon in houden
hij liet
haar maar lachen waarschuwde hij haar dringend voor
de legende. Al hadden ze hun eer verloren, ze waren
S tri e s gebleven !
„Woar is dan oe boerderiee en oe land ?" spotte ze.
„Wies mien een stuksken grond hier op de heide, dat van
oe is en ik zal neet meer um oe lachen."
„Ie mag um mien lachen zoov011e as ie wilt," zeide
hij moede. „hoar ik vroage allenig van oe, te denken wat
ie doOt."
„boar kump oe meken an," riep ze, en wees in de
verte. „Wi kOnt 't toch neet ens worden. Adjuus, heur-ie !"
Gar de s t e Ri el e vermoedde nog niets. Wel hadden
de andere knechts en meiden vage zinspelingen bedacht,
maar niemand durfde den forschen boerenknaap, die driftig
opstoof bij de minste beleediging, de waarheid te zeggen.
Een onschuldige boschbrand bij Almelo deed de boeO. E. X 8
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ren in die buurt 't middelerwijl als zeker uitspreken, dat
het kasteel van Merloo in vlammen was opgegaan. De
tijding was in een oogwenk verspreid, dat Ger ardine
Strie met den jonker ging : alleen Gardes te Riele
bleef te goeder trouw in haar gelooven, en niemand wilde
hem in den beginne zijn schande vertellen.
Eens echter plaagde een kameraad hem zoo, dat hij
iets begon te vermoeden. Woest van twijfel rukte hij
ineens de deur open van Jannink 's huffs, stond voor
haar, en greep haar polsen vast.
„Ie zult mien zeggen, of-ie met 'n ander goat," riep hij.
„Ikke ?" vroeg ze verwonderd. „Hoe kom ie doarbie ?"
„Ik weet 't neet zeker," twijfelde hij. „A'k 't oak
zeker zol weten, zol-ie met mien te doen kriegen, dat zeg
ik oe." Hij liet haar los.
„Wees toch wiezer," lachte ze. „Ie zet een stem op,
of 'r ik wete neet wat was."
„As-ie tegen mien leegt !" riep hij.
„Kom Mey er bie mien zitten, as oe zoa rumoerig an
te stellen," coquetteerde ze.
„Nee," schreeuwde hij, „as 't neet woar is, za'k 't
mien kameroad betaald zetten."
Hij vond den vriend, die het hem verteld had, rustig
bij de andere knechts en meiden. Recht ging hij op hem
toe, en sloeg hem tegen den grond.
„Wat heb-ie mien leu.gens te vertellen," schreeuwde
hij, en hij greep hem bij de keel. „Al mot ik oe vermoorden ...... "
Er was een oude knecht, die het waagde tusschenbeide
te komen.
„llef-e verteld, dat Ger ardien Strie met 'n ander
goat ?" vroeg hij.
Allen stonden doodstil om de drie. Langzaam stond
Gardes te Riele bp.
„Joa! dat hef-e," schreeuwde hij, en zette de handen
in de zijden.
„Noe ! da's woar," zei de oude knecht. „Ie hoaft 'm
dus neet te mishandelen."
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Een oogenblik was Gardes te Riele versuft. Hij
zag in den kring om zich peen.
„Wi hept 't oe geen van alien durven te zeggen," zei
een der deems medelijdend.
„Woaru.mme neet ?" vroeg G a r d e s, duizelig. Hij begreep plotseling, en hielp den kameraad, dien hij aangevallen had, op. „Ik kon 't fleet helpen," zeide hij. „Wil
een van oe alien mien een plezier doOn en mien zeggen,
wee 't is, dee mit G er ardien S tri e goat."
De anderen zagen elkander aan.
„Ik kan 't oe neet zeggen," zei vol heimelijke vrees
de oude man.
„Dan mot ik 't zelf zeen gewaar te worden," zei G a rd e s te Riele droevig. „Dan zal ik in den oavond neet
meer warken, en 't noagoan."
„Loat de deem loapen," zeide de oude man. „D'r
kump ongelnkken van."
„Ongelukken of neet, ik wil 't weten."
„Vervleukt," schreeuwde een boerenjongen, „mot de
Strie's dan niks as ongeluk in 't darp brengen ?"
„Zi mosten hier vandan goan," riep een ander. „Zi
brengt ons in last en meuielijkheden." G a r d e s te Riele
zag van den een naar den ander.
„'t Is toch neet met den jonker van Merloo ?" huilde
hij schor.
Ze zwegen alien. De oude man, medelijdend, legde zijn
hand op den schouder.
„D'r hint mekes genog in de wereld," troostte hij.
„Loat hoar loapen, mien jongen. Dat zal het beste veur
oe wezen en veur ons allemoale."
„Oa, oa," kreunde Garde s. „Hoa dOrft ze met den
jonker te loopen, met One van 't kasteel."
„Wi mosten 'r vermoorden," schreeuwde een der jongens, „dat ze gien ongeluk oaver ons allemoale brengen zal."
„Zi zal d'r vervleukt veur wezen."
„Loat an mien alles oaver," schreeuwde Garde s. „Ik
zal 't onderzeuken, en wat 'r dan zal gebeuren z81-ie alleinoale zeen."

1 80

VER VAN DE MENSCHEN.

„Wees veurzichtig," zeide de oude man.
Elken avond wachtte Gardes te Riele in de schaduw der boomen. Een Vrijdagavond zag hij haar uit-gaan.
Ze dacht, dat hij aan het werk was, en ze vond geen reden
a chter zich te zien. Ze zou hem ook niet bemerkt hebben,
want voorzichtig borg hij zich bij iederen tred in het duister,
en verschool zich op de vlakte achter de kleine belten.
Toen hij bemerkte, dat ze de richting naar de heuvels
volgde, maakte hij een omweg, en verborg zich in het
struikgewas, waar ook de oude J a n n i n k zich verscholen
had. Hij spiedde nauwkeurig.
Nauw had ze eenige minuten gewacht, of G a rd e s zag
in de verte den jongen baron komen. Toen hij had gezien,
dat ze elkander de hand toestaken en hij haar een arm
gaf, liep hij snel door, aan de andere zijde der heuvels.
Hij stond stil om na te denken, wat hij doen zou
want hij Wilde iets zoo verschrikkelijks doen, dat het een
schrik zou worden voor de heide. Eerst bedacht hij, hoe
't zijn zou, wanneer hij de twee zou vermoorden dock dat
gaf hem geen rust.
Hij rende voort over het land, en stond telkens stil,
wanneer hem weer een nieuwe wraak inviel. Maar omdat
hij niets vond, besloot hij rustig te wachten, en onderwijl
tegenover haar net te doen, of hij niets had gemerkt. Dit
viel hem zwaar, daar hij haar kussen niet kon verdragen,
en geen seconde hem de lust verliet, haar te vermoorden.
Doch hij dwong zich zijn wraak later uit te voeren.
En zoo liep het tegen de dagen van de Merloosche
kermis : de laatste Merloosche kermis.
Velen uwer zullen de geschiedenis kennen, en het is
bijna dwaas, om ze nogmaals te vertellen, al zijn er al
zoovele jaren gestroomd over haar herinnering .. .
De oude traditie was, dat de baronnen. van Merloo als
het dorpsklokje vier had geslagen zich op het kermisterrein
begaven en de feesten openden verder bleven ze kameraadschappelijk met de dorpelingen en het was de familie der
Strie's verboden den eersten avond mee te vieren.
De baron van Merloo met zijn vrouw en de jonker,
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die meende, dat G er a r dien zich bij het openbare feest
wel niet met hem zou willen vertoonen, waren naar de
kermis gegaan, en als ieder jaar had de baron het sein
tot beginnen gegeven. De mallemolens draaiden, en de
pijpen in de schiettent kletterden er waren wafelkramen
en gezonde apotheken in overvloed. Orgels speelden gebroken melodieen, maar niet te minder leut-wekkend.
En in de kroeg bogen de planken van het klompendhossend gedans. G er a r d i e n was meegegaan met den
ouden J an n i n k, want Gard es was niet gekomen. Ze
bleef dicht bij hem, daar alle menschen haar aanzagen,
dat een S t r i e den eersten kermisavond had durven komen.
Later echter, toen een der jongens haar voor een Schotsche
drie vroeg, wilde ze niet weigeren en ze rukte zich van den
ouden J an n ink los. De jonker, die op zijn eentje rondging, zag haar in de herberg, stapte driest naar binnen en
vroeg haar ten dans. De menschen weken mokkend
achteruit, en keken vol schrik naar het paar, dat alleen
in het midden van de zaal danste. De muziek schalde voor
de eenzame twee.
Plots, wit van schrik, stormde een. der Is for din k s
in de zaal. Hij kon niet spreken. Maar bij zijn binnenkomst wist ieder, wat het was.
De klok begon hard te luiden en ten antwoord
beierden de klokken ver in den omtrek den nood. De
lucht was een vlam. Het kasteel van Merloo stond in
brand. En de dorre heide lokte het vuur.
Wie weet dien nacht niet meer, dat het klokkengelui
sloeg door de knettering der vlammen, en het vuur in
wijde drift van de heuvels holde over de heide ? De
vlammen cirkelden in hoepelende bochten van het kasteel
in de vlakte, en in hun geweldige vlucht sleepten ze alles
wat brandbaar was mede, en murwden het in de lucht
tot roetsel. In dichte kolommen wolkte de nachtzwarte
rook ze vooruit. Er scheen geen redden aan de heide.
Niemand wist op dat oogenblik wat er zou gebeuren met
Merloo. De menschen liepen weg van het vuur, toen het
nog wel een half uur verwijderd was. Doch P e ter Strie
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sprong naar voren een schop geklemd in wilden greep.
„Wi mot graven", beval hij.
En in hun doodsangst grepen de mannen, de vrouwen
de kinderen naar schoppen en spaden en in enkele minuten
was een diepe groeve geslagen tegen het wild-aan-brieschende vuur, dat zijn zengende hitte en zijn adembelettenden smook verre vooruit sloeg. Ze werkten alien als
krankzinnigen, die niet weten, waarom ze werken en alleen
hun krankzinnigheid voelen wijken, wanneer ze werken.
Tot het huis van I s fo rdink bleef Merloo gespaard.
Aan de zijde van Averkamp, Twenthe beschuttend,
gaf T eunis Scholt en zijn. bevelen. Hij liet, then hij
nog vreesde, een tegen-vuur aansteken, dat de lucht zuigend
verdunde en den voortgang van den grooten brand stuitte.
Zoo bleef het buit-gierige vuur beperkt binnen het
oude Merloo, het kasteel en de huizen er om heen ; loch
daarvan was ook niets gespaard.
Allen waren op de kermis geweest, de kinderen ondergebracht bij familie in het eigenlijke dorp, de ouderen op
het feest. En zoo kwam alleen het vee in de stallen om,
waarvan het angstig geloei duizenden meters in den omtrek
de lucht doorhuiverde.
Na den brand dacht P e t e r S t r i e aan zijn zuster.
Niemand had in de verwarring op haar gelet. Maar hij,
vol vrees, wilde haar zien, omdat voor hem op dat oogenblik geen twijfel meer mogelijk was. De oude J annink
volgde hem steunend. Ze zochten tezamen, Coen ze eerst
in J annink 's huis hadden gespeurd, met den lichtbak
het verloren meisje; dock ze vonden haar niet. Ze zwierven
den ganschen nacht, en keerden telkens naar het huis
van den ouden J an n ink terug, in de vage hoop, dat ze
haar daar zouden. treffen : loch ze was niet thuis
gekomen.
Den volgenden morgen, in de vroegte, aan den rand
van de Wetering, bij de brag, vonden haar een paar schooljongens. Ze lag achterover, haar hals gestriemd van diepingedrukte vingers, en haar geheele lichaam bebloed.
Naast haar lag een mes.
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De bevolking liep dreigend te hoop, then de justitie
de zaak ging onderzoeken. Dat was geen zaak voor den
aardschen reciter die behoefde zich niet met het geval
te bemoeien. Gerar di en Strie was gegaan met den
jongen baron van Merloo : en dus had haar de legende
vermoord, geen mensch ter wereld. De tijding verspreidde
zich, dat Gard es te Riele gezocht werd : en alien besloten zijn arrestatie te verhinderen. Men verborg Gardes
te Riele angstvallig, waar hij ook kwam. Op de gastvrijheid van alle boeren in Overijsel kon hij rekenen. Maar
geleidelijk bemerkte het de speurende politie en in eenzame, ver-afgelegen hoeven kon G a r d e s te Riele nu
alleen een onderkomen vinden, tot hij zag dat er geen
ontkomen meer aan was, en hij, gevolgd door honderden
boeren van de heide, rustig, zichzelf ging aangeven bij den
burgemeester van Merloo.
Ze stopten hem zoolang onder den toren. 's Middags
kwam het parket al in het dorp, en, omstuwd door de
menigte, hield het rijtuig stil voor het huis van den burgemeester. Gard es te Riele bekende alles.
Plotseling — dagen had hij gepeinsd over het juiste
middel, om zich te wreken — was hem de gedachte gekomen, zich de legende te zijn. Hij moist, dat den eersten
kermisavond de baron en zijn familie nit zouden gaan:
dus had hij gewacht, en als een kat had hij geslopen over
den donkeren weg.
Hij had in de houtschuren en hooimijten het vuur
geworpen, en den brand zoo geslagen op verscheidene plaatsen te gelijk.
Hij had gewacht, tot de vlam sloop uit het hoot. Hij
rende als een bezetene voort, tot Eerst bij de kermistenten
hij tot staan gekomen was. Achter den draaimolen, in een
donkeren hoek, had hij zich verscholen.
Op het oogenblik, dat het yolk wegstroomde in alle
richtingen had hij dadelijk Gerardien Str ie gezien. Zij
vluchtte den weg op naar het huis van J a n n i n k. Eerst
bemerkte ze niet dat hij haar achtervolgde; maar later
wel, omdat ze tot bezinning kwam en omzag.
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Bet was een vlucht geweest op leven en dood over
de heide, tot honderden meters verder bij de Wetering
ze over een Steen struikelde. Terwijl ze opstond was hij al
bij haar en greep haar vast. Ze smeekte hem haar geen
pijn te doen. Ze beloofde hem haar liefde, als hij niet
wilde toestooten. Toen ze zag, dat hij niet aarzelen zou,
.wilde ze zich los worstelen. Hij had, zonder zich verder te
bezinnen, haar keel dichtknellend, met het mes gestoken,
waar hij haar maar raken kon.
De boeren, die als getuigen door den rechter-commissaris gehoord werden, weigerden alle verklaringen. Ze
morden, dat zij niet mede wilde werden, om Gardes te
Biel e te doen afstraffen, waar alleen de Strie's schuld
hadden. Zelfs de menschen, die alles verloren hadden bij
den brand, de bewoners van het oude Merloo, en A c h t erechte, de molenaar, v an Enk, Flamink, Len.telo,
Veldhoen en Willink, de bakker, zeiden, dat Gardes
te Riele een werkt-uig was geweest van de legende, en dat
de Stries door hun vloekwaardig leven het ongeluk hadden gelokt. Zelfs werd er in een nacht gepoogd, om de
Strie-boerderij tot weerwraak in brand te steken : de nieuwe
eigenaar echter, die toevallig in den stal stond, daar de bles
het te kwaad had, kon de vlammen met een paar emmers
water blusschen. Als Peter Strie den weg opging, verzamelde zich 't dreigende yolk achter hem, en 't was hem
onmogelijk gedurende waken en woken Trientje te
spreken.
Nadat de brand de bakkerij had vernield, hadden de
jonge Willinks in Lettele hun ouders en haar zoolang
in huis genomen., en de oude Willink had gezworen to
zorgen, dat Peter Strie geen betrekking zou krijgen en
er tegen zou waken dat hij Trientje niet meer zou ontmoeten. Maar eon kleine jongen bracht haar een briefje
van hem, dat hij haar wilde spreken, en dat hij 0m acht
uur bij de bron. in Averkamp zou zijn , en zij handig,
glipte de deur uit, en kwam bij hem. Toen ze hem weerzag, begon ze to schreien , er was zooveel veranderd na
hun lentegeluk. De dagen waren droevig, de mooie bak-
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kerij was vernield en alle hoop op een huwelijk met
P e ter S t r i e was verdwenen. Hij nam haar in zijn armen
en kuste haar : en zij, steunzoekend, bong haar hoofd aan
zijn borst.
„Wat motte wi noe beginnen P e t e r, wat motte wi
noe beginnen ? Alle menschen in 't darp keert oe den
rugge toe, P e t e r, en ie mag nooit meer bie vader an
huus kommen. Zi zekt allemoale dat het oe schuld is."
„Mot ik dan mien heele leven um andere menschen
liejen ?" schreeuwde hij bitter.
„Dat motte wi allemoale," zeide zij zacht, „liejen um
andere menschen."
„Ik kan 't Loch neet helpen," riep hij. „Ik heb 't
hoar nog af-erojen. De menschen behandelt mien of ik
een schelm bin. Allenig bie den Judde kan 'k nog kommen ; hi zal mien bie zich in hues nemen; anders behandelt
ze mien as 'n pond."
„En Teunis Scholten dan?" vroeg ze.
„Dee he 'k nog neet esproaken," bekende hij.
Ze gingen zwijgend naast elkander voort.
„Blief-ie in 't darp ?" vroeg ze ten letste zacht.
„Joa, natuurlijk," riep hij, „ik loat mien neet deur de
menschen het darp uutzetten ; zi kOnt mien haten zoov011e
zi dat wilt. Ik late mien fleet dwingen."
„Wat mot er dan van ons beiden worden, Peter?"
vroeg ze. Doch het berouwde haar, dat ze het belang
van hen beiden tegenover zijn trots had gesteld.
„Ie mot doOn, wat oe 't beste liekt," riep ze uit.
„Ik hate hier de menschen," riep Pete r.
„En wat hei'j d'r an, 't de menschen to loaten marken,
da'j ze haat ?"
„auda'k op dit land eboren bin, T r i e ntj e n. Hier
steet de S t r i e-boerderie. Hier bin'k op-egreuid. Dat ku'j
zoa makkelijk neet vergeten".
„Ie mot moar denken, P et e r," glimlachte ze, „dat 'r
altied een mensche hier in 't land is, de6 van oe hOldt.
Dat zal 't oe allichte makkelijker moaken."
Ze begreep alles wat er in hem omging. Nu zij hem
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verachtten, wilde hij ze trotseeren. Ze wilden hem dwingen
de heide te verlaten ; hij zou blijven.
Hij wilde strijden om zijn plaats in het eenzame, verlaten land. Een banneling -wilde hij niet zijn, maar op zijn
geboortegrond om zijn leven strijden en de menschen recht
in het gezicht zien.
Poch sevens bedacht ze, hoe hij voort wilde gaan op
een loszandigen bodem ; hij kOn niet overwinnen. Het
geheele land haatte hem mateloos ; hij had geen geld, en
alle deuren sloten zich voor hem : en zijn naam was
verloren.
Hoelang zou hij dat kunnen volhouden? Ze wist, dat
alien op de heide tegenover hem alleen stonden. Waar zou
hij zijn brood kunnen verdienen, als zijn spaargeld op was ?
Ze zeide hem niets van haar twijfel. Ze zag hem diep
in de oogen, legde haar beide handen in de zijne en
fluisterde :
„Hold oe name in eere en 't zal oe lukken."

TIENDE HOOFDSTUK.
Er woonde op de heide lang geleden een man, die zijn
ziel aan den Duivel verkoopen wilde.
En Satan liet hem een visioen zien, hoe zijn leven
wezen zou, wanneer hij hem zou volgen. Hij zou wonen
in een zuiver wit kasteel met vele torens, en maagden in
blanke kleeren zouden hem de spijzen reiken op gouden
schalen en honderden dienaren zouden er zijn in het
paleis, alien om hem te bedienen. En de Duivel zeide :
„Wilt gij deze dingen van mij verwerven, zoo zult gij in
mijn tegenwoordigheid verzaken den Overste van alles."
Maar de man wilde God niet verloochenen.
En de Duivel zeide „Wat ontziet ge een woord te

spreken. Zegt, gij verzaakt." En de man verzaakte.
Poch de Duivel zeide : „Nog is dat werk onvolkomen.

VER VAN DE MENSCHEN.

187

Ge zult ook verzaken de Moeder van aller Overste, want
Zij is degene, die ons het allermeeste schade doet. Dat
de Zoon overmits zijn rechtvaardigheid verwerpt, dat brengt
de Moeder weer tot vergeving, want Zij is geheel barmhartigheid."
En de man antwoordde : „Dat wil ik nooit doen, nimmermeer !"
Toen zeide de Duivel : „Gij hebt gedaan, wat grooter
is, doet nu, wat minder is : de Schepper is grooter dan
zijn maaksel."
De man antwoordde : „Ik zal Haar nimmermeer verzaken, al zou ik van huis tot huis brood gaan bidden al
de dagen mijns levens."
Satan bracht in den Broom van den mensch een nieuw
visioen. Een gouden kroon rustte op zijn hoofd, en pages
omringden hem, zoete edelvrouwen glimlachten, liefelijke
muziek stroomde hem tegemoet, en het yolk lag geknield
aan den weg.
En de Duivel zeide : „verzaakt."
Maar de man antwoordde : „dat wil ik nooit doen,
nimmermeer."
En de Duivel streelde zijn ijdelheid : en de ziel van den
man streed in groote gevaren. Sloot hij zijn oogen, dan
was hij een koning. Zag hij, dan was hij een Boer van de
heide, die moest zijn leven verzwoegen. En hij bad tot
Mar i a, angstig en godvruchtig.
Toen verscheen Zij hem en Haar purperen kleed blonk
en straalde, en Haar glimlach was verblindend om te aanschouwen.
En Zij zeide : „Ik sta bij, die me niet verzaken."
Doch Satan met woest gehuil vlood henen. En in zijn
drift woelde hij met een reusachtigen steen den grond om.
En hij, die zijn ziel aan den Duivel wilde verkoopen
had slechts neder te dalen in dezen kuil en Satan kwam
bij hem.
Doch om zijn invloed te vernietigen hadden de boeren
va6r den Duivelshoek een Mariabeeldje gezet, dat zegenend
de handen hief boven den smeekeling. Tijdens den beel-
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denstorm was het beeld stuk geslagen. Een eeuw later
herstelde Bernard van Galen, bisschop van Munster,
die met een leger Overijsel doortrok, het in ouden luister,
maar nadat hij door de Staatschen was verslagen, werd
het weder nedergehouwen. Aileen een ruwe steen was er
van overgebleven.
Daar, bij den Duivelshoek, hadden de beide gelieven
Peter en Trientje afgesproken elkander te ontmoeten.
Om denzelfden tijd kwamen Geusje Wolters, de
vrouw, bij wie Hannes S t r i e zijn laatste verval had geleefd, en haar dochter Hild e. Ze stonden stil, toen ze
Peter en Trientje zagen, en begonnen te spotten.
„Nooit zal ze oe vrouwe worden," lachte Geusje
Wolters.
„Ie bint allebeide armoad-zaaiers," hoonde Hild e.
„D'r kump niks van, van oe beiden, dat wil ik oe wel
veuruut zeggen."
„Dat hoaf ie neet te denken," smaalde de moeder.
„Naha ! zi hept 'n mooie ploatse uut-ezocht, bie den
Duvelshoak," riep Hild e.
Dat was meer dan Peter kon verdragen.
„De Duvelshoak is 'n ploatse as eedere andere,"
smaalde hij.
„Dat steet te bezeen," lolde het jonge meisje aan de
overzijde. „Ie bint d'r toch bange veur, dat wi'k oe zeggen."
„Wees noe stille," bad T r i e n t j e. „Zeg die menschen
noe niks meer."
„Ik kan 't neet uutholden, dat zi mien wat zekt,"
hijgde hij.
„Ie bint bange," tartte Hild e.
„Ik bin neet bange," schreeuwde hij trotsch.
„H annes Strie, oe vader, zol oak neet bange ewest
wezen.," riep Geesj e.
Ze bleven staan, en fluisterden lachend.
„Durf ie in de koele te goan P" riep Hilda ten laatste.
„Dat durf ik wel," zeide hij aarzelend. „Ik bin fleet
bange."
„Ie goat neet," riep Trientje in doodsangst. „As ie
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noar die vrouwen luustert, verlees ie mien veur altied.
Luuster neet."
„Zi tart mien," riep Peter dreigend. „Dat kan 'k
neet hebben."
„Noe kump d'r hoast wat van ?" lachte Hild e. „Of
wi mot verder goan."
„Ik begriepe neet, wat ie eran hebt, dat ik in de
koele goa," zei Peter.
„Ie hoaft 't ook neet te doOn," smaalde Hild e. „Wi
zekt allenig moar, dat ie neet durft, veur ie 't edoan hebt."
„Woar-umme zol-ie 't dan," smeekte Trientj e. „Ie
dut d'r mien een plezier mee, Peter, as ie met mien
verder goat en oe neet an dee vrouwen steurt."
„Noe ! doej 't of fleet ?" vroeg Geesj e.
„Ik da 't," riep Peter wild-trotsch. En hij ging
naar beneden, rechtop.
„Neet doOn," huilde Trientje nog. Ze viel neer op
den grond. . . . De twee vrouwen lachten en klapten in de
handen. Met heimelijke vrees naderde hij den bodem ; maar
Coen hij beneden was zag hij trotsch naar Geesje en.
Hilde, die hem beide aanmoedigend toejuichten. Langzaam ging hij terug.
Boven vond hij Trientje Willink niet meer. Ze
was naar huis gevlucht .... Geesje en Hilde kwamen
bij hem, en schudden hem de hand.
„Ik had neet edacht, dat-ie 't dosten", riep Hilde
bewonderend.
Hij zag haar aan. Hij moest haar wel mooier vinden
dan Trientje ; ze was zich in de eerste plaats bewust van
haar schoonheid. Ze was Lang en slank, en haar gezicht
was schitterender-wit dan 't heidezand, als er 't zonlicht
op schijnt, haar oogen waren violet-schemerend als de heide
in den nacht. En heur haar was blond als een beek van
het land. En uit haar kleeren woei de geur
b van de dennebosschen aan den rand der heide.
Op dat oogenblik was ze voor Peter geheel de magische
kracht, die hem op den eenzamen grond dwong te blijven.
Hij verzette zich tegen haar -vvillende bekoring, en zijn
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handen balde hij tot vuisten, zijn adem dwingend tot rust.
Zij bleef hem aanzien. G e es j e Wolters ging langzaam
verder.
„Hoa vin-ie mien ?" vroeg ze coquet.
„Veur oe bin ik bange," schreeuwde hij.
„Dat bint t'r meer," spotte ze licht. „Moar ie mot oe
leven neet zoo ernstig nemmen, Pete r. Veur oe bint t'r
buten Trientj e mooie mekes genog."
„Ik bin bange veur oe," herhaalde hij zwaar.
„Te hoaft heelemoale neet bange veur mien te wezen,"
zeide ze. „Woarumme zol ie bange veur mien wezen ? le
bint 'n knappe jonge en ie hoaft oe leven heelemoale neet
weg te smieten an den eersten den besten."
Hij had lust, met haar den weg op te gaan, en zij
wachtte, dat hij het zou vragen. Maar hij zweeg, omdat
hij aan Trientje dacht, en omdat hij van Trientj e hield.
Zonder verder te spreken, ging hij dus naar Merloo.
Haastig liep Hilde haar moeder achterna . . . . De beide
vrouwen bleven stilstaan, en keken beide tegelijk om.
Peter echter ging door, de richting op van Merloo, en
bemoeide zich niet meer met haar.
„Wi konden 'm best gebruken," zeide Geesje .....
„B art es te Ri el e wordt wat old."
„Ik wete neet, of-e zal willen," riep Hilde nit.
„Wi had ooit : edacht, dat Hannes Strie bie ons zol
komen ? En toch is-e ekomen," triumfeerde de moeder.
„As 't ongeluk veur zukke menschen te stark wordt, komt
ze allemoale bie ons."
„Ik zol wel willen," lachte Hild e.
„Dat gleuve ik," zeide de moeder. „Ie hebt altied oe
zinnen. op 'm ezet."
Toen Peter Strie tehuis kwam, zat de Jood nog op.
Hij was ernstig en had het hoofd over zijn kasboeken gebogen. Hij wees Peter een plaats aan, tegenover hem,
en hij vroeg, of hij even den tijd voor hem had.
De Jood legde hem nit, dat, hoe graag hij ook zou
willen, hij onmogelijk Peter langer in zijn huis zou kunnen
houden. Zijn zaken verliepen geheel: niemand wilde lets
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met hem te doen hebben, zoolang Strie bij hem in huis
was. Peter moest er aan denken, dat hij verantwoordelijk
was voor een geheel huisgezin, dat zonder zijn handel te
gronde moest gaan.
Den volgenden dag pakte hij zijn boeltje, zonder dat
hij nog wist, waarheen hij zou gaan. De nachten waren
zoel, en hij besloot op de heide te slapen : voor het geld,
dat hij over had, zou hij brood kunnen koopen, en de
braambessen in de bosschen werden al donker. Zoo wilde
hij het zoolang rekken als hij kon : regende het, dan zou
hij misschien een enkelen nacht bij Teunis Scholten
in Averkamp een onderkomen kunnen vinden, of anders
stillekens in schuren of onder de schutten der hooimijten.
Trouwens — hij vond het weinig de moeite waard, er over
na te denken. Zijn goed aan een stok gebonden zwierf
hij over het land, tot hij moede werd, en hij ging rusten.
De dagen telde hij niet : alleen als de klokjes der kleine
torentjes bimbammend luidden wist hij, dat het Zondag
was, en wanneer hij de huifwagens zag trekkers, des morcrover de zandwegen, was het Vrijdagmarkt in
cr ens vroe65
b
Deventer.
Van Hilde Wolters merkte hij langen tijd niets.
Eens was hij Trientje tegengekomen, maar ze hadden
elkander even slechts aangezien, en ze was rustig, verder
gegaan zonder met hem te praten, of ze vreemden waren
voor elkaar. Dien dag was het hem vreemd te moede,
Coen screed hij voor de laatste maal den twijfel, of hij de
heide zou verlaten, ja of peen. Hij bedacht, dat ze wel
boos op hem zou zijn, daar hij niet naar Naar smeekingen
had geluisterd en in den duivelshoek afgedaald was. Hij
was er zeker van, dat ze niet meer van hem zou houden.
Hij had de lokstem van Hil d e Wo 1 t er s gevolgd, en er
in zijn dwazen trots niet op gelet, dat zijn eigen deerntje
aan de groef stolid te huilen. Nu zou ze wel gaan trouwen
met Piet Niev el t, den rijken Iliterwaarder, wiens land
veilig achter de dijken zwaar was van vruchtbaar slib, en
van Wien men zeide, dat 't hem niet kon schelen, of hij
er met pandoeren driehonderd gulden meer of minder
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neerlegde. Hij was nu dus een vrij man, en T r i en tj e
mocht doen, wat ze wilde.
Hij zou op de heide blijven, de boeren, die hem haatten,
ten verdriete. Nu stond zijn besluit, onverwinlijk, vast.
Maar de braamstruiken waren spoedig verbloeid, en
hij zwierf eenzaam over de heide, met wilden wrok in zijn
ziel. Hij zon op wreede middelen, om zich to wreken.
Want hij wilde de menschen, die hem het leven onmogelijk
maakten, trotseeren en ze voor zich laten knielen in vrees,
als ze het vroeger voor zijn naam hadden gedaan in ontzag. Als hij, had Han n e s Strie gezworven en de menschen
hadden gebeefd. Op een der dagen, dat hij dit dacht kwam
hem Hilde W olt e r s tegen. Toen hij haar zag ging hij
haar tegemo6t, en hij gaf haar de hand.
„Maakt ze 't oe lastig ?" lachte ze.
„Joa," riep hij wild. „Ik kan hier neet leven."
„En loat-ie oe noe maor alles met oe doan ?" vroeg
ze vol spot.
„Wat kan 'k allenig tegen dee menscb en beginnen ?"
schreeuwde hij, „allemoale tegen mien."
„As ik oe was," spotte ze, „moist ik wel, wa'k door"
zol. Dat moist ik wel."
„Wat zol ie dan. doOn ?" vroeg hij.
„Dat zeg ik oe neet," lachte ze. „Moar allenig kOn ie
niks doOn."
Hij stond sti], en zag haar aan.
„Noe wete ik, wa'k doOn zal," riep hij trotsch. „Zi
zOlt zeen, wee ik bin."
„Goa ie met mien mee ?" triumfeerde ze.
„Joa, joa," hijgde hij.
„As ie moar denkt," zeide ze, „as ie moar denkt, dat
ik oe neet edwongen heb."
„Nee," riep hij, „ie hebt mien neet edwongen."
„As ie 't. moar nooit zekt, wat 'r ook met oe gebeurt,"
dreigde ze.
„Met oe goa ik mien heele leven," triumfeerde hij.
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ELFDE HOOFDSTUK.
Trientje Willink zat in de kamer en haar vader,
moeder en broers zaten bij haar. Ze had haar hoofd gebogen over een te stoppen kous, en ze deed, of haar het
gesprek, dat over haar ging, niet schelen kon.
Haar vader, moeder en broers trachtten haar telkens
tot praten te bewegen, tot ze eindelijk moede zeide :
„Loat mien astoebleeft met rust. Ik kan 't neet hebben,
dat ie zoa oaver mien proat."
„Moar ie mot d'r toch 'ns oaver denken, wat-ie beginnen wilt," riep de vader nit.
„Ik wete 't neet," zeide ze.
„Ze hef Peter Strie nog in den kop", spotte J a n
dreigend.
„Ik wil wel noar de stad goan deenen," riep ze uit.
ku'j tevreden wezen."
Zoo
,,
„Mien dochter denken," zei de oude Willin k. „Dat
zal nooit gebeuren. Dan loat ik oe deur de politie weerumme halen."
Een oogenblik zwegen ze allen. Rustig had ze zich
over haar werk gebogen.
„P i e t Nievelt wil oe tot vrouwe hebben," snauwde
eindelijk een van haar broers. „As ie 'm nemt binne wi
aliemoale eborgen, voader en moader in de eerste ploatse."
„Ik zal d'r oaver noa-denken", zeide ze kalm.
„Ie kOnt 't toch wel dadelijk zeggen," riep J an.
„Da's gien zaak, um dadelijk te zeggen," glimlachte
ze. „Dat mot ewikt en ewoagen worden anders is 't niks
gedoan."
„Ie hebt 't geluk of 't ongeluk van oe voader en moader
in handen," schreeuwde J a n.
„Wi wOrdt wat old," zei beverig, onzeker moeder
Willin k. Ze vulde den zin niet aan. Maar, getroffen,
zag Trientje op, en ze liet haar werk rusten. Zacht
legde ze het neer op de tafel, en ging heen, de trap op,
naar haar kamertje.
„Wat zol de deem hebben ?" vroeg de moeder angstig.
O. E. X 8
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Trient je had boven het venster opengezet, en zag
naar buiten. Zoo kon ze het best nadenken. En toch
behoefde ze het niet meer te doen, want ze wist het scherp
en zeker, dat haar besluit vast stond. Ze dacht aan Peter,
die nu wel te gronde zou moeten gaan, als zijn vader. Ze
huiverde, omdat ze hem niet had kunnen redden. Wat
was dan zoo machtig ? peinsde ze.
Ze dacht aan Piet Nievelt, haar aanstaanden man.
Naast hem zou ze ook een levenstaak kunnen vervullen :
door haar geld zou ze overal goed kunnen doen, en misschien veel ellende kunnen lenigen. Hij was oud, en ze
had een afschuw voor hem. Toch bleef haar geen keus.
In den middag kwam ze beneden. Ze sprak zoo rustig,
of er niets gebeurd was.
„Ie kOnt 'n boodschap 'oaten sturen noar Piet Nievelt, da 'k mergenoavond thuus bin."
Den volgenden avond kwam Piet Nievelt, met
den wagen, waarvan de bellen z66 rinkelden, dat 't geheele
dorp zich in de straat verzamelde. Hij steeg af, en drukte
de familie joviaal de hand. Trientje kuste hij, dat het
klapte. „Zoa deden wi in mien tied," riep hij luidruchtig.
In de binnenkamer, het dorp wachtte buiten geduldig
ofn de kar met de rinkelende bellen, werd nu het huwelijk
besproken. In de eerste plaats kwam men overeen, dat de
nude Willink en zijn vrouw de heide zouden verlaten
en op de boerderij van Nievelt zouden gaan wonen. De
j onge Willinks kregen van hun zwager, op den dag van
de bruiloft, vijfduizend gulden te leen, om in Merloo de
bakkerij weder op te bouwen, terwijl Piet Nievelt ook
de h-uwelijkskosten en Trientje's uitzet zou betalen. Hij
zeide op allès ja, en sloeg zijn armen om het meisje,
schreeuwend-lachend, toen ze geen klare met suiker Wilde
drinken.
„En denk ie noe nog an Peter Strie ?" vroeg hij
knusjes, toen ze alleen waren gelaten.
oe eerlijk en
” As ie mien man bint," zeide ze,
trouw blieven."
„Dat mot ook," riep hij bevredigd. „Ie zOlt tevreden
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met mien wezen. Wat oe hartjen begeert, z8l ie kOnnen
kriegen, deerne. Want ik ben rieke, mot ie weten."
„Dat wete ik," kon ze zich niet houden licht te spotten.
„Bie mien stek 't neet op twintig, vief en twintig
gulden," zeide hij. „Ie hept mien moar te vroagen en ie
hept 't deerne."
Hij ging naar de kast en schonk zich een borrel in.
„Alles, wat ie mien vroagt kan 'k oe geven," praalde
hij. „Wat ie ook hebben wilt."
Ze zweeg, en liet hem haar hand. Ze was gelukkig,
omdat haar opoffering zoovelen blij stemde, en ze trachtte
met geweld haar afschuw voor hem opzijde te zetten. Ze
was gewoon v6Or alles rustig te zijn : en nooit was haar
glimlach, rustig-berustend, schooner geweest dan in deze
dagen, zoodat haar broers begonnen te gelooven, dat ze gelukkig was om het geluk : ze wisten niet, dat ze gelukkig
was om haar onbewust-gedragen leed en dat haar glimlach
de smart was om haar verloren lev en.
Peter Strie hoorde het in Bathmen in het huis van
de Wolters, dat Trientje en Piet Nievelt trouwen
zouden.
Hij vernam het na den avond, dat hij voor het eerst
dronken was, zoodat de twee vrouwen hem op bed gesjord
hadden.
Toen hij opstond, vol schaamte over zichzelven, besloot
hij weder zijn zwerversleven aan te vangen liever dan in
dit huis te blijven. Op den drempel stood Hilde, die
hem vroeg, waar hij heen wilde gaan.
Hij antwoordde, dat hij weder het land op-trok. Zij
lachte. Haar oogen maakten hem dol.
„Woaru.mme lath-ie ?" vroeg hij ruw. „Ie zolt 't mien
zeggen."
„Ik ?" schaterde ze. „Mag ik noe ook neet lachen,
a'k dat wille."
„Ie lacht ergens umme," riep hij wantrouwend. „Dat
mot."
„Noe joa", bekende ze, „ik lache oak ergens umme.
Ik wil 't wel weten."
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„Woarumme lach-ie dan ?" schreeuwde hij, en greep
haar vast. Zij ontworstelde zich.
„Ik bate mien deur oe neet dwingen," hijgde ze.
Geet
oe neet an, woarumme ik lache."
't
,,
„Ie lacht mien nut. Dat veule ik. Dat kan neet anders."„Ik lache oe oak nut", zeide ze.
„Woarumme dan ?" vroeg hij ongeduldig.
„Noe, ik wil 't oe wel zeggen : Tri e ntj en Willink
hef noe verkeering met Piet Nievel t."
„Dat 16eg ie," schreeuwde hij.
„Vroag 't dan moar oaveral," spotte ze. „Ik leege neet.'
Zonder te spreken liep hij de deur nit.
„Woar geet-e hen ?" vroeg de moeder in de kamer.
„Hi kump weerumme," zeide Hild e. „Verder kan
't mien neet schelen."
Hij ging over de heide, zonder dat hij nog wist waar
heen. Eindelijk besloot hij T ennis Sch olten in Averkamp op te zoeken en het dien te vragen. T ennis Scholten
Wilde hem haar daad verklaren, maar Peter riep : „Ik
vroage oe allenig moar of 't woar is, of neet. 't Andereis mien onverschillig."
„Ja, 't is waar," zeide Tennis S ch olte n.
„Ik danke oe," riep P e t e r en hij nam afscheid.
Een paar dagen doolde hij rond, om Trientje teontmoeten, en haar te pesten dat ze een ouden man had
genomen. Eindelijk zag hij haar aankomen.
Zonder aarzeling liep ze door op het pad, waar hij
ging, en terwijl ze hem naderde sloeg ze haar oogen niet,
neer. Aileen was haar kleur iets hooger dan anders. Hij
liep langs haar heen, en durfde haar niet aanzien. En
toen hij zeker wist, dat ze ver van hem moest zijn, rende
hij weg, of hij schuld had en niet zij . . . .
Dien avond verscheen hij weer in het huis der W o 1t e r s. Loom zette hij zich neer bij de tafel, en Hilde
wenkte haar moeder hem met rust te laten. Hij, prikkelbaar, wachtte een woord, waarop hij driftig zou kunnen
ageeren : dock, daar de vrouwen zwegen, kon hij zijn stille
woede niet uitvieren en bleef hij benepen bij de tafel zit-
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ten, tot Hilde de stilte door haar luid gelach uitschudde,
en ze bij hem kwam zitten.
„Is 't woar of neet, dat ze met een ander get?" vroeg ze.
„Joa," zeide hij, „ie hebt geliek ehad. 't Is met Piet
Nievelt."
„Noe hoaf ie oe heelemoale Been zorgen meer in 't
heufd te halen," lolde ze. „Noe heur ie bie ons en bie
gien mensche anders."
„Noe heur ik bie oe," zeide hij moede. Zij kwam naar
hem toe, en sloeg haar armen om hem heen, haar oogen
in zegevierenden lach.
„Noe heur ie bie mien," riep ze, teeder door haar
triomf. „Wi heurt bie mekander, Peter Strie, de zunne
van Hannes en ik, de dochter van G eusje Wolters."
„Neum mien vader's name neet," vroeg hij, bij na willoos. Het was hem als twee avonden tevoren, Coen hij een
oogwenk voelde, dat hij te veel had gedronken. Hij kon
niet denken, wanneer ze tegen hem lachte.
„Woarumme za'k oe vader's name neet neumen,"
spotte ze.
„Umda'k dat neet wille," riep hij nit.
„En woarumme wi'j dat neet, mien jungske," schaterde ze.
„Iimda'k neet wille, dat-ie-'m tegeliek met mien neumt,"
zeide hij dof, in zijn roes van gedachteloosheid. Hij had
zijn hoofd gebogen, versuft.
„En a'k 't noe toch doO," prikkelde ze hem tot tegenstand. „En a'k 't noe toch zegge, dat ie en oe vader een
potnat bint. En a'k dat noe toch zegge, toch zegge ? !"
„Ie loat mien neet denken," zeide hij suf. „Ik wAte
neet, wa'k zeggen mot."
„Ik wil," riep ze, en ging van hem af-staan, maar
ze bleef door-lachen, „ik wil, dat-ie 't zult begriepen, dat
ie en oe vader noe geliek bint."
„En a'k dat neet doil," zeide hij suf.
„Dan za'k 't oe leeren.," schreeuwde ze, en ging
dicht bij hem staan.
Hij stond op, in zijn voile wilskracht.
„En ik zegge oe," zeide hij, „da'k hier zal blieven,
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umda'k anders gien huus heb en da'k neet an oe schurke'igen mee wil d.oSn."
Ze lachte. Hij bleef haar aanzien. Nog lachte ze. Maar
toen ze zijn trots niet buigen kon, sloeg ze haar oogen
neer, en huichelde zwakheid.
„Ik holde van oe," zeide ze. „En ik wil oe fleet dwingen, met ons In ge te doOn."
„Ik wil mien brood eerlijk verdeenen," riep hij nit,
en ik zal 't stuksken grond achter 't huus bebouwen.
55
Wat-ie doOt geet mien neat an."
„En a'k met andere jongens goa," coquetteerde ze.
„Dat mot ie neet woagen," dreigde hij. Weer lachte ze.
„Dacht ie, dat ik mien deur oe de les liet lezen ?"
vroeg ze. „Ie hoalt oe allemoale muzenissen in 't heufd.
Kop rechtop, dan kom ie 'er."
„Joa," riep hij woest, „dan kom ik er. Hoe hei'j geliek."
,,Ilmdat oe vader en ie altied oe heufd rechtop hebt
eholden," spotte ze, „bin ie allebeide hier ekommen. Moar
ie hoeft oe woarempel neat zoa ver boaven mien te stellen.
Ik hebbe oe vader ekend, Hannes S t r i e, den zoepert."
Hij werd bleek van woede. Zij leunde nonchalant tegen
de kast, en lachte maar.
„Hannes Strie, den zoepert. Hannes Strie, den
zoepert," herhaalde ze, zeker van haar macht.
„Ie Kat zwiegen," zeide hij mat.
„Ik zal zwiegen as mien dat goeddunkt," kijfde ze.
„Ie mot goed begriepen, daw wi oe hier allenig in huus
hebt enoamen, umdat 'k van oe holde."
Wi hoaft d'r noe neat meer oaver te proaten," zeide hij.
55
,,A'j noe moar goat begriepen, wat wi hier in hugs
van oe verlangt," lachte ze. Bartes te Riele kwam binnen, een gestroopten haas in de hand, dien hij op tafel sweet.
„Da's iets um te eten," zeide hij. „Da's een kanjer."
„Hier hebbe wi onzen landbouwer," riep Hilde spottend, terwijl ze naar Peter wees. „Da's zoa'n broaf
mensche, dee zal an zukke dingen neet doOn."
vader was anders," zei Bartes bewonderend.
55 Zien
Heeremientied
5 wat kon dee zoepen."
55
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„Joa," riep Gensje, „dee kreeg eedereene met zoepen
onder de toafel. Weet-ie nog den oavend, dat-e bie L a m merts in-ebroaken had" . . . .
„lief mien vader in-ebroaken ?" schreeuwde Peter schor.
„hoar natuurlijk," deed Hilde heel verwonderd. „Woar
love wi anders van ?"
Toen stond Peter op.
„Dat he 'k neet eweten," hijgde hij. „Al dat eweten had."
„Wat had-ie dan edoan ?" vroeg Hild e.
„Dan ha 'k edaon," riep hij uit, „wa 'k noe doO-oe
ajuus zeggen."
„Te goat hier neet vandan," zeide Hilde en ze ging
voor den uitgang staan.
„Bin ik hier in een gevangenis," riep Pete r. „Loat
mien deur."
Terwijl ze bleef staan in onzegbare woede, lachte ze
hem tegen.
„Te goat d'r neet nut" waarschuwde ze.
„Meken," schreeuwde Peter, „loat mien deur, of d'r
kump ongelukken van. Ik magge doOn, wat ik wille.
Noe is 't veur altied nut tusschen ons."
„Dat meen-ie moar," spotte ze, „a'j d'r nut wilt, goa
dan oe gang," en ze liet de deur vrij. „De menschen zult
oe 't leven wel zoa zoer maken, da'j al heel gauw weerumme
kumt."
„Dat z011e wi zeen, "riep hij sterk. En hij liep de heide op.
„M kump weerumme," stelde Hi 1 d e zichzelf gerust.
Met opgeheven hoofd ging Peter over den weg, in
de richting van Merloo. Maar terwijl hij voortschreed,
bedacht hij, hoe onzinnig eigenlijk zijn vlucht was. Waar
moest hij naar toe ? Alle huizen waren voor hem gesloten.
Scherper nog voelde hij, dat het onmogelijk was op de
heide te blijven, zonder het beschuttende dak der W o 1 ters, Coen de veldwachter van Merloo hem op een afstand
volgde. Het was Loch algemeen bekend, dat hij met
Geusje en Hilde en Bartes te Riele heulde. Hij
hoorde, dat men hem op straat voor dief schold , en een
ander riep treiterend Hilde's naam.
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Hij wilde het land niet verlaten, omdat hij zich wreken
wilde. Hij vond alleen maar bescherming in een huis, dat
iedere jonge man moest mijden. Hij werd daar heen gedrongen, zooals men een boost naar de valklem dwingt. De
angst der menschen, het noodlot en zijn trots hadden hem
opgedreven, en H i 1 d e's donkere oogen lachten zoo vol verlokking. En Trientje zou nu trouwen met Piet Nievelt.
Zooals zijn vader eens J ann a Jannink had laten
wachten bij de heuvels, zoo liet hij Hilde naar hem verlangen, en het deed hem goed te denken, dat ze in twijfel
verkeerde, of hij terug zou komen.
Weder zwierf hij op de heide. De herfstavonden waren
kil, en als hij beschutting in een schuur zoeken wilde,
kwamen de boer en zijn knechts met speurende honden en
joegen hem weg ; er was geen gehucht op de heide, dat
hem niet als vagebond kende. Zoo was hij gedwongen bij
regen en ontij op het land te blijven ; van den Jood, die
hem iederen avond bij de heuvels wacb.tte, kreeg hij zijn
voedsel. Hij hield het uit tot den winter.
Een dag hoorde hij van den Jood, dat Tri entje
Willink getrouwd was met Pi et Nie v el t. Daarom
hadden de klokken geluid, den heelers dag. Het was feest
geweest, en hij was een schooier langs den weg. Het leek
hem, of hij ze tezamen zag dansen, vol jolijt jubelde de
muziek, en alle menschen lachten. Dienzelfden avond wist
Hilde, dat hij terug zou komen, en ze had haar moeder
en Bartes te R iele gevraagd het huis uit to gaan, daar
ze hem alleen wilde wachten. Het haardvuur brandde gezellig, de vlammen knetterden spelend om 't hout en ze
had het roode jak aangetrokken, dat haar het beste stond.
Zwijgend trad hij binnen. Ze deed, of ze hem niet
hoorde. Hij ging zitten, en zag aanhoudend naar haar.
Hij voelde, dat hij haar schoonheid niet kon missen, evenmin als de schoonheid der heide. Ze boog zich iets voorover, haar handen gevouwen op de knieen, zoodat de gloed
der vlammen haar gezicht rossig stemde, langs haar oogen
en haar voorhoofd en hour haar.
Hij stond op, en legde zijn hand op haar schouder.
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Ze bleef roerloos zitten. Wild trok hij haar naar zich toe.
Zij liet zich kussen en lachte.
„Kom bie mien zitten," noodde ze, en schoof een stoel bij.
„Heb ie edacht dat ik weerumme zol kommen?" vroeg hij.
„Nat-uurlijk," lachte ze, „ik wete toch, dat ie neet
zonder mien kOnt."
„Nee," riep hij, bevangen door de en-scene-gezette
mystiek, die haar omringde.
Dicht drong ze zich tegen hem aan, en 't leek hem
of haar adem zijn bloed stolde.
„Noe he'k oe," hij gde hij, „en gien mensch op de
wereld blif mien trouw. Op oe, en op oe allenig kan ik mien
in de wereld verloaten."
„Joa," lachte ze met lichten spot, „op mien allenig."
„A'k oe noe nog verleezen}nost," droomde hij, „meken,
dan hield ik 't neet nut."
„Nee, dat gleuve ik," zeide ze.
„Wat is dat toch in oe ?" vroeg hij, „dat-ie mien
dwingen kOnt, woar ie mien hebben wilt ?"
„Dat trump umdat de menschen oe zoa slecht kept
behandeld," lachte ze.
„Nee, nee dat is 't neet," zeide hij zwaar. Hij had
een gevoel, of hij zoo, mat en willoos, zonder de steun
parer armen, op den grond zou kunnen vallen. Zij hield
hem vast, en bleef tegen hem aangeleund
Langzaam doofde het ho-utvuur. . Het duister werd
een oneindige last voor zijn versuft brein, en doffe droomen
benevelden zijn slaap.
Den volgenden morgen kreeg hij tot zijn verbazing
een brief van T r i en t j e. Ze zou hem dien avond bij de
Twellosche kerk wachten. In den middag al moest Peter
op weg, daar hij vele uren te gaan had. Hij besloot den
nacht in een schuur te Terwolde of Nijbroek door te
brengen ; daar kenden hem de menschen minder, en wellicht
was er plaats.
Ze was niets veranderd. Ze was rustig, of ze gelu.kkig
was. Heel gewoon vond ze het, dat ze hem een briefje
had gestuurd, nu ze hem spreken wilde.
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„Ik heb oe een heel ende loaten loopen," zeide ze.
„Joa, dat hei'j," antwoorde hij. „Wat heb ie mien noe
te zeggen?"
” Ik heb d'r paver noa-edacht," aarzelde ze, „wat 'r
van oe terecht is ekomen."
Tezamen gingen ze over den donkeren heerweg. Het
dorp was onverlicht, de nacht duister.
„Ileb ie d'r wat mee te maker ?" riep hij ruw.
„Nee dat he'k neet," bekende ze. „Moar ik wol oe
vroagen, dat ie wat zOlt oppassen. Anders mask ie oe leven
kapot."
„En a'k dat wil," spotte hij dreigend. „Ma'k neet
meer doOn, wa'k wil ?"
„Ie mot bedenken, dat-ie een Strie bint," zeide ze
plechtig.
„Hahaha," gierde hij. „Kom ie mien doar nog mee
anzetten. Hahaha. Dee is goed."
„Ik bin oe vrind," fluisterde ze, „en ik wol zoa graag
da'k oe helpen kon."
„Dat ku'j nooit," schreeuwde hij. „Ik heb in de laatste
doagen begrepen — da'k in de macht van den Duvel bin,
— dee hold mien in zien klauwen."
„De Duvelshoak," schrok ze. „Doar kump 't van."
„Ik bin verloren," zeide hij droevig.
„Nee, dat bi'j neet," troostte ze. „Allenig mot-ie d'r
veur warken, um oe-zelf te redden. Dan kan alles weer
goed wOrden."
„Nee, nee," riep hij. „'t Is noe veur altied mis met
mien."
„As ie noe 'ns wilt probeeren," zeide ze, „um uut 't
huus van de Wolters te goan. Da's veur oe 't begin
van alles."
„Zi holdt mien doar vaste," huiverde hij, „of het met
duvelsch geweld is."
Ze wrong haar handen, of ze zelf getroffen was door
een machtig leed.
„Oa, oa," huilde ze, „goa hier toch uut 't land,
Peter St ri e. Goa uut 't land."
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„Ik doo 't neet," schreeuwde hij. „Wat d'r ook van
kump, ik blieve hier !"
„Wat mot d'r dan van oe worden ?" riep ze nit.
„Ik blieve op 't land," zwoer hij. „De heide is van
mien, ik heure op de heide thuus."
„Ik roa'j as 'n zuster," snikte ze in doodsangst. „Ik
heb oe hier loaten kommen, umda'k alles veur oe doOn
wil, wa'k kan, um oe te redden."
„Te hoaft oe neet meer met mien te bemeuien," dreigde hij. „Wi goat noe onzen eigen weg."
„Wat ie van mien hebben wilt," smeekte ze, „um oe
te helpen, kOn ie van mien kriegen."
„Ik wil niks van oe hebben," hoonde hij, „wi heart
noe neet meer bie mekoare, en nooit kan 'k iets van oe
annemmen."
„Spul toch neet met oe leven, veur de laatste moal
vroag ik 't oe," bad ze.
„Nee," zeide hij norsch, „ik hebbe niks met oe te
maken."
(Wordt vervolgd).

ZUIDWEST-CELEBES
DOOR

Dr. E. B. KIELSTRA.

In het December-n°. van den jaargang 1904 van dit
tijdschrift werd de volstrekt onhoudbare toestand geschetst,
waarin gaandeweg, dank zij ooze volstrekte onthouding of
geheel onvoldoende bemoeling, ons gezag op ZuidwestCelebes was geraakt.
Onder den invloed van het vijandig gezinde Boni was
ons aanzien ook in de andere inlandsche staten tot een
bedenkelijk laag peil gedaald. Op zichzelf was derhalve
een krachtig optreden onvermijdelijk geworden ; maar het
was ook zeer in het belang der bevolking dat ons bestuur
zich meer deed gelden, aangezien zij in hooge mate te lij den
had van willekeur, van onveiligheid, van regeeringloosheid.
De overtuiging dat niet langer aan de inlandscite
bestuurders kon worden toegelaten, de gesloten overeenkomsten als scheurpapier te beschouwen, bestond reeds bij
de Regeering toen bovenbedoeld opstel het licht zag. De
omstandigheden, in het bij zonder de zorg voor de handhaving der onzijdigheid in de Indische wateren tiejdens den
Russisch-Japanschen oorlog, leidden er evenwel toe dat
eerst in den loop van 1905 tot de vereischte machtsontwikkeling kon worden. overgegaan.
Sedert zijn er vijf jaren verloopen, en is het oogenblik
gekomen om na te gaan wat in dat tijdsverloop is verricht
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en bereikt. Het is onze bedoeling, dit te doen in een algemeen overzicht waarbij wij, om de hoofdzaak niet uit het
oog te verliezen, vele bijzonderheden ter zijde laten. Ook
wat in de laatste jaren op den Zuid-Oostelijken landtong
en in Midden-Celebes geschiedde laten wij thans buiten
beschouwing ; ons overzicht zal dus niet anders zijn dan een
vervolg op ons vroeger opstel over „Een land van onrust".
De eerste daad van krachtig optreden was, in April
1905, de bezetting van de havenplaats Pare Pare op de
Westkust.
Wij hadden daartoe het volste recht : in de overeenkomsten met de vorsten van Sidenreng kwam sedert vele
tientallen van jaren de verklaring voor, dat Pare Pare
„het onverlet eigendom" is van het gouvernement, en den
vorst slechts in bewaring werd gegeven op voorwaarde dat
hij op eerste aanvraag de plaats zou teruggeven zoodra wij
haar in eigen beheer wenschten te nemen. Men had, van
dit laatste, wel steeds de hooge wenschelijkheid ingezien ;
in 1824 en in 1854 was er zelfs toe besloten, in laatstgenoemd jaar op dringend verzoek van den vorst zelven ! —
maar er was niets van gekomen ; ook in deze had de
ellendige politiek van onthouding gezegevierd.
Met Welk gevolg ? Dat Pare Pare, voor onze tegenstanders, de haven van invoer was van wapenen en munitie ,
en vooral, dat het, op ruimer schaal dan men vroeger kon
vermoeden, de haven van uitvoer was van slaven, uit het
ons tot voor korten tijd nog vrij onbekend centraal-Celebes.
De bezetting was dus noodig voor onze staatkundige
belangen, en voor de belangen der binnenslands gevestigde
bevolking. Zij was bovendien noodig wegens overwegingen
van fiscalen aard.
Om een einde te waken aan het belangrijk tekort op
het jaarlijksch budget van Zuid-Celebes was n.l. sinds eenige
jaren in beginsel besloten, te Makassar — sedert 1847 vrijhaven — in- en uitvoerrechten te heffen en, ter voorkoming
dat de handel zich naar de havens der inlandsche staten
verplaatsen zou, met deze de noodige overeenkomsten te
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maken zoodat ook daar dezelfde rechtenheffing kon plaats
hebben. Door de bezetting nu van de belangrijke haven
van Pare Pare zoude worden voorkomen, dat daar een
omvangrijke smokkelhandel werd gevoerd.
Bovendien begreep men dat een goed beheerde, gunstig gelegen haven als deze van grooten invloed zou zijn
op de ontwikkeling des lands , en inderdaad kan men nu
reeds van sommigen de voorspelling hooren dat in de toekomst, als de geheele zuid-westelijke landtong door goede
wegen zal zijn doorsneden, Pare Pare, in plaats van Makassar,
de hoofdplaats van „het gouvernement van Celebes" worden zal.
De gelegenheid, door het bezetten der plaats te doen
wat zoo lang verzuimd was, deed zich voor in 1904, toen
de vorst van Sidenreng overleed. Met zijn opvolger, wien
onze bedoelingen ten deze werden medegedeeld, werd overleg gepleegd ten aanzien der voor onze vestiging noodige
terreinen, en intusschen werden door ons bestuur zijne
aloude rechten op Pare Pare hernomen. Eene compagnie
infanterie werd daartoe hier gelegerd.
Toen onze vestiging aldus een voldongen feit was
geworden, bleek het weldra dat de nieuwe radja zich
daarbij niet goedschiks zou neerleggen. Op aansporing
van den radja van Gowa zonden de zelfbesturen van den
Adjataparangbond (zie beneden), waartoe, behalve Sidenreng,
ook twee onder zonen van Gowa's vorst staande landschappen behoorden, den 18 den Mei de met hen gesloten overeenkomsten aan den Gouverneur van Celebes terug. Eene
formeele oorlogsverklaring dus, weldra gevolgd door
vijandelijke daden van Sidenreng's kant. Talrijke benden
gewapenden nestelden zich in de kampongs en op de
heuvel.s rondom Pare Pare ; een nabij het bivak onzer
troepen gelegen heuveltop werd versterkt ; igewapende posten
kwamen steeds dichter bij ; een herhaald verzoek om de
benden terug te trekken baatte niet, de stemming werd
steeds vijandiger. Nu rukte de bezetting, versterkt met
eene landingsdivisie der marine, uit ; zij nam en vernielde
de schansen en loopgraven des vijands, bracht hem belang-
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rijke verliezen toe en sloeg een tegenaanval op het bivak
af. De radja van Sidenreng vluchtte en legde weinige
maanden later zijne waardigheid neder, dock de bevolking
bleef vijandig gezind. In afwachting dat, in verband met
de straks te bespreken operatien elders, het oogenblik zou
gekomen zijn om het binnenland in te rukken, werd de
bezetting tot drie compagnieen versterkt.
Medio Augustus traden deze aanvallend op ; na de verovering van 's vijands stellingen op den 17 dell dier maand,
achtte men het verzet in Sidenreng gebroken.
Intusschen was de verhouding tot bijna alle inlandsche
staatjes op Zuidwest-Celebes in de laatste maanden meer
en meer gespannen geworden. Boni rustte zich uit tot
den strijd, en vond de belangrijkste landschappen bereid,
zijne partij te kiezen ; niet-alleen Sidenreng, maar ook
Wadjo en Loewoe, Gowa en andere.
De radja van Gowa, die reeds bij de begrafenis van
den vorst van Sidenreng in September 1904 onzen resident
op onbeschofte wijze behandeld had ; die zich in Januari
1905 niet ontzag, zijn broeder en twee zijner zonen met
een groot aantal gewapenden in prauwen over zee naar
Sawito, een der boven bedoelde staatjes van den Adjataparangbond, te zenden ter ondersteuning van een faminelid, dat tegen het inlan dsch bestuur in verzet was gekomen 1) ;
die, als boven werd herinnerd, in Mei de bestuurders dier
staatjes overhaalde alien band met ons bestuur te verbreken, ging eindelijk zoover dat hij weigerde de brieven
van onze best-uursambtenaren in ontvangst te nemen, en
dat hij twee der invloedrijkste regenten in de gouvernementslanden tegen het bestuur opruide.
In verband met de loopende geruchten, dat Boni en
Gowa invallen in het gouvernementsgebied beraamden
1) De resident ging met een gouvernementsstoomboot, waarop een
detachement militairen was ingescheept, de prauwen achterna en bracht
deze, zonder dat feitelijk verzet werd geboden, naar Makassar terug. De
gewapende Gowareezen en hunne aanvoerders werden vrijgelaten nadat de
vorst de hem opgelegde boete van f 10.800 betaald had.
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en dat zelfs de hoofdplaats Makassar van Gowa's zijcie
bedreigd werd, werden de noodige defensieve maatregelen
genomen, terwijl intusschen op Java de krijgsmacht werd
in gereedheid gebracht, aan welke de taak zou worden
opgedragen om den overmoed onzer tegenstanders voor
goed te breken.
Aangezien Boni de ziel was van het verzet, werd het
wenschelijk geoordeeld diens vorst in de eerste plaats te
dwingen, zijne vijandige houding te laten varen , wanneer
dit doel bereikt was, zouden de andere landschappen te
gemakkelijker volgen.
Hoe weinig leans er — na al het gebeurde in de
laatste jaren — ook was, dat door onderhandelingen het
optreden der gewapende macht nog zoude kunnen worden
vermeden, de Indische Regeering meende dat nog eene,
maar dan ook laatste poging moest worden beproefd. Zij
stelde derhalve, den 2lsten Juni 1905, aan haren vasal, den
radja van Boni, de volgende eischen : nakoming der contractueele verplichting om mede te werden tot de overdracht aan het gouvernement, tegen billijke schadeloosstelling, van het recht tot hefting van in- en uitvoerrechten ,
erkenning van het recht van het gouvernement tot uitoefening van het havenbeheer en de havenpolitie in het
landschap Boni en, in verband hiermede, tot plaatsing van
gouvernements-ambtenaren aldaar. Dit ultimatum werd door
den resident, met drie oorlogsschepen, naar Boni overgebracht. De commissie van drie aanzienlijke inlandsche
ambtenaren, die het den leenvorst overhandigde, werd door
eene groote menigte gewapenden bedreigd en beleedigd,
dock keerde ongehinderd aan boord terug. Eenige dagen
later werd het antwoord van den radja ontvangen , het
was in zoodanige termen vervat, dat alle pogingen, om hem
tot betere gedachten te brengen, nutteloos moesten worden
geacht. Als eerste daad van vijandschap onzerzijds werd
hem dus bericht, dat zijn landschap voor alien in- en nitvoer gesloten werd.
De zee- en landmacht, voor het herstel van het Neder-
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landsch gezag in Zuidwest-Celebes aangewezen, was den 18den
Juli 1905 ter reede van Badjowa vereenigd. Men herhaalde
nu, bij den radja, de bovenvermelde eischen, aangevuld met
die van vergoeding der gemaakte kosten en van de sluiting
van een nieuw contract. Toen hierop, den 21sten, een weigerend antwoord was ontvangen, nam de expeditie een aanvang.
Het zal voor hem, die den loop van zaken sedert 1896
met eenige aandacht heeft gevolgd, wel geen betoog behoeven, dat onzerzijds de meeste lankmoedigheid is betracht
ten aanzien van Boni's laatsten vorst, die zijne verplichtingen als leenman met voeten trad en de ernstigste waarschuwingen in den wind sloeg. Slechts noodgedwongen
moest de Indische Regeering eindelijk naar de wapens
grijpen cm hare rechten te handhaven.
De opdracht, aan den commandant der expeditie gegeyen, was in hoofdzaak de volgende. Allereerst moest in
Boni zelf alle gewapend verzet gebroken, de leenvorst en
zijne verwanten gevangen genomen, de teekenen van gezag,
de rijkssieraden, aan ons uitgeleverd worden. Men zou dan
in de gelegenheid zijn, rust en orde in geheel Boni voor
goed te verzekeren.
De expeditie zou verder naar Loewoe (Loehoe) oprukken wanneer dit de te stellen eischen mocht afslaan, en
ook daar gehoorzaamheid afdwingen zij zou eindelijk alle
rijkjes, die Boni in den strijd mochten steunen, bezoeken
en ook daar handelend optreden ter verzekering van eene
rustige toekomst.
Dat overigens de troepen verplicht waren, het bestuur
krachtig ter zij te staan bij de ten uitvoerlegging van alle
noodig geachte bestuursregelingen, ligt voor de hand.
Volgens de ingekomen berichten zou, in Boni, de
meerderheid der bevolking ons geenszins vijandig gezind
zijn. Ook daarom werd aan de expeditionaire macht een
zoo gematigd mogelijk optreden voorgeschreven.
Reeds kort na den aanvang van de militaire operation
bleken die berichten alleszins juist, en dit gaf aan die
O. E. X 8

14

210

ZUIDWEST-CELEBES.

operation een buitengewoon gunstig verloop, al gingen,
door een verkeerde keuze van de landingsplaats, aanvankelijk eenige dagen onbenut voorbij.
Feitelijk nam de oorlog met Boni den 28 sten Juli een
aanvang; maar op dien dag leed de Bonische krijgsmacht
zoo groote verliezen dat, als met 44n slag, de strijd was
beslist. Toen den 30 sten, de troepen ter hoofdplaats Watampone verschenen, vonden zij haast geen tegenstand meer
en weer alles op een overhaaste vlucht, ook van den
radja zelven.
Deze, steeds door onze troepen vervolgd, werd den
18 den November 1905, met zijn gevolg, in Wadjo gevangen
genomen. In 't voorbijgaan zij hier vermeld, dat hij, van
alle waardigheden ontzet, naar Java werd overgebracht,
waar hem Bandoeng, later Samarang als verblijfplaats werd
aangewezen , hij ontvangt, voor levensonderhoud, f 500,—
per maand.
Reeds na den dag der landing van onze troepen heeft
hij dus geen invloed op den loop der zaken in Boni meer
kunnen oefenen, en weldra was deze geheel in ons
voordeel. Den 4den Augustus kwamen de hoofden van
Zuid-Boni in Onderwerping, op voorwaarde van inlevering
der vuurwapenen en van de „ornamenten" (teekenen van
gezag der hoofden, als de rijks-sieraden bij de vorsten).
En, ongetwijfeld ook tengevolge van rusteloos patrouilleeren,
weinige dagen later onderwierpen zich vele hoofden in het
overig deel van Boni : den 8 sten Augustus vijf van de zeven
hadatleden (leden van den rijksraad), waaronder de rijksbestierder. Den 10den Augustus werden de voornaamste rijkssieraden ingeleverd.
De bevolking, bevrijd van den radja en de willekeur
van diens trawanten, toonde zich overal vredelievend, en
den 21 sten reeds kon eene voorloopige bestuursregeling
worden getroffen, waarbij de commandant der drie to
Watampone achterblijvende compagnieen als civiel gezaghebber optrad. De hoofden namen met die regelingen
genoegen , ook, zij het na eenig tegenstribbelen, met de
aan Boni opgelegde oorlogsschatting van f 70.000.
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Aldus was binnen enkele weken, of wel beschouwd
binnen weinige dagen, geheel Boni ten ondergebracht, en
nu voor goed. De expeditie, waartegen zoo velen in den
lande hadden opgezien, had een schitterend verloop gehad ;
dank zij de goede leiding, maar ook het feit dat de strijd
wel gevoerd was tegen het vorstenhuis, maar niet tegen
het yolk, dat zich spoedig met vertrouwen onder onze
leiding stelde. Den 25 sten Augustus konden de onzen zich
naar het, ten Noorden van Boni gelegen Wadjo richten ;
hier werd, onder den indruk der in Boni behaalde zege,
in 't geheel geen tegenstand geboden en was dus alle
gebruik van wapenen onnoodig. De bevolking bleek goedgezind, en al spoedig teekenden vijf van de zes voornaamste
hoofden de korte verklaring van onderwerping. Daarna
werd Sopeng (ten N. W. van Boni) bezocht, daar de vorstin
zich niet naar onze wenschen gevoegd, en haar yolk deelgenomen had aan het eerste gevecht bij Par4 Pare en aan
een inval op ons grondgebied. Ook hier werd, zonder
strijd, aan alle eischen voldaan.
Wie zich herinnert welke overmoedige houding Wadjo
in vroegere jaren, o.a. in 1860 en 1873 aannam, moet wel
getroffen worden door den indruk van — eindelijk ! —
.zelfbewust handelen onzerzijds.
Men kon nu, begin September, tegen Loewoe optreden.
Ook aan dit landschap waren, einde Juni, de voorwaarden medegedeeld welke, indien zij werden aangenomen,
wapengeweld onnoodig zouden maken. In de eerste plaats
werd gevorderd het sluiten van een nieuw contract ; in de
tweede plaats afstand, tegen schadeloosstelling, van de
in- en uitvoerrechten, de uitoefening der havenpolitie en
het havenbeheer, en, in de derde plaats, afstand, tegen
schadeloosstelling, van alle aanspraken, op de Possostreek
(midden-Celebes). Bij de besprekingen, over een en ander
gevoerd, deed men onzerzijds duidelijk uitkomen dat aan
alle lankmoedigheid eenmaal een einde kwam en dat,
indien van de wapenen moest worden gebruik gemaakt,
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van het geven van schadeloosstellingen natuurlijk geen
rede meer zou. zijn.
Binnen den gestelden termijn werd echter bericht ontvangen, dat het bestuur van Loewoe niet genegen was, de
gestelde voorwaarden aan te nemen derhalve werd —
begin Juli — in afwachting van verdere maatregelen ook
Loewoe voor alien in- en uitvoer gesloten, en bleven de
toestanden voorloopig onveranderd totdat, na de in Boni
en Wadjo behaalde successen, troepen voor Loewoe beschikbaar waren. Aan de vorstin werd nog een ultimatum
gesteld en, Coen dit was afgewezen, den Wen. September
eene betrekkelijk kleine macht — twee compagnieen infanterie en eene landingsdivisie der marine — nabij Palopo,
de hoofdplaats, ontscheept. Nog denzelfden dag werd, met,
ernstige verliezen aan 's vijands zijde, Palopo veroverd, en,
gelijk in Boni, was ook hier, in een slag, het georganiseerd
verzet gebroken. De voornaamste hoofden kwamen in
onderwerping en leverden hunne vuurwapens in, den l8den
teekende de vorstin van Loewoe de korte verklaring van
onderwerping met aanvaarding van de haar gestelde eischen,
waaronder nu, in plaats van het ontvangen van eenige
vergoeding voor afgestane rechten, het betalen eener
oorlogsschatting was opgenomen.
Er werden, als in Boni en Wadjo, hier voorloopige
regelingen getroffen ten opzichte van het onzerzijds op
het inlandsch bestuur te houden toezicht, en een aanvang
gemaakt met de registratie der bevolking.
Ten westen van Boni, ten oosten van Tanette, ligt het
landschap Lamoeroe, een vasalstaat van Boni.
Na den voorspoedigen tocht naar Loewoe was dit aan
de beurt om — in het laatst van September — door onze
troepen bezocht te worden. Niet het minste verzet werd
hier ondervonden alle inlandsche bestuurders boden hunne
onderwerping aan, en stemden toe in het betalen eener
oorlogsschatting.
Aldus was in korten tijd en na betrekkelijk geringen_
strijd, in de belangrijkste landschappen het ruwe werk
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verricht en onze meerderheid erkend. Doch het ligt voor
de hand, dat veelvuldig patrouilleeren noodig bleef om de
veiligheid van personen en goederen zooveel mogelijk te
verzekeren tegen de aanslag,en_ van rondzwervende rooverbenden ; dat telkens nieuwe regelingen noodig waren met
betrekking tot de bestuursorganisatie, in overeenstemming
met de begrippen en belangen der bevolking. Deze had
zich, met hare hoofden, met vertrouwen onder ons gezag
en onder onze leiding gesteld, en voor onze bestuurders
was dit een prikkel om dat vertrouwen niet te beschamen.
Voor het burgerlijk bestuur — waaraan ook, voor zoover
de omstandigheden dat eischten, officieren deelnamen — was,
ter bevordering van de materieele welvaart der bevolking,
een ruin]. arbeidsveld geopend.
Het was nu tijd, met Gowa of te rekenen.
De vorst van dit landschap was in de voorgaande
jaren — hij was in 1895 opgetreden — ons goedgezind
geweest, zooals trouwens geheel met zijn belang strookte.
In de 18e eeuw — in 1739 en 1776 — was het het Nederlandsche gezag geweest dat zijne voorvaderen in hun gezag
herstelde ; en nog in 1867 had de Coen regeerende radja
het behoud zijner waardigheid geheel aan ons bestuur te
danken gehad.
Doch de vorst van Gowa was zwak van karakter en
had dus de kracht gemist om op den duur tegenstand te
bieden en aan de inblazingen van Boni, en aan die zijner
omgeving. Zooals wij zagen, had hij dan ook, het laatste
jaar, eene bepaald vijandige houding aan genomen ; doch
er was wel reden om te veronderstellen dat hij, onder den
indruk der beslissende nederlagen van zijne „vrienden" in
Sidenreng enz. wellicht nog tot inkeer zou komen.
Hij werd, den 17 den October 1905, naar Makassar opgeroepen om zich te verantwoorden, maar verscheen niet,
zoodat de Gouverneur van Celebes den volgenden dag met
de noodige troepenmacht naar Gowa optrok. De Gouverneur werd behoorlijk door den radja in zijne wolfing
te Djongaja ontvangen en deelde hem de voorwaarden
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mede, op welke hij alsnog in zijne waardigheid zoude
kunnen worden gehandhaafd. Die voorwaarden werden
aanvankelijk door den radja aanvaard, maar toen zij onder
zijne omgeving bekend werden, greep deze naar de wapens
en nam hij zelf de vlucht (19 Oct.) In een paar ernstige
gevechten werden de vijanden geheel verslagen, zoodat de
vreedzame bevolking weldra terugkeerde en reeds den 25sten
October eenige verwanten van den vorst, en den i sten November de hoofden van het verzet, waaronder de rijksbestierder,
hunne onderwerping aanboden.
Rust en orde werden daarna niet meer verstoord , de
bevolking, het jarenlange wanbestuur en de vele heffingen
en onbetaalde diensten moede, was blijkbaar met ons optreden ingenomen. Ook p ier dus weder wat bij onze krijgsverrichtingen in de laatste jaren zoo dikwijls kon worden
opgemerkt, op Bali, in Djambi, in Boni enz.: wij hadden de
vorsten en hun aanhang, en verder de vijanden van rust en
orde, maar niet de bevolking tegen ons, en wij konden al
spoedig op hare medewerking rekenen om tot duurzaam
betere toestanden te komen.
Den 26 sten November werden voorloopige bestuursregelingen in Gowa getroffen, en reeds den l sten Maart 1906
konden de in Gowa aanwezige troepen voor het meerendeel
naar Makassar terugkeeren.
De radja was Noordwaarts gevlucht. Hij hield zich
geruimen tijd op in de staatjes van den Adjataparangbond,
maar toen hij, steeds door de onzen vervolgd, zich daar
niet meer veilig achtte, zocht hij een schuilplaats in het
gebergte, waar hij evenmin rust vond. Hij werd den 25sten.
December 1906 overvallen en stortte, vluchtende, met eenige
volgelingen in een ravijn, waar zijn lijk eenige dagen later
gevonden werd , het werd naar Djongaja gevoerd en daar
begraven. Zijn eenige zoon onderwierp zich daarna , toen
in 1908 duidelijk bleek dat hoofden en bevolking volkomen met de nieuwe toestanden verzoend waren, zag
het bestuur er geen bezwaar in, hem het verblijf in Gowa
toe te staan.
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Hiermede was, binnen enkele maanden, het hoofddoel
der expeditie bereikt. Boni, Wadjo, Sopeng, Sidenreng,
Loewoe, Gowa waren onderworpen, of hadden het hoofd
in den schoot gelegd. En al bleef nog, zooals beneden zal
blijken, vooral in de weer noordelijk gelegen landschappen,
zeer veel to doen, zoodat eene betrekkelijk sterke militaire
macht voorloopig niet konde worden ontbeerd, het politiek
gevaar was geweken. De commandant der „expeditie" trad
dus den isten December 1905 af, en droeg zijn tack over aan
de gewestelijke militaire autoriteit, die, voor zooveel noodig,
de beschikking over de aanwezige troepen behield ; deze
waren, in de genoemde landstreken, nog noodig als steun
van het *bestuur, dat de veiligheid moest verzekeren, de
bevolking registreeren, de oorlogsschattingen innen, de
vuurwapens innemen, de gemeenschapswegen doen aanleggen.
DdAr was dus reeds aan het einde van 1905, de „pacificatie" in vollen gang. Doch de grootste moeilijkheden, buiten
het genoemd gebied, moesten nog komen. In de Noordwestelijk gelegen. streken vooral was nog nauwelijks een
aanvang gem.aakt met de vestiging van onze feitelijke heerschappij en van onzen blijvenden invloed, — en ook die
vestiging was zoowel om staatkundige redenen als ten bate
der bevolkingen noodig. Om staatkundige redenen : zooals
wij boven zagen, hadden sommige landschappen ons, door
de terugzending der contracten, de gehoorzaamheid. opgezegd ; zij, en andere, hadden den vorsten van Boni en Gowa,
benevens tal van andere tegenstanders van de nieuwe orde
van zaken tot schuilplaats gestrekt, en zouden dus, nu
ongemoeid gelaten, eene voortdurende bedreiging blijven
van de rust op ons gebied. En wat het belang der bevolking betreft : men had werkelijk reeds genoeg vernomen
van de willekeur waarvan zij het slachtoffer was, van den
op groote Schaal gedreven slavenhandel vooral.
Midden-Celebes, en ook Oost-Celebes, plukken thans
mede de vruchten van hetgeen in de laatst verloopen jaren
is verricht, maar zij vallen buiten het kader van dit artikel.
Wij bepalen ons hier tot de „groote hervorming" van Zuidwest-Celebes, door de expeditie van 1905 ingeleid ; en
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stellen ons voor, thans, voor elk landschap afzonderlijk,
een kort overzicht te geven van hetgeen daar geschiedde
na die expeditie.
Aan den zuidwesthoek van Z.W.-Celebes bestond nog,
tot 1907, een klein, „bondgenootschappelijk" staatje, Laikang ,
aan zee gelegen en overigens geheel door gouvernementsgebied omringd. Op aandrang van hoofden en bevolking
werd het bij dit gebied ingelijfd ; de radja werd, den isten
Mei 1908, benoemd tot regent van het aldus ontstaan nieuw
regentschap. Moeilijkheden deden zich hierbij niet voor,
doch het voordeel werd verkregen dat het landschap, welks
bestuurders ons steeds goedgezind waren, niet meer kon
strekken tot toevluchtsoord van slecht yolk.
In Gowa had men aanvankelijk nog te strijden tegen
brutale rooverbenden ; doch door het flunk optreden onzer
mar4chaussees, die door hoofden en bevolking werden gesteund, gelukte het weld.ra die benden te bedwingen ; het
laatst vindt men er nog melding van gemaakt in Februari
1907. Tom kon men het land volkomen gepacificeerd
noemen, en sedert spreken de verslagen van een „onverdeeld gunstigen" politieken toestand.
In afwachting van nadere regelingen is, in 1907, WestGowa gesteld onder het bestuurstoezicht van een, aan den
assistent-resident te Makassar ondergeschikt controleur ; de
overige deelen van het landschap onder dat der ambtenaren
in het aangrenzend bestuursgebied. Aldus heeft men pier
nu overal inlandsch bestuur onder Europeesche leiding ;
een overgangsvorm, die mettertijd als van zelve leidt tot
hetgeen men „rechtstreeksch bestuur" noemt.
Ook in Boni had men in de eerste tijden na de onderwerping des lands nog last van rooverbenden die echter,
rusteloos vervolgd, gaandeweg haar bedrijf lieten. varen.
Verzet van eenige staatkundige beteekenis kwam voor in
'Tull 1906, toen het bivak ter hoofdplaats werd overvallen
door eene omstreeks 100 man sterke gewapende bende ; de
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aanval werd zoo krachtig afgeslagen, dat de helft der
vijanden daarbij het level liet. In Januari 1908 had dergelijke aanval plaats op het bivak in Zuid-Boni, met soortgelijk gevolg. De rust is daarna niet meer verstoord, en
meer en meer werken hoofden en bevolking met het best-uur mede.
De leiding der bestuurszaken is in handen van een
E-uropeeschen ambtenaar die, de plaats innemende van den
vroegeren vorst, voorzitter is van den hadat (rijksraad.) ;
ook hier zal te goedertijd het zoogenaamd rechtstreeksch
bestuur volgen.
In het ten N. van Boni gelegen Wadjo was aanvankelijk
weinig medewerking van de zijde van het inlandsch bestuur ;
de onderwerping, zou men haast zeggen, was to gemakkelijk
gegaan, men had onze kracht niet gevoeld. In de verhouding kwam belangrijke verbetering toen, naar aanleiding
van geruchten omtrent een voorgenomen aanval op ons
bivak, eenig militair machtsvertoon plaats had.
In het tot Wadjo behoorend landschap Belawa, waar
wegens het optreden van rooverbenden werd gepatrouilleerd,
werd het bivak onzer troepen in September 1906 aangevallen
door eene bende, die spoedig verdreven werd. Eene andere
bende, die zich tusschen Belawa en het meer van Sidenreng
ophield, werd uiteengeslagen en deed verder niets van zich
hooren. Na dien kwamen geene ongeregeldheden meer
voor en heeft Wadjo zich geheel naar onze bedoelingen
geschikt.
Het bestaande inlandsch bestuur, onder den in November 1906 erkenden „hoofdvorst", is hier behouden gebleven,
doch gebracht onder de leiding onzer ambtenaren. Voorloopig is de te Wadjo bevelvoerende officier belast met de
functien van civiel gezaghebber, en als zoodanig ondergeschikt
aan den assistent-resident van Boni.

Soppeng, ten 0. van Wadjo, was, zooals wij boven
mededeelden, in September 1905 zonder strijd in onderwerping gekomen ; doch toen de troepen weder vertrokken
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waren, vormde zich hier eene goed georganiseerde verzetspartij, zoodat andermaal met de militaire macht moest
worden opgetreden. Na verovering van een drietal stellingen,
aan welker verdediging lieden nit Sidenreng en Barroe deel
namen, was, tegen het eind van 1905, door de onderwerping
der aanvoerders de rust hersteld , deze werd in April 1906,
voor het laatst, eenigszins verstoord door eene bende, die
met groote verliezen werd uiteengeslagen.
Ook in Soppeng — ingedeeld bij de „Afdeeling Boni" —
is het bestaande inlandsch bestuur behouden, dock onder
de leiding gesteld van een civielen gezaghebber, als hoedanig voorloopig de plaatselijk bevelvoerende officier is
opgetreden.
Ten Westen van Soppeng strekken zich het leenrijkje
Tanette en het landschap Barroe uit. De vorstin van Tanette,

die sedert 1856 het bestuur in handen heeft, bleef ons
onder alle omstandigheden trouw , zij werd meermalen door
ons in haar gezag gesteund, — altijd was er welwillende
samenwerking. Zij heeft echter geen geschikten opvolger,
zoodat de wenschelijkheid betwijfeld moet worden van een
nieuwen afstand van het „leen" wanneer zij overlijdt.
Barroe is te klein van omvang (4 vierk. geogr. mijlen)
om aanleiding tot moeilijkheden te geven.
Zooals te verwdchten was, gaf het uitgestrekte Loewoe
meer zorgen. Wel was het landsbestuur in 1905 na weinig
strijd gedwongen, zich naar onze eischen te schikken, maar
het was bekend dat het zich slechts in een klein deel des
lands, en dan nog meest langs de stranden, met min of
meer kracht kon doen gelden; dat verschillende vasalstaten
zich tamelijk onafhankelijk gedroegen, en ook dat de binnenslands wonenden, met den algemeenen naam To-radja (bergbewoners) aangeduid, nog op een zeer lagen trap van
beschaving stonden.
Het geheele „rijk" van Loewoe is omstreeks zoo groot
als Nederland. Het strekt zich, ten N. van Wadjo, verder
langs de geheele golf van Boni uit; noordwaarts erkenden
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de To-radja tot aan het meer van Posso den vorst, of de
vorstin, van Loewoe als hun peer. Deze had wel bij de
onderwerping in 1905 alle rechten op de Posso-streek aan
ons afgestaan, maar weldra bleek het noodig, de verkregen
rechten alsnog gewapenderhand te verzekeren.
Vooraf echter hadden onze troepen nog verzet te bedwingen in Wotoe — in het N. van de Golf van Boni —
en ter hoofdplaats Palopo zelve, waar een der leden
van den rijksraad veel gewapend yolk tegen ons verzamelde.
Daarna werd in de Possostreek de oorlog tegen ons
gepredikt, doch ook hier had men, na meer dan een zwaar
gevecht, in Maart 1906 den brand onder den voet.
In het binnenland, ten W. van de hoofdplaats Palopo,
hielden zich benden Sidenrengers op, door eenige voorname
Toradja-hoofden gesteund ; in April 1906 werd een aanvang
gemaakt met onze pogingen om ook hier rust en orde te
scheppen. Deze taak bleek, in het moeilijk bergland met
zijne zwaar versterkte rotsstellingen, hooge eischen aan
onze troepen te stellen. Wij hebben slechts de namen te
noemen van Bontobatoe, dat eerst overgegeven werd toen
de buitenpoort en de hoofdingang ondermijnd waren (26
October 1906), en van de Alahstellingen, die den 13den
Maart 1907 na hevigen strijd in onze handen vielen. Eerst
toen kon men zeggen, dat het doel in hoofdzaak bereikt was;
sedert baarde Loewoe geen bijzondere zorgen meer, al
was het in Augustus 1908 nog noodig, met eene kleine
militaire macht het gezag langs de Oostkust van de Golf
van Boni te bevestigen.
De „bestuurster" van Loewoe wordt ter zijde gestaan
door een assistent-resident; de „afdeeling Loewoe" is verdeeld in zes onder-afdeelingen, alle onder toezicht van
Europeesche ambtenaren, voorloopig nog meest de bevelvoerende officieren.
Wanneer wij nu, op de kaart, den blik weder westwaarts richten, dan vinden wij, ten N. der reeds genoemde
landschappen Tanette, Barroe en Soppeng, die van den

220

ZUIDWEST-CELEBES.

Adjataparangbond, samen omstreeks 70 vierk. geogr. mijlen
groot en onderling ongeveer aldus gelegen :
Sawito
Rapang
Soepa
Alita
Sidenreng
Nepo
Zooals gezegd, hadden deze landschappen, door — op
aanstoken van Gowa's vorst, van Wien twee zonen de radja's
van Soepa en Alita waren — de contracten terug te zenden,
ons in Mei 1905 den oorlog verklaard, doch na ons boven
verhaald optreden tegen Sidenreng verbeterden hier al
spoedig de verhoudingen. De gevluchte radja van Sidenreng, tevens bestuurder van Rapang, deed afstand van zijne
waardigheden en werd vervangen door familieleden, die alle
hun gestelde eischen, ook tot betaling eener oorlogsschatting, aanvaardden ; eenige kleine landschappen, sedert 1824
tegen den volkswensch tot Sidenreng behoorende, werden
bij deze gelegenheid daarvan afgescheiden en met Nepo
vereenigd tot een afzonderlijk landschap, genaamd Maloese
Tasie. In Sawito, waar in het begin van 1906 troepenbewegingen plaats hadden ter vervolging van den radja
van Gowa, eindigde, na een hevig gevecht, alle verzet.
In de bovengenoemde landschappen Soepa en Alita werden
de radja's — die zich nooit iets aan hun gebied hadden
laten gelegen liggen — van hunne waardigheden vervallen
verklaard; in hun plaats werden andere gekozen, die zich
geheel naar onze wenschen voegden.
Aldus was in het Adjataparangsch complex de toestand
over 't geheel weldra vrij gunstig. Voorloopig werd, in.
April 1906, het bestuur over de landschappen — met uitzondering van Sawito — opgedragen aan den ambtenaar
van het binnenlandsch bestuur te Pare-Par4; dat van
Sawito en de thans te bespreken Masenrempoeloestaatjes
aan den bevelvoerenden officier. Later zijn al de hier ge-
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noemde landschappen administratief ingedeeld bij de „afdeehug Pare-Pare", onder een assistent-resident.
Ten noorden van Adjataparang en ten zuiden van het
land der Toradja's ligt de evengenoemde Masenrempoeloebond , de landschappen, waaruit deze bestaan, worden in
hunne onderlinge Jigging aldus aangeduid :
Doeri
Letta
Enrekang
Batoelappa
Kassa
MaIwa
(Sawito)

In geen deel van Zuidwest-Celebes hebben onze troepen
z46 hardnekkigen tegenstand ondervonden als hier ; in het
bij zonder in Doeri en Enrekang, Welk laatste staatje zich
ook vroeger reeds bij elke voorkomende gelegenheid tegen
onze wenschen had verzet, o.a. door aan de bekende reizigers Sarasin den doortocht te weigeren. De tegenstand
was hier moeilijker te overwinnen dan elders, wegens de
rotsachtige gesteldheid van het terrein ; en hij werd krachtig
gevoed door het besef dat, wanneer eenmaal de Nederlanders
hier meester waren, een einde zou worden gemaakt aan
de slavenjachten in de Toradjalanden, waarin de voornaamste
hoofden hum bestaan vonden.
De verschijning onzer troepen (Maart 1906) ter vervolging van den radja van Gowa gaf dan ook al spoedig
aanleiding tot ernstige gevechten ; toen deze gunstig voor
ons afliepen en dientengevolge alle Enrekangsche hoofden
in onderwerping kwamen, was er alle aanleiding, te verwachten dat ook de andere staatjes zich weldra in de
nieuwe verhoudingen zouden schikken. Doch in deze verwachting werd men aanvankelijk teleurgesteld : in April
nestelde zich de vijand op de rotsen. bij Bontobatoe in Doeri,
en eerst na herhaalde aanvallen gelukte het de volgende-
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maand, zich van zijne stellingen meester te maken. Daarna
hadden in deze streken geen belangrijke krijgsbedrijven
meer plaats, en in October 1907 betaalde Maiwa het laatste
gedeelte der opgelegde oorlogsschatting ; toen was van geen
der staatjes van Zuidwest-Celebes iets meer te vorderen.
Sedert schrijdt ook in de Masenrempoeloelanden de
pacificatie geleidelijk voort. Meermalen zijn leden van
rooverbeuden, die de afdeeling Pare-Pare nog onveilig
maakten, door de bevolking zelve gevat en uitgeleverd,
o.a. in Januari 1909, door lieden van Enrekang, — wat
als bewijs kan gelden dat de gezeten bevolking weer en
meer vertrouwen stelt in ons bestuur. De aanvoerder der
laatst overgebleven bende sneuvelde in Januari 1910.
Ten Noorden van de boven besproken landstreken
strekken zich, langs de Westkust van Midden-Celebes, nog
een zevental staatjes uit, die te zamen de Mandar-federatie
vormen :
Mamoedjoe
Tapalang
Balanipa
Binoeang
Tjenrana
Pambaoeang
Madjene.
Zij waren sinds vele jaren het tooneel van binnenlandsche twisten; er heerschte groote willekeur, de veiligheid
liet alles te wenschen. Meermalen was de steun van ons
bestuur ingeroepen om het gezag der landschapshoofden
te schragen ; zoo was in 1904 door den resident, die met
een oorlogsschip kwam, aan de meest uit Sidenrengers
bestaande bevolking van een deel van Binoeang duidelijk
gemaakt, dat zij te gehoorzamen had aan haar eigen hoofden,
en niet aan een drietal daar gevestigde Sidenrengsche
prinsen die er den baas speelden.
Het kostte, in Juni 1905, weinig moeite, met de ver-
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schillende landschappen nieuwe politieke contracten te
sluiten, waarbij, in belangrijke mate, invloed aan ons gezag
werd toegekend. Aan den eenen kant werkte daartoe mede
de zwakheid van elk landschap op zichzelve ; aan den
anderen kant wellicht ook de ervaring van voorheen dat
men, door bereidwillig de voorgelegde contracten te teekenen,
onzen bestuurders een genoegen deed zonder in de feitelijke
toestanden verandering te zien komen.
Maar indien deze laatste overweging gegolden had,
dan kwam men ditmaal bedrogen uit. De omstandigheden brachten mede dat de bij contract bedongen rechten
geen doode letter zouden blijven ; onze ambtenaren kwamen de leiding nemen over het inlandsch bestuur, en
onze soldaten kwamen de rooverbenden verdrijven die het
land onveilig maakten. Aanvankelijk ging dit alles zonder
bezwaar, en tegen het einde der maand Mei 1906 konden
de troepen naar Makassar terugkeeren. Doch toen kwam
de reactie ; de tijdelijke vestiging van onzen ambtenaar aan
de kust, te Madjene, werd overvallen en verbrand; de
controleur kon nog de wijk nemen naar Pare Pare, maar
zijn klerk en een politie-oppasser werden vermoord. De
onmiddellijk weder van Makassar gezonden troepenmacht
herstelde de rust; niet zonder enkele gevechten, waarbij
bleek dat de tegenstand door de vorstenfamiliên was georganiseerd. Doch enkele maanden later was die tegenstand
voor goed gebroken : „de meer rechtstreeksche inmenging
met de aangelegenheden der Mandarsche landschappen is
allerwege met goed gevolg bekroond, en heeft een geleidelijk
consolideeren van den toestand tengevolge gehad," — aldus
heette het in het laatst van 1906, en ook later kon men
den toestand „vrij bevredigend" noemen, al waren nog vrij
wat moeilijkheden te overwinnen, vooral in het Noorden
(Mamoedjoe), waar de vorstentelgen onderling strijd voerden.
Krachtig optreden was pier noodig om de rust te doen
wederkeeren ; en eerst toen onze troepen zich na een herhaalden aanval van eene aan de Boedoeng-Boedoengrivier
gelegen versterking hadden meester gemaakt, gelukte het
gaandeweg, de aanvoerders van het verzet meester te
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worden. In Januari 1908 waren alle hoofden of in onderwerping, Of gevangen gekomen, en daarna kon men verklaren dat ons gezag hier voor goed gevestigd was. In.
de andere Mandarsche landschappen had men nog geruimen
tijd last van kleine rooverbenden, en ook in 1908 moesten
daar nog meermalen kleine gevechten geleverd worden ; in
het bijzonder moet hier melding gemaakt worden van de
verovering der rotsvesting Boerikom (Juni 1908).
Geleidelijk komen intusschen ook deze landschappen
tot rust, en ook hier baart de toekomst geen zorg meer ;
in den laatsten tijd wordt de politieke toestand „bijzonder
gunstig" genoemd.
Mandar vormt trans eene afzonderlijke afdeeling, onder
een controle-ur van het binnenlaindsch bestuur ; de onderafdeeling Mamoedjoe staat voorloopig onder toezicht van
den daar bevelvoerenden officier als civiel gezaghebber.
In Zuidwest-Celebes is alzoo, in staatkundigen zin, wel
eene geheele verandering tot stand gebracht ! V66r 1905
had men daar, behalve het gouvernementsgebied in het
zuiden dat Gowa omringde, Boni en Tanette als „leenroerige
landen" en al de andere boven ter sprake gekomen streken
als „bondgenootschappelijke landen," Welker besturen geheel
vrijgelaten waren in de regeling der inwendige belangen
hunner landschappen, en waar, feitelijk, onze invloed zeer
gering was, — al mochten de gesloten „tractaten" allerlei
schoone voorschriften bevatten.
Thans zijn — met uitzondering van Tanette — alle
onderdeelen van dit deel van Celebes gebracht onder ons
werkdadig toezicht. Men heeft zooveel mogelijk den vorm
van inlandsch zelfbestuur behouden, waar dit aanvaardde,
door de onderteekening der „korte verklaring" de verplichting, alle van bestuurswege gegeven voorschriften na
to komen, en overal zijn ambtenaren geplaatst die de noodige
leiding kunnen geven en aan het doen nakomen dier ver
plichting de hand houden. Aan al de vroeger telkens
voorkomende moeilijkheden is nu voor goed een einde
gekomen, en er is alle reden voor de bevolking om
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juichen over den veranderden toestand. Nieuwe banen
zijn, en worden nog steeds, geopend ter ontwikkeling harer
stoffelijke welvaart ; had Nederland zich vroeger te verwijten
dat het, na Sp eelman's krachtig optreden in 1667, zoo
weinig had verricht wat pier blijvende vrede en voorspoed
kon brengen — in de laatste jaren is opnieuw gebleken, niet
het minst op Zuidwest-Celebes, dat niet in onthouding en
verwaarloozing, maar in deugdelijke uitbreiding van onzen
invloed het middel is gelegen om het Europeesch bestuur
een zegen voor de inlandsche bevolking te doen zijn.
En ook is gebleken dat men met „halfwerk", zooals
dat van 1859-60, tenslotte niets verder komt ; dat men
eens, een goed doel voor oogen hebbende, ook behoort
door te zetten tot dat doel bereikt is ; de daaraan verbonden
inspanning wordt veelvuldig beloond !
Zuidwest-Celebes, vroeger een tot Nederlandsch-Indict
behoorend gebied waarvoor wij ons in menig opzicht hadden
te schamen, is, dank zij het gevoerde, doortastend beleid
der laatste jaren, een deel onzer bezittingen geworden
waarop wij, nu reeds, trotsch kunnen zijn ; indien alle voorteekenen niet bedriegen, gaat het eene schoone toekomst
tegemoet.
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NABETRACHT1NG OP DE BALKAN-CRISIS
DOOR

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

Snel en onverwachts is in het voorjaar van 1909 aan
den staatkundigen hemel het onweder opgekomen, een
tijdlang heeft het gedreigd in gevaarlijke vlagen los te
barsten, onverhoopt en ras is het afgedreven. Terecht heeft
Europa zich verontrust over de harstochtelijke uitingen
van den volksgeest in verschillende deelen van het Balkanschiereiland, die eene ernstige verstoring van den wereldvrede schenen te zullen veroorzaken, en volkomen gegrond
was de algemeene vreugde over de overwinning der Internationale staatkunde, then Servie en Montenegro zich nederlegden bij de afwijzing hunner eischen en berustten in de
bestendiging van den bestaanden toestand. Maar het is de
vraag of die vreugde onvermengd had mogen wezen : of
zij Diet getemperd had behooren te zijn geweest door de
vrees, dat de teleurstelling en de ergernis, voor het oogenblik verkropt, bij de eerste gelegenheid de beste op nieuw,
en dan des te heftiger en gevaarlijker, zich zouden openbaren.
Van eene dergelijke overweging is weinig of niets aan
den dag gekomen, en het heeft den schijn alsof de nationalistische bewegingen in de Balkan-staten beschouwd worden
als overmoedige, berispelijke uitingen van den opgezweepten
volkswaan, nog aangevuurd door naijver en daardoor ge-
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kweekten haat. Inderdaad is het ook niet te ontkennen,
dat het nationaliteitsgevoel der Montenegrijnen en Servers,
om van de Grieken niet to spreken, zich niet kenmerkt
door bezadigdheid en bescheidenheid, en dat het voor de
mogendheden niet wel mogelijk was ter wille der ontevreden Balkan-vo lken den Europeeschen vrede in gevaar
te brengen. Doch met dat al is het onwederlegbaar, dat
met de wenschen en begeerten dier volken al zeer weinig
rekening is gehouden, en de overweging van de eischen
der tegenwoordige staatkunde veelal over het hoofd doet
zien, dat die begeerten een goeden grond hebben, dat zij
haar oorsprong vinden in de herinnering aan een grootsch
en roemrijk verleden, eene herinnering, die door den tijd
niet is verzwakt, maar krachtig voortleeft in het gemoed
der Balkan-Slaven, en als een heilig erfstuk van het voorgeslacht wordt bewaard. Dat verleden verklaart, rechtvaardigt, verschoont althan_s het drieste optreden der
Balkan-volken in den tegenwoordigen tijd.
Om zich hiervan te overtuigen is het nuttig zich de
hoofdtrekken van de geschiedenis der Balkan-landen voor
den geest te roepen.
Die geschiedenis voert terug tot in de vroege middel•eeuwen.
Het is nog altijd eene onbeantwoorde vraag, Welke de
oorzaak is geweest van de ontzaglijke opschuiving van
volksstammen, die gedurende de eerste eeuwen na Christus'
geboorte bijna onafgebroken voortduurde. In den jongsten
tijd is de meening uitgesproken en op goede gronden verdedigd, dat die volksverhuizingen een onmiddellijk gevolg
waren van den veranderden toestand in Midden-Azie. Door
roofzucht en nood gedreven hadden tot dusver de Tartaar'sche horden, die de Noordelijke streken van Azie bewoonden, onophoudelijk de landen hunner Mongoolsche naburen,
met name het Chineesche rijk, geteisterd door hunne invallen en strooptochten, en in de tweede eeuw onzer jaartelling keerden die invallen nog gedurig terug. Toen werd
,daaraan paal en perk gesteld. De krachtige wederstand
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van de Chineezen, en met name de bouw van den beroemden Chineeschen muur, zou de Tartaren gedwongen hebben
of te laten van hunne aanvallen op het rijk en elders hun
prooi to gaan zoeken ; deze ommekeer in den Midden- en
Oost-Aziatischen toestand greep plaats omstreeks het jaar
200 der Christelijke tijdrekening.
Aldus genoodzaakt hunnen tochten eene andere richting
te geven, wendden de Tartaren — zoo gaat het geschiedkundig betoog verder — zich naar het Zuid-Westen, dreven
de stammen, die zij op hun weg ontmoetten, in wilde vlucht
voor zich uit, en gaven zoo den scoot tot de geweldige
verplaatsing der menschenmassa's van het Oosten naar het
Westen, steeds door dezelfde bergpassen en het stroomgebied derzelfde rivieren elkander volgende. In de derde
eeuw begonnen, zette de volksverhuizing zich in de vierde
voort, en in de vijfde eeuw volgde eene ware overstrooming
van schier geheel Europa met volksstammen, die Diet alleen
de oude bewoners, maar ook elkander, verdrongen of verdelgden.
Deze verklaring der volksverhuizing, steunende op de
studie der Chineesche geschiedenis, is zeker aannemelijk,
en allengs zal het wel blijken of de gegevens, waaraan zij
ontleend is, voor de wetenschap voldoende zijn om ze geldig
te verklaren.
In de vijfde eeuw was in Oost-Europa — het Westen
blijft hier uit den aard der zaak buiten rekening — door
de opschuiving van de Germaansche en Uralische stammen
de toestand geheel veranderd. De zoogenaamde Tschudische
volken : de Esthen en Finnen, die reeds T acitus kende
als bewoners der Oostzee-kusten, werden meer en meer
West- en Noordwaarts gedrongen, langs de Bothnische golf,
en nog Noordelijker, zooals de Lappen, die zich moesten
vergenoegen met het schiereiland bewesten de Witte Zee ;
de Goten verlieten de landen tusschen de Oostzee en de
Zwarte Zee, die zij waarschijnlijk lang bezet hadden gehouden ; de Hunnen, die hen voor zich uit hadden gedreven,
teisterden Midden- en West-Europa door de verwoestende
tochten hunner gevreesde hoyden, met zich voerende den
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overweldigden stam der Alanen. Een gedeelte der landstreken, Welke al deze volken gedurende langeren of korteren
tijd in bezit hadden gehad, bleven nog weer dan eene eeuw
ten prooi aan de invallen van nieuwe benden barbaren,
die uit het Oosten in de richting van den Donau en zijn
stroomgebied voortdrongen. Gepiden, Longobarden, Avaren,
volgden elkander in de vijfde en zesde eeuw na Christus
in dien langen optocht van volken naar het Westen, voortdurend in strijd met het Byzantijnsche rijk ; sommige gingen
geheel to gronde — als de Gepiden — andere handhaafden
zich in de vruchtbare Donau-landen of de vlakten van het
tegenwoordige Hongarije — als de Avaren — een dreigend
gevaar voor de staters der oude wereld.
Maar in het groote laagland bezuiden de Oostzee
vestigde zich geen der genoemde stammen : daar bleven
of daarheen togen de Slaven.
Het is waarschijnlijk, dat de groote stam, die den algemeenen naam van Sclaven of Slaven droeg, reeds sinds
verscheiden eeuwen gewoond had in de uitgestrekte landstreken der Sarmatische vlakte ; omtrent den tijd, waarop
hij die bezette, noch omtrent zijn oorsprong is jets bekend :
alleen dit is zeker, dat de Slaven, blijkens hunne talen,
tot de groote groep der Arische of Indo-Germaansche
volken behooren.
In de derde eeuw door de Goten onderworpen, werden
zij, Coen de groote volksverhuizing begon, in twee groepen
gescheiden, waarvan de eene Haar het Noorden, de andere
naar het Zuiden gedrongen werd, en de ook in de zesde
en zevende eeuw voortdurende tochten der elkander opstuwende volksstammen maakten die splitsing blijvend, en
den afstand, die de beide groepen scheidde, grooter en
grooter. De Wenden — de oude Venedi, waartoe ook de
Vandalen behoord hadden — zochten een goed heenkomen
naar het Noorden, en bezetten de landen langs de kusten
der Oostzee : Anten, Wilzen, Obotriten in de streken van
het tegenwoordige Pommeren en Mecklenburg, Ljechen in
de vlakte van Weichsel en Duna, een weinig later ook de
Sorben of Soraben in het gebied van Saale en Elbe, en de
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Czechen in het tegenwoordige Bohemen. De Slovaken
daarentegen, de Serven, de Slavoniers, de Croaten, werden
Zuidwaarts gedreven, in de richting van den Donau en zij ne
zijrivieren. Zoo volkomen is de scheiding tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke groep der Slaven-stammen geweest
en gebleven, dat de afstammelingen der eene niet of bijna
niet meer verstaan worden door die der andere.
Dat het den Zuid-Slaven gelukte hun volksbestaan te
handhaven en zich nieuwe woonplaatsen te verwerven,
dankten zij voornamelijk aan den Byzantijnschen Keizer
Heraclius, die omstreeks 625 de gevreesde benden der
Tartaarsche Avaren van de Donau-oevers verdreef en hen
dwong zich, ten koste van de Gepiden, eene nieuwe woonplaats te verzekeren in de vruchtbare vlakte van Donau
en Theiss, waar zij zich handhaafden, tot zij, door Karel
den Grooten teruggejaagd, daarna door de Hongaren
overweldigd, werden vernietigd. De Donau-landen nu, door
Hera clius van de Tartaren bevrijd, bezetten, met 's Keizers
goedvinden, de Zuid-Slavische volken.
Niet al deze stammen zijn er in geslaagd in hunne
nieuwe woonplaatsen een onafhankelijk volksbestaan te
bevechten of te behouden, en evenmin hebben zij de oude
betrekkingen met de Noord-Slaven weder aangeknoopt.
Immers, de verplaatsing van Oost Europeesche- en WestAziatische volkeren had in de 7e en 8e eeuw geen einde
genomen : zij ging met tusschenpoozen voort gedurende
het gansche tijdperk der zoogenaamde 1Viiddeleeuwen. Van
den Dniepr, den Don en den Wolga drongen verschillende
stammen in de 9 e; eeuw en daarna in dezelfde richting als
hunne voorgangers op : de Hongaren, de Petchenegen, de
Cumanen en Polovzen — alien van Uralischen, Altaischen,
misschien is het wel het voorzichtigst te zeggen MiddenAziatischen oorsprong — volgden elkander op als de beheerschers der landen benoorden den Donau, ' en naast hen
komen in de 12e eeuw nog de Wallachen opdagen, misschien
wel de afstammelingen der oude Daciers en hunne overwinnaars de Romeinen. Van al deze Donau-volken hebben
alleen de Magyaren — of Hongaren — zich staande ge-
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houden : de Petchenegen gingen in den strijd tegen hen te
gronde ; de Cumanen onderwierpen zich grootendeels vrijwillig aan hun gezag, de overigen bezweken in de 13 e eeuw
voor den woesten aanval der Mongolen ; de geheimzinnige
Wallachen staken het hoofd eerst weder op in de tweede
helft der veertiende. Voor goed dus waren de beide groote
groepen van het Slavische ras van elkander gescheiden, en
wat de Zuidelijke groep betreft, het was haar lot een voortdurenden zwaren strijd te voeren am het bezit der landen
bezuiden den Donau en zij ne zijrivieren Drau en San, een
strijd, die hun inderdaad bijna nimmer rust liet gedurende
een tijdperk van acht eeuwen.
Het eerst van alle Slaven-stammen zijn in het Balkanland doorgedrongen de Croaten en de Slavoniers ; hun
intocht viel in de eerste helft der zevende eeuw, gedurende
de regeering van den bovengenoemden Byzantijnschen Keizer
Heraclin s. Het Grieksche rijk, gedurende het tijd.vak
van diens voorgangers M a u r i t i u s en Phocas van alle
kanten besprongen, werd bedreigd met algeheelen ondergang,
indien het niet gelukte de woeste Avaren terug te drijven
over den Donau. Om dit doel te bereiken maakte
Heraclius gebruik van den bij stand der Slaven, wien hij
verlof gaf de landstreken te bezetten, welke door de Avaren
werden prijsgegeven. Achtereenvolgens trokken toen de
Croaten, de Slavonen — een naam, die wel niet anders is
dan de algemeene naam Slovenen, waarmede de Slaven
zichzelven aanduidden — de Serven, over de rivier, en
namen de streken in van het oude Illyrie en Thraciê, die
zij vroeger wel door plundertochten hadden verontrust,
maar nooit in bezit gehad hadden.
Zooals reeds is opgemerkt, niet al deze afdeelingen van
den grooten Slavischen scam slaagden er in zich van vreemde
overheersching vrij te houden. Zoolang toch de Avaren
zich staande hielden in de oude woonplaatsen der Gepiden,
viel het hun niet moeilijk de nit het Zuiden opdringende
benden te overvleugelen, en inderdaad vindt men tot op
den tijd van Karel den Groote n, den overwinnaar der
Avaren, de Croaten en Slavoniers als onderdanen van het
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Avaarsche rijk. Daarna genoten zij eene zekere onafhankelijkheid, en de hoofden voerden later zelfs den titel van
Koning van Croatie en Koning van Slavonic, een tijdlang
ook werden beide streken tot een rijk vereenigd. Maar
op den duur konden zij in den kamp om hun volksbestaan,
dien zij tegen de Byzantijnsche Keizers, de Frankische.
Koningen en de opdringende Magyaren meer dan tweehonderd jaren te voeren hadden, niet de overhand behouden :
op het einde der elfde eeuw werd het geheele gebied bij
Hongarije ingelijfd, en nimmer hebben de Croaten en
Slovenen hunne zelfstandigheid teruggewonnen. Dit alleen
hadden en hebben zij nog in den tegenwoordigen tijd voor
boven andere Slaven in het Hongaarsche rijk, o.a. boven
de Slovaken, dat zij in hun aloude gebied zijn blijven
wonen, en niet, als die Slovaken, verspreid zijn in dat
hunner overheerschers, waardoor vanzelf het behoud der
volkstaal, de handhaving van oude zeden en gebruiken, de'
aankweeking van het nationale gevoel, in Croatie en Slavonia
gemakkelijker is gebleven dan bij de verwante Slovaken.
Geheel anders is het lot geweest van de Serven, die
zich in de 7e eeuw, tegelijk met de Croaten, bezuiden den
Donau vestigden. Zonder twijfel tot denzelfden Slavischen
tak behoorende als de Sorben, van wie zij door den opmarsch
der volken naar het Westen gescheiden waren, waren zij
genoodzaakt geweest zich tevreden te stellen met de streken
aan de hellingen der Carpathen, tot H a r a cli u s hen als
bondgenooten in zijn gebied lokte. In groote benden
schijnen zij toen, omstreeks 620 tot 640, het Westelijk
gedeelte
van het Balkan-schiereiland te hebben in beslacrn
b
genomen, de oude Illyrische bevolking verdrijvende. De
richting der bergen volgende, verspreidden zij zich over
geheel Macedonia, en breidden misschien zelfs nog Zuidelijker hunne macht uit, tot in het gebied van het oude
Hellas : Slavische stammen althans nestelden zich tot zelfs
in het schiereiland Morea.
Aanvankelijk in afzonderlijke benden of groepen levende,
ieder onder Naar eigen aanvoerder (zupan), sloten zij zich
allengs aan onder een hoofd, uit die zupans gekozen, die
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met dezen, in eene „skupchtina" vergaderd, de gemeenschappelijke belangen behartigde. Hierdoor, en niet minder
door de aanneming van het Christendom, dat in de negende
eeuw onder hen verkondigd werd, vormden de Serven zich
langzamerhand tot een gezeten yolk, en hunne maatschappij
tot een geordenden staat, die weliswaar nog schatplichtig
heette aan het Grieksche Keizerrijk, maar metterdaad reeds
onafhankelijk was.
Het is aannemelijk, dat van dit tijdperk of de Serven,
wier gebied destijds zijn middelpunt' had in de hoofdstad
Ragusa, in het Noorden een vast punt bezat in Belgrado,
en in het Zuiden zich althans over een groot deel van het
oude Epirus uitstrekte, op den duur het grootste gedeelte
van het Balkan-schiereiland aan zich zouden hebben getrokken. De Slavische stammen framers hebben een sterk
sprekend volkskarakter en eene zeer geringe vatbaarheid
voor vreemden invloed. Van de Germaansche volken zijn
er maar zeer enkele, wier zelfstandig bestaan den tijd hunner
vermenging met de bewoners der oude West- en ZuidEuropeesche landen heeft overleefd. Als overwinnaars binnentrekkende in de streken, waar tot dusver de Romeinsche
adelaar den scepter in zijn eens zoo krachtigen klauw geklemd gehouden had en dien had weten to doen eerbiedigen
en vreezen, werden de meeste alras zoo geheel en al opgelost in de maatschappij hunner onderworpelingen, dat van
hun taal, hunne zeden, hun volksaard, zoo goed als geen
spoor is overgebleven. Van een enkelen stam, als o.a. van
de Longobarden, is de naam bewaard gebleven — in het
vruchtbare land der Po-vlakte — maar met het volksbestaan
was het binnen betrekkelijk korten tijd gedaan.
Niet aldus met de Slaven.
Ondanks de meer of min afhankelijke betrekking,
waarin de Serven stonden bleven tot het Grieksche rijk,
en de voortdurende aanraking met de dragers der aloude
klassieke beschaving, verloor dit Slavische yolk niets van
zijne nationale kenmerken : het behield zijn naam, zijn taal,
zijn gewoonten. Ook de invoering van het Christendom
heeft daarin geen groote verandering gebracht : gods-
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dienstige meeningen en zedeleer verbreidde het onder de
nieuwe bekeerlingen, hunne nationaliteit tastte het niet
aan. De beroemde Christen-apostel Cyrillus, die met
zijn broeder Methodius voornamelijk het kruis predikte
op het Balkan-schiereiland, was veeleer de groote kampvechter voor het Slavische nationalisme hij is het, die
den Slaven een alphabet heeft gegeven en hun de beteekenis
heeft leeren gevoelen van het behoud eener eigen volkstaal.
Sterker nog dan in de handhaving hunner nationaliteit
tegen de Grieken komt de kracht van het Slavische nationalisme aan den dag in zijn merkwaardigen invloed op den
volksstam, die de Serven bij hun overtocht van den Donau
op den voet gevolgd is, de Bulgaren.
Het is nooit gelukt met zekerheid nit te maken tot
Welk ras deze scam oorspronkelijk heeft behoord. De bewering dat zij Aziaten waren — eene bewering, die de
Bulgaren met ergernis verwerpen — is gebleken op te
zwakke gronden te steunenonaar h etgeen bekend is omtrent
hunne zeden en gewoonten maakt het ontwijfelbaar, dat
zij noch Germanen noch Slaven zijn geweest. V66r hunne
verhuizing naar het Zuiden woonden zij aan de oevers van
den Wolga, waar de aloude stadsnaam Bolgar of Bolgara
de herinnering aan hun verblijf bewaarde. Het meest
waarschijnlijk is, dat de Bulgaren behoord hebben tot het
Uralische ras, een zoogenaamd tusschenras dus, en bij
deze meening sluiten de hedendaagsche Bulgaren zich, zij
het ook niet geheel zonder voorbehoud, aan.
Dezelfde oorzaak, die de Slaven, met name de Serven,
naar de Noordelijke en Westelijke Balkan-streken dreef,
bracht in de 7e eeuw de Bulgaren in hunne tegenwoordige
woonplaatsen. Als bondgenooten van Keizer Heracl iu s
in zijn moedigen strijd tegen de Avaren trokken ook zij
den Donau over, en kregen daardoor de begeerte zich in
de meer aanlokkelijke landen bewesten de Zwarte Zee te
vestigen. Op het einde der genoemde eeuw woonden zij
reeds in de streken van de Donau-monden allengs drongen
zij meer naar het Westen en naar het Zuiden, meest ten
koste van het Grieksche rijk, dat hun niet alleen het nieuw
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verworven grondgebied afstond, maar zelfs schatting betaalde,

nit vrees hun bijstand te zullen derven. Waagde het een
der Keizers die schatting te weigeren, de wraak bleef niet
nit, en meer dan eens was zelfs Constantinopel in gevaar.
in de negende eeuw was het Bulgaarsche rijk reeds zoo
machtig, dat het Byzanqnsche rijk zich alleen kon staande
houden door gebruik te maken van de vijandschap, die
van den aanvang af de Bulgaren bezielde ten opzichte van
hunne naburen de Serven, met wie zij van de tweede helft
der negende eeuw af in voortdurenden strijd leefden.
Maar, hoe krachtig ook en hoe zelfbewust, de overwinnende Bulgaren waren niet bestand tegen den invloed
van de Slavische bevolking, met welke zij bezuiden den
Donau in aanraking kwamen hun naam bleef behouden,
maar hun taal ging spoorloos verloren, het duurde niet lang
of de rralische Bulgaren waren Slaven geworden, en eerlang, wanneer ieder hunner den Bijbel leest in de Slavische
vertaling van 1VI ethodius en C y r i l 1 u s, die ook hun het
Christendom had gebracht, is er weinig of niets meer, dat
hen onderscheidt van hunne naburen, dan de haat of de
vrees, naarmate zij sterk genoeg waren om te dreigen of
machteloos waren tegen de overmacht. De geschiedenis
toch van Serven en van Bulgaren is vier eeuwen lang die
van den kamp om de oppermacht, en beurtelings beheerschen de eenen en de anderen elkander en bijna het geheele Balkan-schiereiland.
Reeds in de tiende eeuw was de stelling, die de Bulgaren tegenover hunne naburen innamen, geheel veranderd.
In stede van den Griekschen Keizer te Constantinopel als
opperheer te erkennen, waagden zij het niet alleen geheele
landstreken van het Keizerlijk gebied in bezit te nemen,
maar meermalen hunne benden tot voor de hoofdstad te
voeren, en slechts de aanneming van de meest vernederende
voorwaarden bewoog de meedoogenlooze hoofden tot den
aftocht. Zoo was het allengs een lievelingsdenkbeeld der
Bulgaarsche aanvoerders geworden een groot Slavisch rijk
te vormen, waarin het oude G-rieksche Keizerrijk zou zijn
opgelost, en ook de Servische West-Balkanlanden zouden
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worden ingelijfd. Inderdaad is dit denkbeeld zijne verwezenlij king zeer nabij gekomen : de Serven bezweken voor den
woesten aanval van Simeon, den beroemdsten van de
nationale helden der Bulgaren, hunne vorsten werden afgezet of verdreven, hun land overweldigd, en wat het
Grieksche rijk betreft, Simeons dood alleen in 927 heeft
het van den ondergang gered. Van de Zwarte zee tot de
Adriatische strekte zich toenmaals de Bulgaarsche heerschappij uit, Zuidelijk reikte zij tot de golf van Corinthe
en besloeg bovendien nog een deel van het schiereiland
Morea. Met voile recht had Simeon den titel „Czar der
Bulgaren" aangenomen, en dien aan zijne opvolgers overgedragen ; zij voerden hem tot den ondergang van het rijk.
Gedurende meer dan eene eeuw heeft Sim eons rijk
zich staande gehouden, zij het ook onder allerlei lotwisselingen. Tilt het Zuiden bedreigd door den erfvij and te
Constantinopel, die steeds zon op wraak, in het Noorden
gekweld door de invallen. der Petchenegen, en aan de
Westgrens steeds in gevaar wegens de wrokkende Serven,
leefden de Bulgaren in voortdurenden kamp, en hunne
geschiedenis heeft gruwelen en schrikverhalen geboekt van.
allerlei aard. Daarbij kwam de innerlijke verdeeldheid, gezaaid door het optreden van de secte der Bogomilen, Wier
ethische heresie een dreigend gevaar werd voor de Grieksche kerk niet alleen, maar voor het Christendom in het
algemeen. Groot werd de invloed van hun mysticisme, en
wijd en zij d verspreidde zich hun heterodoxe leer, met het
bedenkelijke gevolg dat de Christenwereld op het Balkanschiereiland zich hoe Langer hoe meer verzwakte en eerlang,
toen de Islam Europa stond te bedreigen, de zoo hoog
noodige eenheid in den geweldigen strijd ten eenenmale
miste.
Nochtans, al rakten ook de Serven zich tijdelijk los
van de vreemde overheersching, al drongen ook herhaaldelijk _Elongaarsche benden het land binnen en plunderden
de Petchenegen in het Noorden, de Bulgaren herstelden
zich telkenmale van den tegenspoed, en enkele jaren nadat
een Grieksch Keizer zelfs tennaastebij het geheele rijk
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had onderworpen, bracht nog eenmaal Czar Samuel den
troon tot zijn ouden luister.
Pit tijdperk van het zoogenaamde eerste Bulgaarsche
rijk is dat van Bulgarije's roem. Het is tevens dat van de
geboorte zijner letterkunde, van de jeugd zijner nationaliteit,
en nooit is de herinnering aan lien tijd verloren gegaan.
Maar de elfde eeuw bracht voor de heerschappij van
Simeon en Samuel een ongelooflijken jammer. Een geweldig tegenstander van het jonge rijk verhief zich in den
persoon van Keizer Basilius I I, die zich tot levensdoel
stelde het gehate Bulgaarsche ras voor goed aan de Byzantijnsche Kroon te onderwerpen. Bijna veertig jaren van zijn
leven bracht hij door met veldtochten tegen zijn gehaten
mededinger Czar Samue 1. Langen tijd leidden zijne . ondernemingen slechts tot teleurstelling, en met verkropte woede
moest hij het aanzien hoe Samuels macht zich uitbreidde
naar Oost en West, maar daarna kwam de vreeselijke
ommekeer. Door den eenen rampspoedigen veldtocht na
den anderen genoodzaakt het gansche Oostelijke deel van
zijn rijk prijs te geven en zich terug te trekken in Macedonia en Albania, stond Samuel eindelijk voor den beslissenden kamp. Het lot was ook toen hem ongunstig een
vreeselijke nederlaag aan den voet der Macedonische bergen
kostte hem zijn geheele leger, en met ontzetting moest hij
het aanzien, dat 15000 der zijnen, in den strijd gevangen
genomen, met uitgestoken oogen in zijn legerkamp terugkeerden, geleid door een honderdvijftigtal, wien men 66n
oog had gespaard. Bewusteloos viel Czar Samuel ter aarde,
enkele dagen later blies hij den laatsten adem. nit. Met
den mood der vertwijfeling verweerden zich de Bulgaren
nog vier jaren tegen den meedoogenloozen overweldiger„
maar in 1080 gaven zij den vruchteloozen strijd op : B a s
liu s de „Bulgaren-dooder" kon zich meester noemen van
de Balkan-landen, en meer dan anderhalve eeuw zuchtte
Bulgarije, ondanks herhaalde pogingen om zich vrij te
maken, onder het juk der Byzantijnen, bovendien nog geteisterd door de plundertochten der Cumanen.
De val van het Bulgaarsche rijk gaf het sein tot nieuwe,
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en krachtige pogingen der Serven om hunne onafhankelijkheid terug te winnen. Na den dood van Czar Simeo n
hadden zij een tijd lang zich ontworsteld aan de overheersching der Bulgaren, en met behulp van de Byzantijnen
eene zekere mate van zelfstandigheid terug gekregen, maar
die hulp had hen tevens zij het ook alleen in naam —
onderhoorig gemaakt aan het hof van Constantinopel. De
val van het Bulgaren-rijk bracht den Serven evenmin aanstonds eene volkomen vrijheicl, want ook in dien tijd
beschouwden de Keizers te Constantinopel hen als hunne
onderdanen. Maar in het midden der elfde eeuw werd dit
anders. Gebruik makende van een opstand der Bulgaren
vielen zij den Keizer op het lijf, vernietigden zijn leger,
en slaagden er in zich niet alleen voor het oogenblik van
het vreemde juk te bevrijden, maar hunne onafhankelijkheid
te handhaven. Terwijl de Bulgaren nog anderhalve eeuw
de vreemde overheersching moesten dulden, vormden de
Serven een vrijen staat, hun hoofd noemde zich en werd,
ook door Westersche mogendheden, betiteld. als Koning,
en slechts een enkele maal nog kon de Keizer zijn recht
van suzereiniteit doen gelden : sinds het laatst der twaalfde
eeuw was de „Koning van Servie" de gelijke van den
Keizer, die het niet meer beneden zijne waardigheid achtte
den zoon van zijn vroegeren leenman de hand te schenken
zij dochter. Welhaast ziet men den grooten Frederik
Barb a r o s s a, op zijn kruistocht te Belgrado bij den
beheerscher der Serven vertoeven als bij zijn gelijke, en
eenige jaren later erkende het Latijnsche Keizerrijk te
Constantinopel den jongen vorst St e p h a n u s als „onafhankelijk Koning van Servie, Bosnie en Dalmatie". Opmerking verdient bovendien, dat kort tevoren, toen voor de
laatste maal de Servische vorst den Keizer als leenheer
gehuldigd had, deze hem het land van Rascia geschonken
had, d.i. het latere Novi-bazar, waardoor Servie eene
onmiddellijke verbinding had gekregen met de bergstreken
van het tegenwoordige Montenegro en met de Adriatische
zee. Eerie groote eeuw later, omstreeks 1350, onder de
regeering van Koning Stephanus Dusjan — het schitte-
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rendste tijdperk in de Servische geschiedenis, — besloeg
het rijk het uitgestrekte gebied tusschen den Donau en de
Corinthische golf, met de Adriatische zee als Westelijke
grens en als Oostelijke de Maritza bij Hadrianopel.
Het ligt in den aard der zaak, dat zulk eene uitbreiding en machtsontwikkeling van het herboren rijk alleen
mogelijk was door voortdurenden strijd, en dat de Serven
het gelnk hebben gehad meermalen krachtige, zij het ook
somtijds gewetenlooze, niets ontziende vorsten aan het hoofd
te hebben — de groote S t e p h anus Du sjan b.v., d.i. de
Worger, ontleende zijn bijnaam aan den vadermoord, die
hem op den troon had gebracht. In het Oosten immers
hangt meer nog dan ergens anders de grootheid der volken
af van de geestkracht hunner leiders, en hunne verheffing
gaat steeds gepaard met de vernedering van anderen.
De vijanden van Servie, in den tijd van zijne opkomst
en zijn bloei, waren natuurlijkerwijze in de eerste plaats de
Hongaren, die het niet konden noch wilden dulden, dat
het Dalmatisch-Bosnische gebied in Servisch bezit geraakte,
vooral niet Bosnia, het stroomgebied der Bosna, da-t zich
zoolang onder zijn eigen „bans" onafhankelijk had gehouden,
maar door zijne Egging als het ware voor het Hongaarsche
rijk bestemd was.
V a n de andere zijde dreigden de Bulgaren. In denzelfden tijd Loch, dat Servie zich losmaakte van het Byzantijnsche rijk — omstreeks 1180 — hadden ook de Bulgaren
beproefd het juk- af te werpen, en het was hun na veel
strijd ook gelukt, maar. slechts met behulp van de
Serven, die voor ditmaal hunne aloude veeten tegen hunne
naburen op zijde zetten, mu den gemeenschappelijken vij and
te bestrij den. Anders werd die verhouding, toen de Bulgaren, gebruik makende van de toenemende verzwakking
van het Grieksche rijk, hun gebied uitbreidden naar het
Zuiden en Zuidwesten, en nog eens een machtig Bulgaarsch
rijk stichtten, dat van de Zwarte zee reikte tot de Adriatische, geheel het eigenlijke Bulgarije, Macedonia en Albania
bevattende en zelfs Constantinopel bedreigende met den
ondergang.
o. of later was eene botsing o.tusschen.
u b Vroeger
b
•
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de twee groote Balkan-staten onvermijdelijk.ld het
vreeselijke gevaar van den Mongolen-inval in de dertiende
eeuw den kamp om het overwicht een geruimen tijd tegen,
het was slechts een uitstel.
Bovendien, aan den Bosporus heerschte nog altijd de
Grieksche Keizer, en diens macht strekte zich ook nit langs
de Aegêische zee.
Uit Bien drievoudigen kamp is Servie zegevierend te
voorschijn getreden. De Hongaren trachtten vergeefs den
sluwen veerkrachtigen Dusj an nit Bosnie te verdrijven, de
Bulgaren werden zoo geweldig geslagen, dat zelfs nog in den
tegenwoordigen tijd de datum van de nederlaag, in 1330 —
nog onder D u s j:a n s voorganger, maar mede onder zijne
leiding — als een dag van roues wordt herdacht, en gedurende lange jaren was Bulgarije, al werd het door de
overwinnaars niet bij hun eigen gebied ingelijfd, niet meer
dan een vasalstaat van Servie. En wat het eens zoo trotsche
Byzantium aangaat, alleen de naclering van een Turksch
leger — het eerste, dat den Europeeschen grond betrad
stuitte den vermetelen veldheer, die zich reeds den titel
had durven aanmatigen van „Keizer der Serven. en
Grieken."
Zoo hoog verhief zich te dier tijde de Slavische stam
der Serven. Om en om hadden zij en hunne mededingers,
de Bulgaren, het overwicht op het Balkan-schiereiland
gehad ; slechts een enkele maal had het gemeenschappelijk
belang of het gemeenschappelijk gevaar de beide volken
tot bondgenooten gemaakt, meestal stonden zij als vijanden
tegenover elkander en speelden zij in de kaart van den
Griekschen Keizer, die listig van hun tweespalt gebruik
maakte. Toen tegen het einde der veertiende eeuw het
groote gevaar naakte, dat de Christenheid met verderf
bedreigde, waren het de Serven alleen, die nog krachtig
genoeg waren om den strijd tegen de Ottomanen te wagen :
het tweede Bulgaarsche rijk was destijds reeds zoo zwak,,
dat het zich zonder eenigen tegenstand tot schatplichtigheid
moest verbinden en de Czar slechts door een voetval voor
zijn overwinnaar de genade van het behoud zijns levens,
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en zijner waardigheid kon verwerven, nog wel binnen de
muren zijner eigen stad Sophia.
Had Dusj an nog geleefd then de Turken in 1360
Hadrianopel veroverden en de Servische grenzen bedreigden,
de leans op de zege, of althans op het behoud van vrijheid
en grondgebied, ware geenszins verloren geweest, want zijn
yolk leefde in het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen,
gekweekt door de talrijke overwinningen, op z66 vele vijanden behaald gedurende meer dan twintig jaren. Maar
Dusj an was in 1356 overleden, en na zijn dood ging het
met zijn rijk als met dat van Alexander den Grooten:
het viel uit elkander. Albania scheurde zich weder los,
Bosnia verklaarde zich onafhankelijk, Bulgarije ging weder
zijn eigen weg, Thessalia onttrok zich aan het Servische
gezag. Ware er een tweede Dusj an opgestaan, het noodlot
ware te keeren geweest, maar binnenlandsche verdeeldheid
vergrootte het gevaar, van buiten.
Nochtans rust-ten de Serven zich tot krachtige tegenweer, en werkelijk gelukte het hun aanvankelijk den geweldigen Mill. a d terug te slaan. Maar het was slechts een
oogenblikkelijk voordeel : een nachtelijke overval vernietigde
bijna him geheele leper. Een tijd lang nog bleef hun land
voor den ondergang gespaard, doordat Murad zijne legerscharen Zuidwaarts voerde, naar Macedonia, maar in 1386
keerden de Turken terug, veroverden Nisch, en maakten
zich gereed het eig,enlijke Servische land binnen te rukken.
Te laat zagen de omliggende Christen-volken het dreigende
gevaar in, te laat zonden de Bulgaren en de Hongaren,
bovendien de vrijwel onafhankelijk geworden Bosniers,
hunne troepen te help, versterkt nog door Albaneesche
benden, de dag van de zegepraal der halve maan was aangebroken. Op het zoogenaamde Merelveld, in de vlakte van
Kossovo, weed in 1389 de alles beslissende slag geleverd
de uitkomst was, deels door verraad, eene geweldige nederlaag.
De dood van M u r a d, die nog op het slagveld door
sluipmoord om het leven kwam, kon Serviè niet redden.
Weliswaar stelde zijn opvolger, de beroemde sultan Baj a z e t,
zich er mede tevreden Servie tot een schatplichtigen staat
O. E. X 8
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te maken, maar feitelijk was het met de zelfstandigheid
van het land gedaan. Kort daarna viel ook Bulgarije,
Tirnovo, de oude czarenstad werd verwoest, en voor het
eind der eeuw was geheel het Balkan-schiereilatid, op Constantinopel na, in handen der Ottomanen. Een vijftigtal
jaren later, na den val van de aloude Keizersstad, ging
ook de schijn van onafhankelijkheid te loor, en Servie,
zoowel als Bulgarije en de nevenlanden, werden gewesten
van het Turksche rijk. De tijd der Mongolen-tochten in
het begin der vijftiende eeuw was voor den Balkan alleen
een tijd van uitstel geweest.
Minder beroemd in de wereldgeschiedenis dan de slag
bij Nicopolis in 1396, is de nederlaag van Kossovo in het
Oosten befaamder dan deze, en nooit is de 15 de Juni 1389
uit de herinnering gewischt van het nageslacht der overwonnen Serven in de negentiende eeuw, en zelfs nog
tegenwoordig, is de naam voor den Servier eene strijdleus,
een kreet om wraak.
Met den val der Balkan-rijken begon een tijdperk van
-vier eeuwen, gedurende welke de vreemde overheersching
elke poging tot herwinning der vrijheid vruchteloos maakte.
Toch waren er streken, waarin die overheersching niet
meer dan schijnbaar was.
In Bosnie, dat zoo lang deel had uitgemaakt van het
oude rijk Slavonie, daarna van het rijk der Hongaren, en
dat, na een kort tijdperk van inlijving bij Servie, onafhankelijk was geweest, drong de macht der Porte nooit zoo
diep door als elders, en de gehechtheid der bevolking aan
haar godsdienst — in tegenstelling van de Serven. en Bulgaren waren zij voor een groot deel katholiek — heeft
belet dat zij zich met de Turksche indringers vermengden,
niettegenstaande dezen zich over het geheele land verspreidden. Nochtans was Bosnie eene Turksche provincie,
en bleef dit. Ook de Herzegowina was door de Turken.
onderworpen. Kort voor de beslissende zegetochten van
Mohammed II in het midden der vijftiende eeuw was
het zoogenaamde Hoog-Bosnie nog zoo krachtig, dat een.
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der zupans het waagde zich los te rukken zoowel van Bosnie
als van Servie, en alleen hulde wilde bewijzen aan den
Duitschen Keizer, die hem daarvoor den titel „hercek", dd.
hertog verleende, waarnaar het land sedert den naam Herzegowina heeft gedragen. Ook deze streek moest voor de
Porte bukken, maar onderworpen als zij waren, de bewoners
verloochenden noch hun vaderlijk geloof, noch hunne
aloude zeden.
Albanie onderging na de verovering van Constantinopel
al spoedig hetzelfde lot als de andere Balkan-landen : de
dood van den vermaarden Skanderbeg was het einde
van de Albaneesche onafhankelijkheid. Het eigenaardige
volkskarakter is echter niet veranderd. Nog altijd leidt de
Albanees in zijne bergen het avontuurlijke leven zijner
voorvaderen in de tij den der Turken-tochten, nog steeds
loopt hij tot de tanden gewapend, gereed om zijne persoonlijke veeten of grieven door het geweer en het zwaard
te beslechten, of den strijd aan to binden voor de belangen
van zijn land : de meest onbetrouwbare onderdaan van den
.Grooten Heer te Constantinopel. Hoogstens de helft der
Albaneezen sterft, naar men zegt, den natuurlijken dood.
Maar eon gebied bleef er in de Balkan-landen over, waar
de Ottomanische macht vergeefs heeft gepoogd zich to doen
golden, ontoegankelijk schier en onverwinlijk. Dat gebied
was de rotsachtige streek tusschen de Herzegowina in het
Noorden en Albanie in het Zuiden, het zoogenaamde land
der Zwarte bergen : Czernagore of — bij de Venetianen —
Montenegro. Hoe het landje aan dien naam is gekomen,
is onzeker. „Zwarte" bergen of rotsen heeft men er niet,
donkere wouden evenmin, en weinig aannemelijk is het,
dat het land zwart zou zijn genoemd naar eon zwartharigen
vorst uit de vijftiende eeuw. Maar om het even. In dit
bergland vluchtten, na de ramp van Kossovo in 11389, de
Serven, die den trotschen nek niet wilden buigen voor den
2egevierenden Turk ; die vluchtelingen waren de bloom der
Servische aanzienlijke geslachten. Reeds tevoren hadden
daar Servische hoofden zich met vrucht gehandhaafd als
-vrijwel zelfstandige vorsten, en toen de nederlaag van
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Kossovo de Serven van de vrijheid beroofde, werd het
kleine gebied de toevlucht voor alien, die het gevaarvolle,
maar vrije leven in het rotsland verkozen boven dat aan
hunne haarsteden onder het vreemde juk. Daar, in Montenegro, leefden zij voort in de sombere herinnering aan de
groote ramp van hun vaderland, eene herinnering, die van
geslacht op geslacht is overgeplant en diep in het gemoed
onverzwakt is bewaard gebleven tot op den huidigen dag.
Nog draagt elk Montenegrijn den rouwband om de muts,
het teeken, dat meer dan vijf eeuwen de dagelijksche
herinnering levendig houdt aan Kossovo.
De vijfhonderd jaren, die sedert zijn verloopen, vertegenwoordigen voor den Montenegrijn een tijdperk van
voortdurenden strijd, en met trots gedenken zij dat tijdperk
tevens als een van zegepraal en vrijheid. Noch de Venetianen noch de Turken zijn er in geslaagd het landje te
onderwerpen. Met schier ongelooflijke volharding streden
de Montenegrijnen voor hun bestaan, zelfs hun hoofdstad
prijsgevende aan de vlammen, en zich terugtrekkende naar
het onherbergzame bergplateau, waar het tegenwoordige
Cettinje ligt, liever dan den kamp op te geven. Zij waren
en bleven de eenigen, die nimmer anders dan in naam het
Turksche juk hebben getorst : al werd ook Cettinje tot
zeven malen toe veroverd en verwoest, de zwarte bergen
werden het graf voor den vijand, en bleven het bolwerk
der Servische vrijheid. En met elken nieuwen inval en
elke nieuwe verwoesting van huis en altaar wortelden zich
dieper de haat tegen den Turk en de zucht naar wraak
in het gemoed dier onbedwingbare bergbewoners.
Met al die lotwisselingen van de Balkan-volken hadden
de Europeesche mogendheden zich weinig of niet bemoeid ,
alleen in het tijdperk der kruistochten, bepaaldelijk in dat
van het zoogenaamde Latijnsche Keizerrijk, waren de
Westerlingen met hen in aanraking gekomen. De Hongaren waren de eenigen, die er belang bij hadden zich in
de zaken van de Serven en Bulgaren te mengen : de ligging
van hun gebied, dat immers de gansc1e landstreek van de
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Nude rijken Croatie en Slavonie omvatte, bracht hen vanzelf in voortdurende aanraking met de volken aan de
oevers van den Donau en zijne zijrivieren Drau en San.
Bosnie was ger-uimen tijd in hunne macht, Servie werd
herhaald.elijk door hen bedreigd, en aan de grenzen van.
Transsylvanie, dat zij in de elfde eeuw aan hun rijk getrokken hadden, bedreigden zij de groote vlakte van het
land der Wallachen, die er in de dertiende eeuw in geslaagd
waren zich, met of ten koste der Cumanen, verzwakt als
zij waren dobr den inval der Mongolen, op te werken tot
een onafhankelijken stam en, zij het ook tijdelijk, de zelfstandig,e staatjes Wallachije en Moldavie te vormen : tijdelijk,
want ook hunne vrijheid ging teloor, toen de Turken de
Donau- en Balkan-landen overstroomden.
Niet de Hongaren echter zouden het zijn, die zich ona
het lot der Balkan-volken bekommerden, toen dezen later
poogden het Turksche juk af te schudden. Met de Slavenstammen toch hadden zij niets gemeen. Noch hun oorsprong,
noch hunne zeden, hun taal, hunne levenswijze, noch
hunne lotgevallen voerden Hongaren en Slaven tot elkander.
En nog minder deed zulks de godsdienstige gezindheid.
Verreweg overwegend was in Hongarije de RoomschKatholieke kerk; het gezag van den Pans werd er, zoo
v6Or als na de scheuring in 1054, erkend., het ritueel was
dat van de West-Europeesche Christenkerken. Niet aldus
in de Slaven-landen. In Bosnie woonde, en woont nog,
een groot aantal Katholieken — met name in het Noorden
en Westen — zooals er ook vele Mohammedanen wonen,
maar in Servie en Bulgarije is altijd de Grieksche kerk de
overheerschende gebleven. Weliswaar hebben nu en dan
de vorsten, zoowel die van Servie als van Bulgarije, met
staatkundige bedoelingen toenadering gezocht tot het
Vaticaan, maar verder dan tot onderhandeling is het nooit
gekomen, en het is niet te veel gezegd wanneer men spreekt
van een afkeer, dien de beide volken koesteren tegen den
Roomschen rites en de Itoomsche hierarchie. Ook dit
heeft er toe bijgedragen dat de Balkan-Staten de oogen
naar elders hebben gericht, toen zij behoefte hadden aan
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steun in den strijd tegen de Porte. Hunne hoop was gevestigd op de Russen.
Reeds in de Middeleeuwen waren een enkele maal de
Russen in de Balkan-streken verschenen, en het is eenigermate te verwonderen, dat klimaat en grondgesteldheid hen
niet hebben verlokt tot herhaling hunner tochten, zoo
mogelijk zelfs tot blijvende vestiging. Sinds de dertiende
eeuw was de kans daartoe voorbijgegaan : de bij na onafgebroken invallen der Aziatische stammen, en eindelijk de
geweldige tochten der Mongolen, die het Russische rijk
onderwierpen, scheidden de Noord-Slaven voor langen tijd
van hunne Zuidelijke broeders benoorden de Zwarte Zee
heerschte de Gouden Horde.
Maar een ander tijdperk brak aan toen de kracht van
het Turken-rijk was ondermijnd en gebroken door de zware
nederlagen, die het te lijden had in de oorlog en der zeventiende en achttiende eeuw, en het Russische rijk de Zwarte
zee was genaderd. Peter de Groote besefte ten voile
het belang van den steun der Balkan-volken in zijn strijd
tegen de Porte, en omgekeerd zagen dezen zeer goed in,
dat van Ruslands zijde voortaan op hulp te hopes viel,
indien de kans schoon was om eene poging. te 'doers de
oude vrijheid terug te winnen. Gemeenschap van afkomst,
taal, godsdienst en staatkundig belang wees onmiskenbaar
op een bondgenootschappelijk samengaan in den kamp tegen
de Porte. Inderdaad, reeds in 1710, toen Peter de Groote
bij de Pruth was gekomen, beproefde hij de Balkan-stammen
te bewegen tot gewapend verzet tegen de Turken, en hij
slaagde in zijne poging voorzoover de Montenegrijnen betreft, die eenmaal ook den vijand eene geweldige nederlaag
toebrachten. Doch bij dit eene voordeel bleef het, en hard
hadden de dappere bergbewoners het te verantwoorden,
toen de kansen in den Russisch-Turkschen oorlog keerden.
Nochtans liet Peter hen niet in den steek hij steunde
hen met belangrijke sommen gelds, en ook na zijn dood
werd hun die steun verleend, o. a. door 's Keizers dochter
Elisabeth.
Met dat al, eerst op het einde der achttiende eeuw
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stond de kans gunstiger, en het is eerst van dat tijdstip
af, dat de heidhaftige strijd voor de vrijheid van den Balkan.
met ernst en volharding wend aangebonden en, met afwisselend, geluk voortgezet.
Het sein tot dien strijd gaven de Serven.
Reeds in 1787, toen de groote oorlog van de Oostenrijkers en Russen tegen Turkije was uitgebarsten, hadden
zij, onder aanvoering van den beroemden Georgyetr owitsc h, beter bekend onder den naam van Kara G e o r g,
d. i. de Zwarte Georg e, eene poging gedaan om althans
zekere mate van zelfstandigheid te verkrijgen, maar die
poging was mislukt, de aanvoerder had zijn heil moeten
zoeken in de vlucht, en de verdragen van Sistova en Jassy
sneden voorloopig alle kans op het bereiken van het beoogde doel af.
Een twintigtal jaren later, in 1806, verbitterd door de
gruweldaden van de Janitzaren, grepen de Serven weder
naar de wapenen, en weder was de onverzoenlijke Kara
Georg hun leider, nog eens verliet hij zijne boerenhoeve
en zijne zwijnen, om met zijn ijzeren wilskracht en zijne
meedoogenlooze gestrengheid de Serven ten strijde te voeren
tegen de Turken, die hij van zijne prilste jeugd af had
gehaat met den bittersten hartstocht. Ook ditmaal was bij
den opstand de hoop gevestigd op den Russischen Czar,
en inderdaad had Alexander I zijne hulp bereidwillig
toegezegd, maar de ernstige gebeurtenissn in West- en
Midden-Europa deden hem de aandacht van het Balkanland afwenden. Nochtans hield Kara Georg zich staande,
bracht den Turken zware slagen toe, en kon het zelfs
wagen zich aan het hoofd te stellen van een nationaal bewind.
In 1809 was hij nog gelukkiger. De oorlog tusschen
Rusland en Turkije, juist uitgebroken, schonk niet alleen
de gunstigste gelegenheid tot vernieuwing van den strijd,
maar maakte vanzelf den Rus tot een actief bondgenoot.
Tot 1812 behield dan ook Servie vrijwel zijne zelfstandigheid doch de vrede van Bucharest, dien Czar Alexander
wel sluiten moest, toen. Napoleon hem in 1812 in zijn
eigen rijk kwam bedreigen, liet de Serven aan hun lot over,
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en bracht de wrekende Turken-scharen weder in hun land.
Kara Georg was na dien tijd niet meer de leider.
Moedeloos trok hij zich terug, en zocht, door velen gevolgd,
eene schuilplaats op Oostenrijksch gebied. Na vier of vijf
jaren, die hij deels aan het hof van St. Petersburg doorbracht, op dringend verzoek zijner landgenooten teruggekeerd, werd hij op last van zijn mededinger Milo s eh
O b r e n o wits c h vermoord , zijn hoofd werd aan den
Pascha, daarna aan den Sultan gezonden.
Beter ware het geweest en voor den vermoorde en voor
Servie — zegt zeer terecht Leopold von Rank e —
indien Kara Georg met het zwaard in de hand gevallen
ware, kampend binnen de laatste schans tegen de Turkel'.
Beter, mag men er bijvoegen, ware het ook geweest voor
Milosch Obrenowitsch.
Doch, daargelaten de bijomstandigheden en het persoonlijk bedrijf der hoofden, moet het tijdvak van 1VI ilosch
beschouwd worden als dat van Servie's herleving. Reeds
de vrede ' van Bucharest, hoe haastig die ook gesloten
ware, had de Serven een belangrijken stap voorwaarts
gebracht. Keizer Alexander had weliswaar geene volslagen onafhankelijkheid voor hen kunnen bedingen, maar
zooveel althans had hij van de Porte afgedwongen, dat
Serviè, onder suzereiniteit van den Sultan, zijn eigen zaken
beheeren mocht, zich de belastingen opleggen, die het zelf
verkoos, en alleen een zeker bedrag als schatting had uit
te keeren, hetwelk de Porte bovenclien zich verbond matig
te zullen stellen — bepalingen, die door Kara Georg
terecht waren uitgelegd als eene erkenning van het beginsel der Servische autonomies Over dit beginsel nu
werden door Milos c h opnieuw onderhandelingen gevoerd,
in de stellige overtuiging, dat de tijdsomstandigheden de
Porte zouden dwingen toe te geven.
Die tijdsomstandigheden waren inderdaad zoo gunstig
nlogelijk. Wat nooit nog was gebeurd kon de wereld
thans aanschouwen: met eene geestdrift, alleen door die
ten tijde der eerste kruistochten geevenaard, stelde WestEuropa zich partij in den opstand der Grieken tegen de
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Turksche overheersching, in den strijd van de Christenheid
tegen den Islam. Men gaf er zich geen rekenschap van,
dat de bewoners van het oude Hellas, al spraken zij nog
de taal der Hellenen, noch door afkomst noch door yolksaard veel meer gemeen hadden met de helden der klassieke
oudheid, en al spoedig is op het tijdperk van blakende
geestdrift en vurige opwinding een tijd gevolgd van ontnuchtering. Niett-emin, de sympathie voor den Griekschen
opstand sproot voort uit een edelmoedig beginsel, en niet
alleen de Mainoten en hunne medestanders, of de Donau.vorstend.ommen, maar ook al de Balkan-volken hadden
voordeel kunnen trekken van de gemoedsstemming in bijna
gansch Europa, indien niet ongelukkerwijze de belangen
der Westersche staatkunde in het pleit der vrijheid van
het Oosten waren tusschenbeide gekomen. De Russen
waren het, die door het verdrag van A k k e r m a n in 1826
de Turken hadden gedwongen den vrede van Bucharest
te bekrachtigen, ook ten opzichte van Servie zij waren
het eveneens, die door den vrede van Hadrianopel de
Turksche macht in de landen benoorden den Donau verbraken, Moldavia met Wallachije zoo goed als onafhankelijk maakten, en den Sultan dwongen ook Servie's onafhankelijkheicl te erkennen, zij het ook op voorwaarde van
de bestendiging der jaarlijksche schatting. In 1830 werd
zelfs Milos ch O b r e n o w i t ch door den Sultan erkend.
als „erfelijk vorst". Maar Ruslands hand bleef niet vrij.
Datzelfde jaar 1830 was ook het jaar van het congres
te Londen, het jaar waarin de Russen-vrees zich begon te
openbaren, die een halve eeuw lang de West-Europeesche
staten, met name Engeland, zou blijven beheerschen. Op
het congres zelf openbaarde die vrees zich aanstonds in
de betreurenswaardige wijze, waarop men de groote vraagstukken van de Balkan-staten en Griekenland tot voorloopige oplossing bracht. Griekenland werd onafhankelijk,
maar het nieuwe rijk werd binnen de engst mogelijke
grenzen beperkt : slechts Morea en Midden-Griekenland
genoten van de mildheid der m.ogendheden. Voor de toekomst van Creta, van Thessalia, van Macedonia zou het

250

NABETRACHTING OP DE BALKAN-CRISIS.

nageslacht te zorgen hebben. Het Londensche congres
tornde aan de groote Oostersche quaestie, maar bracht Beene
oplossing, integendeel, het maakte die quaestie nog moeilijker, door Europa voor eene Macedonische, eene Cretensische, eene Albaansche en, waarlijk niet de minste, eene
Balkan-quaestie te stellen.
Het is en blijft verwonderlijk, dat in het begin der
negentiende eeuw de belangstelling van West-Europa zich
zoo zeer heeft bepaald tot de vrijheidsbeweging onder de
Grieken. Niet dezen toch waren het, die het eerst te wapen
waren gevlogen voor hunne vrijheid, niet zij hadden vooral
de liefde voor hun volksbestaan gekweekt en onderhouden.
De Serven hadden dit gedaan, de Serven hadden onder
Kara Georg hunne nationaliteit, na vijf eeuwen van
afhankelijkheid, weder losgerukt van de Turksche heerschappij, maar Europa had zich weinig of niet ora hen
bekommerd. Misschien was het nog de invloed der klassieke
opvoeding, die de West-Europeanen zoo uitsluitend het oog
deed richten op den vrijheidskamp van diegenen, die zij
de nazaten der klassiek-Grieksche helden. waanden — hoe
het zij, noch Serven, noch Bulgaren waren het, noch
Montenegrijnen, voor wie men zich in het Westen het hart
warm maakte. Toch was het nationaliteitsgevoel in de
Balkan-landen minstens even sterk als onder de Grieken.
De Slaven-volken hadden nooit hun taal, noch hun zeden,
noch hun godsdienst, noch de herinnering aan het roemrijke verleden v6Or den slag van Kossovo verloren : de
taaiheid van het ras had de Serven, en ook de Bulgaren,
met de Slaven-stammen geheel samengesmolten sinds zoo
vele eeuwen, dezelfden doen blijven onder den druk der
vreemde heerschappij, die zij waren v6Or de rampen der
veertiende eeuw.
Dit alles, zooals het hier in het kortst mogelijke bestek
is weergegeven, zal men zich behooren te herinneren, wil
men op goeden grond een oordeel vellen over de gebeurtenissen van het jaar 1908 en het begin van 1909. Ook al
laat men de merkwaardige ontwikkeling der Slavische
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stammers in de negentiende eeuw ter zij de, hunne staatkundige geschiedenis, zij het slechts in hoofdtrekken, is
onmisbaar voor een joist begrip van den huidigen stand
van zaken en de kansen op het behoud van den vrede in
de naaste toekomst.
Zelf, zonder aansporing van anderen en door eigen
kracht, had Servie zijne autonomie verworven, en „de vastberadenheid en geestkracht, die het yolk daarbij betoonde,
zijn een merkwaardig verschijnsel in de negentiende eeuw".
Zoo uitte zich de grijze Rank e na den vrede van San
Stephano, bijna vijftig jaren nadat hij, order den verschen
indruk van de gebeurtenissen, zijn merkwaardig boek over
den Servischen vrijheidsoorlog geschreven had : het zag
het licht in 1829. Hij voegde daar echter aanstonds
aan toe, dat, om tot zijn recht te komen en zich te doen
gelden, het Servische yolk den steun iioodig had — de
deelneming noemt hij het — van de Europeesche mogendheden.
Aan die deelneming heeft het dan ook niet ontbroken,
maar zij sprout niet voort nit geestdrift voor de Rationale
zaak, en bovendien weed zij aanmerkelijk getemperd door
de vrees dat de versterking van het Slavische element, en
vooral de aanvuring van panslavistische denkbeelden, op den
dour, misschien zelfs reeds zeer spoedig, zouden leiden tot
de russificatie van den Balkan. De hooding van de mogendheden in zake de pogingen van Mehemet Ali om, ten
koste van zijn souverein, een Aziatisch rijk te stichten, de
volhardende politiek, van Engeland en van Oostenrijk
vooral, tot de handhaving van het Turksche rijk, hadden
alleen hun oorzaak in de Russenvrees. Het lag dan ook
in den aard der zaak, dat de Slavische landen bezuiden den
Donau alleen van Rusland den onmisbaren steun hoopten,
en zulks tot ergernis van Oostenrijk, dat geen moeite
spaarde om den Russischen invloed te ondermijnen.
Handig maakten op dien naijver hunne berekening de
Montenegrijnen : zij doorzagen, dat Oostenrijk nimmer zou
dulden, dat Keizer N i c o l a a s alleen de beau role zou
spelen, en in het kritieke jaar 1853 wendden zij zich tegelijk
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tot Weenen en tot St.-Petersburg om hulp. Wat was er
gebeurd P In 1852 was, met goedkeuring van den Czar, in
Montenegro het kerkelijk van het wereld.lijk gezag gescheiden
o II had eene Servische gade
verklaard ; de jonge D a nil
gezocht en daarna den titel aangenomen van „erfelijk vorst";
de Montenegrijnsche landdag had zijnerzijds de desbetreffende
bepalingen als een soort van grondwet goedgekeurd en
bekrachtigd. Tevergeefs verzette zich de Sultan, en vruchteloos was een nieuwe veldtocht tegen het bijna onneembare
bergland ; de onversaagdheid der Montenegrijnen deed den
vijand verlies op verlies lijden. Toch wendde zich Danil o
om hulp tot zijne machtige naburen en beschermers. Volgaarne steunde hem de Czar, die niets liever begeerde dan
de Balkan-landen los te scheuren van Constantinopel, en
Oostenrijk, deels in het belang en om der wille zijner eigen
Slavische onderdanen, deels om zijn invloed niet geheel te
verspelen, ondersteunde de vertoogen van Rusland bij de
Porte met kracht en klem.
Zoo had 64n der Slaven-staten weder een stap voorwaarts gedaan : erkend of niet erkend, een erfelijk souverein
heerschte te Cettinje, en toen eenige jaren later, in 1858,
de Sultan opnieuw beproefde door geweld zijne suzereiniteit
te doen eerbiedigen, werd op de rotsvlakte van Grahovo
zijn leger zoo goed als geheel in de pan gehakt.
In dien t-usschentijd had de Russenvrees tot de geweldige uitbarsting geleid, die den naam van den Krimoorlog draagt.
Vruchteloos had in 1853 Czar Nicolaas den voorsiag
gedaan de Balkan-landen onafhankelijk te verklaren; het
kostte wat het Wilde, de Turksche heerschappij werd gehandhaafd. Eerst toen, ten minste formeel, de overwinning
aan de verbondenen was gebleven, en daardoor eene ontspanning was gekomen, die tot voordeel kon strekken aan
de Balkan-staten, begon de toekomst wat hoopvoller te
schijnen. De vrede van Parijs in 1856 gaf welisWaar alleen
aan de zoogenaamde Donau-vorstendommen de erkenning
hunner eenheid, en het nieuwe vorstendom Rumenie nam,
eerlang als Koninkrijk, onder de rij der staters zijne plaats
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in, terwijl de landen aan de overzijde van den Donau
suzerein bleven, maar toch werd Servie zijne eigene administratie en zijne godsdienst- en handelsvrijheid gewaarborgd.
Inderdaad waren Montenegro en Servie niet minder dan
zelfstandige staten geworden, en krachtig openbaarde er
zich het nationaliteitsgevoel, met name in Servie, waar
allengs de herinnering aan het grijze verleden de gemoederen
warm maakte. Men spiegelde zich eene roemrijke toekomst
voor van een „groot-Servie", dat het geheele Westelijke
Balkan-schiereiland zou omvatten : Bosnie, de Herzegowina,
Montenegro, zoo het zijn kon ook Albanie. Onmogelijk
zou het zekerlijk niet geweest zijn, dat zulk een ideaal
langzamerhand, al ware het ook slechts ten deele, zou zijn_
bereikt, indien niet de altijddurende naijver en tweedracht
tusschen_ de geslachten der Karageorgewitschen en Obrenowitschen en de daarmede samenhangende verdeeldheid
tusschen de Russisch gezinde en de Oostenrijksch gezinde
partij daarvoor een onoverkomelijk beletsel waren geweest.
Bovendien echter, in den tip_ na den Krim-oorlog moeiden
zich de kabinetten van Weenen en van St.-Petersburg
meer dan ooit tevoren met den toestand op het Balkanschiereiland, bepaaldelijk van Servie.
Be geschiedenis van de Balkan-quaestie in dit tijdperk
ligt nog in het geheugen van het thans levende geslacht,
althans van de ouderen. De opstand van de Herzegowina
tegen de Turken, en de heldhaftige oorlog, die dit landje,
gesteund door Montenegro, tegen hen voerde in 1862 — het
jaar ook van den opstand op het eiland Creta maar vooral
de groote oorlog, dien nogmaals de Herzegowina, doch
thans met Montenegro en Servie beide, tegen de Porte
begon en die tot de inmenging van Rusland leidde, de
vrede van San Stefano in 1878 — het ligt alles nog versch
in de herinnering.
Die vrede van San Stefano had een keerpunt kunnen
zijn in de geschiedenis der Balkan-quaestie. Het overwinnende Rusland stelde de Porte als eisch : de onafhankelijkheid van Servie, Montenegro, Bulgarije, R-umenie. Bulgarije
zou ook Macedonia omvatten. Bosnia en de Herzegowina
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zouden, voorzoover de daar wonende Christenen betreft,
administratief zelfstandig zijn.
Het is waar, dat Rusland bij de oorlogsverklaring
zonder omwegen zich beroepen had op het belang, niet
alleen van de Russischen staat zelf, maar van heel Europa,
bij de regeling van den toestand der Christen-landen ; niet,
zooals vroeger zoo menigmaal, werd alleen van den godsdienst gewag gemaakt. Maar niettemin was de eisch van.
Czar niet anders dan die der billijkheid. Met diepe verontwaardiging had geheel Europa in 1876 de berichten vernomen omtrent de meedoogenlooze wreedheid, waarmede
de Baschi-bezouks de poging der zoo lang verdrukte Bulgaren om hunne vrijheid, ten deele althans, terug te krijgen,
hadden onderdrukt ; niet het minst had die verontwaardiging zich geopenbaard in Engeland, waar Gladstone de
openbare meening ten opzichte der „Bulgaarsche gruwelen"
wakker geschud had. Eindelijk begon Europa lets te voelen
voor die veronachtzaamde Christen-stammen in het Oosten,
veronachtzaamd sedert de korte vleug van geestdrift tij dens
den Griekschen vrijheidsoorlog. Zoo ooit, dan was in 1878
de kans schoon geweest om met Mn slag niet alleen die
stammen de zoo lang ontbeerde vrijheid en zelfstandigheid
deelachtig te doen worden, maar tevens de Oostersche
quaestie eene belangrijke schrede nader tot oplossing te
brengen.
Het heeft niet zoo mogen zijn. De Russenvrees heeft
grootendeels verijdeld of belemmerd wat de vrede van San
Stefano voor de Balkan-staten had ontworpen. De staatkunde van Disra 81i behaalde op het congres van Berlijn
de over-winning, ten koste van de Slaven-volken, en liet
aan een volgend geslacht de oplossing over van de netelige
vraagstukken, die meer en meer de rust van Europa bedreigden. Macedonia, half Grieksch, half Bulgaarsch, bleef
aan de Porte; evenzoo Rumelie. Montenegro werd — als
ware het nog anders mogelijk geweest — onafhankelijk verklaard, maar verkreeg nets dan Mile haven aan. de Adriatische zee : Antivari ; het zoozeer begeerde Spizza viel hun
niet ten deel. Bosnia en de Herzegowina werden „geoccu-
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peerd" door Oostenrijk — een zeer bruikbare term, vooral
zonder bijvoeging van eene bepaling omtrent den duur.
Servie werd eveneens onafhankelijk, en mocht zich verblijden in eene uitzetting zijner grenzen naar het Zuid-Oosten,
maar het congres van Berlijn schrapte de bepaling van het
verdrag van San Stefano, die Servie het bezit toekende
van bijna het geheele gebied van Novi-bazar, en wees dit
toe aan Oostenrijk : tot bittere teleurstelling, van Serven
en Montenegrijnen beiden, was elke verbinding tusschen de
twee zoo nauw verwante stammen afgesneden, elke kans
op vereeniging in de toekomst hun benomen ; voor de
Serven daarenboven was de eenige uitweg naar de zee versperd. Wat de Grieksche quaestie aangaat — die hier
overigens terzijde gelaten wordt — men bepaalde zich er
toe Griekenland to vergrooten met gedeelten van Thessalia
en Epirus ; Macedonia bleef Turksch, over Creta werd geen
besluit genomen, Cyprus... werd kort daarna Engelsch.
Zoodanig was de uitkomst van het Berlijnsche congres
van 1878. Was tot dusver het Balkan-schiereiland de speelbal geweest van de Porte, in de negentiende eeuw werd
het de speelbal van de staatkunde der Westersche mogendheden. De eenigen, die, zij het dan ook uit eigenbelang,
den Slavischen volken de hand gereikt hadden, waren de
Russen : is het wonder, dat zij van hunne zijde bijna uitsluitend het oog wendden naar St. Petersburg ? Toch, dat
zij dit deden heeft het tijdstip hunner vrijheid verschoven :
het Westen d-uldde die vrijheid niet, omdat zij medebracht
de verzwakking van het Turken-rijk, de groote reden tot
bezorgdheid.
De Slaven-stammen hebben voor zichzelf gezorgd ; de
hulp van anderen hebben zij afgedwongen door hun eigen
moed en krachtsinspanning. V66r alien toonden dien moed
en die volharding de Serven en de Montenegrijnen ; voor
den tijd van het congres van Berlijn waren zij het en zij
alleen, die de vaan der vrijheid met het zwaard in de vuist
hadden opgeheven en den Turkschen vijand tegemoet gedragen : lang voor dat congres waren zij feitelijk onafhankelijk.
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Maar al die heldenmoed en die vaderlandsliefde is in
West-Europa weinig opgemerkt, of althans vergeten. Veel
meer dan de Serven hebben de Bulgaren de opmerkzaamheid
getrokken, en de merkwaardige en verrassende vooruitgang
en ontwikkeling van het Bulgaarsche rijk, in alle opzichten,
heeft — en met voile recht — de sympathie gewekt in het
Westen. De Montenegrijnen daarentegen, die nog altijd
in hunne rotsen en bergen leven als eeuwen tevoren, dezelfden gebleven sinds de dagen van Kossovo, en de Serven,
die door hunne binnenlandsche verdeeldheden, door hunne
betreurenswaardige afgunst jegens Bulgarije en den onberaden oorlog na de vereeniging van Bulgarije met Rumeliein 1885, alsook door de droeve geschiedenis van hun koningshuis en zijn val, de gemoederen meer met meewarigheid,
misschien zelfs weerzin, vervulden dan met symphatie, zijn
en worden meer of min met onverschilligheid beschouwd.
De geschiedenis van het verleden dier volken is daar om
te bewijzen, dat juist zij de vertegenwoordigers en verdedigers zijn geweest en gebleven van de aloude Slaven-vrij
heid, lang v66r dat de Bulgaren het konden wagen zich to
verheffen tegen de Porte. Zij, de Serven voornamelijk„
hebben niet het geluk gehad een leidsman te vinden als
de Bulgaren hebben gevonden in hun vorst, thans czar,
F e r d i n a n d, Wien waarschijnlijk in de geschiedenis eene
plaats zal worden gegeven onder de groote mannen van
zijn tijd, groot als staatsman niet alleen, maar groot vooral„
omdat hij de krachten van zijn yolk, de bronnen van
welvaart van zijn land, zoo snel en zoo voorspoedig heeft
weten te ontwikkelen, dat beiden, land en yolk, in een
tijdperk van weinig meer dan twintig jaren onherkenbaar
zijn geworden voor wie ze vroeger bezocht.
Volken in het algemeen, maar volken in het Oosten
zeer zeker, behoeven de leiding van een enkel krachtig.
man om zich te ontwikkelen en tot vollen wasdom tekomen. Maar al heeft Servie zulk een man sinds langen
tijd gemist, het is ontegenzeggelijk dat het Servische yolk
is ontwaakt, dat het noch zijn verleden vergeten heeft,
noch wanhoopt aan de toekomst, en wat Montenegrc,
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betreft, het denkt nog niet anders dan vroeger over zijn
erfvijand, en het heeft nog geenszins den band verbroken
met het stamland, waaruit de ramp van Kossovo het deed
wijken: de Montenegrijnen. zijn Serven, zoo goed als de
bewoners van Belgrado.
Thans, in 1908 en 1909, heeft de diplomatie eene
groote zege behaald. De vorst van Bulgarije heeft zich de
oude czaren-kroon op het hoofd gezet , de „occupatie" van
Bosnia en de Herzegowina is, na meer dan dertig jaren,
veranderd in eene „annexatie", het gebied van Novi-Bazar
is afgestaan aan de Turken. En dat alles heeft geen aanleiding gegeven tot een anderen strijd dan met de pen en
het woord. Servie heeft vergeefs verzet aangeteekend,
Montenegro vruchteloos gedreigd , de groote mogendheden
hebben beiden tot zwijgen gebracht, zooals zij Creta tot
zwijgen brengen. Inderdaad die uitkomst is voor de hooge
staatkunde zeer roemrijk.
Maar is met die uitkomst de Balkan-quaestie een stap
verder gebracht ?
Zal Montenegro het op den duur gedwee moeten aanzien, dat de jonge Bulgaren-staat groeit en bloeit en van
Oostenrijk en Rusland — hetzij dan goedschiks of kwaadschiks — de erkenning afperst van hetgeen hij zich vermeet, en zal het zelf steeds tevreden moeten zijn met dat
bane kleine hoekje aan de zee ? En Servie ? Zal het er zich
bij neder moeten leggen, dat het door den afstand van
Novi-Bazar aan de Porte nu geheel en al is afgesloten en
ingesloten aan alle zij den ?
In den aanvang van 1909 kon de internationale staatkunde zich beroemen op het behoud van de rust : heeft
die rust groote kans blijvend of langdurig te wezen ? Is
het rustig in Creta, Albania, Macedonia ? Zal het rustig
blijven aan den Balkan ? Maakt men zich al niet bezorgd
over eene bestelling van Belgrado bij Krupp of een andere
wapenfabriek ? En ziet men niet met gefronst voorhoofd
naar de sterkte van het Bulgaarsche leger, dat een vi ejftigd-uizend man onder de wapenen heeft, maar er ijlings driehonderd-en-vijftigduizend te wapen roepen kan ? Bovendien,
O. E. X 8
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zoo de bal aan het rollers gaat, zal Montenegro dan stil
blijven zitten ?
Een grooten triomf heeft de staatkunde behaald in de
Oostersche quaestie — voorzeker, maar die quaestie is er
nog, en de stilte in de staatkundige atmospheer is niet zoo
geruststellend als zij wellicht schijnt.
Het heden is alleen begrijpelijk door het verleden.:
ook bij de Balkan-crisis is het raadzaam het verleden to
raadplegen.

ECONOMISCHE KRONIEK.

P. N. Muller door Dr. Joh. Dyserinck. — Duitsche
Verkeerspolitiek en Nederlandsche Belangen, door Mr.
R. E. K i el s t r a. — Naar aanleiding van de collectieve
arbeidsovereenkomst, door Mr. H. M. Mer k e lb a c h. —
Wat is een bedrijfsleider ? — Het Kamerdebat over
sociale verzekering; dekking van het tekort der Rijksverzekeringsbank; risico-overdracht. — De Bakkerswet.
Bestrijding van Waterverontreiniging. — Het octrooivraagstuk. — Wettelijke regeling van naamlooze vennootschappen. — Ontwerp tot wijziging der arbeidswet.

Overvloed van „chroniquable" stof alweer, rinds hier het laatst
een en ander op sociaal en economisch gebied werd behandeld.
Daaronder oud en nieuw. Van Juni 1909 dagteekent reeds Dr.
Dyserinck's belangwekkend geschriftje over P. N. Muller 1),
den vriend van Potgieter, den Amsterdamschen koopman en
Gids-redacteur ook hij, den vruchtbaren schrijver over allerlei dat
de welvaart van de hoofdstad en van het land betrof, den krachtigen
voorvechter van handelsvrijheid. Actueel blijft (en wordt, helaas,
straks weer in verhoogde mate) wat Muller in De Gids van 1860
over „Neerlands handelspolitiek" schreef: „[die] uitbreiding van
handel en scheepvaart hebben wij niet to danken aan beschenning
van rijkswege, zoodat de bloei van den koopman en den zeevarende
verkregen wordt ten koste van geheel de natie, neen, juist sedert
wij ooze havens al wijder en wijder hebben opengezet voor iederen
vreemdeling, is ook ons verkeer levendiger, grooter, winstgevender
geworden sedert de schatkist minder aan beiden toekent onder
den vorm van bescherming, en minder van beiden eischt in den
vorm van lasten, sedert beiden dus onafhankelijk zijn geworden,
bloeien zij weer en krachtiger."
Wat Muller, ook volgens het hier van hem met zooveel zorg
1) Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon, 1909.
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geteekend beeld, vooral dreef was de innige overtuiging dat rusteloos moet worden gestreden om onze volkswelvaart op steeds hooger
peil te brengen door haar bronnen rijker te doen vloeien, dat
hiertoe particulieren al het mogelijke verrichten moeten en dat
daartoe ook van overheidswege gevergd mag worden wat in die
richting door de Regeering kan worden gedaan . . . ook door nalaten.
Bevordering van volkswelvaart door de regeering ; daarbij
„doen door laten" ; hoe denkt men daarover in Duitscbland? flier
ligt voor ons een belangrijk werk van Mr. R. E. K i el stra over
een, ook voor Nederland, uiterst belangrijk vraagstuk : de Pruisiscbe
kanalenwet en de heffingen op rivieren, in 't bijzonder op den
Rijn. Daarover is ten onzent reeds iets te doen geweest en er
zal nog veel over te doen zijn, maar daarom te meer is dit boek
welkom, waarin de geschiedenis der zaak duidelijk wordt uiteengezet. Zoo juist komt hierin uit wat de hoofdzaak en de ondergrond van de heele quaestie is : waar de spoorwegen door den
Staat geexploiteerd worden, daar wordt de binnenvaart, tot behartiging van welker belang als bron van volkswelvaart de Staat mede
geroepen is, door den Staat beschouwd als concurrent, die het
dierbare eigen bedrijf benadeelt. En wat doet men het liefst met
zoo'n concurrent? Zijn zaak overnemen en dus heel het verkeerswezen monopoliseeren, opdat de verbruiker geheel aan de willekeur
van den Staat-monopolist zij overgeleverd, of altbans, voorloopig,
zijn bedrijf belemmeren door de exploitatie daarvan te verzwaren.
Daarbij komt in Duitschland ook de vraag van vrijhandel of bescherming om den hoek gluren : de Staat gebruikt zijn spoorwegen
om uitvoer van nationale voortbrengselen in de hand te werken,
invoer van vreemde te belemmeren; maar de vrije en goedkoope
waterwegen begunstigen — den agrariers ten spijt — den invoer.
Vandaar ginds die coalitie van de voor en door bescherming levende
agrariers met hen, die de Staatsspoorwegen willen bevrijden van
den lastigen concurrent. En vandaar de kanalenwet, welks art. 19
inhoudt dat op de „regulierte Fliissen" rechten van de scheepvaart
geheven zullen worden. Vandaar ook het wanhopig pogen van
een man als Peters om toch maar te bewijzen dat art. 3 der
Rijnvaart-acte, hetwelk zoo stellig dergelijke rechten uitsluit, toch
eigenlijk wel zulke rechten toelaat ! Vandaar ook bet ontwerp tot
herziening van art. 54 der Duitsche grondwet, hetwelk in zijn
tegenwoordige redactie ook al weer zulke rechten verbiedt. Dit
alles vindt men uitvoerig in dit proefschrift toegelicht en men vindt
er ook de economische gezichtspunten van de uitvoering der Prui-
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sische denkbeelden zoo voor Duitschland als voor Nederland aangeduid.
Al zijn wij zeer sterk overtuigd dat de groote oostelijke nabuur
op dit gebied een welvaartspolitiek voert, die ten slotte verderfelijk
zal blijken to zijn, toch zou ons dat onverschillig kunnen zijn,
wanneer niet ook ons belang daarmede geinoeid was. Schr. stelt
in zijn proefschrift (dat van November 1909 dagteekent) de vraag
of de Pruisische machthebbenden niet pogen zullen, door voordeelen
aan te bieden of vermeende nadeelen uit den weg to ruimen, den
tegenstand tegen de grondwetsherziening in den Bondsraad te
breken en hij acht de veronderstelling niet gewaagd dat Pruisen
daarin zal slagen. Inderdaad geeft een en ander van wat sedert
zijn voorspelling geschied is, aanleiding om deze als juist te
erkennen. Doch dan zal Duitschland nog met Oostenrijk en
met Nederland rekening moeten houden. En wat is er te wachten wanneer zij weigeren ? Heffingen vanwege Duitschland alleen
op Duitsche vaartuigen zouden neerkomen op eene opzettelijke
benadeeling van eigen onderdanen en is dus geen redmiddel.
Represaillemaatregelen ? Welke? De Pruisische spoorweg-administratie zou — meer nog dan zij reeds tracht te does — de Rijnvaart kunnen pogen to belemmeren door uitzonderingstarieven voor
Duitsche zeehavens. Maar — aldus schr. — „de dood van Rotterdam zou gekocht moeten worden voor een voortdurende invaliditeit der Duitsche Rijnsteden." En uit strategisch oogpunt kan
Duitschland zelf niet verlangen dat het zeevorkeer alleen gaat over
Duitsche havens, die in oorlogstijd gemakkelijker dan de neutrale
van den toegang tot het wereldverkeer zullen worden afgesneden.
Daarbij : zoovele Duitsche staten, die toch vrij tegenover Pruisen
staan, hebben belang bij den Rijn, dat men zich ernstige benadeeling van het Rijnverkeer niet kan voorstellen. Wordt in strijd
met de opvattingen van volkenrecht de Rijnvaartacte van Duitsche
zijde eonzijdig opgezegd, dan staan ook wij vrij en kunnen het
oude „stelsel der refactien" weer invoeren, het oud, misschien verouderd middel tot bezorging van een voorsprong aan Nederlandsche
schippers, loch als noodmiddel onmisbaar indien ginds ook het
vrije verkeer to niet gedaan en heffingen ingevoerd worden.
Aldus Mr. Kiels tr a's besluit ons bevredigt minder zijn blik
in de toekomst dan zijn historische beschouwingen en zijn uiteenzetting van den huidigen stand der quaestie als zoodanig. Maar
wij erkennen dat men bij de vraag : „wat dan ?" zich begeeft
op een veld van speculatieve overwegingen, die alle betwistbaar
zijn. Intusschen, ons komt voor dat de schr. wat luchtig heenloopt
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over de quaestie wat bij een weigering tot medewerking onzerzijds
van Duitschland is to wachten. Het moge waar zijn dat heffingen
alleen op Duitsche vaartuigen slechts Duitsche belangen zouden
schaden ; — nu, dan zal men dus dat middel niet kiezen en in de
verwerping daarvan een grond to meer vinden om te wenschen dat
ook Nederland in heffingen hewilligt. Zou een represaille, die den
dood van Rotterdam beduidt, inderdaad noodwendig blijvende invaliditeit der Duitsche Rijnsteden meebrengen en acht Duitschland
dien prijs to hoog ; — nu, dan zal men naar andere represaillemaatregelen omzien die voor ons zoo veel, voor Duitschland zoo min
mogelijk nadeelig werken. Wij hebben niet zooveel vertrouwen als
de schr. in het voor ons nuttig effect van het belang dat bij den
Rijn hebben „zoovele Duitsche staten, die toch vrij tegenover Pruisen
staan". Pruisen wil zeer beslist zijn verkeerspolitick drijven in de
richting van scheepvaartrechten op Rijn en Elbe, en zal al het
mogelijke, misschien ook het onmogelijke, althans het nu nog ondenkbare doers om dat doel te bereiken in Duitschland en daarbuiten.
Wij staan hier voor het geval dat de machtige nabuur in zijn
belang een maatregel wil, dien wij in ons belang niet willen ; zulk
een geval is altijd bedenkelijk voor den kleinere en zwakkere.
Waarin zal op den duur onze kracht blijven voor duurzamen tegenstand tegen voortdurenden aandrang ? In ons goed recht om bij de
weigering to volharden ? Ja, als er „des juges á, Berlin" zijn!
En anders ?
Er is nog dit : in de laatste vijftig jaar gold in ons land een
vrijgevige handelspolitiek, waardoor wij de conflicten meden, die
altijd uit bescherming voortvloeien ; altijd — want het is volkomen
waar wat wijien Dr. T h. Barth op het Eerste Internationale
Vrijhandelscongres to Londen zei 1) : onder de „altruistische" beginselen van protectie is het eerste wel dit : „he is a foreign competitor, knock him down". Gaat nu straks, gelijk to duchten is,
Nederland tot het stelsel van beschermende handelspolitiek over,
dan kan die „bevordering van den nationalen arbeid" — indien zij
althans haar beoogd effect niet geheel mist — niet werken zonder
benadeeling van buitenlandschen arbeid, die bij ons afzet zoekt
voor zijn product doch voortaan een tariefmuur van beteekenis
vindt opgericht. Dat zal dan ook Duitschland ervaren en bij den
twistappel der scheepvaartrechten op den Rijn zal zich dan voegen
des nabuurs ontstemming over onze belemmering van Duitschen
1) Zie „Onze Eeuw", October 1908, blz. 33.
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invoer. Wie kan zeggen tot welke verwikkelingen dit alles zal
leiden? Ons schijnt dit geheele perspectief weinig bemoedigend en
wij zien daarin meer dan een ernstige bedreiging van onze volkswelvaart.
Hoe dit zij, het valt te waardeeren dat mr. K i e 1 s t r a door
zijn proefschrift op dit „gevaar uit het Oosten'' heeft gewezen en
aan het eind zijner academische studien een onderwerp heeft behandeld, dat voor het welzijn van ons land van zoo groot gewicht is.
In zekeren zin mag datzelfde worden getuigd van nog eene
dissertatie, die mede reeds lang op een aankondiging in deze bladzijden wacht, die van mr. H. M. Merkelbach „naar aanleiding
van de collectieve arbeidsovereenkomst" 1). Van groot gewicht voor
de volkswelvaart is zeker ook de vraag, in welke richting de
arbeidsregelingen zich zullen ontwikkelen ; een gevaar wijst ook
deze schrijver (zonder het te bedoelen) aan in dezen zin, dat wij
zouden zeggen : beware ons het gezond verstand des wetgevers voor
vervulling van de bier gestelde desiderata! Want waarop komt
het zeer vele, dat deze schr. in betrekkelijk kort bestek levert, ten
slotte neer ? Volgens hem is de collectieve arbeidsovereenkomst
eene regeling voor het bedrijf, die de bij haar aangesloten patroons
en arbeiders aldus bindt, dat zij zich bij het afsluiten van arbeidscontracten daaraan te houden hebben ; staatsplicht is het de totstandkoming van zulke overeenkomsten te bevorderen en dit instituut
te regelen, — en dat wel op gansch anderen voet dan de wet
thans heet te doen. Want de civielrechtelijke opvatting der wet
is verkeerd ; de C. A. is geen contract, maar een regeling, verordening, uitvloeisel van autonome bevoegdheid, een „Vereinbarung".
Dus publiekrechtelijk ? Die vraag laat den schr. koud. De dit
instituut regelende wet zal een „sociale" zijn. Wanneer een vakvereeniging besluit een C. A. aan to gaan, dan staat dat gelijk met
het geval dat een tractaat bij de wet wordt goedgekeurd ; de C. A.
is een soort tractaat, houdende bepalingen die in het bedrijf in acht
genomen moeten worden. „In het bedrijf", dus ook in publieke
bedrijven : al ziet men in de benoeming van den ambtenaar een
eenzijdige publiekrechtelijke daad der overheid, de voorafgaande
vaststelling der voorwaarden is een operatie, waarbij de werknemer
tegenover den Staat-werkgever is geplaatst als een volkomen gelijkgerechtigd gecoOrdineerd subject. „In het bedrijf" geldt de C. A.,
dus ook voor de tegenstemmers onder de leden der contracteerende
1) Rotterdam, 1909, W. L. en J. Bruss e.

264

ECONOMISCHE

vereenigingen : de wet binde de minderheid aan de meerderheid ;
de wet bepale dat ook uit de contracteerende vereeniging uittredenden gebonden blijven zij stelle ook vast dat de aangesloten
patroon ook tegenover niet aangesloten arbeiders door de C. A. is
gebonden. Zal het den werkgever nog vrij staan ongeorganiseerden
in dienst te nemen ? Dat verbiede de wet hem niet, maar wel nuttig
is het als de C. A. zulks den patroon ontzegt. De wet verplichte
partijen zich in harmonie met de C. A. te gedragen en al het
mogelijke te doen wat redelijkerwijze van haar gevraagd mag worden, opdat ook de leden in harmonie met de C. A. hun gedrag bepalen. Dus is bij het heerschen der C. A. slechts ongeoorloofd die
staking of uitsluiting, die strekt tot wijziging van volgens den
tekst der C. A. geregelde punters; geoorloofd (tenzij uitdrukkelijk
door de C. A. verboden) is de „politieke" en de „solidariteits"staking, ook de „een-mei"-staking 1). Wat mag redelijkerwijze van
de vakvereeniging worden verlangd, hoe ver reikt haar „Einstandspflicht" tegenover het gedrag harer leden ? Als een lid de C. A.
overtreedt, zal wel dat lid doch niet zijn vereeniging tegenover de
andere contracteerende tot schadevergoeding verplicht zijn. Immers,
dit is praktisch : van den arbeider is bij executie niets to halen ;
hoe dan wel van de collectiviteit der arbeiders ? Trouwens, waar
het geldt de vraag of en in hoever de contracteerende arbeidersvakvereeniging, als collectiviteit der leden, zich sterk maakt voor
wat elk dier leden doet of nalaat, schijnen allerlei casuistische overwegingen te moeten beslissen. Afwijking van de C. A. zal door
het scheidsgerecht (waaraan schr. groote bevoegdheden toekent)
niet vastgesteld mogen worden, indien loonsverhooging gevraagd
wordt (zelfs niet wanneer de C. A. geen minimum-loon voorschrijft
doch het loon fixeert) want het vragen van loonsverhooging is
slechts een poging tot overtreding der C. A. en dus als regel vrij
van sanctie . . . . De C. A. zal niet gelden voor daaraan onderworpen
arbeiders staande tegenover niet daaraan onderworpen patroons,
maar wel zullen tot de C. A. toegetreden werkgevers daaraan gebonden zijn ook tegenover daarbuiten staande arbeiders. De wet
zal trouwens, wanneer zekere meerderheid van patroons en arbeiders
een C. A. aangaan, die C. A. als geldend voor heel het vak moeten
erkennen. Bij het referendum zal een geringer meerderheid van
patroons dan van arbeiders vereischt worden, want wel is des
1) Welke laatste echter volgens schr. geen „staking" is, maar „eenvoudig uiting van de overtuiging dat Oen dag van het jaar aan den arbeid
gewijd moet zijn".
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ondernemers taak belangrijker dan die van een zijner arbeiders
doch minder belangrijk dan die van al zijn arbeiders. Bij de
stemming rekent men aan de zijde der arbeiders met het aantal
hunner; aan de zijde der patroons niet met hun aantal, doch met
dat van hun personeel... Enz.
Waarop dit alles dan wel neerkomt ?
Er is voor ons maar een woord als bescheid op die vraag :
onvrijheid. Wanneer maar 80 der georganiseerde arbeiders en
60 0/0 der naar hun personeel meetellende werkgevers het over de
zaak eens zijn, nu, dan is zij beslist en dan geldt de regeling voor
heel het vak. Inderdaad, dit is „simple comme bonjour". Jammer
maar dat het levee der nijverheid zoo eenvoudig niet is, nooit zijn
kan noch ook ooit zal kunnen zijn. Zie het claar, waar de C. A.
het verst is doorgevoerd, in het Duitsche boekdrukkersbedrijf en
waar de straffe regeling (ondertusschen met allerlei uitzonderingen !)
leidt tot allerlei wonderlijke en vaak nu voor deze dan voor gene
partij ongewenschte toestanden.
De collectieve arbeidsovereenkomst biedt zeker veel goeds en
kan onder zekere voorwaarden en tot op zekere hoogte den „socialen
vrede" bevorderen. Maar — daargelaten nog dat aan haar ruimere
toepassing in Nederland een en ender in den weg staat dat men
niet zoo gauw uit den weg ruimt — men verkeert bij dit instituut
nog in de periode der proefneming. Naast veel dat haar aanbeveelt
is er in de C. A. ook nog wel zoo iets dat als belangrijke schaduwzij
moot meetellen. Te hopen valt dat de instelling zich zal ontwikkelen en dat de praktijk van hot bedrijfsleven met behoud van
het goede zal weten to vinden een gelukkige oplossing voor de
niet zoo geringe moeilijkheden. Dit wachte men of en daartoe
werke mee, wie kan. Maar de wetgever kan voorloopig al heel
weinig in die richting doen en hij zou zeker glad verkeerd handelen
door dit nog teere plantje in zijn broeikas to forceeren. . . . En
daarom moge zijn gezond verstand hem behoeden om den weg to
volgen, dien dit proefschrift hem wijst.
Toch, een opmerking nog over dit book. De schr. overschat
de beteekenis en de waarde van den handenarbeid, van de verrichtingen der werklieden tegenover de praestatie des werkgevers.
Wij hoorden hem immers reeds „ex cathedra" verklaren „dat de
ondernemer in ons productieproces eon taak to vervullen heeft,
belangrijker dan de taak van een zijner arbeiders, doch niet zoo
belangrijk als de taak van al zijn arbeiders to zamen." In de
kringen van hen, die „ons productieproces" liefst door een ander
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vervangen zagen, is de voorstelling zeer algemeen dat het „de
arbeider" is, die door zijn bewerking van de grondstof tot product
de eenige en eigenlijke voortbrenger is en dat des werkgevers rol
in dit proses zich bepaalt tot die van den blank-officier, welke de
moderne loonslaven rusteloos voortdrijft om te hunnen koste te
levee. Berust ten slotte de geheele ,.meerwaarde"-theorie niet aithans
ten deele op die overschatting der waarde van den handenarbeid,
op die miskenning van wat de kapitalist-werkgever praesteert?
Hebben zij, die zoo oordeelen, zich wel eens ernstig rekenschap
ervan gegeven, welke eischen aan een goed bedrijfsleider moeten
worden gesteld ?
Over die eischen zijn opmerkelijke woorden gesproken, Coen de
heer F. G. Waller op 30 April 1.1. het 25-jarig directeurschap
der Nederl. Gist- en Spiritusfabriek herdacht. De heer Du Cloux
zei, bij deze gelegenheid den jubilaris toesprekende, het navolgende :
,,Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat treedt u op als bedrijfsleider. Dit bedrijfsleiderschap bestond niet in het min of meer
deftig rondloopen, doch in het medewerken, waardoor u de kennis
verkreeg van alle details, van alle bijzonderheden van het bedrijf.
U beslaat zelf, rectificeert zelf met de nieuw Savalle-kolom , zit
geheele dagen bij de nieuwe eesten, die geen behoorlijk product
willen geven, tot zij ten slotte genoodzaakt zijn een behoorlijk
mout te produceeren ; stookt of met de Siemens-apparaten ; geeft
de richting aan langs welke de proeven in de proeffabriek gedaan
moeten worden. Kortom, u bekwaamt zich om in hoofdzaak de
technische leiding te voeren. Om dit met succes te doen moet men
aan zeer vele eischen beantwoorden, waarvan ik eenige der voornaamste wil noemen . . . . Een der eerste eischen is zeker, dat de
leider van een onderneming volkomen op de hoogte is van het
bedrijf, zooals dit in zijn zaak wordt beoefend . . . . Een belangrijke
voorwaarde is verder, dat de leider op elk oogenblik precies kennis
heeft van den stand van het bedrijf.... Nauw hiermede hangt
samen de verdeeling van den arbeid, de verdeeling van het toezicht . . . . Om deze verdeeling behoorlijk te makers, vooral om het
toezicht goed te regelen, behoort de leider een goede dosis menschenkennis te hebben . . . . In elk bedrijf doen zich onvoorziene
gevallen voor. Tot de taak van den leider behoort ook deze om in
zulk een geval alles weer in het reine te brengen . . . . Bovendien
moet de leider ook de zwakke punters van zijn bedrijf kennen en
deze niet alleen trachten te verbeteren, maar ook werkelijk verbeteren. Het blijven staan op een bepaald punt is op den duur altijd
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achteruitgang, omdat het zeker is, dat een ander, een concurrent,
wel verbeteringen aanbrengt. Het is daarom een onafwijsbare eisch,
dat men met den stand en vooruitgang van het bedrijf — zoo
rnogelijk op de geheele wereld — op de hoogte blijft. Het minste
wat men doen kan, is de elders aangebrachte verbeteringen toepasser', doch zelf het eerst verbeteren, maakt dat men aan de spits
blijft, hetgeen zoo bijzonder veel waard is in tijden van tegenspoed. —
Bij den tegenwoordigen omvang van een groot-industrieel bedrijf
is het ondoenlijk dat een persoon geheel alles leiden kan , . . . de
toevoeging van specialiteiten op verschillend gebied wordt noodzakelijk. Opdat dezen echter vruchtbaar met elkaar kunnen werken tot
den bloei der onderneming, moet in elk geval de leider goed op
de hoogte zijn van den arbeid van ieder hunner afzonderlijk en
dezen met kennis van zaken kunnen apprecieeren."
Dit beeld van wat een „captain of industry" in onze dagen
zijn moet, schijnt juist geteekend. Doch hoe ijdel en zinledig schijnt
daartegenover het woord van den ,.jongen doctor", dat des ondernemers taak in ons productieproces niet zoo belangrijk is als de
taak van al zijn arbeiders te zamen ? Wie gevoelt niet dat hier
volstrekt ongelijksoortige verrichtingen als onderling vergelijkbaar
tegenover elkaar worden gesteld ? Zou inderdaad de taak van F.
G. Waller aan de Delftsche Gistfabriek minder belangrijk zijn
dan die van alle aan die fabriek verbonden arbeiders gezamenlijk ?
Poch men ziet immers dat de aldus concreet gestelde vraag een
dwaasheid is. Wel kan men vragen wat moeilijker zou zijn : de
gezamenlijke arbeiders door even geschikte krachten te vervangen

of iemand te vinden, die de taak des bedrijfsleiders even goed
vervullen zou.
In het beeld van den werkgever, hierboven geteekend, missen
wij een trek, die daarin toch waarlijk niet mocht ontbreken : tot
zijn beslommeringen behoort ook — en zelfs in steeds toenemende
mate — op de hoogte te zijn en te blijven van de economische,
sociale en industrieele wetgeving, niet alleen om met de door deze
gestelde regelen rekening te houden doch ook om voor de totstandkoming van wetten op de bedenkelijke zijden van ontworpen
maatregelen te wijzen.
Hoe staat het met die wetgeving ten huidigen dage ? Wat
maalt de parlementaire machine ? Ook hier waarlijk overvloed van
„chroniquable" stof, zelfs al laat men het kamerdebat over sociale
verzekering rusten, omdat er zoo lang na datum bij onze lezers
zeker nog minder belangstelling voor een nabetrachting daarover
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zijn zal dan er reeds voor het debat zelf buiten (en ook in) bet
Parlement werd gevonden. Bovendien, wanneer „eerlang" (gelijk
immers de in regeeringsstukken geliefde vage term luidt) de dekking
van het tekort der Rijksverzekeringsbank in de Tweede Kamer
aan de orde komt, zullen wij voor een groot deel een „bis in idem"
van de vroegere beraadslagingen beleven. Toch moge reeds nu er
op worden gewezen dat het stelsel van risico-overdracht in onze
wettelijke Ongevallenverzekering blijkens sommige uitlatingen en
zekere teekenen aan aanhang wint in kringen, die vroeger tegen
dat stelsel zich keerden. Van socialistische zijde blijft men van die
risico-overdracht allerlei kwaads zeggen ; zooveel zelfs dat het ook
tegenstanders van dit instituut steeds moeilijker wordt dat alles te
gelooven, vooral wanneer daarover georakeld wordt door den Zaan* damschen afgevaardigde D u y s, wien door eigen partijgenooten
op het Paaschcongres der S. D. A. P. werd toegevoegd dat zijn
luidruchtigheid slechts door zijn onwetendheid wordt geevenaard.
(wij citeeren deze liefelijkheid uit ons hoofd ; de termen kunnen
dus ietwat anders geweest zijn, doch de zin kwam daarop neer).
Overigens leert men door de ervaring en de praktijk wet inzien
dat de risico-overdracht is een volkomen billijk stelsel, dat zij een
correctief biedt tegen. . . . eigenaardigheden der verzekering bij de
Rijksbank, dat misbruiken bij haar toepassing als vanzelf door
allerlei factoren worden geweerd. En daar, gelijk bekend is, ook
minister T a 1 m a aldus daarover denkt, valt niet te duchten dat
wij ooit tot een Rijksbank-monopolie, Lely's vroeger ideaal, zullen
terugkeeren.
Dezelfde minister T a 1 m a zal waarschijnlijk niet bijzonder
aangenaam gestemd zijn over de ontvangst, die blijkens het
Voorloopig Verslag aan zijn ontwerp-Bakkerswet in de Tweede
Kamer is ten deel gevallen 1). Het verzet van het door dit ontwerp
zich bedreigd ziend grootbedrijf had zich, gelijk men weet, geconcentreerd in het „Bakkers-comite", hetwelk in een zeer lijvig
„groenboek" de vele en verschillende bedenkingen tegen de voorgedragen regeling bijeenverzameld heeft. Tegen dit groenboek
liep nu te hoop al wat om welke reden ook voorstander der wetsvoordracht was ; men wilde zooveel mogelijk den indruk wegnemen
dat er toch wel wat (of veel) waars in de bezwaren dezer patroons
1) Het voor-ontwerp en de hoofdzaken der wettelijke regeling werden
besproken in onze Econ. Kroniek (Onze Eeuw Nov. '08) en in een artikel
„Uit den strijd over afschaffing van bakkers-nachtarbeid", Onze Eeuw April
1909, biz. 110 v. v.
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kon gelegen zijn. Maar nu is onlangs het Voorloopig Verslag der
Tweede Kamer verschenen en zie, de redactie van het Sociaal
Weekblad, die in drie artikelen het groenboek onder handers had
genomen, moest haar beschouwing over bet verslag der Tweede
Kamer inleiden met de woorden : „Het Bakkers-Comite heeft wil
van zijn werk. Het voorloopig verslag op het Bakkerswetsontwerp
is niets dan een slap aftreksel van het groenboek van het comite.
Wanneer bet ontwerp thans in stemming ware gebracht, dan zou
het ongetwijfeld met een groote meerderheid verworpen zijn." En
even juist als deze spijtige opmerking der redactie is waarschijnlijk
wel deze dat de politieke geestverwanten des ministers bij de behandeling van dit wetsontwerp de rol van opposanten schijnen te
hebben gespeeld en dat het staatkundige tegenstanders des ontwerpers geweest zijn, die een niet overal even warme verdediging
hebben gevoerd! Onze eigen indruk van dit V. V. is dat men
daarin tal van gewichtige bedenkingen tegen de voorgedragen
regeling uitvoerig en met klein vindt uiteengezet, terwijl niet slechts
de positieve verdediging van die regeling, doch ook de bestrijding
van die bedenkingen minder uitvoerig en klemmend is.
De Memorie van Antwoord op dit V. V. is 28 Mei 1.1. verschenen. Er zou wel wat over dit staatsstuk te zeggen zijn ;
beperken wij ons tot twee punten. Vooreerst treft de groote uitvoerigheid van dit antwoord tegenover de groote soberheid der
Memorie van Toelichting ; deze laatste bevatte slechts 2 kolommen
„algemeene beschouwingen" om het gekozen stelsel uiteen te zetten
en te verdedigen ; de M. v. A. heeft 25 kolommen (ongerekend
alweer de aanteekeningen bij de artikelen) noodig om het goed
recht van dat stelsel tegenover de aanvallen in het V. V. te handhaven. In de tweede plaats geeft dit wederwoord des Ministers
den indruk van zijn volkomen onverzettelijkheid en van zijn volslagen onaandoenlijkheid voor alles wat het V. V. op zijn regeling
wist of te dingen ; alle geopperde bezwaren worden weggeredeneerd
en de bijgevoegde nota van wijzigingen brengt ook niet een enkele
verandering van eenige beteekenis.
Ziedaar de twee enkele punten, die wij even uit de vele
wilden noemen. Doch men vergunne ons — als proeve van des
Ministers betoogtrant — eene aanhaling uit dit merkwaardig proza.
Men weet dat als regel (behoudens verlof van den bakkersraad)
ook de alleen (d.i. zonder arbeiders) werkende ondernemer niet des
nachts zich met broodbereiding of wat daarmee in verband staat,
zal mogen bezighouden ; ook in zijn huis, in zijn werkplaats zal
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bedrijfsrust moeten heerschen. In het V. V. was opgemerkt dat
door deze vrijheidsbeperking het publiek gezag zou indringen in
het particuliere leven en dat daardoor de vrij heid in eigen huis
te zeer zou worden aangetast. Wat is hierop het bescheid des
Ministers ? . . . „dat de wet het particuliere leven van den patroon
geheel ongemoeid zal laten. Slechts zijn bedrijfsleven zal door de
wet worden geregeld en zelfs blijft zijn eigenlijke patroonsarbeid —
het beheer van zijne onderneming — _door de wet geheel onaangeroerd. Alleen het bereiden van brood, de arbeid dus, dien hij
geheel op gelijken voet als zijne arbeiders zou verrichten, wordt
ook den patroon gedurende den nacht en op Zondag verboden."
Het is soms moeilijk een satire niet te schrijven. Denk u nu
Bens het geval van een eerzamen mr. bakker, die zonder gezellen,
wellicht met hulp van een of twee zoons, gewoon was des nachts
het brood te bereiden voor de klanten, die het 's morgens verlangden. Denk u nu dat het na de inwerkingtreding van deze wet
dien man verboden zal zijn gedurende 8, tusschen 8 uur 's avonds
en 6 uur 's morgens gelegen uren eenigen met broodbereiding verbandhoudenden arbeid to verrichten. Denk u voorts dat zijn vrouw
zoo iets nu toch al te kras vindt en hem vraagt of hij dan niet
meer vrij is om in zijn eigen huis en in zijn eigen bakkerij te
werken, wanneer en zoolang hem dat belieft. En denk u dan dat
deze mr. bakker, die de M. v. A. gelezen heeft, zijn vrouw toevoegt :
„gij begrijpt er heelemaal niets van ; de wet laat mijn particuliere
leven geheel ongemoeid; hoort gij ? geheel ongemoeid. Alleen mijn
bedrijfsleven wordt door de wet .. beperkt?, neen, ook dat niet;
„geregeld". Mijn eigenlijke patroonsarbeid (het beheer van mijn
onderneming) wordt door deze waarlijk vrijgevige wet geheel onaangeroerd gelaten, ja zeker, gij verstaat mij wel : geheel onaangeroerd. Mij is niet verboden des nachts mijn onderneming to
beheeren : rekeningen uit to schrijven, mijn boeken bij te houden,
correspondentie to voeren, de balans en de winst- en verliesrekening
op te makers, al wat ge maar wilt. Zie, dat alles is mij vergund.
Het eenige, waar de wetgever bezwaar tegen heeft, dat is dat ik
des nachts brood zou bereiden, dus dat ik den arbeid zou verrichten, dien ik verrichten zou geheel op gelijken voet als mijne
arbeiders . . . . nu ja, ik weet wel dat ik geen arbeiders heb, dock
dat is maar een vooronderstelling, die zoo bij de redeneering behoort. Ziezoo, nu weet gij wat deze wet beduidt en kom mij nu
voortaan niet meer aan boord met uw praatjes dat ik in mijn particuliere of in mijn bedrijfsleven aan banden zou zijn gelegd. Mij
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dunkt, nu gij mij hebt aangehoord, zult ge mij toegeven dat het
dwaasheid is zoo iets te beweren . . . ."
De voorzitter der Tweede Kamer heeft, then hij het denkbeeld
ontried om dit wetsontwerp nog ter afdoening voor het zomer-reces
op de agenda te brengen, gezegd te voorzien dat over deze voordracht „langdurige discussi o n'' zouden worden gehouden. Dat kon
wel eens waar blijken te zijn en de Minister, die — in zijn M. v.
A. alleen aan het woord — zoo groot meesterschap toont in de
kunst om alle bedenkingen weg te redeneeren, zal wellicht bij de
te wachten langdurige discussion ervaren dat de wetgevingskunst
— het vinden van de waarlijk harmonische oplossing bij verschillende, onderling strijdige belangen — nog moeilijker is dan de
woordkunst, die hij in zijn Memorie ten toon spreidt.
Moeilijke wetgevingskunst, niet op sociaal gebied alleen.
Onlangs is door de parlementaire machine nog een ander voorloopig
verslag afgewerkt en afgeleverd : over de ontworpen wijziging der
Hinderwet, welke in hoofdzaak beoogt die wet meer dan tot nu
toe aan bestrijding van waterverontreiniging door fabrieksafval
dienstbaar te maken. Ook dit onderwerp dagteekent niet van
gisteren. In '97 is een staatscommissie benoemd, welke aan haar
zeer belangwekkend verslag een voor-ontwerp van wettelijke regeling
toevoegde. In November 1903 bood de Regeering een ontwerp aan
de Tweede Kamer aan, waarover deze laatste wel zich uitsprak
doch dat in 1905 werd ingetrokken. In September 1909 is nu de
regeling van dezelfde materie ingevlochten in een wijziging van
de Hinderwet. Wat bij die regeling wel het sterkst in het oog valt
(en in het V. V. der Tweede Kamer dan ook wel bepaald op den
voorgrond wordt geschoven) is : dat hier eigenlijk juist geen „regeling" wordt gegeven, d. w. z. de procedure wordt vastgesteld ,
aan zekere organen (gemeentebesturen, Gedeputeerde Staten) worden
bevoegdheden toegekend, welker uitoefening tot bestrijding van
waterverontreiniging moet strekken , die organen geven daartoe
voorschriften, welker naleving (behoudens beroep) verplichtend is.
En ziedaar nu de „regeling". Doch door welke regelen die organen
zich zullen laten leiden, dat zegt de wet niet. 't Is waar, het zou
haar niet licht vallen dit te zeggen, want (en hier schuilt de moeilijkheid der kunst op dit gebied) men staat bij de bestrijding van
waterverontreiniging voor een wijd veld van open vragen : de technische en financieele uitvoerbaarheid van de zoozeer onderling uiteenloopende zuiverings-methoden staat, gelijk ook de ervaring in
het buitenland leert, nog allerminst vast. En zoo komt dus ooze
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wettelijke ,,regeling" eigenlijk hierop neer dat de wetgever, voor
zichzelf een „non liquet" uitsprekend, de moeilijke oplossing in elk
gegeven geval maar gemakshalve endosseert aan de met de uitvoering der wet belaste organen. Dit is ook een manier, maar eene
die geen waarborgen biedt dat de beslissingeu dier organen niet
zeer bedenkelijk kunnen zijn. Zal dit dan straks de wijze moeten
zijn, waarop dit reeds oude vraagstuk wordt opgelost?
Van moeilijke wetgevingskunst, langdurige behandeling, oude
vraagstukken gesproken, daar hebt ge de wettelijke regeling „van
het octrooirecht voor uitvindingen". Van 3 Mei 1905 dagteekent
de Koninklijke Boodschap, die bet ontwerp vergezelde ; het V. V.
is vastgesteld 29 Juni 1908 en eerst onlangs — 10 Mei 1910 —
volgde de Memorie van Antwoord, dus 5 jaar na de indiening van
het ontwerp. Doch mag men bij een zaak als deze wel met halve
decaden rekenen ? Onze vorige octrooiwet was van 1817, gold tot
1859; sedert dien leefden wij zonder regeling; wat tellers dan
enkele jaren ? Doch laat ons liever erkennen dat op den duur de
toestand onhoudbaar word en dat nationaal eigenbelang of anders
begrip van internationaal fatsoen ons nopen moest deze zaak nu toch
eens na niet al to langen tijd moor to brengen tot een good einde.
Wij zijn lid van de internationale Unie van 1883, waardoor in alle
Uniestaten (dat is in vrijwel alle beschaafde landen 1) onze burgers
evenals de eigen onderdanen beschermd worden, zonder dat wij
eenige contra-praestatie leveren. Telkenmale komt op de achtereenvolgende octrooi-conferenties aan de gedelegeerden der andere
landen onze afgevaardigde meedeelen dat er bij ons „aan gewerkt"
wordt, dat de zaak bij ons „nog altijd in ernstige studio" is. Hoe
men elders over die eentonige mededeelingen denkt? Wij kunnen
niet in de Unie blij von zonder een octrooiwet in to voeren. Zullen
wij dan uit de Unie treden ? Doch dan vervalt daardoor ook de
internationale bescherming onzer handels- en fabrieksmerken, wat
zeker voor velen een groot nadeel zou zijn.
Overigens, ook doze regeling is niet zoo eenvoudig en er zijn
„haken en oogen" in elke codificatie van de aangelegenheid. Niet
gemakkelijk is 't in de wet to omschrijven wat als het nieuwe
eener uitvinding moot golden ; in de octrooi-verleening voor chemische
procedes schuilen verschillende moeilijkheden ; belangrijk is het
punt aan wien het octrooi verleend moet worden, of de octrooihouder altijd moot zijn de uitvinder ; daarbij sluiten zich aan de
1) Landen zonder octrooirecht zijn — met ons — in Europa : Griekenland, Servie; elders : Abyssinia, China, Perziö.
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quaesties omtrent voorrang bij octrooi-aanvragen. Dan : hoe wordt
het octrooi verleend ? Naar Franschen trant, d.i. na vervulling van
zekere formaliteiten door den aanvrager ? Of op Duitschen voet :
na nauwkeurig onderzoek ? Voorts : hoe den „licentie-dwane te
regelen, d.i. des octrooihouders verplichting om een ander de bevoegdheid tot toepassing der uitvinding te verleenen? Zoo is er
meer, dat rijst bij de overweging der vraag hoe de regeling zal
zijn en waarover verschillend wordt geoordeeld 1). Maar verschillend
denkt men ook over de prealabele vraag : of wettelijke bescherming
gewenscht is. Zal de regeling niet duur zijn en veel administratieven omslag vorderen ? Maar al ware dit zoo, behoort toch niet
voor alles des uitvinders zedelijk recht op de vruchten van zijn
arbeid tegen aanranding beschermd te worden ? Zou wederinvoering
van octrooien in het belang onzer nijverheid zijn ? Er zijn er, die
bet ontkennen er zijn er die het bevestigen. — Wat mij aangaat,
bet komt mij voor dat wij in deze den weg van alle beschaafde
Staten niet langer mijden moeten en — niet slechts uit angst voor
represailles — hun voorbeeld moeten volgen.
De Tweede Kamer heeft nog even voor haar zomer-reces deze
wetsvoordracht in merkwaardig korten tijd en met merkwaardig
weinig woorden, zonder hoofdelijke stemming, afgedaan. Het is
1) Zoo bepaalde b.v. ons ontwerp dat hij „die in dienst van een ander
eene betrekking bekleedt, welker aard medebrengt, dat hij zijne bijzondere
kennis aanwende tot het doen van uitvindingen" eventueel recht heeft op
„een aan het belang der uitvinding evenredig bedrag", tenzij hij reeds in
zijn loon of een speciale uitkeering vergoeding vindt voor zipn Bemis aan
octrooi. M.i. terecht wordt hiertegen aangevoerd dat deze regel tot allerlei
moeilijkheden kan leiden ; dat de uitvinding van den employO meestal niet

zijn werk alleen is dat hij gebruik maakt van allerlei door anderen hem
gegeven wenken en verstrekte inlichtingen ; dat de „uitvinding" vaak de
vrucht is van veler gecombineerden arbeid ; dat in elk geval „contracting
out" den werkgever moet zijn toegestaan. Op het „Kongress fur gewerblichen Rechtsschutz" (Mei 1909) is na een debat van drie dagen de overgroote meerderheid tot de slotsom gekomen dat volstrekte contractsvrijheid
hier moest zijn toegestaan. Niettemin houdt het thans goedgekeurd gewijzigd
wetsontwerp onzer Regeering aan het vroegere denkbeeld vast; thans is de
redactie gewijzigd en is er sprake van „een in verband met het geldelijk
belang der uitvinding en met de omstandigheden, waaronder zij plaats had,
billijk bedrag"; zulks omdat de eerst gekozen uitdrukking door de
Regeering „te vaag" wordt geacht. Voorts is thans de vordering van den
employe-uitvinder gebonden aan een verjaringstermijn van drie jaar.
„Contracting out" wordt thans uitdrukkelijk uitgesloten.

Ook aldus ge-

redigeerd kan en zal deze bepaling tot allerlei moeilijkheden aanleiding geven.
O. E. X 8

18
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waar dat de breeds schriftelijke voorbereiding niet veel stof meer
liet voor iets nieuws op het stuk van algemeene of bijzondere
beschouwingen; ook verlangde de Kamer zeker wel naar bet eind
van haar zitting. Maar er is toch altijd iets verrassends in gelegen,
wanneer eene aangelegenheid, die in den lande en vooral in de
kringen van belangstellenden tot zooveel gedachtenwisseling heeft
geleid, door de Kamer op een — naar het gewicht der zaak gemeten — zoo vlugge wijze teneinde gebracht wordt.
Weer heel anders staat het met het vraagstuk der herziening
van ons Wetboek van Koophandel in zake de wettelijke regaling
der naamlooze vennootschappen. Ook dit punt is sedert lang aan
de orde, in de latere jaren wat meer actueel geworden ; ook hier
is de ervaring in andere landen leerzaam (doch vooral in dezen zin
dat zij leert hoe weinig een straffe regeling baat !); ook hier is de
wetgevingskunst moeilijk ! Het ontwerp is van half Februari d. j. ;
het is de omwerking van een door minister L o ef f opgesteld voorontwerp, waarover het advies van deskundigen is ingewonnen en
dat geprojecteerd was aan de hand van het werk eener Staatscommissie (1890). De ontwerper dan (Mr. Nelisse n) bekent zich
afkeerig van to veel dwingend recht op dit gebied, want daardoor
berokkent men schade aan eerlijke ondernemingen en keert misbruiken toch slechts gedeeltelijk ; nergens is ontduiking van de
wet zoo gemakkelijk als op dit gebied ; in landen met zeer strenge
wetgevingen op dit stuk doen zich zeker geen mindere schandalen
voor dan hier ; men ziet daar een voortdurenden wedloop tusschen
den wetgever en den oneerlijken zakenman. Daarom blijve bij ons
veel van wat in buitenlandsche wetten dwingend is geregeld, overgelaten aan het vrije inzicht der vennooten. En onze regeling
kome dan hierop neer : de koninklijke goedkeuring vervalle ; er zij
openbaarheid der inrichting van en der machtsverdeeling in de
naamlooze vennootschap ; het vermogen der vennootschap worde
beschermd en in verband daarmede worde de inbreng van andere
zaken dan geld geregeld ; de persoonlijke aansprakelijkheid van
opzichters, bestuurders en commissarissen tegenover aandeelhouders
en derden worde vastgesteld ; eindelijk : het recht der minderheid
van aandeelhouders worde tegenover willekeur der meerderheid
gehandhaafd en verzekerd.
Ons bestek gedoogt niet in bijzonderheden to treden en na to
gaan welke belangrijke wijzigingen in het geldend recht voorgesteld
worden om de vier bovenaangeduide beginselen der herziening toe
to passen. Zeker is dat de minister, in het algemeen van to veel
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dwingend recht afkeerig, dien afkeer zeer vaak heeft weten to
overwinnen en dat er in zijn regeling nu juist niet heel veel
belangrijks meer aan het „vrije inzicht" der vennooten blijft overgelaten. Onze zeer stellige indruk is dat de ontwerper, trots de
aanvankelijk aan eigen adres gerichte vermaning tot zelfbeperking,
al werkende toch weer aan de illusie zich is gaan overgeven dat
hij toch wel, zonder den bona-fide handel to schaden, de zwendelaars zou weten to vangen in een wet zonder mazen. Maar mijn
indruk is ook dat dit in verschillende gevallen zal blijken inderdaad
niet meer dan een illusie te zijn. Waarom zouden in landen met
strenger wetgeving op dit stuk de zwendelaars en bedriegers er
kans toe zien den wetgever telkens to vlug of te zijn en waarom
zouden zij hier, tegenover daze regeling staande, zich onmachtig
zien om hun kwade praktijken in een of anderen door den wetgever niet voorzienen vorm toch voort te zetten ? Zeker, ook doze
wet maakt dit dien heeren — niet onmogelijk, doch moeilijker dan
voorheen, doch tevens bemoeilijkt zij door hare veeltijds dwingende
regeling het eerlijk bedrijf. Zij vordert voor alle naamlooze vennootschappen openlegging ten kantore van de balans en de winsten verliesrekening ter inzage voor elk en een iegelijk, ook voor
hen, die noch als aandeel-, noch als obligatie-houder, noch op
welke wijze ook lets met die vennootschap uitstaande hebben; en
alsof dat waarlijk nog niet genoeg is, vordert zij bovendien inzending van die stukken bij de Nederlandsche Staatscourant, die ze
volledig openbaar maakt. Lou dit baten om zwendelaars en bedriegers to ontmaskeren? De wet bepaalt niet hoe gij uw balans
moet inrichten ; de Minister erkent dat hij zoover niet gaan kan.
Doch hij acht dien eisch van openbaarheid gerechtvaardigd, omdat
de naamlooze vennootschap dien prijs voor haar credietwaardigheid
moet over hebben.... Is dit juist? Doet elke naamlooze vennootschap
een beroep op het publiek crediet? Dit aan to nemen is gebruik
maken van een fictie en hier geldt wat mr. J. A. Levy eons zei:
een fictie is een leugen
Zoo is er meer. Maar wij treden niet in bijzonderheden. Ongetwijfeld is een goede regeling van heel doze materie moeilijk.
. . . . En daar is eindelijk — om de revue van een en ander,
dat des wetgevers machine maalt, to sluiten een ontwerp tot
wijziging der Arbeidswet, ingediend 30 April 1.1. Doze datum is
van belang, omdat de wijziging reeds 1 Januari 1911 in werking
zou moeten treden. Waarom? Wijl zij onder meer strekt om onze
Arbeidswet in overeenstemming to brengen met de Conventie van
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Bern (1906) betreffende het verbod van nachtarbeid van vrouwen
in de industries — Wanneer men deze data vergelijkt, dan zal
men vragen waarom den dag voor 1 Mei 1910 eerst werd ingediend het ontwerp, dat de Arbeidswet op 1 Januari 1911 zou
doen aanpassen aan een reeds in 1906 gesloten conventie, welker
goedkeuring onzerzijds in de zitting 1907-1908 is behandeld.
Het antwoord der Regeering op die vraag luidt dat minister
T alma noodig vond het ontwerp van zijn voorganger, hetwelk
mede de huis-industrie regelde, om te werken en dat hij over die
omwerking het advies verlangde van den directeur-generaal van
den arbeid, die niet dadelijk na zijn optreden tot het geven daarvan
tijd en gelegenheid vond. Men kan de geldigbeid van deze redenen
beamen onder opmerking dat een termijn van acht maanden ook
voldoende is voor de parlementaire behandeling van een wetsvoordracht, die alleen beoogt in onze Arbeidswet slechts die eenvoudige
wijziging aan te brengen welke noodig is om haar in zake verboden
nachtarbeid voor vrouwen te doen aansluiten aan wat op dat stuk
de Conventie van Bern eischt. Maar het bijzondere van het geval
is juist dat de wetsvoordracht zich niet tot dit beperkte doel
bepaalt, doch tevens inhoudt verschillende andere, belangrijke en
principieele wijzigingen, verhooging van de leeftijdsgrens der
beschermde „jeugdige personen" van 16 op 17 jaar; beperking
tevens van den normaal-toegelaten arbeidsduur voor die beschermden
van 11 uur op 10; verbod van arbeid voor gehuwde vrouwen des
Zaterdagsmiddags van 4 uur; uitbreiding van de wettelijk verplichte
rusttijden voor beschermde arbeiders ; verhooging van de leeftijdsgrens voor tot fabrieksarbeid toegelaten kinderen van 12 op -13 jaar
enz. En het is wel duidelijk dat door de toevoeging van dit alles
de zaak der spoedeischende afwerking gansch anders komt te staan.
Noodig is dat de wijziging van de Arbeidswet, door onze toetreding
tot de Berner Conventie geboden, op 1 Januari 1911 in werking
treedt, doch voor alle andere, daaraan toegevoegde wijzigingen is
ditzelfde slechts daarom noodig, omdat. . zij daaraan toegevoegd
zijn. Binnen acht maanden zouden dus de Tweede en de Eerste
Kamer dit alles moeten hebben goedgekeurd; „zouden", want na
de verschijning van het wetsontwerp en de M. v. T. is de zaak wel
wat anders komen to staan, Nadat in de pers en ook elders reeds
gewezen was op het feit dat bier een urgente doch onbelangqke
wetswijziging was vastgekoppeld aan verschillende niet-urgente,

doch zeer belangrijke en dat dus alle aan de overbaaste behandeling
zouden worden onderworpen 'outer en alleen wegens den door niets
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geboden samenhang van alle in een wetsontwerp ; nadat de Tweede
Kamer besloten had 6 weken na de indiening (16 Juni) dit wetsontwerp in de afdeelingen te onderzoeken, op Welk tijdstip slechts
enkele organisaties van belangstellenden en belanghebbenden de
gel egenheid hadden kunnen vinden om haar bedenkingen aan de
Tweede Kamer mee te deelen ; verscheen onder dagteekening
van 15 Juni (dug daags voor het afdeelingsonderzoek) een bericht
des Ministers: mij is na de indiening van het wetsontwerp gebleken,
dat er tusschen de bij de Conventie van Bern betrokken Regeeringen
„een overleg wordt gepleegd, dat er hoogstwaarschijnlijk toe zal
leiden, dat het verdrag niet op 1 Januari 1911, maar op een lateren
datum in werking zal treden."
Het is wel heel duidelijk dat door deze ministerieele meedeeling
van wat „hoogstwaarschijnlijk" gebeuren zal, de zaak voor de Kamer
anders komt te staan. Geldt de fatale termijn niet voor de aanpassing van de arbeidswet aan de Conventie van Bern, dan schaadt
ook de vastkoppeling daaraan van andere wijzigingen niet, want
dan is er tijd van beraad. Maar met dat al is evenzeer duidelijk
dat dit bijzondere en onverwachte gebeuren moest om beraad over
de niet-urgeute, doch belangrijke wijzigingen mogelijk te maken
en dat haar het sch6nt — de Minister in dit gebeuren de hand
niet heeft gehad. Wanneer onze Regeering tot het overleg nopens
latere inwerkingtreding het initiatief had genomen of althans
bij dat overleg een rol van beteekenis had gespeeld, dan zou de
Minister zich immers anders hebben uitgedrukt; hem is gebleken
dat de betrokken Regeeringen over latere inwerkingtreding overleggen ; de stuwkracht komt van buiten ; slechts mag men aannemen dat onze Regeering. als een der „betrokkene" aan het
overleg deelneemt. Doch wanneer het aan onze Regeering had
gelegen, dan zou het geloopen zijn gelijk de Minister zich dat bij
de indiening van de wetsoverdracht had voorgesteld: aan die
eene, door het tractaat noodwendige wijziging van de Arbeidswet
worden vele andere belangrijke veranderingen aangehaakt ; het
geheel wordt ingediend 30 April 1910 ; de Tweede Kamer vangt
het afdeelingsonderzoek 16 Juni aan ; het V. V. laat zich niet te
lang wachten, de M. v. A. verschijnt in den zomer, zoodat als
het Parlement na het reces weer bijeenkomt — de Commissie van
Rapporteurs de openbare beraadslaging genoegzaam door de gewisselde stukken voorbereid kan verklaren ; voor de begrootingsbeslommeringen kan de Tweede Kamer dit zaakje dan even afdoen
en de Eerste, die toch niet amendeeren kan, zal waarlijk geen
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spaak in het wiel steken , op 1 Januari 1911 treedt alle y in working. . . . Wij zijn aan eenige ongenoemde buiteniandsche Regeeringen dank verschuldigd voor „een overleg" waardoor zulk een
behandeling van deze belangrijke wetsvoordracht door een meegaande
Tweede- en een even gewillige Eerste-Kamer-meerderheid op een
wenk en wensch onzer Regeering bespaard blijft. Want dat het
een belangrijke wetsvoordracht is en dat zulk een doorjagen door
de anders veelal zoo trage parlementaire machine van ingrijpende
wijzigingen als de ontworpene in meer dan een zin ongehoord zou
geweest zijn, daarover kan slechts twijfel bestaan bij hem, die niet
de draagkracht van die wijzigingen voor de ontwikkeling onzer
nijverheid bevroedt. Er zal te dozer plaatse misschien nog wel
eons gelegenheid zijn daarover te spreken. Het gevaar van overhaaste afdoening schijnt nu bezworen. Maar dat het gevaar heeft
gedreigd is teekenend voor zekere opvattingen, die in Regeeringskringen worden gehuldigd omtrent de wijze waarop zulk een verandering van onze Arbeidswet desnoods zou kunnen en mogen
worden tot stand gebracht!
H. S.

VAN HOLLANDS BLIJDE KUST
DOOR

M. DU CASTEL.

Het was op een avond in gezelschap. Er werd gesproken over reizen, over heel veel buitenlandsch schoon
en albums met photographieen gingen rood : Zwitserland,
de Beiersche Alpen. Iedereen vond ze mooi, — zoo iets
pakt dadelijk, 't kost geen moeite zich voor te stellen dat
't er grootsch moet zijn, zelfs niet voor iemand die nooit
hooge bergen gezien heeft.
En ik dacht aan onze collectie thuis — een pakje
prentbriefkaarten : Texel, Vlieland, Terschelling, — anspruchslos verzamelingetje dat we meebrachten van ons
laatste uitstapje. Als je die laat zien, oogst je gewoonlijk
geen andere critiek dan een tamme appreciatie : „Wel
aardig," of een minachtend : „'t Is tegenwoordig de mode
om in je eigen land te reizen," of een raedelijdend gliralachje , waar achter zit : „Je doet nu wel alsof je er veel
genoten hebt, maar daarmee wil je je enkel groothouden."
We nemen 't niet kwalijk, de prentjes zeggen weinig aan
wie het origineel niet zag.
daar midden tusschen de
Ik dacht dien avond
platen van 't hooggebergte en de klinkende nemen : Interlaken, Grindelwald, Berchtesgaden, Rotheburg, ik dacht
aan ons laatste reisje als aan een stralend, stil geheim, als
aan iets geheel je eigen, waar je in herinnering alleen van
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geniet, omdat 't zoo mooi is, dat je het anderen toch niet
kunt laten gelooven met een paar woorden.
Als ik aan de Waddeneilanden terugdenk, dan zie ik
ze in licht, zie ik ze stralen onder blauwe lucht, wit strand
lichtend tegen donkerblauwe zee. We hebben er regendagen gehad, grijzen, doffen hemel gezien, maar in mijn
herinnering liggen ze daar in een apotheose van good
en blauw.
„De Dageraad" nam ons over een pracht van een zee
mee naar de reede van Texel. In de verte werd de kustlijn van het eiland zichtbaar, haast een teleurstelling die
lange streep met de roode daken, zoo vlak, zoo plat. Maar
er mocht geen teleurstelling zijn , een eersten dag van je
vacantie moet je alles mooi trachten te houden en blij, en
dat kost niet veel moeite, want wind en zee maken je dol.
De aankomst in de haven, neen dat was geen teleurstelling meer. Van het oogenblik, dat we boven op de
postkar klauterden en den dijk langs reden met zijn typische
huisjes, kwamen we onder de bekoring van 't nieuwe,
't heel eigenaardige der streek. In den wind boven op een
postkar te zitten en dat in je eigen land, het is al een
festijn. En dan het onbekende tegemoet te rijden, op
avontuur nit te gaan ! Op geen enkele buitenlandsche reis
heb ik ooit z66 gevoeld dat we op avontuur uitgingen.
Want daar is alles voor je klaar gemaakt in gidsen, daar
zoek je in den regel de meest bekende plekjes, waar alle
menschen heengaan , en pier, — och er waren ons wel
menschen voorgegaan, wel heel veel menschen voorgegaan, maar het land was het land gebleven en 't leek
alles even frisch en jong en van een volslagen eigen
bekoring. Vlak, ja — op een hellinkje na, geloof ik,
— maar niet het soort vlak dat je benauwt en je doet
verlangen naar de Geldersche of Limburgsche heuvels. Op
de diligence al begon het feest : de sensatie te zijn in de
wijdheid, die je in volkomene mate ondervindt aan Texels
strand, en op Terschelling ook en die, pijnlijk haast, over
haar hoogtepunt heengevoerd wordt, waar we staan tegen-
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over de oneindigheid van den Vliehors. Dan het typische
binnenkomen in den Burg, als de postkar hard over de
straten ratelt, de smalle straten met hun boomen aan
weerskanten, een grappig oud stadje.
De markt, — de diligence stopt. Nu loopen naar de
Koog, al maar tusschen de schapenweiden door met de
leuke walletjes, langs de sloten waar zwanebloem groeit
en pijlkruid.
Eind.elijk de Koog in de verte, kleintjes aan den voet
van het duin, een paar huizen, een klein, wit kerkje.
Hoeveel gezichten heb ik vastgehouden, omdat er een kerkje
ergens zoo schilderachtig lag, de kleine Witte kapelletjes
tegen de hooge bergen van Valais, eentje dicht bij Bolles
in de Jura met groene helling er voor tegen roode avondlucht, een onvergetelijk miniat-u-urtje ergens in de diepte
op weg naar de spooktorens van Esch-le-Trou in Luxemburg. 't Kerkje van de Koog hebben we in onze dankbare
herinnering gevoegd bij zijn buitenlandsche broeders.
Heel breed, heel stil ligt het strand van de Koog, een
eindeloosheid zoo stil en zoo wijd met enkel een paar
tentjes en wat stoelen. Boven de duinen steken 't hotel
en het hooger gelegen houten paviljoen even uit, maar als
men iets verder noord.elijk of zuidelijk loopt, zijn er weer
enkel de eindeloosheid van zee en strand door niets onderbroken, en de duinenreeks die wel nooit op to houden
lijkt. Als een rust ligt het stille, wijde strand, als een rust
voor moede gedachten, o als een weldadige rust die koel
zich neerspreidt op hersenen, moe van velerlei vluchtige
indrukken en zorgen en beredderingen.
Die rust is er altijd, — onder grijzen, strakken hemel
of met woeste, dreigende luchten, ze blijft als de zuidwestenwind de golven tegen de kust jaagt en een orkaan uit het
noordwesten kan haar niet verstoren. Want ze is iets zoo
groot en zoo wijd, dat het lijkt of ze bij de eeuwigheid
hoort, of zij zelve een eeuwigheid is.
VO6r de Koog en verder naar 't noorden toe is
het strand het breedst. Zuidelijker versmalt het zich,

282

VAN ROLLANDS BLIJDE SUSI%

wordt de kustlijn gebogener, zoodat men telkens verlangt
te weten wat achter dat uiterste duin ligt. Dit Bind van
het strand is ook van een wondere bekoring. Wij liepen
het eens tot waar het bordje met het afschrikwekkende
doodshoofd waarschuwt niet verder te gaan, niet den wijden
Hors op om 't gevaar van de schietoefeningen in den
Helder. De duinen staan daar langs het heel smalle strand,
steil met gehavende kanten, aan Harden gescheurd leken
ze soms. We zijn op een der hoogste geklommen : een
verrassing toen we boven waren, een verrassing. De zee
was wild dien dag onder dreigende, donkergrijze lucht.
En we stonden hoog boven de zee, met aan onze voeten
het smalle strand, en verderop, waar de kustlijn scherp
zich buigt een duin, dat leek als een kaap, hoog en steil,
prachtig tegen de witsch-aimende zee en de looden lucht.
Voor zoo'n gezicht heb je wel een flinke regenbui over.
Vlak bij het hotel ligt een hoog duin, dat de geheele
streek beheerscht. 't Was ons duin, daar zaten we altijd
als het niet regende. Een prachtplekje, want aan alle
kanten is het uitzicht wijd, of over de twee rijen duinen
heen de zee, Of aan den oostelijken voet de vlakte van
het land. Het waait er bijna altijd, hoe men ook tracht
tegen de helling een beschut plaatsje te vinden. Maar voor
zulk een gezicht moet men wat over hebben.
Eens maar hebben we er gezeten met volkomen stille
lucht. Een onvergetelijke dag. 't Was op een Zondagmorgen. Feestelijk lag het strand in zomerzon en daarachter de zee, een donkerblauwe zee met geen rimpeltje,
waarvan enkel een rijtje schuim was te zien, heel even
maar, waar de golfjes kabbelden tegen de kust. En over
zee en duin de wijde blauwe hemel, en overal vrede,
vrede ..... Een verheerlijkt strand, een verheerlijkte zee, —
zullen z66 niet zijn „de eilanden waar de zaligen wonen ?"
Naar het Oosten van zee af lag het eiland in zijn
glorie van Zondagochtend, die toch anders is dan de schoonheid van een werkdag. Heel helder teekende zich alles
te helder, want wees dit niet op naderenden regen ?
af,
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Maar wat deed het er toe ? — om een schoonheid te zien
zooals van morgen is een week vol regendagen geen te
hooge prijs.
Al de groene weitjes met hun schapen lagen stil en
zalig in de zon, de Waal verscholen tusschen zijn boomen,
dieper het land in den Burg met zijn twee torentjes scherp
tegen de lucht, westelijker de masten van Oudeschild en
veel verder weg, veel vager in lichten nevel weer masten
van wat de haven van Wieringen moet zijn. Zuidelijk voor
den vuurtoren van den Helder 't branie kerkje van den Hoorn,
't eigenwijze kerkje, dat op zijn eentje aan 't eind van 't
dorp staat, en vlak aan onzen voet 't kerkje van de Koog,
en de Koog zelf, zoo klein en zoo stil, als iets wat geen
kracht meer heeft, zoo'n lief, klein dorpje om veel van te
houden, maar te zwak haast om in het leven te blijven.
Misschien komt het weer wat bij als Texel meer vreemdelingen trekt. Zullen dan op de hooge, stille duinen nog
huizen gebouwd worden ? Ik ben blij, dat wij duinen en
strand hebben mogen zien in hun guldene glorie en hun
eenzame zaligheid.
Heeft Hollands strand een plek, zoo vol van wondere,
vreemde schoonheid, zoo verrassend van geheimzinnigheid
als de Slufter ? Is niet alles mysterie van het oogenblik
dat men, de zee langs loopend, de duinenreeks plotseling
ziet ophouden, en daar een watervlakte zich verbeeldt, en
meent dat 't een luchtspiegeling wezen moet ? Maar het
is een watervlakte en als stille wachters staan de duinen
er om heen. 't Lijkt of het alles gebannen ligt, zoo vreemd
en mysterieus, zoo wonder-vreemd en stil.
Bij zonneschijn zijn we nooit in den Slufter geweest
ik had hem wel graag eens gezien onder stralende lucht.
Want de indruk is telkens een zoo totaal andere er zijn
pier geen graden van mooi, het is telkens een verschillend
mooi en hetzelfde gezicht schijnt een geheel ander onder
doffen of blauwen hemel. Eel's maar, in al deze dagen,
leek 't strand vervelend, op een triesten, eindeloozen regendag. Toen was 't troosteloos, zonder eenige variatie.
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De Slufter lag met zijn opalen meertje onder een
lucht van opaal. Heel op den achtergrond de duinenrij
en daarvoor de drassige weitjes waar de schapen grazen
tusschen de kreken. In de lucht de zwart-en-witte beweging der schreeuwende lieuwen. Geen menschen-geluid ; —
menschen zie je hier nergens, ook niet in de dorpen, enkel
aan de havens en in den Burg.
We zijn eens den Slufter doorgetrokken met regen en
fellen wind, op weg naar de Cocksdorp, van waar de postschuit ons mee zou nemen naar Vlieland. 't Ging blootsvoets
want tot over de enkels zakten we op sommige plaatsen
in 't natte zand. Tlitkijken. konden we niet, we moesten
onze paraplu's ophouden en hadden genoeg to doen met
onze, zij het ook luttele bagage.
De Cocksdorp is in onze herinnering 44n met het
logement „de Hoop" en de vriendelijke familie die het
'hotelletje houdt, den eerbiedwaardigen ouden postschipper
met zijn mooien kop van patriarch, en zijne drie dochters.
Zeven en veertig jaar heeft hij de post gevaren, v6Or zijn
gouden jubileum werd hij blind. Vier reddingsmedailles
lieten zijn dochters ons vol trots zien, die in de ontvangkamer liggen op een rood fluweelen kussen . . . .
's Avonds kwamen we in de Cocksdorp aan en den
volgenden morgen nam de struische zoon van den ouden
schipper, die la hem de post vaart, ons mee naar Vlieland.
Over den Vliehors kan ik niet schrijven, „de Hors is
voor den wind en voor de meeuwen"; tegenover die eindeloosheid van lucht en zand staat de mensch stow.
Vlieland is een juweeltje. Zou je ooit zulk een verrassing vermoeden achter dat rijtje namen. — oude vervelende
schoolherinneringen van aardrijkskunde-lessen, — waarvan
je geen andere voorstelling hebt dan van een reeks min of
weer fantastische ellipsen en onregelmatige vierhoekjes op
de kaart ?
Hoewel we er het kortst geweest zijn, heb ik van Vlieland de klaarste en scherpste herinnering, misschien omdat
het 't kleinste der drie eilanden is en men het in zijn
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geheel overzien kan. Ik kan mij niets liefelijkers denken
dan Vliedorp, zooals wij het 't eerst zagen na de lange en
vrij vermoeiende marsch eerst over den Hors, daarna langs
het Zuiderstrand. Toen bij een bocht van den weg de verrassing : langs de Waddenzee de roode daken tusschen 't
groen vlak aan den voet der duinen ; er voor, zoo gelukkig
onder den Augustushemel, een groen weitje met bonte
koeien ; Montreux aan zijn blauwe meerbocht is niet mooier
en zeker niet blijder. 0 de kleuren, de kleuren van Vlieland ! Het was ongeloofelijk. Den volgenden morgen een
waterplas in de duinen, hardgroen moerasplekje er om peen
met veel rood er tusschen van koortskruid. En om den plas
tal van witte meeuwen. Het was een sprookje, een herinnering aan de feeenparadijzen waarvan we als kinderen
droomden.
En dan 't gezicht van of de hoogte. Indigo de Noordzee,
de Waddenzee heel teer lichtblauw, in de verte Terschellings wit duin schitterend in de zon. En aan den voet weer
het dorpje met zijn roode daken tusschen 't groen.
De overtocht naar Terschelling was ook 44n blijheid.
Eerst de eigenwijze, kleine „motoor" die ons, na veel voorzichtig peilen, over gladde zee bracht op de „Minister Kraus",
en Coen de vaart boven op de stoomboot, Terschelling met
zijn duinen en zijn Brandaris al naderend , — nu kan men
de roode daken zien, ook tusschen groen zooals op Vliedorp, — het binnenkomen in het typische plaatsje door
de straten met hun stijve rijen boomen, dan de Brandaris,
de reus, dien we op Texel een beetje als een geheimzinnig
wonder beschouwden, toen we hem avond na avond zijn
licht zagen uitwerpen door de donkerte. En later op de
bank v66r het hotel de lichtende molenwieken die reiken
tot den horizon . . . . De Brandaris is geen ding, geen dood
ding van steenen, hij is een levend wezen, hij is de oude,
stoere wachter !
Wie Terschelling gaat zien, moet het zien in een
huifkar, dat is het lokale vervoermiddel. Wij hadden een
aardig klein wagentje, zeer op effect geschilderd, van buiten
groen met witte biezen, van binnen schel lichtblauw, met
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rood fluweelen kussens er in. Nu is de eerste sensatie als
je nooit in een kar zonder veeren hebt gezeten, niet een
van onvermengd genoegen, maar na een half uur went dat
wel en niemand moet zich daardoor laten afschrikken.
Want ik geloof dat men op geen andere manier het land
z66 typisch ziet.
Van onder de huif uit heeft men een beperkt gezicht
vd6r zich, en ieder kijkje is een schilderij. Over de gebogen
koppen der geduldig trekkende merrien rezen de duinen
op, duin na duin, tot we eindelijk, na een laatsten en
steilen klim, afdaalden naar het strand. Heerlijk is Terschellings strand, wijd en stil en gelukzalig, en toch weer
anders dan op Texel. Toen terug door de dorpen langs
korenvelden en groene weiden over de Tulle zandpaden
die, jammer genoeg, binnenkort klinkerwegen zullen worden.
En om 't karretje heen aldoor de lustige veulens die den
tocht met hun moeders meedoen.
Den mooisten zonsondergang hebben we gezien op
Terschelling. He61 ver weg lag de Noordzee, over de duinen
hung een violet waas en het meertje aan onzen voet gloeide
bloedrood in den weerschijn van de zinkende zon. Uit een
huisje kwamen ver weg de tonen van een harmonika...
Den volgenden morgen stonden we weer aan den
vasten wal en het sprookje van goud en licht was nit.

NIEUWE BOEKEN
DOOR

G. F. HASPELS.

Johan de Me ester. Lichte Lijnen. Bussum. C. A. J. van Di shoeck, 1909.
Stijn Streuvels. Najaar. 2 dln. Amsterdam. L. J. Veen.
Cyriel B u y s s e. 'k Herinner mij... Bandversiering van Herman
Teirlinck. Bussum. C. A. J. van Dishoeck, 1909.
A. Dolfers. De Alchimisten. Zeist. Meindert Boogaerdt Jun.,
MCMIX.
Lucy D'Audretsch. Klompjesdans. Zeist. Meindert Boogaerdt
J u n., 1909.
Helene Lapidoth-S warth. Villa Vrede. Amsterdam. P. N.
van Kampen & Zoon.

Bij de schets aangekomen, zooals ditmaal hier na den
roman en na de novelle, is het der kritiek als belandde
ze in een groot avondgezelschap, na uren van eenzaam
genot en na een gezellig tete-a-tete.
Nu ziet ze hoe ze eenzaamheid genoot toen de roman
haar gebogen hield over het boek des levens. Of toen de zon
scheen dan of het regende, of de pendule met weinige dan
met vele slagen de suizende kamerstilte brak, of daar buiten
de dag rumoerde dan wel de nacht met holle stappen
voorbijging, ze weet het niet weer. Ook weinig herinnert
ze zich de schrijvers en de figuren van den roman, maar
des to zekerder hoe deze haar in eenzaamheid deed lezen het
boek des levens.
Evenzoo dat de novelle haar gaf een gezellig tete-a-tete,
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waarbij ze hoorde van levensgebeurtenissen, eeuwig-weerkeerend en eeuwig-nieuw als de seizoenen. Ze hoorde die
als op een middagbezoek, dat miste de frischheid van den
mooien morgen, het intieme van den avond, maar schonk
het wijde van den dag. Vooral als zi.j het bezoek bracht.
Want gelijk men een mensch beter leert kennen door hem
een bezoek te brengen dan door het zijne te ontvangen,
zoo gaat het met de boeken : als iedereen, moet ook de
kritiek haar mooie boeken zoeken.
Maar ook de novelle gaf nog stilte bij de drukte
waarin de schets haar verplaatst, de drukte van een groot
avondgezelschap. Licht, bloemengeur en stemmengegons
benevelen haar eerst lichtelijk ; dan duikt ze uit die zoete
zee omhoog en op haar drijvend zoekt ze zich te orienteeren. Zie, daar wordt ernstig gedelibereerd ; de hoofden
zijn bij eengestoken ; de oogen redeneeren zwaar en ten slotte
zweren ze samen. Hier zit er een in zalige visie verzonken,
zich hardop te herinneren tot vreugdevolle verbazing der
luisteraars. Ginds staan allerliefste lachebekjes een loopje
te nemen met een levenslustig oud heertje. Aan den anderen
kant staat een eerzame zot met een ernstig gezicht zichzelf
op te vijzelen, terwijl ondertusschen zijn oogen langs het
gan.sche gezelschap dwalen, gierig naar het belangrijke
goede of nog belangrijker kwade dat er misschien van hem
gezegd wordt. Maar het grappigst zijn twee arrivistes, die,
tegenover elkaar den ingenue, den naieve spelend, al verfijnder elkaar belakken — en dit van elkaar weten ook.
En zoo gaat het avondgezelschap zijn gang. De wereld
draait — en het avondgezelschap draait mede. Is het vervelend ? Maakt het zijn kosten goed ? Dwaze vragen ! Nu
eenmaal de horror vacui verbiedt dat er heelemaal niets
zou zijn, waarom zou er dan geen avondgezelschap zijn ?
Waarom niet naast den roman, en naast de novelle, de
schets ? De schets — nu eens een d4tailteekening, een stilleven van zgn. onbezielde doode dingen, waarin de kunst
echter ziel en leven blies ; dan geheel of gedeeltelijk een
roman, drama of comedie zeer in het verkort ; maar meest,
is ze kort, 4en levensmoment, tranche de vie, Lebensaus-
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schnitt, of, en dan kan ze ook wat langer zijn, a short story,
un conte, een vertelling of vertellinkje — waarom zou de
schets er niet mogen zijn? Ze is natuurlijk veel moeilijker
te maken dan een roman of novelle, omdat ze ineens en
zonder falen de aandacht moet wekken en vasthouden ; en
ze is natuurlijk veel gemakkelijker dan die beiden, omdat
direct opzien baren nog heel jets anders is dan met langen
adem iets van goddelijke lengte tot stand brengen dat blijft
staan, jets dus dat er niets om geeft op het eerste gezicht
tegen te vallen.
Doch — vergelijken blijft weinig behoorlijk. Elk genre
brengt een eigen maatstaf mede, waaraan alleen het is te
meten. Schetsen zijn er nu eenmaal, evenals avondgezelschappen, en het is maar de vraag of ze er geheel en al
zijn, even compleet als een stukje natuur, en of ze dus wat
mede te deelen hebben, dat door de ziel kan opgenomen
worden. Daarnaar vraagt de kritiek alleen. „Sick mitzutheilen ist Natur ; mitgetheiltes aufzunehmen, wie es gegeben
wird, ist Bildung" (G o e t h e). „Wie es gegeben wird" —
die taak der kritiek kan heel moeilijk worden. Niet bij
de waarachtige, compleete kunst ; maar dat is de minste.
Wel bij de „veelbelovende, met enkele goede kwaliteiten"
d.w.z. „bij de weinig belovende met zeer groot gebrek aan
kwaliteiten". Gaat de kritiek, het stokpaardje der objectiviteit berijdend, die weergegeven „wie sie gegeben wird", dan
geeft ze geen „Bildung", maar „Bildungsschwindel" en
anarchisme.
Dit alles geldt nog in sterker mate van de schets.
Want deze is niet de kunstvorm goed voor alles, waarmee
men nergens weg weet, als b.v. exclamaties, eigen denkbeelden of ontdekkingen, maar een kunstsoort met eigen
karakter. Deze houde zich liefst aan the short story en
daarvoor is o.a. noodig : scherpe kunstvaardigheid, sterke
intooming, zuivere evenwichtigheid der onderdeelen en
domineerend symbolisme in het geheel. Terwijl bij Naar
vooral gezien worde dat de perfectioneering van ons proza
een hooger standaard van voortreffelijkheid eischt en mogelijk
maakt. En bovendien blijke de eenheid, die het kunstwerk
19
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maakt, hier niet zoozeer nit structuur en compositie van
het onderwerp als wel uit den indruk door de schets
gemaakt op den lezer. De schets moet altijd karakteristiek
zijn en brengt dus eigenaardigheden naar voren die direct
sym- of anthipathiek werken. Dit vooral geeft aan de schets
bijna magische kracht van afstooting en aantrekking.
Dit is dadelijk te zien aan Johan de Meester's
Lichte Lijnen. Doorbladert de lezer dit bundeltje van Lien
schetsen dan knikt hij dadelijk : h'm, dat schijnt „niet
niks", knap werk van een geroutineerd schrijver, die met
bijna-fransche vlugheid scherp typeert, vorsten, artiesten,
dominees, restaurateurs, heeren, knechts, enfin, net wat hij
wil. Doch gaat men deze schetsjes lezen en doorproeven,
dan begint men het hoofd te schudden : neen, hier is te
veel levensverbittering, te weinig levensverheuging. Deze
te eenzijdige visie op het leven geeft tendenz-literatuur. Hier
wel de nieuwere, realistische, tegenover de verouderde,
idealistische, tenslotte Loch tendenz-literatuur. Natuurlijk :
geen literatuur zonder tendenz ; maar de literatuur is er niet
om de tendenz ; het schip vaart niet ter wille van den ballast.
Zeker, zonder een flinken ballast van pessimisme kantelt
ook het best bevaren levensschip, en, stdAn we voor het
dilemma, dan liever teveel, dan heel geen ballast — maar
teveel blijft teveel. In Lichte Lijnen is overmaat van levensverbittering. Dat de dominees een armzalige figuur slaan
natuurlijk, ze zouden hun oogen niet gelooven, als
het anders was — maar ook van journalisten heet het :
„uit een ervaring van alle dagen, dat zij zich op- en indringen,
zelfs buiten het ambtelijk leven, en grappig zijn als commis-voyageurs"
(bl. 117) ;

en zoo laat ieder op zijn beurt hier een veer. Kordaat, en
ferme-venterig wordt dit gevonden door de liefhebbers van
onthullingsliteratuur, wien de dienst des woords is het ambt
van porder of wekker van slaperige zielen, deftiger gezegd :
het ambt van boetprediker. Maar wien, behalve dit, ja in
het verlengde en door de verdieping hiervan, de literatuur
ook is een verheuging van ziende zielen, zij missen hier
teveel den positieven levensvrede, zonder Welke de schoon-
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heid niet kan bestaan. Te meer missen wij dien hier,
omdat de schrijver ook andere tonen kan aanslaan. Zoo
hier in de kostelijke schets Met een Four-in-Hand. Daarin
niets van levensverbittering, maar een zacht medelijden met
dien braven Parijschen restaurateur, die met al zijn millioenen en zijn vorstelijk kasteel zoo weinig levensvreugde
kent, omdat hij mist stijl in zijn leven, en leven zonder
stijl niets is. In den regel echter proeven we hier een
bitterheid tegen het leven, te wranger omdat de schets
naar haren aard zoo hevig karakteriseert wat leefde in de
ziel des auteurs en daardoor zoo direct des lezers sym- of
antipathie wakker roept. En is deze eenmaal gewekt dan
wordt die dadelijk en voortdurend versterkt door den stijl.
Zoo reeds door den beginzin van Lichte Lijnen:
„Na het opschrikkende traptreden-kraken, traden de mannen voorzichtig voort door de rouwende r oereloosheid der in schemer gevallen
gang, en v6Or de huisdeur botsten zij" (bl. 3).

Eerst liet men dit passeeren, doch is eenmaal de indruk gewekt dat men hier te weinig elegance, lichte levenslijnen, als Met een Four-in-Hand, en te veel gewilde, bittere
levenskrassen zag, dan zoekt men niet, doch vindt men dien
indruk terug in den stijl, reeds in den beginzin. Immers :
„Na het gezellige noten-kraken, traden de mannen" enz.

dat gaat ; daarna kan alles volgen. Maar op
„Na het opschrikkende traptreden-kraken,

verwacht men niet
„traden de mannen voorzichtig voort enz.

doch iets als dit b.v. :
„bleven de mannen elkaar aangapen, verbouwereerd, onthutst,
over deze buitenissige bezigheid van traptreden-kraken, waartoe een
onbegrijpelijk noodlot hen had gedwongen".

Ja, een kleinigheid : mogelijke verwarring van transitief
en intransitief werkwoord ; en quandoque dormitat bonus Homerus, maar ondertusschen : het tragische sloeg om in het komische en de daarop volgende, dierbare alliteraties der rollende
r's doen niets meer. En leest men op de volgende bladzijde :
„Mist dampte dicht, de lucht lag laag, de dag ging heen in geween van vocht. F e r din an d huiverde om den nacht"
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dan voelen we dit als artistiek gedoe van onsympathieke
literatuur. Terwijl we ons tegelijk bewust blijven dat we
dergelijke trekjes zouden laten passeeren in sympathieker,
hoewel, scat de kunst betreft, geen betere literatuur. En dit
ligt minder aan ons dan aan de schets, die zoo sterk
karakteriseert en een bijna magische kracht van afstooting
en aantrekking heeft. Geen literatuurgenre Loch dat zoozeer
op 's lezers medewerking rekent als de schets. Omdat zij
maar een toon aanslaat, moet de lezer dadelijk daarmede
samenstemmen. Zoo niet, er komt geen contact en hij ergert
zich voortdurend. Zoo ja, het wonder gebeurt dat de lezer
dien toon zelfstandig overneemt, aanhoudt en op crediet
weer in de schets inleest dan de schrijver er inlegde.
Dit wonder komt zeer ten goede aan Stij n S t r e uv e 1 s' Najaar, twee bundels schetsen, aldus betiteld naar
de beginschets van het eerste deel. Daarin herinnert de
schrijver zich de schoone wenteling der seizoenen en wij st
zichzelven na de boeren zijn werk aan met de woorden :
„Wij integendeel, die de schoone zomerdagen verleefd hebben met
onze oogen, die niets deden, de dagen lang, tenzij ons zat zuipen aan
de pracht, de heerlijkheid en de schoonte van het zomerlijk uitzicht,
wij, die er van genoten hebben ale van een gestadig feest zonder er
ooit van te geraken en altijd nog wenschten om meer. . . aan ons nu
de donkere dagen om aan 't werk te vallen; aan ons nu om die gegaarde schoonheid te verwerken tot tastelijke voortbrengsels die deugd,
genot en welvaart moeten brengen aan dezen die rusten mogen. . .
onze werkbeurt is nu aangebroken" (I, 7).

Waarlijk, geen grootsch werkprogram. Meer het gemoedelijke van den ouden Beets, als hij in 1884 met zijn
glimlachje zegt : Aan mijn Meerderen:
Hoog vliegt gij op verbeeldings vlerken,
Ontdekt, vindt uit. — Ik niet ale gij.
'k Voel mij tot enger kring beperken,
Zie rond, merk op, herinner mij.

Ook S t ij n Str euv els doet niets dan rondzien, opmerken, zich herinneren en in zijn Vlaamsch dorpken in nog
beperkter kring dan Beet s. En wel heel trouwhartig zegt
de schrijver dat zijn kunstvoortbrengsels, „deugd, genot en
welvaart moeten brengeu aan dezen die rusten mogen . . ."
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aan zijn Vlaamsche boeren. Toch is dit Been pose; de
kluizenaar van Ingoyghem wil gelijk met hen opleven ; zaj
werken ern_stig . op hun landen zonder de schoonheid er
van te kunnen genieten ; hij drinkt met voile teugen die
schoonheid in om daarmee hen te verkwikken als zij rusten.
Eenvoudiger schrijversprogram is al niet denkbaar. Nu, zich
herinneren is den schrijver een betere werkmethode dan
uit den duim zuigen of uit de sigaret, nit de mouw sch-udden
of nit gelezen boeken. Hoewel, om zich te herinneren,
men wat moet beleefd hebben — en dat, dat heeft S t ij
Streuvels wel, juist in zijn eenzaamheid. Wij bekommeren ons dus niet of inderdaad de Ingoyghemsche boeren
rond den haard genieten van het Streuvels-proza — wij
doen het ongetwijfeld. Na het Najaar geeft het eerste deel
nog slechts een schets De Blijde Dag. Dit is de dag, dat
een weesmeisje door haar rijke stadsfamilie mee uit rijden
wordt genomen, de dag die haar de wereld opent, welke
wereld ze niet kan vergeten als ze 's avonds laat, te laat,
terugkeert in het kloosterachtig gesticht, zoodat ze eindigt
met dit te ontvluchten. Teruggebracht uit de haar vreemdvijandige stad moet zij dien blijden dag zwaar boeren, tot
zij hem leert vergeten. Dit vluchtig gebeuren, hoe diep is
het gevoeld — hoe sober verteld !
Het tweede deel opent met De Boomen :
„Twaalf ontzaggelijke, groote schaaiaards, reuzen van boomen, in
't gelid op den zoom van een hoogen barm, alleen te midden 't bloote
open veld."

Zoo gaat het vijf-en-twintig bladzijden voort, het verhaal
van de reuzen, hoe ze staan en eindelijk vallen een
juweel van beschrijvingskunst.
Dan Jacht, de echte boerenoverdenking in actie dat
het jachtrecht een onrecht is, en ten slotte De Aanslag,
een uitvoerige schets hoe de dorpsjongens spelen, maar
hun vasten spelgang verbreken voor doortrekkende comedianten, die roover spelen, wat die kostelijke jongens dan na
gaan doen, met een. heusch pistool, waardoor bijna hun spel
ernst was geworden.
En uit zijn alweer de twee deelen. In het oeuvre van
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S t ij n Streuv els zullen deze geen bizondere plaats innemen ; naast De Vlaschaard, dat prachtig-gebeeldhouwde
meesterwerk, doen ze zelfs wat goedig. En toch doen ze
ons deugd; toch geven ze die rustige vreugde die al het
latere werk van S t ij n Streuv els steeds maakt tot een.
verheugenis. Uit deze doodeenvoudige vertellingen_ ademt
ons een treffende levensharmonie tegen, die deze kunst den
schijn geeft van geheel of to zijn. Het werken op het land
is zoo reeel en elke bezigheid is een onvermijdelijkheid —
en de kunstenaar S tij n Streuv els schijnt niet anders
dan een boer die in plaats van met pikke en zeis, werkt
met pen en poezie, die zijn sappige taal en reeele gedachten vindt, zooais de buurman zijn geurige klaver en ruiselend koren, als een godsgeschenk. En als er dus zijn die
dezen Vlaamschen Poot wijder gezichtskring willen geven
in het wereldstadsleven, dan verheugt het ons dat hij zijn
Vlaamsche land getrouw blijft ; want daar buiten is elken
morgen de zon nieuw, is elke zomer een feest, elke
winter een worsteling, en de menschen daar mogen beperkter
gezichtskring hebben dan de gejaagde stadsmenschen, het
belangrijkste van het Leven, het Leven zelf, is bij hen zeker
niet minder echt.
En reeds de titel van C y r i e l Buysse's 'k Herinner
mij . . . doet ons soortgelijke kunst verwachten. Met dien
verstande natuurlijk dat het zich herinneren van den
's winters Den Haag en 's zomers zijn Vlaamsch buiten
bewonenden mijnheer en dat van den Ingoyghemschen
kluizenaar precies zooveel van elkaar verschillen als het per
auto glijden door en het droomerig liggen staren naar de
Vlaamsche landouwen, gelijk de een en gelijk de ander
doet. Cyr i e 1 Buyss e's gezichtskring is dan ook niet zoo
beperkt. Zijn eerste herinnering, Meester Gevers — het zwakke
liberale meestertje dat in den schoolstrijd door zijn clericale
dorp letterlijk wordt opgepeuzeld —, doet ons nog wel
alleen in Vlaanderen verwijlen, maar de tweede, De Terugkomst — n.l. van een gezellig-dollen hoogvlieger na zijn
twee en twintig jarig verblijf in Amerika —, verwijdt den
horizont al naar de landen van over zee, terwijl H. P.
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Burkes Junior — de Amerikaansche scheepsdokter, alleen
door zijn Vlaamsche moeder en zijn geregeld komen in Antwerpen nog een weinig Vlaming — ons reeds in Amerika
verplaatst. Maar niet alleen de omlijsting dezer schetsen,
ook hun inhoud is wijder, algemeener, Dat de felle politiek,
vooral dan fel als ze door de religie zich laat opzwepen,
onschuldige slachtoffers velt ; dat een genoegelijke wildzang
zelfs na jaren van strijd evenmin zijn deuntjes verliest als
een vos zijn streken, en dat een depayse als Burkes tevergeefs zijn evenwicht zoekt, dat zijn geen speciaal Vlaamsche,
maar algemeen-menschelijke opmerkingen. Breed realisme
is dit werk, hoe ook opgebouwd nit kleine herinneringen,
en bewerkt met trouw-weergegeven dialect en eenvoudigen
verhaaltrant — een typische tegenhanger met dat van S t ij n
Streuvels die aardig op weg is naar een nieuw idealisme.
En speurt men in S t ij n S t r euvels altijd den autochthonen dichter van zijn dorp, in Cyriel Buysse proeft men
dadelijk den vaardigen letterkundige, die precies weet hoe
men dat doet : zich herinneren. Zijn genre is ook dadelijk
te kennen aan den beg inzin :
,,Telkens als ik weer aan meester Gel, er s denk, voel ik stillen
weemoed in mij komen. . . Ik denk aan 't dorpje waar hij woonde,
en dat ik zoo dikwijis heb gezien, bij schemeravond, met zijn eenzaam,
spits kerktorentje, boven de laag-gehurkte groep der huizen, scherp
en donker afgelijnd tegen de lange, lage, koperblonde zons-ondergangsstreep in 't Westen".

He, heeft men zoo iets al niet meer gelezen ? Men
zoekt in zijn herinneringen, vindt niet — en toch . . . Het
geval is dat deze manier ons bekend voorkomt, deze manier
van den vaardigen letterkundige. En in die manier is
nog al literatuur, wil men, zelfs wat veel literatuur — maar
literatuur die er kan zijn, knap werk dat hoog staat boven
het middelmatig-goede.
En dit stelt men te meer op prijs omdat er nog zooveel middelmatig-slecht, of klinkt dat te bar, middelmatigonverschillig werk aan de markt komt, als De Alehimisten
door A. Dolfers.
Maar hoe, is dit geen schromelijke vergissing ? Zijn
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de vier schetsen van dit bundeltje niet ongelooflijk nieuw
en suggestief ? Niet een festijn of een ergernis, maar in geen
geval iets onverschilligs ? Voelt men dit niet dadelijk aan
deze, verkort weergegeven, episode uit de eerste schets
Dodenstad ? :
Ik liep langs een kleine vijver. . Een zwaar begroeide helling
spelonkte met diepe zwarte holen.. . en daar op een oude boomtronk
zat zij !
Zo schoon hebt gij nimmer nog een vrouw gezien. . Ik heb mijn
armen. geopend. . maar wezenloos bleef 't hoofd van neen knikken. .
Zo bedroevend moeten mijn smekingen geweest zijn, dat zij eindelik
smeekte.. „Ga heen, want ik kan niet, ik ben. . . "
„Dood !" riep ik uit. „Dood, zoals een ieder in deze stad dood is."
„Ik ben niet dood en geen van alien in deze stad is dood. Wij
hebben meer dan het dode : wij hebben fatsoen !"
Toen ben ik lachend op haar toe gesprongen en 'k heb haar gegrepen bij haar schouders, die zo heerlik glooiden. Maar zij brak en
viel als een kalken pop uiteen en de stukken vielen rollend omlaag.
„Het is niet slecht, wat ik deed ! Het is niets !" was het allereerste, dat ik uitriep (bl. 18).

Doch dan moet- het antwoord luiden : neen, dit is niet
wat het schiint. Weet gij wat het geval is ? Deze schrijver
Wilde zeggen dat deze oude wereld hupsch vervelend wordt.
Een loffelijk pogen inderdaad. Maar in plaats nu dit ware
thema met speelsche en bijtende ironie luchtigjes te behandelen, hoort hij tot zijn ongeluk in een café zeggen :
„nou, 't is me hier ook een dooie boel", houdt dit voor
een openbaring, en fantaseert voort op dezen aangegeven
Loon, zijn fantasieen in nieuwe artistieke kleedjes stekend,
die er, onbegrijpelijkerwijze, danig verlept uitzien. Zoo
fantaseert hij in Salome en Beatrys over de wulpsche en
reine begeerten die in 's menschen hart wonen, in De
Wandelende Jood over de onrust van het leven, en in De
Dode Dokter over den dood die leert leven. En deze fantasieen, verfijnd-artistiek, wulpsch soms, en bijna, altijd luguber als ze zijn, och neen, ze prikkelen ooze verbeelding
niet, daarvoor zijn ze te onreeel, te gemaakt, te fantastisch,
en ze ergeren ons ook niet, al prediken ze een nieuwe
moraal, of misschien juist daarom niet.
Maar dan de vorm, de allernieuwste vorm, met een
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zoo schoone toepassing van het Kollewijnsch Nu, ik durf
zelfs niet wijzen naar de alleen zaligmakende „Vereenvondigd.e", maar zucht toch wel even hoe draaierig een mensch
wordt als hij daar ineens staat voor „eteries" (bl. 57) en
hem dat, ook phonetisch genomen, maar niet hetzelfde wil
schijnen als „etherisch". En ook de schrijver schijnt te
tobben met de Kollewijnsche orthodoxie, tenminste nu
eens schrijft hij „aksepteren" en dan weer „akcepteren"
(bl. 31 en 37). En daarbij hebben zijn taalkundige nieuwigheden als:
„hij omvangde haar"; (bl. 49) „ware het niet, dat men verplichthug jegens hem had, en van node, men zou"

151)

bizonder veel van taalverminkingen. Halen derhalve deze
Alchimisten zulke kostelijkheden uit hun brouwketel, dan
karakteriseert men deze met „middelmatig-onverschillig" nog
heel beleefd, en kan men den schrijver deze zelfkritiek
toewenschen dat hij op zijn werk zijn eigen boven geciteerd woord toepasse : „Het is niet slecht wat ik deed,
het is niets".
Dat behoeft Lucy d' Audrets ch niet te zeggen van
haar Klompjesdans. Want de elf kinderschetsjes van dit
bundeltje doen frisch aan, verrassend-frisch zelfs na de
zwoele, kwalijkgeurende Passie-bloemen, haar eerste werk,
hier onlangs besproken. Hoe zou het ook anders nu een
moeder vertelt van de vacantie met haar prinsesje op een
buitentje in de Kempen! Naief-guitig babbelt het kindje en
aardig vertelt de moeder van de boomen: dat de berken
de dames zijn, en de ei gen de heeren, en een groote den
grootpapa en de knoestige appelboom grootmama en de
bruine beuk de tante (bl. 16). En boersch-grappig zijn de
boerenkindertjes die met het prinsesje een dood vogeltje
gaan begraven en op het graf een kruisje planten met
R. I. P. er op, wat volgens hen beteekent „Becht in 't
Putteke".
Ja, dan lacht de lezer nog — ja, net nog. Dit zijn
van die grapjes — die men liever op de wandeling hoort,
dan thuis gaat lezen. En hier gevoelt dan de lezer de grens
van zijn bewondering. Zeker, deze schetsen zijn frisch, maar
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zelden fijn , grappig, ook met alle geweld grappig. Kameraadschappelijk speelt deze levendige moeder met haar
levendig prinsesje — maar krijgt dit spel niet lets van leven
maken, terwij1 het niet te maken maar te ontvangen leven
achteloos wordt voorbij gegaan ?
De lezer gevoelt wel, het is niet billijk een boek te
waardeeren naar hetgeen hij er in mist, wat het ook niet
geven Wilde, en dus moet hij Klompj esdans wel prijzen —
m aar als hij zoo veel leest van een moeder en haar kind,
en hij mist bij die moeder alle uitingen van hooger leven,
dan kunnen al haar guitigheden bij hem niet een gevoel
van pijnlijk gemis weglachen.
Dien levensernst schijnt hem dan in overvloed te bieden
Villa Vrede, de nieuwe schetsenbundel van Helene
L apidoth— Swarth. En dat in een rijkdom van taal,
wier distinctie ik bij haar vorigen bundel Verzweg en Leed
reeds roemde, en die hier niet aflaat ons te verheugen.
„Een koeltje ritselde door de boomers, zwol aan tot een vleugje
westewind en weldra barstte een buitje los. Na 't zachte ruischen
van den regen kwam er een breede spleet blauw in de lucht, de wolken balden zich en dreven uiteen en verrassend viel het late goudlicht over de velden en in den tuin. . Tante Frieda stelde voor de
hei op te wandelen, waar ze, op een heuveltje, in een hemel van gesmolten goud en drijvend purper, waartusschen camelia-rose en seringen-blauwe wolken bloeiden, de Septemberzon zagen ondergaan." (bl. 20)
„En tante Frieda liet haar den lof van haar liefste verkondigen.
Jubelend als de ode van den nachtegaal, klagend als de elegie der
woudduif, hemelstormend als de hymne van den leeuwrik, eenvoudig
zoet als de roep van den merel zongen haar woorden in de geheimzinnige avondlucht" (bl. 43)
„de donkere dauwbewaasde druiventrossen, die zwaar en koel in
haar handen wogen, en de feestelijk-rose en blanke fondants" (bl. 222).

Dat is schilderen met woorden. Hoe geven deze eenigjuiste woorden aan zulke stillevens en tafereeltjes een
ongelooflijke realiteit ! Nieuw noch verrassend zijn zulke
woorden, maar ze verstaan en vertolken het eeuwig-o-u de
en eeuwig-nieuwe lied dat sluimert in alles om ons heen.
Welk een groot en warm gevoel voor het leven heeft deze
schrijfster ! Mogen wij klagen dat dit haar zoo ernstig, zoo
weemoedig stemt ? Want weemoed is de stemming waarin
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deze schetsen ons brengen. De eerste, Villa Vrede, is de
sympathiekste. In die villa woont tante Fried a, een schipbreukelinge des levens, doch die nu vrede en vreugde vond
in haar verplegen en helpen van arme heidebewoners. Hier
verzorgt zij ook de aan een verboden liefde lijdende Lis y,
geneest haar, die na de ontrouw van den onwaardige geliefde zichzelve te kort wil doen, en voedt haar op tot een
heilige Elisabeth.
De tweede Berusting vertelt van een ongelukkig huwelijk. Marie was verliefd op den dichter Li e v en Meilan d,
maar deze is gehuwd, en om de verleiding te ontloopen
huwt ze den eersten den besten die haar in den weg loopt,
huwt ze G ij s. In haar kinderloos, ongelukkig huwelijk
blijft ze droomen van L i e v e n, wat niet minder wordt als
ze toevallig het overlijden verneemt van Lie v e n's vrouw.
Tot ze voor haar nog-verliefde oogen Lie v en ziet flirten
met haar grof-zinnelijke vriendin Bella de Jong he, tot
ze in Lie v e n's laatsten roman haar eigen brieven aan hem
vindt afgedrukt, haar eigen liefde ziet verkarikaturiseerd,
gehoond. Tot, om de ellende te volmaken, G ij s, op een
autorit gebroken en gekneusd, wordt thuis gebracht als de
humeurige, alleseischende patient, en zij weet dat haar nets
anders wacht in haar eindeloos leed dan berusting.
De derde Blijde Verwachting vertelt van een zwak,
mystiek-aangelegd vrouwtje, dat door haar kouden materialistischen man niet wordt begrepen, een voorgevoel heeft
dat ze met haar verwachte eersteling zal sterven, wat dan
ook geschiedt, waarop de jonge man gatiw hertrouwt met
een gezonde, positieve zus.
Het is dus ellende en nog eens ellende.
Nu kan men zich, en met zeker recht, boos maken
over dit knielen voor den weemoed en vinden dat het zonde
is van deze mooie woordkunst om daarmede dit zoete
artiesten-gif van den weemoed ons toe te dienen. Ook
dat het ten slotte goedkoope kunst wordt ons gevoel op
te wekken gelijk het volkscourantje dit doet met de rubriek :
ongelukken.
Men kan evenzeer, met niet minder recht, erkennen dat

300

NIEUWE BOEKEN.

het pessimisme evengoed onze vriend en vijand tegelijk is
als het optimisme, dat weemoed nu eenmaal de religie is
der ernstige ongeloovigen, en dat Villa Vrede met haar
hartelijk protest tegen de „laag-materialistische levensbeschouwing" (biz. 51) en haar warm pleidooi voor de zich
toewijdende liefde zeker heel wat gelooviger is dan veel
zgn. geloofsgedoe — en Loch met de vraag blijven zitten
of hier geen schromelijke een4digheid aan het woord is.
Laat ik er ditmaal op mogen wijzen hoe weinig realiteit we treffen in deze lectuur. Geen materialisme, maar ook
geen geloof. Wat dan ? Droomen en voorgevoelens, die niet
bedriegen — en wonderbare krachten ten goede werkzaam
in den mensch zooals hij is, den onbekeerden, onwedergeboren mensch. Het een nosh het ander is mij, en velen
met mij, reeel, en daarom ook niet poetisch, niet schoon ;
want zonder waarheid geen schoonheid. En in plaats van
realiteit ontvangen wij iets wat lij op sentimentaliteit.
Pat tante Fri e d a en de nog niet meerderjarige Lisy na
hun eerste ongelukkige liefde direct worden vrije verpleegster en een tweede heilige Elisabeth, is dat niet de
eenige wij sheid van het allerliefste bakvischje, als het niet
is „himmelhoch jauchzend" maar „zum Tode betriibt"?
En eischt niet de orthodoxie van haar levensbeschouwing dat de mannen zijn enkel bruten en tirannen, die of
drinken of harten breken en dit liefst tegelijk, maar dat
geloof en goedheid alleen nog bij enkele vrouwen zijn to
vinden ? En komt het niet uit haar allersnoezigst-dom
woordenboekje dat die tante heet Fried a, wonend op
Villa vrede, en 't nichtje Lis y, omdat die tante vrede
zal geven en 't nichtje de heilige Eliz a b et h moet worden ?
En dat die dichter, waarop M a r i e in de Mei haars levens
verliefd was, Lie v en Meil and, en die -vi rulpsche, jongdoende vriendin van de veertigjarige Mari e heet B ella
de Jongh alsook dat een verpleegster luistert naar den
naam Clara Heeling?
Inderdaad, dit is bedenkelijk-dierbaar.
Hoe jammer anders voor deze zoo nobele, goed-opgevoede, gevoelige kunst dat ze telkens wat overgevoelig
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wordt. Want daardoor mist ze haar greep op den lezer,
die bewust of onbewust, vbar alle dingen wil realiteit,
werkelijk leven. Dat dit hem van veel ellende zal vertellen, hij rekent op niet anders ; dat de vrede moeielijk to
winnen is, hij weet het bij ervaring — en juist daarom
eischt hij als onvermijdelijke wapenen in den strijd niet
het kindergeweertje van het sentimentalisme en de gedroomde victories van wonderbare voorgevoelens, maar de
volledige wapenrusting der verzekerdheid, der innerlijke
realiteit.

BU ITEN LAN D.
Behoort de zaak der Borromaeus-Encycliek in deze rubriek
thuis ? In het eerste stadium, waarin zij verkeerde, officieel gesproken,
niet, want de Minister van Buitenlandsche Zaken had er geen bericht
van ontvangen, ten minste het stuk was hem niet in zijne hoedanigheid
in handers gekomen. Men heeft hierom gelachen en in de hoogere
pers den Minister, die „van niets wilt", bespot. Ten onrechte.
Zoolang de Minister, als zoodanig, geen officieele mededeeling ontvangt, kan hij, als zoodanig, onmogelijk op krantenberichten reageeren :
dat zou in sommige gevallen, zooals overbekend is, tot de gekste
gevolgen kunnen leiden en is in ieder geval tegen alle diplomatiek
gebruik. Anders wordt echter de kwestie in het tweede stadium,
toen na de interpellatie-V an Doorn in de Tweede Kamer de aandacht der Regeering officieel op die Encycliek gevestigd was geworden en, naar men zegt, ook op andere wijze de algemeene
ergernis ook hier te laude en in de eerste plaats die van H. M.
de Koningin over dat bedenkelijke stuk, met zijn blijkbaar uit
verouderde formules klakkeloos overgenomen felle uitingen over
de Hervormers en hunne volgers, ter kennis van het Vaticaan was
gebracht. Het gevolg daarvan was, dat de pauselijke zaakgelastigde
in Den Haag, mgr. Gualtieri, bij den Minister verscheen en hem,
zooals de Staatscourant meldde, mondeling mededeelde, dat de Paus
niet bedoeld had de Hervormers en de voorvaderen van H. M. en van,
de Nederlandsche Protestanten als „hoovaardige en oproerige" menschen, „wier God de buik was", als „de meest verdorven vorsten en
volkeren" van den tijd van den heiligen C a r lo Borromeo te kenschetsen. Wat wil men nog meer ? riepen de katholieke bladen en de
protestantsche, tot de befaamde „coalitie" behoorende of wel geneigde
organen toonden zich, zoo niet geheel voldaan, dan toch tevreden
gesteld, al begreep — en terecht — niemand meer, wie dan toch
bedoeld zou zijn met die qualificaties : toch niet alleen de Noren,
Zweden en Denen alleen, of de Polen, of de Hongaren ?! Het
was immers overduidelijk, dat in gezegde formules allereerst de
Duitsch-Nederlandsch-Scandinavische hervormingsbeweging bedoeld
was ! De strenge asceet C a 1 v ij n kan moeilijk vallen onder de
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„menschen van aardsche gezindheid, wier God is de buik"; en met
de „meest verdorven vorsten en volken" kunnen toch niet de katholieke Valois en de Franschen, onder wie het Protostantisme slechts
eene minderheid omvatte, bedoeld zijn ! Wie dan wel ? ! Mysterie !
Maar nu kwam de Vaticaansche „Osservatore Romano" met het
opzienbarende bericht, dat de mededeeling van mgr. Gualtieri
alleen „mondeling" geschied was en niet in den vorm zooals onze
Staatscourant had gemeld maar in een vorm, die veeleer als een
klacht van het Vaticaan over de onbegrijpelijke misvatting zijner
bedoelingen dan als een verontschuldiging klonk. Dat was heel
erg, want de tegenover Duitschland reeds afgelegde verklaring
droeg in alle opzichten het karakter eener verontschuldiging, aangeboden naar aanleiding van een op verontwaardigden toon gesteld
officieel beklag van die zijde bij het Vaticaan. Of behoefde men
met het kleine Nederland niet zooveel omslag te maken ? De be weging begon opnieuw en is nog niet geeindigd, nu wij dit schrijven.
Van alle kanten kwamen geharnaste protesten, zoowel van modernals van orthodox-protestantsche zijde, over de beleediging den vaderen
aangedaan, over de onverdraagzaamheid uit deze uitingen blijkende,
terwijl men ook van katholieke zijde blijkbaar met de zaak verlegen
was, nu het aanvankelijk zwijgen van dien kant over de ook daar
gevoelde onhandigheden van Rome geen succes had gehad.
Is er reden om zooveel drukte over de immers tegen het
Roomsche modernisme gericlite Encycliek te maken ? Is die drukte
niet, zooals sommige coalitie-bladen zeiden of deden gevoelen, meer
toe te schrijven aan pogingen om de coalitie te doen springen door
de godsdienstverschillen eens goed te doen uitkomen ?
Het lijdt geen twijfel, of dit laatste wordt ook gedaan maar
het lijdt evenmin twijfel, of dit geschiedt volkomen terecht. De
onhandigheid van Rome, geheel analoog met de gelijksoortige van
de Breve van 1853, die de Aprilbeweging veroorzaakte, is oorzaak
geweest, dat duidelijk nog eens aan den dag is gekomen wat
Katholiek en Protestant van elkander scheidt, al staan zij op
„gemeenschappelijk christelijken" bodem. Wij wisten dat natuurlijk
al lang van te voren en wie den toon in onze kerken eenigszins
kent, weet ook wel, dat al hoort men dit niet meer zooveel als
vroeger — ter wille der coalitie ? of, en dat onderstellen wij liever,
ter wille van het beginsel der verdraagzaamheid, al blijkt daarvan
sours al heel weinig? — in het protestantsche woordenboek de
woorden : „Antichrist" en „Pans" ongeveer synomien zijn, gelijk in
het katholieke de qualificaties „kettersche dwalingen", de „inblazingen
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van den Booze" e. t. q. nog steeds met succes op protestantsche
gevoelens worden toegepast. En het is misschien goed eraan herinnerd
te worden, dat die opvattingen wederzijds, ondanks alle politieke
coalitie, nog steeds bestaan. Bevorderlijk aan de coalitie is dit
alles echter niet en de illusien, die men zich in sommige kringen
mocht scheppen aangaande door de coalitie te bevorderen wederzijdsche verdraagzaamheid, zullen er een leelijken knak door krijgen.
Maar wie, die de teekenen des tijds ziet, wist niet, dat die verdraagzaamheid nog lang niet zoover gevorderd was als het, bij
voorbedachtelijk zwijgen over geloofsverschillen, scheen ? En de
toekomst, met hare sectescholen en schooltjes ten onzent, met hare
dreigend toenemende afscheiding naar de religie, zal aan die verdraagzaamheid ook niet bevorderlijk zijn ! Laat ons hopen — en er
zijn teekenen, die er op wijzen — dat de pauselijke Encycliek
onzen katholieken landgenooten niet alleen maar „ongelegen" is
gekomen maar ook de in den laatsten tijd bij hen duidelijk merkbare
beginselen van verdraagzaamheid niet al te zeer zal hebben geschaad.
Bij alle bezwaren der coalitie had op den duur de door samenwerking bevorderde onderlinge waardeering der gezindten iets goeds
kunnen opleveren, ook al kan men niet verwachten, dat gezindten,
die ieder voor zich de waarheid, de absolute waarheid meenen te
bezitten, op den duur kunnen blijven samengaan. Verdraagzaam
in den vollen zin des woords kunnen alleen zij zijn, die bekennen,
dat zij de waarheid zoekende zijn en moeten blijven, ze „alreede
niet hebbende gevonden" noch, menschen zijnde, verwachten kunnen
ze te zullen vinden.
De tweede kwestie, waarop hier de aandacht moet worden
gevestigd, is nog altijd de kwestie Van Heeckere n-K u y p e r.
De heer Van Heeckeren is nu smadelijk, zonder dat een enkele
stem op hem werd uitgebracht, uit de Eerste Kamer geworpen.
Habet quod sibi imputet ! Maar hij wil het er niet bij laten zitten
doch dreigt met een brochure, waarin „brieven van souvereinen",
enz. Het wordt al mooier ! Deze diplomaat, als zoodanig door het
ministerie-K u y p e r zoo opvallend onderscheiden, verdient een
eerediploma . van ongeschiktheid. Zullen wij nu ijselijke staatsgeheimen op straat gebracht zien ? Men heeft den Minister een en
ander, zelfs opzettelijke onwaarachtigheid — gruwelijk bij een
diplomaat, niet waar ? — tegenover hem ten laste gelegd. Als
niet alle schijn bedriegt, wederom ten onrechte : de Minister kan
in zulke zaken onmogelijk ingaan op een verzoek om „helder licht",
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om de „voile waarheid." Diplomatie is nu eenmaal een yak, waarbij
men niet werken kan met electrische verlichting aan alle kanten :
waanwijze en nieuwsgierige journalisten moesten dit eindelijk nu
eens leeren inzien. De diplomatieke taal noch de diplomatieke
werkzaamheid kan bestaan zonder sluiers, bedekkende wat voor het
oogenblik niet geschikt is om to worden gezien door iedereen : dat
is voor oprecht waarheidlievende, voor openhartige gemoederen
niet acceptabel noch voor waanwijze bemoeiallen, maar die moeten
dan ook maar geen diplomaten worden of willen wezen. B is m ar ck
zeide eens : „ik ben een der weinige diplomaten, die soms de voile
waarheid kunnen spreken, immers . . . . niemand gelooft mij, als ik
een enkele maal de waarheid spreek !" Maar het is hard voor een
journalist, die zich de algemeene lichtverspreider, de ideale diplomaat
voelt, om Diet to mogen weten, wat er eigenlijk gebeurd is ! Stel
U voor : hij, die achter alle binnen- en buitenlandsche coulissen, in
able boudoirs, in alle dievenholen, in able brandkasten kijkt, mag
niet weten, wat er is voorgevallen over de Noordzee-entente of naar
aanleiding daarvan ! En dat in de eeuw van de pers ! ! Maar de
beer V an He e ck e r en zal hem helpen ! Poor Yorick !
Dan is er meer eer to behalen aan Kreta. Dat is nu letterlijk
gesneden kook. De Jong-Turken hebben den Kretensen de tanden
laten zien en de brave Grieken hebben doze van ouds waarheidlievende en trouwe stamgenooten aangemaand de Mohamedanen onder
hen toch toe to laten in de Kamer, al willen zij geen eed afleggen
van trouw aan Griekeniand ; wat misschien meer zegt, de mogendheden hebben met dwang gedreigd, als de Kretensen nu toch to
voorbarig wilden zijn. Het word rustig op Kreta.... voorloopig.
Ook over Duitschland is de zomerrust gekomen. B e thm an nH o 11 w e g blijkt nu toch heusch van zins om met de gematigden
van goeden wille to regeeren en ontdeed zich van able compromitteerende elementen, van een D ern burg, van eon Rh ei nh a b en , van drie ministers en twee staatssecretarissen ; hij wil op
bevel des Keizers en met dozen in overleg zien wat er met wijsgeerige gematigdheid to bereiken valt op den weg van den vooruitgang,
dien hij ten slotte wel degelijk op wil. Wij hebben of to wachten,
wat onder die ornstandigheden van een nieuwe kieswet komen zal.
Rust heerscht vooralsnog ook in Engeland ; al vlotten oogenschijnlijk de onderhandelingen over een vergelijk tusschen de partijen niet hard, de wederzijdsche verklaringen der aanvoerders toonen
soms roerende overeenstemming. Het wetsontwerp-S ha c k le t o n
O. E. X 8
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omtrent het vrouwenkiesrecht kwam zelfs tot de tweede lezing .. .
zonder eenige kans intusschen op werkelijke invoering, wat de verontwaardigde Engelsche stemrecht-zottinnen tot overweging brengt
van „gewelddadig optreden". Wel bekome het haar ! Zou het daartegenover geen overweging verdienen de dames bij gelegenheid
met koud water te ontvangen : koude douches zijn immers een gewoon geneesmiddel voor hysterische kwalen ? Minister Asquith
weer tijdens de korte discussie op de overdrijving, die er heerscht
aangaande de „voortreffelijke resultaten" van het vrouwenkiesrecht
elders, waarmede ook ten onzent reclame wordt gemaakt. Het zou
misschien beter zijn, wanneer de dames zich voorloopig tevreden
stelden met wat ook ten onzent meer en meer als wenschelijk erkend
wordt : het kiesrecht voor de zelfstandig werkende vrouw. En laten
zij zich verder bezig houden met een zorgvuldige studie van het
onderwerp, b.v. van de kansen van het vrouwenkiesrecht in Rusland.
Rusland ! Is het „Finis Finlandiae" van den Russischen reactionnair werkelijk het laatste woord over de Finsche kwestie geweest ? Het wetsontwerp over Finland is door de Doema aangenomen, nadat Stolypine krachtig alle buitenlandsche bemoeiing
had afgewezen en op de eenheid van Rusland tegenover het buitenland den nadruk had gelegd. En thans is het de vraag, of men
in Finland zelf het wagen zal lijdelijken weerstand to bieden als

tegenover Bobriko f, of wel vol zal houden in krachtig positief
verzet. Het laatste schijnt niet in de bedoeling te liggen en het
eerste moeilijk uit to voeren, maar zeker schijnt wel, dat Finland
een groot deel van zijn vroegere zelfstandigheid zal moeten opgeven. Dat de sociaal-democratische gezindheid van vele Finnen
daarbij niet ten goede gewerkt heeft, behoeft geen betoog ; zij heeft
veler sympathieen — en niet alleen in Rusland zelf, waar dit
natuurlijk is — aan het land doen onttrekken. Als het „Finis
Finlandiae" werkelijk op het „Finis Poloniae" volgt, zal dit niet
het minst aan de Finsche sociaal-democratie toe to schrijven zijn.
Rusland zelf herstelt zich van inwendige beroeringen en de
uitwendige slagen. Onder de handige, bij gelegenheid voor geen
geweld terugschrikkende leiding van den bekwamen Stolypine,
gaat de inwendige toestand des lands vooruit : de uitersten aan
beide kanten worden in toom gehouden, de administratie wordt
aan beter toezicht onderworpen en telkens hoort men van gebleken...
en bestrafte oneerlijkheid ; de inkomsten en uitgaven worden in
betere verhouding tot elkander gebracht ; de eerste beginselen van
parlementaire regeering worden toegepast ; de agrarische toestanden
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verbeteren allengs. Het gaat nog alles langzaam, zeer langzaam,
maar de oude Russische volkskracht toont hare taaiheid en rechtvaardigt het vroeger telkens zich uitende optimisme omtrent de
toekomst van land en yolk. De pas gesloten overeenkomst met
Japan over Mandsjoerije waarborgt den zoo gewenschten vrede ook
aan die zijde en daarmede den wereldvrede, waaraan Rusland ook
in den Balkan naar vermogen arbeidt.. . zoo lang het belang des
lands dit medebrengt. Het nieuwe koninkrijk Montenegro of, zooals het heeten zal, Zeta, zal tot stand komen als tegenwicht te
meer tegen de andere Slavische koninkrijken onder begunstiging
van het verwante Italiaansche vorstenhuis, met toestemming van
het hecht in Bosnie gevestigde Oostenrijk, onder het afgunstig gemopper van Servische zijde, waar men den ouden vriend van Rusland, vorst N i c o 1 a a s, zich zijn koningskroon niet zonder ergernis
ziet opzetten.
De korte tijd, die der nieuwe Kamer in Frankrijk voor de
eerste periode van haar werkzaamheid voor het zomerreces gegeven
was, is wel arm in daden maar rijk in, voor een deel schitterende,
woorden geweest. Het schijnt wel, dat de discussie over 't regeeringsprogram van grooter beteekenis zal blijken dan wat de leege politiek der laatste jaren opleverde, al kan men over de orientatie der
nieuwe periode nog niet afdoende oordeelen.
Uit het feit, dat „l'austere" Brisson, de fossiele vertegenwoordiger der oude meerderheid, tot den presidialen zetel, dien hij
zoolang bekleedde, is ,herbenoemd, laat zich daarom niet veel afleiden, omdat er geen ernstige strijd over is gevoerd; tegencandidaten zijn niet met kracht gesteld of zij hebben zich teruggetrokken
zoo is deze benoeming niet als een overwinning aan te merken
van de partij, waartoe B r i s s o n behoort.
Aller oog is op, aller oor voor Brian d. Heeft hij zich in de
maanden zijner regeering met een Kamer, welker meerderheid hem
niet vertrouwde, uiterst handig betoond, de vraag zal zijn, of hij
zich met een nieuwe Kamer, welker meerderheid hij zelf voor een
deel moet vormen en opvoeden, meer dan „habile" zal toonen, een
man, die werkelijk regeeren kan, niet als hoofd eener partij maar
als 't bewind voerend ten bate van het geheele land. Dat hij dit
wil, spreekt zijn programrede uit met een duidelijkheid, die niets
te wenschen overlaat : „Justice et liberte" voor alien — ziedaar wat
de regeering wenscht, waartoe zij de medewerking van alle lieden
van goeden wille inroept. Het verleden van de „defense republicaine"
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der laatste tien jaren verloochent Briand niet, in zooverre hij in
't algemeen zegt, dat zulk een verdediging noodig was ; maar nu
heeft zij geen reden van bestaan meer ; de republiek loopt geen
gevaar ; nu moet het uit zijn met een bewind van strijd alsof elk
oogenblik een complot dreigde, uit met die partijregeering, die in
uitsluiting van velen bestaat, ook van hen, die volstrekt geen
vijanden zijn. Dit is een nieuwe toon, die dan ook den Combisten
zeer mishaagt. De leus : geen vijanden links, maar alle gematigden
vija-nden, verwerpt Brian d. Hij wil blijkbaar ook met de gematigden regeeren, en 't hoofd der progressisten A y n a r d, betuigde,
Diet zonder op verdere daden te wachten, vertrouwen in den
minister, die taal van gezag liet hooren. Tegen de „socialistes unifies" treedt Briand krachtig op : hij handhaaft de orde op straat
en de apache Liaboeuf is ter dood gebracht. Niet alleen Briand
en Milleran d, zelfs de derde socialistische minister, Vivian i,
toont aan de oproerige elementen der C. G. T. de tanden.
Geen wonder, dat de Combisten ontevreden zijn. Hun hoofd in
de Kamer, de millionair B e r t e a u x, heeft de regeeringsverklaring
hevig aangevallen. Toch toonde hij zich zeer snel gerust gesteld
(om niet bij een stemming te doen uitkomen, dat zijn partij in de
minderheid was?), zonder dat Briand grooter concessie gedaan
had dan vaag te gewagen van een „majorite de gauche". Men
spreekt dan ook al van de nederlaag, ja de „decheance" der Combisten. En Briand kreeg zijn votum van vertrouwen met 403
tegen 110 stemmen. Tegen stemden alleen de uiterste linker- en
de kleine uiterste rechtergroep. Het nieuwe ministerie heeft dus
wel: „vijanden links". Het telt drie socialisten, maar. . . het wil
regeering zijn.
Zal nu Briand de man wezen, die waarlijk regeert, die
leiding geeft, meer is dan „habile" om zich te handhaven? Allerlei
wijst er op; toch zijn niet alle wolken van den hemel. De man,
die aan een machtig voortrollende beweging als de democratie halt
toeroept, den wassenden stroom der revolutie wil indijken, speelt
een hachelijk spel. Het Jacobinisme wordt alleen ter zijde gezet
door contra-revolutie, meest door 't zwaard : — zoo leert de geschiedenis. Zal een beroep op behoeften van het yolk, welvaart van
't land, maatschappelijke orde door een handige regeering dit werk
kunnen volbrengen ? 't Is hachelijk. Briand onderneemt het.
Men kan hem welslagen toewenschen. Zijn poging om een liberaal
bewind te vestigen, om zonder verloochening van democratische beginselen te breken met revolutionnaire praktijken, niet in alle oproer-
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lingen vrienden to zien zooals Andre en P e 11 e t a n deden in de
dagen, toen zij de landsverdediging voor jaren desorganiseerden,
te regeeren met het land en niet met de C. G. T., de syndicaten
en de loge : dit pogen verdient sympathie.
Maar in de laatste 10 jaren zijn de toestanden zeer vergroeid.
De Katholieken zijn voor een goed deel buiten 't gemeene recht
geplaatst, 't onderwijs onder de macht van een revolutionnaire tyrannie
gebracht, de financien ontredderd. . . . Onze beste wenschen voor
wie dit alles met een zachte hand tracht te genezen, met een
krachtige hand zooveel mogelijk in andere banen to leiden. B r i and
zegt dit te willen, en hij kan niet meer doen. Zou hij met 't
verleden openlijk breken en tegen alles in gaan, hij zou onmiddellijk
vallen. Nu wil hij herstellen. Maar hij blijft en democraat en
bewindsman ! Zal zelfs hij tegen de zware taak opgewassen zijn?
Wat hij aankondigt is een program stellig voor langer dan
4 jaren : kiesrecht, nieuwe organisatie der administratie en de
rechtspleging, belastinghervormingen, waarbij de oude voorstellen
in hoofdzaak gehandhaafd worden ; verder staan de ouderdoms- en
andere pensioenen, 't onderwijs en nog vrij wat meer op de lijst.
De nieuwe regeering is begonnen met eon maatregel, die
eigenaardig, nieuw, in zijn wezen zeer democratisch is: een enquete
gehouden over de opinies, die bij de jongste verkiezingen zegevierden. Naar de programma's der candidates en het stemmental, dat
zij verwierven, zijn nu bij 't ministerie tabellen opgemaakt, waaruit
de volkswil blijkt. Naar deze enquete zijn — ook jets nieuws — de
groepen in de Kamer officieel erkend, zoodat zij naar evenredigheid
harer sterkte vertegenwoordigd worden in de groote, de invloedrijkste Kamercommissies.
Uit deze ministerieele enquete is allereerst gebleken, dat geen
hervorming door 't land meer algemeen gewenscht ward dan die
van 't kiesrecht met evenredige vertegenwoordiging der minderheden. Daze maatregel verwierf ruim 51/2 millioen, tegen geen 2
millioen stemmen. En : daar ligt reeds de nieuwe reformbill op
de bureautafel der Kamer. Zij erkent het beginsel der Evenredige
Vertegenwoordiging (Repr. proport. R. P.) en regelt het nieuwe
kiesrecht volgens scrutin de liste, bij groote arrondissementen en
met vertegenwoordiging der minderheden zooveel mogelijk. Zij
doet dit op minder omslachtige wijze dan men gevreesd had. De
argwaan, als zou de regeering slechts in schijn den wensch inwilligen, maar de zaak zoo „embrouilleeren", dat zij niet tot stand
kwam, is beschaamd. Het is B r i a n d ernst ermee. Toch geeft
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zijn ontwerp geen voile bevrediging aan de voorstanders van 't
stelsel der R. P. zooals Charles Benoist dit met zooveel kracht
en talent bepleit.
Reeds is bedenking gerezen tegen de gedeeltelijke vernieuwing
der Kamer bij 1 13 om de 2 jaar. Deze beperking, als waarborg der
continuiteit in 't bestuur des lands, is onnoodig, waar een tweekamerstelsel tegen plotselinge schokken een rem is ; waar een
senaat is, daar pleit alles voor een Kamer, die, b.v. om de vier
jaar geheel vernieuwd, den volkswil op een bepaald tijdstip en op
bepaalde punten zoo volledig mogelijk uitdrukt. Van gedeeltelijke
vernieuwing is het onvermijdelijk gevolg, dat het nieuwe derde
ingedeeld wordt in de vaste kaders der bestaande groepeeringen.
't Hachelijke punt is het financieele. De groote meerderheid
der kiezers heeft onverholen zich afkeerig betoond van de belastingontwerpen in den zin van Ca illau x. Die der Regeering
zijn wel gematigder, maar gaan in dezelfde richting. Het steeds
stijgend budget nadert met rassche schreden de 5 milliard jaarlijks ;
dat kan niet anders heeten dan „la course a 1' abime". En nog is
het nu ingediende budget onmiskenbaar geflatteerd. Er staat noch
op het jaarlijksche tiende van 50 millioen van de Westerspoor,
noch 't geen ook in 1911 voor de „retraites" noodig zal zijn. Het
incompleete budget zal dan door zwardaanvullingscredieten gevolgd
worden. En intusschen geniet elke „Depute" en „Senateur" zijn
15000 frs. en is er van de in uitzicht gestelde vermindering nog
niet gerept. En intusschen zijn ook in de laatste 10 jaar de belastingen in Frankrijk gestegen met 40 frs. per hoofd, welk cijfer
welsprekend wordt, als men 't vergelijkt met de stijging in andere
landen : 1,62 frs. in Duitschland, 4,83 in Engeland, 0,90 in Amerika!
Zal de Fransche politieke en sociale ontwikkeling in betere
handers komen ? Hoe noodig dit is, springt in het oog en wordt
door velen gevoeld. Er is iets „rotten in the state", die 757678
ambtenaren telt, terwiji de nabuur van over 't Kanaal er maar
305530 noodig heeft bij gelijk inwonertal, en Duitschland, dubbel
zoo sterk bevolkt, met 714860 toekomt. De Duitsche ambtenarij,
waarover men zoo'n hoog woord heeft, is dus lang niet half zoo
erg als de Fransche. En . . . er is „something rotten in the
state", wanneer zijn beste denkers, dichters, vernuften zoo bezorgd
zijn en zoo smalen als wij dit in de Fransche litteratuur onzer
dagen lezen. Ziehier een staaltje. E. Fag u et heeft toch zeker
wel aan zijn vaderland gedacht, toen hij in zijn jongste boek onder
den pakkenden titel : Le culte de l' incompetence deze beschrijving
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gaf van den politicien : „c'est un homme nul pour ce qui est des
„idees personnelles, mediocre comme instruction, partageant les
„sentiments genereux et les passions generales de la foule, et enfin
„qui n'a pas d'autre metier que de s'occuper de politique, et qui,
„si le carri6re politique lui manque, meurt de faim". Zoo spreekt
F ague t, die toch heusch noch „clericaal" noch „nationalist" is.

LEESTAFEL.
Rene de Clerc q. Toortsen. Boekversiering van J.
B. Heuk elo m. Amsterdam. S. L. van Loo y. 1909.
„Den nacht des yolks doorijlt de zanger." In het duister
ziet zijn oog, niet slechts het oog van een poeet, maar vooral ook
het oog van een die zijn yolk en zijn land lief heeft, scherp en
duidelijk en den guren hood, de valsche vreugd, den kommer en
de ontaarding der armen, en de verbasterde beschaving der rijken,
hun wanbesef van geluk, hun eenzaamheid en hardvochtig egoIsme.
Dan ontsteekt hij de Toortsen, die zulk een valen nacht kunnen
verlichten. In zestig liederen, gelijk van cadence, gelijk van overtuiging, niet alien echter gelijk van poetische kracht, zingt hij van
hetgeen het leven kan oprichten, van de schoonheid der akkervelden, koninkrijk van den landman, van den adel dier wetenschap
die het hart verlicht, van volkseenheid, van liefde. Hij vreest niet
voor den schijn van rhetoriek als hij zijn toorn uitstort in zijn
gehoorzaam lied, zijn toorn over hebzucht en onderdrukking, en
zijne verzen aaneenrijgt tot eene aanklacht tegen alien die den
arine arm laten, en den onwetende dom. Maar in de verte ziet hij
den dag gloren : een Zonnegang is 't einde ; eens zal het licht zijn :
Niet uit botsing der gedachten
Maar uit liefde klaart de zegen.

Dit is een dichterevangelie, geen leerboek der sociale rechtvaardigheid. Een krachtig geloof spreekt uit deze liederen en wie
de merkwaardige macht kent waarmede de Clercq zijne dichtertaal beheerscht, zal wel begrijpen dat aan heldere zuiverheid van
dictie ook in deze zangen weinig zal ontbreken. Maar de aard van
deze poezie is toch dat ze als prediking de grenzen der rhetoriek
nadert, en in zoo rijken overvloed gegeven ook wel eentonig wordt.
Wie zich neerzet om to luisteren, hoort het scherpst toe, wanneer
deze dichter op zijn eigen wijs verhaalt : dan komt door regel aan
regel die blijdschap der verrassing over hem, welke een van de
schoonste vruchten is van deze poezie. Zulk een genot brengen
o.a. de beide liederen waarin de Cler c q over zijn ouders spreekt.
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Ook het vers „mijn Moeder" getiteld is schoon ; maar treffender,
omdat de taak zwaarder is, dunkt mij het korte gedicht waarin
de dichter over zijn vader spreekt :
MIJN VADER.
Mijn vader heb ik nog goed gekend.
De buren zeiden : een geest van een vent !
Hij zwingelde, hekelde, en, regen of zon,
't Was: Jongen, wij draaien ! Ik deed 't en hij spore
Hoe trotsch, van aan 't wiel daar, zag ik hem gaan.
Met zijn zijden muts en zijn klompen aan,
Al lengend zijn draad en zijn liedjen uit,
't Leuk liedjen van : achterwaarts kom ik vooruit !
Dat hij zelf had gemaakt. En 's avonds, nog moe,
Blij blies hij ons guitige deuntjes toe,
Tweematige, tripplend, een dolle kadans,
Den schijvrenden zwier van een vlasgaarddans.
Dan hupte ik, de jongste, om de keuken alleen,
Hop-roepend en slaande over stoelen mijn been.
Tot ik bruin in zijn oogen dien glinster zag
Van jeugdig geweld in zijn ouden dag.

Des dichters liefde voor de boomen en velden van Vlaanderen,
zijn deernis met de armoe, maar ook zijn diep gevoel voor de
vreugden die zelfs het eenvoudigst levensbestaan een eerlijken
arbeider kan brengen, ontvangen door dit treffende gedicht een
zeldzame wij ding.
K. K.
G. Jon ckbloe t. Davos voorheen en thans. Leiden.
J. van Leeuwen, 1910.
Er is kans dat iemand, die over gezonde longen beschikt en
ook onder zijne betrekkingen en vrienden geen lijders aan longaandoeningen kept, slechts op den titel afgaande, dit boekje ongelezen laat. Ten minste, wanneer hij niet in vroeger jaren, kennismakende met des schrijvers „Letterkundige causerieen" (1893) en
,,Multatuli" (1894) de gelegenheid heeft gehad, op to merken dat
pastoor J onckbloet letterkundig talent bezit.
„Davos voorheen en thans" is van waarde voor alle toekomstige
bezoekers van het beroemde herstellingsoord, maar ook voor ieder
ander. De heer Jonckbloet is een fijn opmerker, naar wien
men met toenemend genoegen luistert.
Het bestek eener aankondiging laat niet toe, onze gunstige
meening met lange aanhalingen to staven ; wij zouden moeten vol-

314

LEESTAFEL.

staan met naar een aantal schoone bladzijden te verwijzen, o.a. naar
bl. 142, waar de schrijver het heeft over de eigenaardigheden en
de deugden der Engelschen, en vooral naar bl. 200, waar zoo
duidelijk wordt aangetoond hoe men (niet alleen te Davos !) een
boek moet lezen dat de moeite des lezens waard is ; een boek als
B. Harraden's Ships that pass in the night, dat u tot nadenken
dwingt en den niet aanwezigen .,menschelijken vriend" kan
vervangen. . .
0 veral bespeurt men, dat hier een man van hooge ontwikkeling
E. B. K.
en van groote levenservaring aan het woord is.
P. M. Westr a. Over Multatuli als Auteur, in het
bijzonder als navolger van Alphonse K a r r. Amersfoort.
G. J. Slothouwer, 1910.
Multatuli
In de laatste maanden zijn — bij gelegenheid van den 50sten
verjaardag der verschijning van den Max Havelaar nagenoeg
uitsluitend zijne vereerders aan het woord geweest. De tegenstanders hebben over het algemeen gezwegen, al konden zij niet
vergeten dat de zeer verdienstelijke Brest van Kempen krankzinnig is geworden na de uitgaaf van het boek, waarin hij als een
„slijmering" werd tentoongesteld, en dat tal van duur verworven
zooals van Thorbecke, D u y m a e r van Twist,
reputatien
Michiels werden aangetast al bleef hun in de ooren klinken
de meermalen herhaalde kreet tegen ons bestuur over Indie :
„mijn program is : „er uit met Holland" . . . . of deze verklaring :
„wanneer 't mij gelukt, Holland nit Insulinde te jagen, mag men
mij doen wat men verkiest".
Mee te doen aan de huldiging van de nagedaehtenis van een
man, die er zich op beroemde dat „de waggelende toestand waarin de
Nederlandsche heerschappij in Indie verkeert" zijn werk was, was
hun te kras. Zij konden niet prijzen zonder tevens aan hunne
ergernissen lucht to geven, en onthielden zich dus.
Intusschen houdt de stroom van geschriften over Multatuli aan.
Zeer lezenswaardig achten wij het boekje van den hoer
Westr a omdat het, eene uitzondering makende, zeer objectief
geschreven is en blijk geeft van veel studie.
Het zou ons natuurlijk veel to ver voeren, wanneer wij den
heer West r a in zijne beschouwingen op den voet wilden volgen ;
wij bepalen ons tot enkele opmerkingen.
Uit het feit, dat men hier en daar uitdrukkingen en beelden
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bij Multatuli vindt welke vroeger door Karr zijn gebezigd, kan
men, dunkt ons, niet de gevolgtrekking waken dat de eerste een
,navolger'' van den tweeden moet worden geacht. Is men een
navolger van Beets als men een geschrift „niet veel zaaks" acht,
of — wanneer het zoo te pas komt opmerkt dat men „de natuur
niet dwingen kan" ?
Multatuli las veel, vooral Fransch. Een schrijver als Karr
moest hem wel aantrekken ; hij heeft de „Wespen" zeker gelezen,
misschien meermalen, en daarvan is natuurlijk wel wat blijven
hangers. Maar daarom is hij nog geen „navolger" ! Hij zou dat
eerst zijn, wanneer men op tal van bladzijden de overeenkomstige
plaatsen van Karr kon aanwijzen. Maar op de betrekkelijk
weinige pagina's, waar de heer W e s t r a dat tracht te doen, schijnt
ons de „overeenkomst" nog vrij problematiek ; als Karr spreekt
van afgevaardigden die „al lager en lager vallend, op de publieke
zaak zijn neergebuiteld" — wat ons nog al een vrije vertaling
lijkt van „tombes de chute en chute aux affaires publiques" —
dan kan men o. niet zeggen dat Multatuli's bekend woord
„omhoog gevallen door gebrek aan zwaarte" daarmede verwantschap
vertoont (blz. 35). Er zijn overeenkomsten, zeker, maar niet ieder
die een denkbeeld uitspreekt dat men b.v. bij Jesaja of in de
Paulinische brieven vindt, is daarom een „navolger" van Jesaja of
Paulus.
In zijn Vrije Arbeid spreekt Multatuli over den „schroom", die
hem weerhield, eerder als auteur op to treden wie hem tot publiciteit aanspoorde, kreeg bij wijze van antwoord de vraag : zoudt
gij uw dochter op straat laten loopen zonder hemd ?
Hij bedoelde daarmede, dunkt ons, niet antlers dan dat zijne
papieren kinderen behoorlijk verzorgd, behoorlijk „aangekleed"
moesten wezen ; en het komt ons voor, dat de heer Westra
(bl. 89) het veel te diep zoekt, als hij meent, de bedoeling van M.
aldus to kunnen omschrijven : „dat zijn denkbeelden zelve zoo
intiem waren, van zoo teederen aard, dat de mededeeling ervan
aan een beschaafd publiek den schrijver wellicht verlegen zou
waken''. Deze opvatting strijdt, zooals de beer W. erkent, met
den algemeenen geest van Multatuli's geschriften : de onze herinnert aan de gedragslijn van wel haast alle auteurs, die hunne
geschriften herzien, omwerken, bijwerken, voordat zij ze aan de
algemeene beoordeeling prijs geven. De heer West r a erkent dan
ook zelf (bi. 108) dat M. „niets deed zonder nauwkeurig het effect
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van zijn woorden te berekenen", en „een tienjarige oefening in
stijl niet overbodig achtte".
Wij waardeeren zeer de groote moeite, door den heer W estr a
aan zijn boekje besteed, al zijn we 't niet overal met hem eens ; ook
niet met het slot, waar hij, — „na het eenzijdig pleidooi" van M., diens
verdachtmaking van de beste bedoelingen, diens miskenning van
de schitterendste verdiensten, — de „tegenpartij" oproept om tegen
M. te getuigen. Zou het niet beter zijn, de debatten te sluiten,
nu de vereerders en bestrijders elkaar toch niet zullen overtuigen?
Eene kleine opmerking nog. De heer W. maakt met zijn
geschrift eenige propaganda voor het Coen vervallen der mannelijke
verbuigingsuitgangen, al zondigt hij nog een enkele maal (bl. 3:
den uitgever Krusema n, bl. 12 : den inhoud der gedachte, bl. 110 :
geringschatting van den invloed, enz.) tegen zijn systeem. Zouden
onze „vereenvoudigers" niet verstandig doen, zich tot het volgen van
dit voorbeeld te bepalen, en de nu eenmaal gebruikelijke spelling
E. B. K.
onzer woorden met rust te laten ?
Dr. J. V. de Groot. Hoogleeraar bij de Gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam. Denkers van onzen tijd. Amsterdam. 1910. L. J. Veen en C. S. van Langenhuysen.
De methode, die Prof. de Groot volgt, is voortreffelijk : op
het voorbeeld van den grooten A q u i n a a t laat hij de denkers, met
wier inzicht hij zich niet vereenigen kan, onpartijdig aan het woord
komen, voordat hij zich aangordt ze te bestrijden. Vervolgens stelt
hij „het gemeenschappelijke op de eerste plaats", daar men beginnen
moet op denzelfden bodem post to vatten, zal het duel der geesten
geen ijdel spiegelgevecht zijn, een schermen in de lucht, waarbij
de zwaarden elkander niet raken.
Voorname onpartijdigheid wordt zelfs tegenover Herbert
Spencer betracht, die het Catholicisme „superstition" noemde.
Aan zijn agnosticisme is het belangrijke eerste deal van het werk
gewijd. Dr. de Groot toont sympathie to gevoelen voor dien
ernstigen en ijverigen waarheidszoeker ; duidelijk verklaart hij, hoe
Spence r, die Bleats een wag tot waarheid kende en daarenboven
Mansel met instemming had gelezen, tot zijne leer van de volstrekte onkenbaarheid der Eerste Oorzaak was gekomen ; natuurlijk
staat de Katholiek, de overtuigde verkondiger der Thomistische
wijsbegeerte, zoo ver mogelijk of van den Engelschman, die alle
dogmata voor uitingen van menschelijken overmoed hield ; toch
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erkent de schrijver aan het slot van zijn stuk, dat, toen in de 19de
eeuw lang en zwaar de doodsklok over godsdienst en mysterie
luidde, Spencer den juisten indruk wekte, dat het mysterie
eeuwig bestaan zou, dat het samenhing met godsdienst, en godsdienst met de menschelijke natuur.
Het tweede gedeelte van het boek is aan du Boi s-R e y m o n d
gewijd, Volgens den Berlijnschen physioloog was het de erfzonde
van bijna alle wijsgeerige stelsels het bewustzijn te beschouwen
buiten verband met de stof. Neen, antwoordt terecht Dr. de Groot,
dat eenzijdig spiritualisme dateert van Car tesiu s. De Aristotelisch
Thomistische zielleer bleef van die erfsmet steeds vrij. Samenhang
van bewustzijn met materieele voorwaarden staat hier „als een
beginsel vast, gelijk bij La Mettrie en du Bois". Maar men kan
het overdreven dualisme van een man als Leibnitz — men denke
aan zijn „Uhrengleichniss" — verwerpelijk achten, zonder daarom
de ziel geheel in het stoffelijke te doers onderduiken. Zeker, het
„hylemorphisme" verdrijft niet alle duisternis, maar het heeft de
dubbele verdienste, dat het den mensch niet losmaakt van de
materie en hem toch handhaaft in de waardij van zijn geestelijk
wezen, dat op het universeele en eeuwige is gericht. Oud en nieuw
reiken hier elkaar de hand.
Met toejuiching citeert Prof. de Groot de uitspraak van d u
B o i s, dat La M e t t r i e, die geneesheer was en het leven kende,
nooit het in zijn hersens zou hebben gekregen den troost van den
godsdienst, zooals Strauss voorstelde, door poezie en muziek te
vervangen. Dit zou den ervaren arts een wreede bespotting van
het menschelijk Teed hebben toegeschenen.
De tweede helft van zijn boek wordt door Prof. de Groot
aan Brie geestverwanten Louis Pasteur, Ferdinand Brunetiere en John Henry Newman gewijd. Ook hier is het doel
van den schrijver in het licht te stellen wat uitmuntende vernuften
voor de kennis der geestelijke dingen hebben bijgedragen. Wie
zich voor de zielkunde van den godsdienst interesseert zal hier al
licht wat te oogsten vinden.
Dezer dagen las ik in een geschrift van een gevierd vaderlandsch geneesheer de woorden : „waar het gelooven aanvangt,
houdt het denken op". Uit het boek van Pater de Groot kan
men leeren, dat deze uitspraak valsch is. Ziehier een man van het
gezag, een belijder van godsdienstige leerstellingen, die volgens
hem een bovennatuurlijken oorsprong hebben ; toch beveelt hij geen
blind geloof aan. Hij ziet in het geloof eene genade van God, maar
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houdt het tevens voor zeker, „dat de mensch, die gelooft, kan inzien, waarom hij redelijkerwijze gelooft" (bl. 169). Dus over de
rationeele zijde van hun geloof, over de gronden hunner godsdienstige overtuiging ondervraagt hij die drie vrome Katholieken,
tevens scherpe denkers, Pasteur, Brunetier e, Newman. Het
bovennatuurlijk licht, waardoor hun geest bestraald werd, de genadewerking Gods, acht hij ondoorgrondelijk.
Ook de Protestant kan in dezen Katholieken kring met vreugde
en vrucht verkeeren.
v. D. W.
H. S c h u u r m a n s. Van de Oude Garde en van een
Jong Predikant. Amsterdam. L. J. V e e n.
De dorpsdominee, vertellend van zijn pastorale ervaringen, kan
in ons Hollandsch Kansan altijd op grage toehoorders rekenen —
en deze zullen in de tien schetsjes van dezen bundel heerlijk kunnen grasduinen. De predikant hier aan het woord is een vrijzinnig,
doopsgezind predikant te Giethoorn en hij neemt den lezer mode
op „huusbezeukinge" en laat dan zijn gemeenteleden hun lief en
leed vertellen in de trouw weergegeven gouwspraak. Onder weg laat
hij ons even het landschap zien, de wegjes langs de veenvaarten
met turf bakken, de vondertjes en bruggetjes die over de sloten
brengen in de oude boerderijen, het eeuwenoude „toehuus"
toch
ook maar even, want hij wil ons vooral menschen laten zien. En
bij voorkeur de oude garde, de orthodoxe, bij belvaste oudjes, die
trouw naar de „vermaeninge" komen, en die stil voortstappen als
de socialisten en de jongeren hen uitlachen dat ze naar de kerk,
naar de „leugenfabriek", gaan. Die oude garde, peen, hij is het
niet met hen eens in theologicis, maar zij zijn toe,h het zout der
gemeente, en met enkele uitzonderingen hebben zij hem lief. Geen
wonder — hij gaat zoo eenvoudig en eerlijk met hen om. Men
voelt dat het geen pose is als hij zegt : „door jaren lang verblijf
zijn de meesten mij geworden als zeer nae bloedverwanten; hun
rouw is dan ook maar al te dikwij is mijn rouw en ik voeg niet
zelden mijn tranen bij de hunne" (bl. 126).
Wie dus nog eens wil hooren hoe schoon het levee van den
dorpspredikant is, hij zal van deze schetsen genieten. Maar meer
verwachte hij ook niet. Als literatuur is deze bundel te veel
vlakke photografie, en trots het zuivere dialect missen we de objectiviteit. Want ook waar de boeren aan het woord zijn hooren wij
lien alleen tot den dominee spreken, zijn hun woorden enkel antwoorden op gedane of verzwegen vragen van den dominee. Terwijl
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alles waar is wat we hier lezen, hebben we het gevoel dat er in
die boeren en boerderijen nog heel wat andere dingen omgaan,
waarvan deze pastorale vertellingen niets weten. De idealistische
kijk op de menschen waarmede deze pastorale schetsen hen bena
deren is zeker goed — maar ze loopt ook wel eens gevaar goedig
te worden.
Doch dit bezwaar wordt weinig gevoeld door hen die van zulke
tafereeltjes genieten, en die zijn in ons goede land niet weinigen.
G. F. H.

C. M. D e k k e r. Schetsen uit de strafgevangenis. 's Gravenhage. D. A. Daamen, 1910.
Wie terecht vindt dat er tegenwoordig een ziekelijke belangstelling bestaat voor den misdadiger, een giftige vrucht van misplaatst medelijden en zedelijk anarchisme, behoeft daarom deze
Schetsen uit de strafgevangenis niet uit den weg te gaan.
Want zij zijn geschreven door een nu reeds overleden gevangenisprediker, die met den ernst der liefde jaren lang deze ongelukkige schipbreukelingen van ons maatschappelijk leven heeft
bezocht, en hen dikwijls heeft geholpen. In negen-en-veertig schetsen geeft hij zijn ervaringen weer, natuurgetrouw, zonder echter
met den vinger de personen aan te wijzen, en zonder hen te veroordeelen. „Het staat bij mij vast, dat het soms grooter kunst is
om uit de cel to blijven dan er in te komen", zegt hij in zijn voorwoord, en dit teekent zijn houding tegenover de ongelukkigen.
Kwaad noemt hij kwaad, en hij heeft een open oog voor het paedagische karakter van de straf. Hij vertelt even rustig van verharde,
onvermurwbare misdadigers b. v. in de vierde schets Een predikantsZ001/, als van ongelukkigen die door de straf zijn gelouterd tot
voortreffelijke menschen b.v. in de twee-en-dertigste schets Een
held. Maar hij maakt van zijn schetsen nooit literatuur, wellicht
omdat hij dit niet kan. Hij wil met zijn werk waarschuwen, stichten, de kracht van het evangelic toonen. Doch, zij dit werkje dan
geen literatuur, het is wel prachtig materiaal voor literatuur — aanbevelenswaardige lectuur voor die schrijvers die bij voorkeur zich
verdiepen in het leven der misdadigers, en die hier een beteren
blik op het wezen der straf kunnen krijgen dan ze gewoonlijk
hebben — tenminste als ze oogen hebben om to zien.
G. F. H.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
M. B ohm e. Apostel Dodenscheit. Brieven aan een Dame. Zeist.
Meindert Boogaerdt Jr. 1910.
J o h. G. v. B e u k e n s c h o t Jr. Het weer zooals wij het waarnemen.
(Welk weer hebben wij morgen ?) L. W. Bakhuize n. van den Brink.
De Evangelische Alliantie (Kerk en secte LX). 0. Schriek e.. Zondagsheiliging (Gemeenteleven en Huisgezin no. 9). Dr. S. D. van V een.
Het Godsdienstonderwijs. (Uit onzen Bloeitijd no. 2.) Mr. F. Ere n s. Het
Roomsch Katholicisme (Kerk en Secte II). M. J. Be s selaar en K. V o s.
Eed en Eedsdwang (Pro en Contra). Baarn. Hollandia Drukkerij, 1910.
A 1 p h. Berg e t. De Weg door het Luchtruim. Geaut. Vert. v. W.
H. Cool met illustration. Haarlem. H. D. Tj eenk W il link & Zoo n.
Uit onzen Bloeitijd. Serie 1 no. 8. De geestelijke poezie, door G. F.
Haspel s. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1909.
Verslag van het 16de Internationale Amerikanisten Congres, door L. C.
v. P anh -u ij s (Bijvoegsel 108 de Nederl. Staatscourant v. 4 October 1909).
„Pro en Contra". Vaccinatie. Pro : Dr. H. Sterne berg; contra :
Joh. P. Sch out e n. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1909.
Naar aanleiding van de collectieve arbeidsovereenkomst ; proefschrift
door H. M. Merkelb a c h, Rotterdam. W. L. en A. J. Bruss e, 1909.
In Osteroos, naar het Zweedsch van prof. 0. L e v e r tin; geautor.
vertaling van H. de Be 1- Bleeke r. Amersfoort. G. J. Slo th o u w e r, z. j.
Lotusknoppen. Maandschrift gewijd aan universeele broederschap en
de verspreiding der Theosofie. Groningen.
Prof. Dr. R. H. G rut z m a che r. Is Jezus op bovennatuurlijke wij ze
geboren (Levensvragen IV, 3). Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1909.
Het zingers van gezangen in de kerk. Pro, Dr. J. H. Gunning
J. H. z n., contra J. D. de Lind v an W ij n g a a r den (Pro en contra V, 9).
Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1909.
Julius de Boer. Plato (Groote Denkers II, 3). Baarn. Hollandia
Drukkerij, 1909.
Caroline A b v a te r Mason. De Lelie van ons vorstenhuis, vert.
door H. S. S. Kuyp e r, 2de druk. 's Gravenhage. D. A. Da am e n.
L. Knapp er t. Trouwen en Bruiloft vieren. (Uit Onzen Bloeitijd,
I, N o. 10). Baarn. Hollandia-Drukkerij.
Dr. J. Rutgers. De ontwikkelingsgeschiedenis van de menschelijke
samenleving. (Matriarchaat en Huwelijk) ; E. A. Klein s chmid t. De
Broedergemeente (Hernhutters) ; W out e r Huts oh enruyt e r. Het MuziekOnzen Bloeitijd). Baarn. Hollandia-Drukkerij.
leven.
Vrouwenkiesrecht door Mr. Dr. C h. R a a ij maker s, S. J. Amsterdam.
C. L. van Langenhuysen.
Economische crises door F. S c h o e p p. Groningen. P. No or dh off,
1909.
Mitteilungen fiber Surinamische Ethnographic and Kolonisationsgeschichte u.s.w. von Jhr. L. C. v an Panhu y s. Wien. A. Hart 1 e b en ' s
Verlag, 1909.
Tijdschrift „Bou.wkunst", uitgave v. d. Mij. tot bevordering der Bouwkunst. Den Haag. Uitg. Mouton en C o.
De Klaroen, politiek-sociaal tijdschrift. Redactie : Mr. Dr. A. R. v a n
de L aa r. Amersfoort. P. D z. V een. 1ste en 2de jaargang, 1909 en 1910.

VER VAN DE MENSCHEN
DOOR

JOSEF COHEN.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
Wie het gezegd heeft weet niemand natuurlijk. Maar
in een oogenblik tijds wist geheel Salland, dat de vrouw
van Piet Nievelt met Peter Strie gegaan was in een
donkeren avond. Anders zeide men niets, maar Piet
Nievelt werd algemeen beklaagd. Rijk was hij, maar zijn
vrouw was gegaan met Peter S t r i e. Zoo werd het geink in de Nievelt-boerderij verbrijzeld. De knechts en de
meiden hadden geen ontzag meer voor haar, en niemand
wilde met haar verkeeren. Maar haar gezicht verloor den
vrede niet, al werd ze door haar man geslagen en al
wachtte ze haar kind met angst, nu haar huiselijk leven
zoo droeve was. Nooit had ze durven denken, dat ze haar
kind niet blij zou kunnen heffen in het zonnelicht : nu
wist ze, dat ze het niet zou kunnen.
Bijk stond het graan op Piet Nievelt's w-ijde
landen ; de oogst in dezen nazomer zou zijn als nimmer
tevoren. Hoog lag het hooi gestapeld ; wit-blinkered waren
de nieuwe schuren. Welk land was vnichtbaarder dan
het zijne ? Zeide men niet van hem, dat hij een wagen met
O. E. X 9
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zilvergeld naar de Sallandsche Bank had gereden, en dat
achter zijn huis, in den grond, hij zijn gouden tientjes
had begraven ? En snoefde hij niet zelf in de herberg,
vabrdat men hem om zijn vrouw beklaagde, dat hij haar
een ring met juweelen had gegeven van vijfduizend gulden ?
Nooit had het geld luider geklonken in eenige Nederlandsche boerenhoeve dan Coen Trientje Nie velt's
eerste kind, Jansje, in haar wieg lag. Piet Nievelt
had de Jannink -tactiek gevolgd, en om de menschen te
lokken werd er van het fijnste getracteerd : dus begon
men te gelooven, dat de twee door de geboorte van het
meisje weer verzoend waren. In waarheid echter bleef de
gezelligheid uiterlijk vertoon, en wanneer de oude Piet
Nievelt dronken was had hij moed genoeg om zijn vrouw,
die zich niet verzette, te trappen en te slaan. Om dezen
tijd stierf haar vader ; en Piet Nievelt, ruw-lachend,
riep tegen haar nit, dat hij nu ook maar naar den dood
van haar moeder verlangde. Zoo verschrikkelijk vond ze
het, dat ze gillend begon te huilen ; het deed hem goed,
dat hem haar verdriet nu eindelijk bleek, en hij herhaalde
het verscheidene malen. In het vervolg, telkens om haar
pijn te doen, zeide hij het. Zoo hoorde het een der meiden
van de boerderij, en die vertelde het de oude vrouw W i 1link over.
Toen eenige uren later Trientje haar moeder zocht,
vond ze haar niet. Ze keek in alle kamers en alle schuren, en ze vroeg aan iedereen op de boerderij, of ze haar
ook gezien hadden. Ze kon buiten niets te zoeken hebben,
want het was guur winterweer en de lucht dreigde met
sneeuw.
Ze had de vage hoop, dat haar moeder bij haar man,
die als gewoonlijk uitbleef, zijn zou ; maar om elf uur ritselde de klink en Piet kwam alleen binned.
„Biej nog op ?" vroeg hij, half-dronken.
„Joa ! moader is neet thuus," zei ze angstig.
„Ze zOlt heur neet stolen," lachte hij.
Buiten gierde de wind over het vlakke land.
„Ik bin bange," sidderde ze.

VER VAN DE MENSCHEN.

323

„Ik goa noar bedde," zeide hij. „Ik bin meuj."
Nognmals doorzocht ze het huis, en riep zacht, om
het kind niet wakker te maken. Ze ging naar buiten —
fel striemde de storm haar tegen. Onzeker liep ze op het
land, klagend-vragend:
„lVioader ! woar biej toch ? 1Vloader ! woar biej toch ?"
Dan wachtte ze. Er kwam geen antwoord, en zij, gebogen
tegen den zwiependen wind, die sneeuwvlokken dwarrelend, haar oogen verblindend, wijd nit zwaaide, riep:
„Moader ! woar biej toch moader ! woar biej toch ? 't Is
zuk slecht weer buten, moader — ie op oe joaren holdt
dat neet uut — moader ! ik bin zoa barge, dat oe iets
oaverkommen is — moader — moader! Ik bin toch met
Piet Nievelt etrouwd, umda'k oe in oe olde dagen bie
wol stoan — ik hebbe Peter S tr i e vergeten — wat de
menschen ook zegt — ik hebbe 'm vergeten — moader !
woar bin-ie ?"
De storm verwoei haar woorden. Ze begon hard te
roepen. Er kwam geen antwoord. Langzaam liep ze naar
huis terug. Piet Nievelt ronkte.
Ze wekte de knechts en de meiden; met lantaarns
gingen ze erop nit, om de oude vrouw Willink te zoeken.
Plotseling trok een der deems haar aan de mouw. Ze
zag achter zich. De meid stond stil en huilde heftig.
„Wat heb ie ?" vroeg Trientj e.
„Oa, oa ! — ik heb 't 'r ezegd, wat de boer vanmiddag ezegd hef, dat ze te voile was in huus — en doarumme is ze d'r nut egoan. 't Is mien schuld — 't is mien
schuld."
„Wi zOlt zeuken," riep Trientj e kort.
Een der kloekste knechten, die de anderen vooruit
was gegaan, vond haar ten leste liggen. Hij kwam terug,
en droeg haar in zijn armen. Hij zeide zachtjes tegen een
kameraad, dat ze dood was, en toen ze thuis kwamen moist
alleen Trientje de droeve waarheid nog niet. Allen verzamelden zich morrend om de bedstede, waar de boer lag
te slapen; die hoorde de tijding eerst in den ochtend en
nam dadelijk zijn maatregelen voor een indrukwekkende
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begrafenis ; tegen Trientje wend hij wat milder, want hij
vreesde haar oogen.
Ze zat aan zijn zij de bij het vroolijke begrafenismaal.
Niets had Piet Nievelt gespaard, om de menschen te
laten zien, dat hij verdriet had om den dood van zijn
schoonmoeder en dat hij rijk was. Op de tafel stonden
kristallen schalen, en zelfs de messeheften waren van zilver.
„Aan mien riekdom kump nooit 'n ende", snoefde hij.
De boeren, die hij had genood, moisten niet, hoe ze
zich in al die schitterende weelde hadden te gedragen.
Maar hij gedroeg zich fijn als een stadsheer en de wijze
waarop hij zijn vleesch sneed wekte aller bewondering. Hij
verstond de kunst de menschen goed te ontvangen.
Maar des avonds, toen ze alleen waren, begon hij haar
weer te treiteren. Ze vroeg hem zacht, haar nu te sparen,
daar ze zooveel verdriet had ; hij lachte echter, en zeide,
dat ze zich dan maar bij Peter Strie moest troosten„
dat had ze toch ook al vroeger gedaan, dus was het ook
thans geen bezwaar. Ze zweeg. Luider en heftiger sprak
hij, woedend, dat zij hem niet antwoordde ; zonder te
spreken wees ze hem naar de wieg, waar het kind lag.
Toen hield hij zijn stem in. Hij hield van het kind.
Daarom mede vergaf hem Trientje zooveel. Ze zou
tegen hem kunnen lachen, als hij het deerntje op zijn
armen had en ermede, zingend, door de kamer poste. Het
was zoo'n aardig gezicht : de capriolen van den ouden man !
Soms kon ze zich aan het denkbeeld niet ontworstelen,
dat hij Jansje 's grootvader was. Meestal echter was hij
niet thuis ; dan zat hij in de kroeg te zwetsen over het geld
dat hij verdiende. of te kaarten met een ieder, die een
spelletje met hem wagen Wilde.
Eens zat hij kalm in de herberg te pandoeren -- het
cognacje met suiker voor hem — toen Peter Strie recht
op hem toekwam en hem aankeek. Verschrikt liet hij de
kaarten valien, en hij wachtte, tot Peter wat zeggen zou.
„Ik hebbe eheurd, dat-ie oe vrouwe sloat," riep hij
dreigend. Piet Nievelt kon niet spreken, zijn handen,
beefden en zijn oogen knipten angstig. Zijn vrienden, die
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hij dag in, dag nit, had getrakteerd, en aan wie hij groote
sommen geld had verloren, lieten hem in den steek.
„Wat zeg-ie doar op ?" vroeg Pete r.
„Dat 't neet woar is," trilde Pie t.
„A'k 't ooit van oe marke," waarschuwde Pete r. „Ie
kent mien. Ik wil neet dat Trientje ooit an-eraakt wOrdt,
noe weet-ie 't." En zonder zich te haasten, breed, ging hij
de kroeg nit.
Maar Trien t j e 's leven werd door zijn daad bijna
onhoudbaar. Want het werd niet verzwegen, dat Peter
Strie vO6r haar had gesproken. En de menschen waren
het nog lang niet vergeten, dat ze met hem gegaan was.
Dus, allerwege, werd weder aan haar naam getornd ; voortaan
koos haar man voor zijn mishandelingen tijden nit, dat
het dorp te ruste lag. Zoo verspreidde zich het gerucht, dat
Piet Niev el t, niettegenstaande het slechte leven van zijn
vrouw, haar vergiffenis had geschonken. En dat beteekende
toch heel veel, want men zeide, dat Peter Strie thans
geheel een was met de bende, die de heide afstroopte, en
dat hij een liederlijk leven leidde.
Hilde Wolter s, al waren haar oogen lokkend, en
al kon ze hem door haar schoonheid bedwelmen, was echter
niet in staat hem geheel naar haar wil te dwingen. Hij
weigerde met ze mee te trekken, en hij rekende uit, dat
hij zijn kost en inwoning verdiende met het bebo-uwen van
het stukje land : zoo was hij bijna in staat zijn geweten te
bevredigen. Hij had haar voorgesteld spoedig te gaan
trouwen, maar ze verschoof telkens den huwelijksdag ; hij
moist niet waarom. Zoo werd hij door twijfel gekweld. Hij
vroeg het haar een dag rechtuit, of ze met een ander ging.
Ze lachte.
„A'j 's oavens meegoat, ku'j 't ze6n," zeide ze.
„Ik goa neet met oelu mee", riep hij nit.
„Wat doe'j eigelijk hier ?" vroeg de moeder.
„Stine moeder !" zeide 't meisje, „ie zOlt 't ze6n, dat-ie
nog mee-geet." Zij zelf twijfelde er aan, maar ze mocht
hem graag lijden, en ook vonden ze het beter hem in huis
te houden, daar hij sterk was, en ze altijd een verwoeden
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inval der boeren vreesden. Hij was de knapste jongen van
de heide, vond ze, met een fijn gezicht, of hij van adel
was, en toch stevig en krachtig gebouwd. En dan had ze
't gevoel, of ze bij hem hoorde, omdat Hann e s Strie
ook bij ze gewoond had , bovendien deed het haar goed,
dat hij haar trouw was en dat ze hem in de meeste dingen
zoo licht leiden kon.
Wel kende ze hem beter dan in zijn oppervlakkige
trouw : een trouw, die zijn angst was, dat ze met andere
jongens gaan zou. Ze wist, dat hij Trientje Willink
niet vergeten was, en graag had ze willen weten, wat
Trientje over Peter dacht.
Maanden van eentonigheid vergingen. Van Merloo
kwam weinig nieuws, nu de baronnenfamilie uit 't heideland
vertrokken was. Jan Willink trouwde in de lente en de
bruiloft werd geheel door Piet Nievelt — en het was
een rijke bruiloft — bekostigd. Niemand kon meer denken
dat ze kwade vrienden waren, man en vrouw. In den avond
had Piet Nievelt — een Schotsche drie was voor de
bruid — alleen met T r i en tj e gedanst, en iedereen had
de gouden armbanden gezien, die ze den vorigen dag nog
van hem had gekregen. Wie durfde nu nog twijfelen ?
Op den dag van den bruiloft, toen de menschen naar
de kerk waren, ging Hilde alleen over de heide. Bij den
Duivelshoek zag ze plotseling op. Er stond een vreemde
man voor haar, die haar den weg vroeg naar Merloo. Ze
keken elkander aan, zij met hevigen schrik. Want dat was
de man, aan wien ze altijd gedacht had.
Hij vroeg haar, of ze hem weg wilde brengen. Zij
boog haar hoofd en liep naast hem voort. Het was zonderling voor haar to moeten bedenken, dat ze hem altijd gekend had. Ze voelde, dat deze man sterker was dan zij.
Bij de heuvelen nam ze van hem afscheid : ze sprak
met hem af, dat ze hem daar des avonds zou ontmoeten.
Hij was er ook, doch hij ging niet met haar over het
land. Hij zeide haastig dat hij weg moest, maar dat hij
over zes maanden terug zou komen. Hij kuste haar, liep
heen, en zij bleef al144n staan, en staarde hem na.
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Een jonge man had ze samen gezien, en die vertelde
het in het dorp : Jan t e B i e 1 e hoorde het, en die, ijverzuchtig, zeide het Pete r.
Toen ze thuis kwam, trail Peter op haar toe.
„Ie bint met 'n ander uut-ewest," riep hij uit.
„Dat bin 'k neet," schreeuwde ze heftig. „Da's eloagen."
Als hij haar had verweten, dat hij haar met een jongen uit het dorp had gezien, zou ze misschien hebben gelachen. Nu schaamde ze zich.
„Zi hebt oe ezeen," zeide Pete r.
„Dat kan onmeugelijk. Ik bin allenig uut-ewest,"
antwoordde ze.
„As-ie leegt," waarschuwde hij.
„Ik leege neet," zeide ze rustig, terwijl ze hem aanzag.
„'t Was oak neet goed met oe of-eloopen, as-ie 't
ewoagd hadden."
„Haha," lachte ze, „net of ik mien eigen weg neet
goan mag. Ie mot altied moar denken, dat-ie hier moar
eduld wOrdt. Wi hept oe neet neudig, manneken."
„Goed," zeide hij, „dan za'k wel hen-goan."
Hij stond op. Toen ze zag, dat het hem ernst was,
merkte ze, dat nog niet geheel hij onder haar invloed stond.
„Ik zegge 't moar," lachte ze, „moar ik meen er niks
van. Di zol oe fleet graag willen missen, nee hear ! Ie
mot hier blieven, bie mien, want ik holde van oe."
Ze keek hem aan, terwijl ze het zei en legde haar
handen trouwhartig op zijn schouders. Mokkend wen de
hij zich af, maar ze hief haar gezicht naar hem, tot hij
haar aan-zag. In haar oogen glansde het als de gloed
van het heidevuur, dat verteren wil. Hij was de knapste
jongen van de heide, en zes maanden lang wilde ze hem
naar haar macht dwingen. Wat er dan vender met haar
gebeurde was haar onverschillig. Haar geslacht had nooit
achting voor zichzelf kunnen hebben : het was bij haar
anders dan bij Peter Strie, die het smartelijk voelen
zou, wanneer het slechte leven hem arglistig verstrikt had
en hij niet meer terng kon. Het deed haar goed de Strie's
mede to sleuren. In deze zes maanden zou ze hem wel
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weten te dwingen zijn laatsten trots, dat hij een eerlijk
man was gebleven, al had hij zijn eer verloren, te verlaten. Mede zou hij moeten.
Zorgzaam vermeed ze het in deze dagen met andere
jongens nit te gaan. Edn, die meer waard was dan alien
tezamen, zou ze ten verderve voeren : Peter Strie, den
laatste der Strie's! En ze deed, of ze met hem trouwen
wilde , zoo raakte hij aan het denkbeeld gewend, dat hij
volkomen bij Naar levee hoorde.
„Wanneer z8lle wi trouwen ?" vroeg hij een dag.
„Oaver zes moanden," beloofde ze. „Moar dan z81-ie
een aovend met ons mee, de heide op. De menschen zOlt
ons samen zeen, oe en mien."
„Ik wil wel met oe ezeen wezen", riep hij trotsch,
moar
ik goa neat met oe mee de heide op. Ik wil neat
”
doarin met oe mee doan."
„Ie eet d'r toch van", spotte ze onvoorzichtig.
„lInada'k neat anders kan," hijgde hij. „Ik kan mien
neet van oe los waken."
„Alle menschen denkt, dat ie bie ons heurt," lachte ze.
„Ik goa neet met oe' mee," riep hij nit.
„Ie holt van een ander as van mien," zeide ze.
„Nee," riep hij, „da's neet woar."
„Ie holt nog altied van Trientj e, dee oe zoo your
't lapjen ehad hef."
Hij kon niet spreken van hartstochtelijke woede.
„Wat 'n vent," minachtte ze, „dee nog van een vrou.we
hOldt, dee 'm veur den gek hef eholden. Ik had oe your
beter an'ezeen."
„'t Is neet woar," zeide hij toonloos.
„Bin ie dan neet in de herberg ewest en heb ie Piet
Nievelt neet ezegd, dat e zien vrouwe neet meer sloan
zol ?"
„Joa, dat bin 'k."
„Wat had ie 'r oe mee te bemeuien ?"
„Umda'k 't most — ik kon neet hebben, dat ze zoa
liejen most."
„En hi ranselt zien vrouwe nog," triumfeerde ze. Ze
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bedacht, dat hij daarvoor Piet Nievelt te lijf zou gaan,
en dat hij dus leans had, dat hij wegens die mishandeling
zou worden aangeklaagd. Dan zou zijn leven reddeloos
verloren zijn.
„Ie leegt 't," riep hij uit.
„Goa dan zelf kieken," lachte ze, „van oavend um
tier. uur, as 't darp noar bedde is."
Hij ging, en zwierf in den omtrek der Nievelt-boerderij.
Hij wachtte daar uren, loerend. Toen zag hij, hoe, donker,
een man hem voorbij strompelde, en even bij de deur
staan bleef. Hij hoorde het gebeef van een sleutel tegen
het hout, het kletterend geschuif van een grendel binnen.
Op handen en voeten kroop hij tot voor den drempel, en
luisterde.
Het was eerst stil, maar spoedig hoorde hij een luide,
schor-dronken stern, die onzinnig bralde. En eenige seconden later werd een tafel schurend verschoven, en hij moist,
dat Piet Nievelt nu zijn vrouw beulde, daar hij zachtklagend haar stem hoorde. Hij sloeg met woeste slagen
op de deur. Weer werd alles stil binnen.
„Loat mien d'r in," schreeuwde hij.
„Wee is doar ?" riep zwak, hulpeloos Piet Nievel t.
„Ik bin 't Peter Strie — loat mien d'r doadelijk in,
zeg ik oe, of ik trappe de deure kapot," en dreunend
beukte zijn klomp tegen 't buigend hout.
Hij ging naar de schuur, en haalde er een staaf ijzer
uit, dat hij nu knarsend tegen de deur zwaaide.
„Ik doa oe 18s," schreeuwde Piet Nievelt in doodsangst. Op den drempel, hoog, stond Peter Stri e. Langzaam trad hij binnen. Het kind schrok wakker en begon
te h-uilen : Trientje nam het op, in haar armen. Piet
Nievelt verschool zich in een hoek. Peter wierp het
ijzer kletterend neer, en balde zijn vuisten.
„Wat heb ie oe vrouwe te ranselen ?" vroeg hij dreigend.
Piet Nievelt antwoordde niet. Maar Trientje zag
hem aan, haar kind sussend en zeide : „Hoe kom ie 'r bie
da'k eslagen bin? Hi hef mien niks edoan."
Twijfelend keek Peter de kamer in. De tafel was
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verschoven. Op den grond lag een elzestok. Haar hand
was bebloed.
„Ik heb mien estooten," zeide ze.
Piet Nievelt begon weer moed te krijgen. „Ik heb
haar neet an-eraakt," bezwoer hij.
,,Dat was oe ook neet eroajen," riep Peter en hij
liet zijn vuist zinken.
„Drink bie ons een borrel," noodde hem P i e t, joviaal,
nu hij Loch eenmaal diar was. „Kom vrouwe ! schenk
hem een borrel in."
”Ik zal hier niks drinken," zeide Pete r.
„Ik heb wat in haus, dat-ie nog nooit edronken hebt,"
knipoogde Piet Iokkend.
„Ik zal 't neet gebruken," aarzelde Pete r.
Zij, moede, wachtte op zijn beslissing. Het kind was
op haar armen. ingeslapen. Ze legde het weer zachtjes in
het wiegje, en, bleek en mat, ging zij bij den muur staan,
en staarde naar de beide mannen.
Piet Nievelt duwde de tafel recht en Peter
schoof nog een stoel bij. Toen haalde ze uit de least een
karaf met twee glazen, en zette die voor ze neer. Ze dronken zwijgend. Zoo ver was het met Peter gekomen, dat
hij zich niet schaamde naast Piet Nie AT elt te zitten en
met hem te drinken : maar Trientje, met wijd-open
oogen, zag, hoe hij zich tegenover haar vernederde, en ze
bedacht, dat hij nu alle liefde en vriendschap voor haar
verloren moest hebben. Dat hij niet kon verdragen, dat
haar man haar sloeg, kwam, omdat de oude wrok nog in
hem woedde. Ze verbaasde zich, dat hij niet te trotsch
was. Toen verloor Trientje Willink al haar waardeering voor Peter Stri e.

DERTIENDE HOOFDSTUK.
Om dezen tijd was Aaltje Klein Breukink weder
thuis gekomen na vijf jaar in Amsterdam bij menschen
op de Heerengracht gediend te hebben. In drie jaar hadden
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de Klein Br eukink s geen bericht van haar gekregen.
Dus waren de Klein Breukinks verbaasd, then de
grijze bode hun een brief bracht van A altj e. De oude
Klein Br eukink zette er zijn bril voor op, met de twee
vensterglazen, in een kermistent voor zestig cent gekocht,
en las met plechtige stem, tot hij aan een woord kwam,
dat hij niet kon uitcijferen. Zijn vrouw boog zich over
hem heen, en ze spelden samen het woord „galant".
„Ze kump Zundag hier en ze breg haar galant mee."
„Wat is dat, een galant ?" vroeg Golida, de jongste
dochter.
„Dat wete ik neet," zeide de oude Klein Breukink
desperaat.
„Heur 'ns," zei zijn vrouw, „ie weet neet, wat zoa'n
deerne oe in huus breg, loaten wi noe noar den Kruusweg goan met een kruwagen."
Zoo werden Aaltje Klein Breukink en haar
galant plechtstatig met een kruiwagen gehaald. De galant
bleef drie dagen en werd door alle meisjes van het dorp
bewonderd. Maar A altj e wilde een tijd in huis zijn, daar
zij in de groote stad heimwee naar het land had gekregen.
Ze vertelden haar spottend van Peter Strie's verval. Doch zij, die niet elken dag op de heide had medegeleefd, voelde het ineens als een groot ongeluk. Voor
haar was het lot der Strie's en het lot der heide een.
En toen ze hem eens tegenkwam, bemerkte ze niet de
ziele-ellende in zijn gelaat, maar alleen zijn ongeluk. Zoo
zag ze hem aan, dat hij stil-stond, en probeerde zich haar
gezicht to herinneren.
„Ik ken oe," zeide hij. „Wee bin-ie ?"
„Ik bin 't," antwoordde ze, „A altj e Klein Breukink."
„Noe ken ik oe," riep hij uit. „Heb ie in Amsterdam
ewoond ?"
„Joa," zeide ze. „Vief joar."
„Da's een large tied," lachte hij, terwijl, zwaar, hij
verder ging.
Aaltje Klein Breukink was een maand in Merloo,
toen ze een brief van een vriendin kreeg, waaruit ze beyond,
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dat haar galant nu met een ander galanteerde, en dat ze
dus vrij was om te doen wat ze wilde. Ze wachtte vele
avonden op de plek, waar ze Peter St r i e ontmoet had.
Maar ze zag hem niet meer; hij scheen weinig uit te gaan,
dacht ze.
Hilda Wolters werd onrustig, hoe meer de zes
maanden verstreken. Ze begon eraan te twijfelen, dat de
vreemde terug zou komen. Wanneer hij niet terugkwam,
zou ze of met P et er Strie moeten breken, Of met hem
moeten trouwen; geen van beide wilde ze. Ze had den
vreemden man lief, daar ze naast hem in het verderf wilde
gaan, en haarzelf zou willen opofferen om zijnentwil. Ze
wilde zijn slavin zijn, zooals zij de slavin was van haar
eigen booze lusten. Ze besloot Peter Strie merle te sleuren,
het mocht haar kosten wat het wilde.
In de Nievelt-boerderij veranderde er oogenschijnlijk
weinig, maar vol zorg verwachtte Trien tj e haar tweede
kind. Nooit had ze kunnen gelooven, dat het leven z4:56
troosteloos voor haar zou worden, zda eentonig van stil
gedragen, vredig-geleden seed. Zij wist, dat Piet Nievelt
een verloopen s-ujet was, en ze werd angstig, dat anderen
het zouden merken : hij was de vader van haar kinderen,
en ze wist, wat het beteekent, wanneer je naam slecht is.
Nooit meer hoopte ze Peter S t r i e te ontmoeten ; ze
woonden ver van elkander, gelukkig, en het zou maar weer
tot kwaadgespreek aanleiding geven, als de menschen ze
samen zagen. Ze dacht vaak aan hem, niet zonder bitterheld. Nooit Z011. ze 't hem vergeven, peinsde ze, dat hij met
haar man kameraadschappelijk gedronken had, waar zij bij
geweest was. Ze vond dat gevoel van haat wel vreemd van
haarzelf, doch het was machtiger dan zij.
Elken avond waren er groote feesten op de Nieveltboerderij.
„An mien geld kump nooit 'n ende," snoefde Pie t.
Eens echter, toen ze hoorde, dat hij in enkele uren
kaartspel zevenhonderd gulden had verloren, werd ze bang.
En ze vroeg hem er den volgenden avond naar. Hij schaterde van het lachen, vroolijk en onbezorgd, zooals hij
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altijd lachte, wanneer er over geld werd gesproken. Hij
wierp het raam open en wees met zijn vinger.
„Zee", zeide hij, „zoover ie kOnt zeen, is dat land van
mien — 't rieke land aan den Iesel. Da's veer duzenden
en duzenden elk joar."
„WeAs toch veurzichtig, da'j net alles verleAst,"
smeekte ze.
„Walk den eenen dag met kaarten verleeze," antwoordde
hij, „win ik den anderen dag weerumme."
„Moar zeuven honderd gulden," twijfelde ze.
,,Hep um mien Bien zorge," schreeuwde hij. „An mien
geld trump nooit een ende". En het scheen ook zoo. Wat
hij voor weelde koopen kon, bracht hij in de boerderij.
Een weelderig gastmaal voor geburen en vrienden werd
aangericht bij de geboorte van P i e t, den stamhouder, een
jongen als een wolk, zooals de steedsche baker verklaarde.
Dat bezorgde haar een tientje extra van den luidruchtigen
vader, die met zijn rijkdom-pronkerij weder alle kwade
geruchten over zijn leven aanviel.
Van Peter Strie hoorde Trientje langen tijd niets.
Sours, onafwendbaar, kwam de gedachte in haar op, niettegenstaande haar heerschenden wrok, om te weten, hoe hij
't maakte : anders niets dan dit te weten. In die oogenblikken voelde ze haar eigen Teed heel sterk, en dan moest
ze wel begrijpen, welke smarten hij, Peter S t r i e, te
dragen had. Dieper kon hij niet zinken, meende ze. En ze
peinsde, wat het zeggen Wilde, wanneer een Strie zichzelf
verachtte.
Zij voor zich en haar kinderen leefde zoo zuinig als
ze kon. Ze vatte niet dat Piet Nievelts geld eeuwig
duren zou. Het was haar, of hij het met wagens vol elken
dag de boerderij uitreed, en er niets voor in de plaats
bracht. Toen ze op een marktdag in de stad kwam, kon
ze zich niet verdedigen tegen de lust om in de Bank te
gaan hooren, hoeveel geld Piet er nog had zitten.
Ze wachtte angstig-geduldig in een hoek, en staarde
naar 't opeenstapelen van 't goud en 't losjes neertellen
der bankjes. Zou dat nu geld van Piet zijn dacht ze.
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Ten laatste zag haar een van de bedienden, en hij riep,
dat ze toch wel dichter bij kon komen.
„Ik bin de vrouwe van Piet Nie v el t," zeide ze, en ze
zweeg even. Ze merkte heel goed, hoe bij het zeggen van
dien naam de klerken in het kantoor ophielden met schrijven.
en naar haar zagen. Ze wist niet, hoe ze haar vraag moest
zeggen. Maar plotseling viel haar iets in.
„Joa," jokte ze, „ik heb gien geld bie mien, zeej —
en noe wol ik vroagen um mien wat van 't geld van mien
man mee te even."
„Er is hier geen geld van Mijnheer Ni evelt meer
gedeponeerd," fluisterde de man aan het loket.
„Zoa ?" vroeg ze moeilijk, steun-zoekend. „Is d'r niks
meer ?"
„Nee," zeide de ander.
„Noe," riep ze uit, „dan za'k 't wel op een andere
maniere zeen te kriegen. Misscheen hef-ie 't bie een andere
banke", troostte ze ineens zichzelf.
5, Misschien wel," antwoordde de heer.
Haar vrees, dat de boerderij achteruit zou gaan werd
sterker, toen ze van J a n, haar broer, hoorde, dat hij in
Merloo was geweest om de vijf-duizend gulden geleend
geld op te eischen, die hij den dag na zijn bruiloft met
Trien tj e had uitbetaald voor de oprichting van een
nieuwe bakkerij. Haar koopsom, dacht ze bitter. Hij had
getierd en gevloekt, toen zij verklaarden, dat ze het niet
hadden. Het ging niet goed met de bakkerij — J a n zei
dOnker, dat er geen zegen rustte op het huis. Wanneer
hij bleef aandringen op de uitbetaling zou de bakkerij,
waarvan ze met zijn allen leefden, te niet moeten gaan.
Als ze verkocht werd zou ze geen tweeduizend gulden
misschien opbrengen.
Ze kon haar angst niet langer verzwijgen. Hij lachte.
Ze vertelde hem van den dag, dat ze aan de Bank geld had
probeeren te krijgen. Ze zag, hoe hij verbleekte. Hij schreed
een pas achteruit en sloeg haar pardoes in het gezicht.
„Dat kump d'r van, as-ie oe met mien zaken bemeuit",
riep hij.
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„Zeg 't mien dan," kreet ze, „wat is d'r ebeurd in de
boerderiee ?"
„D'r is niks ebeurd," dreigde hij. „En a'j zukke dingen
an de menschen vertelt sloa ik oe dood."
„Ik zal niks an de menschen vertellen," riep ze wanhopig. „Moar zeg mien alles — ik zal 't neet erg vinden
as wi 't wat zuniger mot anleggen. Moar ik mot 't weten
veer de kiender, wat d'r hier umme geet."
„boar gebeurt hier niks bizunders", verzekerde hij.
„Woar-umme heb-ie dan het geld van de Banke enommen ?" vroeg ze.
„Ik heb 't an een andere Banke egeven," antwoordde hij.
„An Welke Banke dan — dat kan ie mien toch wel
zeggen ?"
„Ik zeg 't oe fleet," bezwoer hij.
„Dan is 't ook niet woar," riep ze uit. „Dan is 't ook
neet woar, wat-ie vertelt."
„Dan gleuf ie 't moar neet", zeide hij, quasi-onverschilig.
Zwijgend ging hij naar zijn kleerkast, die hij opende. Ze
herinnerde zich, dat hij er in den laatsten tijd den sleutel
van droeg. Hit de kast sprong het goud en zilver op den
grond — ze was boordevol geld gevuld.
„Bie'j noe tevreden ?" vroeg hij.
„Woar-umme heb-ie 't neet bie de Banke ?" riep ze.
„Timda'k 't fleet an 'n Banke vertrouwe," antwoordde hij.
Ze zag hem strak aan en ze begreep, wat er in hem
omging. „Um.dat 't oe loatste geld is," zeide ze langzaam.
„En is dat dan neet genog ?" schreeuwde hij brutaaltrotsch. „Met mien boerderiee en mien landen. . . ? Ik bin
nog altied de riekste boer !"
Ze bleef ongerust door haar onzekerheid. Ze wist, dat
hij haar voorloog. Haar onzekerheid verdween, toen op een
middag — hij was niet thuis — een man in de boerderij
trad met een quitantie voor rente van hypotheek. 's Avonds,
rustig, of ze niets vermoedde, vertelde ze 't hem. Angstig
keek hij haar aan.
„'t Is moar tiedelijk," schreeuwde hij. „% Is alles moar
tiedelijk."
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„Noe mot-ie neet leAgen," waarschuwde ze. „Ik wil
weten, wat hier ummegeet."
Hij zweeg even en glimlachte. Toen liep hij de kamer
heen en weer, rusteloos. Zij bleef staan bij de tafel, en
wachtte op antwoord.
„Ik zal oe bewiezen, da'k geld genog hebbe", snoefde
hij ten leste.
„Dat hoaf ie mien neet te bewiezen," zeide ze. „Dan
geef-ie 't moar onnut uut."
„Ik wil 't oe bewiezen. — Ik hebbe eheurd, dat ze de
Stri e-boerderiee verkoapen wilt — dee wil ik koapen,"
spotte hij.
Ze dacht, dat hij het zei, om haar te plagen en, licht,
haalde ze haar schouders op.
„Dat mot-ie zelf weten," zeide ze. „Doar bemeui ik mien
neet mee. Moar woarumme heb-ie op de boerderiêe hypotheek enommen."
„A'j 't noe weten wilt," zeide hij, „ik wol geld hebben
um de Stri e-boerderiee te koapen, urada'k oe 'ns graag
ploagen wol. Doarumme was 't."
Ze zag hem angstig aan, en klemde haar handen,
steunzoekend, op de tafel.
„Da's neet woar, dat-ie de S t r i e-boerderiee koopen
wilt," smeekte ze.
„Da's woar," treiterde hij. „Noe ik eheurd heb, dat de
Stri e-boerderiee te koap is wil ik hem hebben. Um oe te
ploagen, vrouwe."
„Ie ploagt mien d'r neet mee," zeide ze bang, „moar
oezelf. D'r rust glen zegen op het hues en ie kOnt d'r tot
oe laatste geld an verspullen."
„Ie zult zeen," dreigde hij, „da'k hem nemme."
Ze hoorde het al gauw, dat Piet Nievelt de Stri eboerderij gekocht had. In huiverende vrees vertelden het,
de menschen elkander : waar zou dat goed voor kunnen
zijn ? Wat moest hij heel in Terwolde met de Stri e-boerderij
in Merloo doen ?
Tegelijkertijd bewonderden ze Piet Nievelt's rijkdommen ; je moest er toch maar goed bij-zitten, wanneer
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je dat kon volbrengen. En alien verwachtten, dat hij nu
de boerderij zou gaan exploiteeren.
Maar dat gebeurde niet. Hij liet de hoeve verwilderen
en het onkruid op de landen voortwoekeren. Schoolkinderen
smeten met bonkige steenen tegen de ruiten van, het onbewoonde huis, dat tot een mine verdruilde ; de schuren
zakten in elkander, het pout molmde en de steenen brokkelden : v66r de woning stoof het puin.
„Ik wil, dat het huus d'r net zoa uut zal zeen as de
Strie-name," pochte P i e t.
Om deze dagen kwamen Peter's eerste pogingen zijn
eer te herwinnen.
Elken Zaterdagmiddag ging hij nu naar T e u n i s
Scholte n. Hij bleef er harkerig zitten en zeide precies
op, wat hij te leeren had, las in den beginne de oefeningen,
die de meester hem voorlegde en ging dan zonder boe of
ba heen. Hij werkte altijd 's avonds, dat niemand der huisgenooten het zou merken. Hij wierp zich voorover in de
schuur, de ellebogen onder het hoofd, en las bij het vage
Licht, tot de letters voor zijn oogen er uitzagen als warrelende zwart-naschemerende puntjes, en hij naar bed ging.
Niemand stoorde hem bij zijn werk : en terwijl hij las
of schreef, prikkelde hem zijn arbeid tot een gevoel van
moed en kracht. Hij leerde, om te leeren. Hij dacht er niet
bij, dat zijn kennis hem later van nut zou zijn.
Tennis Scholten was al een paar jaar geleden
getrouwd met 't aardigste vrouwtje, dat je je maar denken
kunt. Ze was de dochter van een onderwijzer in Dedemsvaart, en al waren ze met zijn tienen in huis, en was er
niet altijd boter op 't brood geweest, ze kon z66 frisch
lachen, dat het je was of je in een lentedag liep, als het
groen aan de boomen begint te ontluiken. Ze ontmoetten
elkander in net zoo'n lentedag : en als je z66'n meisje in
een lentedag ontmoet, verlies je Licht je hart. Alles blonk
in zijn huis niet alleen. 't koper en 't glas en de mahoniestoelen, neen ! ook de dingen die in gewone huizen niet
blinken ; er lag een gloed over het tafelkleed en het karpet
en de deuren. Terwijl Peter Strie zoo iedere week zag,
O. E. X 9
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hoe het geluk lachte in Tennis Scholten's huis, ontwaakte ook in hem het verlangen het geluk te leeren
kennel). , loch hij had niet den moed nog krachtig te
strijden, en hij dacht, dat de meester, die geen Strie was,
het toch veel gemakkelijker moest hebben dan hij. Daarom
had Tennis Scholten overwonnen, en moest hij zelf
ten onder gaan.
Hilda Wolters bemerkte in dezen tijd, dat zijn
onverschilligheid week, en hij een ander mensch werd. En
terwijl hij een nacht, als altijd, werkte, kwam ze achter
hem staan, en zag over zijn schouder. Toen, met een gierlach, haalde ze het boek naar zich toe, en hield het stijf
vast. Hij stolid op.
„GM' dat boak weerumme", dreigde hij.
„Ik denk d'r neet an", spotte ze. „Ik geef 't neet
nut mien handen."
„Ie gilt 't neet, 't is mien boak."
„Hear 'ns," zeide ze, „a'j zoa iederen nacht in de
schure goat met een brandende lanteern, kan d'r allichte
brand van kommen, Ie kriegt het boak neet weerumme."
Hij wilde haar grijpen, maar zij ontvluchtte hem, en
liep over het erf naar het huis. Toen hij haar achtervolgde wierp ze het boek in het haardvuur.
„Ik wil fleet dat-ie er nog uut last", riep ze uit. „Ie
hebt hier niks te leeren."
„Dat zal ik motten weten," riep hij nit. „Ik goa hier
mergen 't hues nut."
„Dan z81-ie wel weer kommen," lachte ze. „Dat hei'j
toch al verscheiden moalen eprobeerd."
„Noe blief ik d'r nut," schreeuwde hij. „Noe kom ik
nooit meer weerumme."
„Wi zOlt 't ze en," zeide ze onverschillig.
Weder verliet hij het huis der Wolters en zocht de
heide. Maar een dag, dat het ineens begon te stortregenen, Coen hij dicht bij de Strie-boerderij liep, zag hij, dat
de hoeve verlaten was, en hij besloot er zijn woonplaats
te vestigen. Hij sliep op den vloer : het deed hem goed,
dat hij weer in zijn eigen huis was. Hij had het gevoel,
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of het hem toebehoorde, zooals het in oude dagen was.
En een onbedwingbare woede beheerschte hem, terwijl die
blijde gedachte van hem week, en hij begreep, dat nooit
een Steen der Strie-boerderij ziju eigendom zou worden.
Als het donker was, bracht de Jood hem het eten voor
den volgenden dag : en zoo leefde hij eenige maanden, zoodat 11 ilde W of t e r s meende, dat hij niet terug zou komen.
Zij wachtte den vreemdeling met wild verlangen. Nu
zou ze hem gamy weer zien, zijn lange, slanke gestalte, en
de fijne handers, en de wreede, donkere oogen en 't puntig
bleek gezicht. Aileen, dat ze Peter Strie niet had
kunnen dwingen, ontmoedigde haar.
Was ze dan zoo zwak ? Haar figuur zoo licht en soepel,
en haar oogen vol booze bekoring ? ! Zou hij niet weder
zich buigen willen, en zou hij niet aan haar denken, als
hij over de heide zwierf? Dat kon ze zich niet voorstellen :
als hij het land zag, moest hij aan haar denken. Te gronde
zou hij gaan, Peter Strie!
Trientje Nievelt had hooren vertellen, dat de
Strie-boerderij verwaarloosd werd. Ze dacht dat Peter
in 't huis der Wolters zou zijn, en zonder angst, dat ze
hem in Merloo tegen zou komen, besloot ze in de hoeve
te gaan kijken. Terwijl ze den weg in-sloeg naar de stad,
en de herberg passeerde, riep een der mannen, die aan de
deur stood, naar binnen, tot Piet Nievelt: „boar kump
oe vrouwe veurbie."
Hij liep naar buiten, en zag, dat ze niet den weg insloeg naar haar huis. Hij volgde haar dus langzaam. Toen
hij merkte, dat ze de kant van de stad uitging, begreep
hij, wat ze wilde doen, en hij liep naar huis terug en
spande paard en wagen in, die hij over het veer liet zetten,
om met razende vaart over de heide naar Merloo te rijden.
Hij wachtte bij de heuvels, eenige uren. Toen zag hij haar
komen, langzaam. Ze ging over de onbebouwde akkers en
langs de vervallen schuren : en ze lichtte aarzelend de klink
op, om naar binnen te gaan. Peter Strie, bij dit roestige
geluid, sprong op van den vloer. De twee menschen bleven
staan, elkander aan-staren. Ze zag als Aaltje Klein
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Breukink het ongeluk in zijn gezicht maar trotsch bedwong ze de medelijdende lust, om met hem te praten.
En hij ook sprak niet.
Piet Ni evelt had bij de heuvels gewacht, tot ze 't
huis nit zou komen dan wilde hij haar tegemoet gaan.
Toen ze echter niet kwam, besloot hij haar in 't huis te
verschrikken, en wijd ineens wierp hij de deur open.
Hij lachte luid, spottend. „Zoa !" riep hij uit, „heb-ie
hier samen of-esproakefi ?"
„Nee," zeide zijn vrouw angstig, „ik kan d'r niks an
doan, P i e t."
„KOn-ie d'r niks an doan ?" herhaalde hij. Hij vergat
zijn vrees voor Peter Strie door zijn wilde jaloezie. „'t
Zol goed wezen, as t'r van de Strie-boerderiee niks zol
oaverblieven — dan ko'j mekare op de heide tegen kommen."
,/ Wi kOnt t'r niks an doan," riep Pete r. „Ik begriepe
d'r niks van."
„Zoa!" lachte Piet Nievelt smalend. „Begriep-ie d'r
niks van, dat kan ik mien denken. As 't oe goed is nemme
ik mien vrouwe weer mee."
„Ie zOlt oe vrouwe neet sloan," zei Peter zwak.
„Zoa !" riep P i e t, „za'k mien vrouwe neet sloan zoar
za'k mien vrouwe neet slaon !"
Nadat ze tehuis gekomen waren trapte hij haar tegen.
de Borst, dat ze bewusteloos neerviel. Peter bleef alleen.
Hij dacht er over na, dat T r i e n t j e geen woord tegen
hem gezegd had, en dat hij Piet Nievelt niet had durven
dreigen, daar hij vriendschappelijk met hem had gedronken
en zich een met hem had verklaard.
In dezen avond, terwijl Peter onverwachts weer bij
H il de Wolters terugkwam, ging de Strie-boerderij in
vlammen op.
Wie durfde Piet Nievelt beschuldigen, nu het zoo
klaarblijkelijk een straf was voor de euveldaad, waarin
een S t r i e met zijn naam gespeeld had ?
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Den dag, dat Aaltje Klein Breukink weer naar
Amsterdam zou gaan, wachtte ze te vergeefs bij het huis
van Wolters. Ze had gaarne Peter Strie nog eens
gesproken ; wat ze hem eigenlijk zeggen wilde, wist ze niet.
Ze had in ieder geval hem de hand willen drukken en
hem vriendelijk aanzien.
Nu ze weer in Amsterdam ging dienen zou ze hem
wel niet meer ontmoeten ; ze wist, dat ze hem niet zoo gemakkelijk zou vergeten, al vertelde men nog zooveel van hem.
Want nu had men Trientje Nievelt in Merloo gezien
en Piet met zijn wagen bij de heuvels ; en een derde wist
te vertellen, dat zich Peter in de Strie-hoeve had schuil
gehouden ; dienzelfden avond was de boerderij verbrand.
Dus combineerde men al die geruchten tot de waarheid,
dat Peter Strie en Trientje Nievelt elkander in
dat huis ontmoet hadden, en nu achtte geheel Overijsel
het bewijs geleverd, dat ze elkaar niet waren vergeten.
Maar al hoorde dat A al tj e Klein Breukink, ze
wachtte op Pete r, om hem de hand te drukken. Ze zag
hem niet en droeve ging ze terug. De zes maanden, waarvan
de vreemdeling gesproken had, waren thans bij na verstreken,
en Peter, die het schijnbaar geaarzel van het noodlot,
om hem te vernietigen, niet kOn verdragen, drong er al
meer en meer bij Hilde op aan, dat te nu eindelijk
zouden trouwen. Zij kon het niet meer verschuiven, en
ze noemde een week, wanneer ze den ander niet meer
verwachten zou. Maar de vreemdeling kwam op den dag,
dien hij beloofd had.
Ze schrok niet, Coen ze hem zag, bij de heuvels. Ze
wist, dat hij komen zou.
Ze gaf hem de hand, doch hij kuste haar.
„Ben ik op tijd ?" vroeg hij. „Ik heb al mijn zaken
afgedaan."
„Ik heb op oe ewacht — ik heb zoa op oa ewacht,"
huiverde ze.
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„A is we geld hadden — zouden we hier samen vandaan gaan," glimlachte hij.
ben niet bang voor een valletje. Om den dood
niet."
„Ik zal d'r oaver denken," boog ze haar hoofd, „moar
de menschen mot ons neet vake samen zeen."
„Ik blijf in 't logement," zeide hij haastig. „Heb je
niemand, die je naar me toe kunt sturen, als je me
spreken wilt ?"
„Joa," zeide ze, „mien moeder of Bartes t e Riel e."
„Doe dat — dan wacht ik," riep hij uit.
Langzaam vormde ze haar plan, waarbij zij en de
vreemdeling het minst gevaar zouden loopen. Peter
Strie zou het voor haar moeten doen, en anders zou ze
hem 't huis uit smijten. Nu stond haar besluit vast. Ze
lachte tegen hem, Coen ze thuis kwam.
„Noe is 't zeker," zeide ze, „wi trouwt de volgende
weke."
„Da's goed," riep hij
„Ik heb er niks op tegen,"
„Heb-ie eheurd ?" vroeg ze, „dat Piet Nievelt de
Strie-boarderiee in brand hef estoaken."
„Oa!" schreeuwde hij, „as-e dat hef durven to doen."
„Dat hef-e," zeide ze. „Hoa veul-ie oe noe?"
Hij liet zijn vuist zwaar op tafel zinken.
„Dan zal 't tusschen P i et Nievelt en mien tot een
verkloaring moeten kommen."
„Joa!" moedigde ze hem aan. „Moar hoa wil ie 'm
dat lappen ?"
„Dat wete ik nog neet," riep hij uit.
„Ik wete wat," fluisterde ze. „Hie hef oe boerderiêe
in brand estoken, noe nem-ie 'm wat van zien geld af.
Wat zeg ie doar-van ?"
Hij greep haar bij de polsen en slingerde haar achteruit.
,, 1e bint mien kwoaje duvel," hijgde hij. „Hoe dOrf-ie
mien !"
„Ie bent oe eigen kwoaje duivel," siste ze. „Dat ie
noar mien luustert trump deur oezelf. 1k wil oe wat zegzal ik oe vrouwe
gen — a'j 't geld neet weg nemt
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neat worden. VI- is pier een vremde man ekommen en
dee wil mien met zich me6-nemmen. As-ie neat doat, wat
ik zegge, goa ik met hem me6."
Ze was gelijk de heide, als er de storm over giert, z66
sterk en heerschend. En hij kon zich aan haar kracht, hem
te doen dwalen, bijna niet ontworstelen. Maar den Strienaam z66 in stukken te slaan, kon hij niet.
„Doa'j 't, of doa'j 't neat ?" vroeg ze dreigend.
„Nee," riep hij nit. „Ik doa 't neat. Ik kan 't neat doan."
Ze sloeg haar armen om zijn hals en kuste hem wild.
„Weet, dat ik oe vrouwe wOrde. Bin 'k neat mooi ?
Kan-ie buten mien leven," fluisterde ze. „Mien jongen !
weet, wat-ie doat — ie kOnt neat buten mien — ie goat
noar binnen en newt 't geld —en dan ge6f-ie 't mien : ik
wachte oe buten — en neemand zal 't markers — hi hef
al zien geld in een kaste — en deA ku'j zoa met een sleutel
los makers — ie kOnt 't heel lichte doan — neemand zal
er jets van te weten kommen en wi kOnt verder leven, zoa
rieke aw wi dan wilt. Dan kan-ie misschien noa een tiedjen 't land van 'm koopen -- en dan zette wi d'r de
Strie-boerderiêe in zien olden luuster weer op."
Ze zeide hem niet, wat ze wilde doen. Ze wilde hem
het geld doen stelen, en daarmede met den ander vluchten :
dan liep die tenminste geen gevaar, dacht ze.
„A'k noe denke," zeide ze tot den vreemdeling, „dat
Peter S t r i e 't neat doan wil, za'k moar net doan ok ik
ervan af-zee of 't neat doan wil — anders geet-e 't zien
vrogger leefjen 't nog allemoale vertellen en dan breg ze
't geld weg, veur wie d'r bie kOnt kommen."
„Als Pet er S t r i e 't nu niet doen wil ?" vroeg de ander.
„Dan doan. wi 't," zeide ze. „Want um met oe te meugen
wezen, z81 ik mien heele leven willen geven."
Tri entj e Nie v elt wijdde zich geheel aan haar kinderen. Niemand wilde haar gehoorzamen, en de boer zat
in de kroeg te zwetsen over zijn rijkdom, die hij in zijn
kast had bewaard. Want de tegenwoordige banken kun je
niet vertrouwen, meende hij. Zijn landen brachten weinig
weer op en in een paar weken tijds stierven er twee van
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zijn koeien, zonder dat iemand gezien had, dat ze ziek waren.
Het was een stormachtige avond, toen hij later dan
anders thuis kwam,
„Degvenweer," zeide hij tegen zijn vrouw. „Ik dost de
herberge net uut."
Zorgvuldig grendelde hij. De wind loeide om 't huis,
en deed de ramen rinkelen. Ineens zagen ze beiden, hoe
stevig een vijl gezet werd tusschen de deur en de spijlen :
regelmatig werd er gezaagd, tot de deur van buiten geopend werd en twee gemaskerde menschen binnen kwamen,
de e'en met een revolver vooruit.
',Da's Peter Strie," dacht Trientje Nievelt, en
ze zonk op een stoel. Piet Nievelt stond verlamd van
schrik, en tuurde wezenloos voor zich nit , toen met een
zwaren slag, viel hij achterover.
De twee menschen doorsnuffelden alle laden, tot ze ten
slotte bij de kleerkast kwamen, die ze stuk hamerden.
Het geld barstte los over den vloer. Door een onwillekeurige
beweging, die zijn rechterhand maakte gleed het masker
van den man af, en Trientje Nievelt zag, dat het
Peter Strie niet was. Ze sprong op hem toe en hield
hem vast. Rustig-krachtig duwde hij haar achteruit en
mette haar op een stoel.
„Ik ken oe wel," riep ze tegen de ander, „ie bint
Hilde Wolters."
„Vervleukt," schreeuwde Hild e, „scheet haar dood."
Op het zelfde oogenblik klonken buiten passen. Een
buurman was in den stormachtigen nacht voorbij gekomen,
en had twee gedaanten aan de deur zien morrelen. Toen
bad hij de politie gewaarschuwd.
„Kom," riep de man, en hij sleepte II i 1 d,e mee. Door
het achterhuis verdwenen ze, ieder met de meegebrachte
zakken vol geld. Ze stonden stil, toen ze bemerkten, dat
ze niet meer achtervolgd werden.
„We kunnen niet naar huis terug," zei de vreemde.
„We moeten pier blijven."
„En 't geld ?" vroeg ze angstig.
„Dat begraven we," riep de man uit. „Als we gepakt
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worden, zeggen we, dat we 't verloren hebben. Komen
we dan weer uit de gevangenis, dan hebben we het."
In den zwiependen stormwind knielden ze neer.
„Ken je dat huis ?" vroeg de vreemde. „Dat is om
later de plaats te herkennen."
„Joa, joa, ik ken 't," riep ze uit.
„Onthoud 't nu — links van den boom en rechts van
't huis en dan midden in."
„Joa, joa," hijgde ze. Ze groeven wild met de handen.
Hun adem hijgde, terwijl ze dieper kwamen in den grond.
Hun handen bloedden door de scherpe steenen.
„Nu mag er van komen, wat ervan komen wil," riep
hij ten laatste woest. „Wij hebben het geld. En we kunnen
jaren op elkander wachten."
„Joa, joa," riep ze, „ie hint de eenigste man, dee er
veur mien op de wereld is."
„Maar we zullen ons zoolang mogelijk verstopt houden,"
riep hij uit. „We zullen probeeren over de grenzen te komen."
„Dat kuwwe neet," aarzelde ze.
„We zullen 't probeeren," riep hij wild. „Ik laat me
niet te pakken krijgen voor 't moet. Ze zullen moeite met
ons hebben."
„Dan motte wi op de heide wezen," zeide ze. „Hier
is de streek t6 rieke bevolkt. Moar op de heide hebbe
wi de kans, daw wi vluchten kOnt."
De boeren slo pen hun hoeven angstig-zorgvuldig, en
legden de jagersgeweren bij de bedsteden , zoodra ze een
verdacht geluid hoorden, grepen ze de wapens en richtten
ze naar de deur. De zwervers meden de dorpen, maar overdag, als de boer en de boerin op 't land werkten, slopen
ze in de huizen en roofden er stoete en hompen. vleesch.
Hij vooral was angstig, dat ze hem vatten zouden :
hij kende de eenzaamheid der eel en had het vrije leven lief.
„Je weet niet, wat 't is, de gevangenis," zeide hij, Coen
ze eens op hun dooltocht aan het eind van den weg een
vredig dorp zagen, en ze beiden gevoelden, hoe ze ver
waren van die aardige huizen, die uit hun schoorsteenen
lichte wolkjes gezellige rook pluimen deden. Het was een
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wondervolle Octoberdag, rossig-bruingoud tintelde het
zonnelicht door de wijde welvingen tusschen de takken
der boomen, die in den herfstglans donker-schemerende
schaduwen rimpelden door het onbewogen water der slooten.
Een karekiet wiegelde zich, droomend-neuriend de herinneringen van zijn schaterenden lentezang, in het dof-gele
riet, dat even, daar de wind de pluimen buigend botste
tegen elkander, vaag-klagelijk ritselde. Maar een leeuwerik
wist niets van den herfst nog of hij de zomerzon voelde
branden in zijn glorie-rijke ziel, steeg hij op boven de
zwijgende velden.
De twee zwervers voelden dezen dag heerschen als
hun zucht naar vrijheid, en ze zagen elkander aan, de
oogen. vochtig.
„Aw wi in de gevangenis komt," riep ze „za'k
Loch op oe wachten, want ik holde van oe. Ik zal altied
an oe denken."
„Je weet niet, wat de gevangenis is," snikte hij wild.
„In de gevangenis denk je niet: dat kun je niet — dat
kun je niet."
Ze zagen in de verte een veldwachter komen, en ze
verborgen zich in het struikgewas. De veldwachter wist,
.dat hij op den weg zoo juist twee menschen had bemerkt,
en hij was verbaasd, waar ze gebleven konden zijn. Oogenblikkelijk dacht hij aan Hilde Wolters en den vreemdeling, en terwijl hij voortging, net doende, of hij ze niet
gezien had, besloot hij in een omweg naar het dorp terug
te loopen en zijn kameraad ter assistentie te halen. Zoo
gauw hij hem gevonden had, liepen ze buiten de kom van
het dorp beiden hard, naar de schuilplaats der zwervelingen.
„Daar komt de veldwachter weer aan," schreeuwde de
man. En de twee render door de struiken, sprongen over
een heg en trachtten te vluchten. Een boer op het land
sneed ze de pas of en hield haar tegen. Hij, liep
door. Een jongen, die hem den doorgang belette, sloeg hij
tegen den grond, verder hollend zonder ophouden.
De veldwachters zagen, dat hij het pad insloeg naar Averkamp een hunner, die een weg wist, die het pad op een
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half uur afstands kruiste, sloop langs een heg, terwijl de
andere voortliep, de geladen revolver in de hand. Bij den
kruisweg, achter een boom, wachtte zijn eene vervolger en
hij sprong plots te voorschijn bij zijn nadering. Doch de
vreemde man ontglipte zijdelings zijn handen, en gebogen
holde hij door 't koren, dat zich kromde in cirkelende
zwenking bij zijn doortocht. De veldwachters verloren terrein ; ze zagen in de verte, hoe hij over een breede sloot
sprong en achter een bosschage nit 't gezicht verdween.
Hij liep nog, then ze hem niet weer vervolgden, tot
hij z66 moe: was, dat hij neder viel en insliep. Hij wist
niet, waar hij was en zou het zelfs niet vermoeden. Hij
kon zich al onmogelijk orienteeren, daar hij het land niet
kende. Den volgenden morgen, geheel opgefrischt, klom hij
in een hoogen denneboom, en speurde naar alle richtingen,
of hij ergens den IJsel zag ; dan Wilde hij den tegenovergesteld.en kant gaan en probeeren of hij onbemerkt over
de Duitsche grens zou kunnen komen. Hij liep voort, uren
en uren, zich bergend als hij ergens menschen zag. Soms
week hij van de regelmatige paden en volgde een wetering,
zich wringend. door 't ijzerdraad van weidehekken; dat deed
hij om z66 de politie, zoo deze achter hem was na een
aanwijzing van den een of anderen boer, op een dwaalspoor
te leiden.
Hij ging ben kant in de vage hoop, dat hij den LTsel
naderde. Hij was geboren in een groote stad en hij was niet
gewoon bij het dwalen zich naar den hemel te richten ; hij
kon niet berekenen waar het Oosten was of het Zuiden.
Z66 zwierf hij over de landpaden, tot hij ineens stond voor
een breeden steenweg. Hij waagde het erop en, soms in
bochten afwijkend, evenwijdigde hij zijn gang aan de
heirbaan, tot deze zich ineens opboog, en hij merkte dat
hij voor een dijk stond. Dus was hij de rivier recht-aan,
recht-toe tegemoet geloopen ; op den dijk zag hij de torens
van een stad en verder een breeden stroom. Dat moest een
Nederlandsche plaats zijn, en instee het land te ontvluchten,
was hij er steeds dieper in doorgedrongen. Hij voelde zich
moe, hongerig en verlaten. Hij liep den dijk weder af en
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ging brutaal in een boerenhoeve. De familie zat aan tafel.
„Ileb jelui iets voor me te eten ?" vroeg hij.
„A'j d'r veur betoalt," zei de boer.
„Goed," zeide hij. „Hoeveel ?"
„Twee kwartjes," antwoordde de boer.
Hij wierp een halven gulden op tafel, en at mee uit
de groote pot snijboonen. Toen gooide de boerin een
stuk worst op zijn bord, dat hij met vel en al opschrokte.
Zonder te groeten ging hij verder. Maar de boer, die
al gemeend had, dat hij den zwerver vroeger al was tegengekomen, herinnerde zich plots de teekening van den
vreemde, aan 't raam van een winkel in de stad geplakt.
Wie aanwijzingen. gaf, waar zich de man ophield, zou
vijftig gulden belooning krijgen. Hij en zijn zoon liepen
de deur uit, achter den moeden zwerver aan. Toen deze
zich omkeerde, en de twee menschen op zich zag toekomen,
zette hij het aan den haal.
De beiden hielden stil en besloten het den burgemeester te zeggen. Dan kregen ze toch vijftig gulden.
De man, doodmoe, dacht er nu aan zich maar over te
geven. Zonder zich aan iets te storen liep hij nu recht
het eerste gehucht in, dat op den weg lag, en liep heen
en weer door de uitgestorven dorpsstraat, tot hij ieen veldwachter ontmoette. Gedwee liep hij naast hem, onder een
grooten toeloop van angstig-starende menschen, die zwijgend
in een rij, als een escorte soldaten, medegingen.
Hij werd onder den toren gezet, en de deur achter
hem gesloten. Reeds zat Hilde in het Huis van Bewaring. Hun zaak — zij beiden bekenden — zou gemeenschappelijk voorkomen.
In zijn cel was hij een wild beest gelijk, zooals zijn
bewaker hem noemde. Ze hielden hem nauwkeurig in 't
oog : en toen hij Bens had geprobeerd zich op te hangen,
waren ze er spoedig bij, om hem of te snijden.
Na de inbraak meende Trientj e, dat Piet door
een beroerte was getroffen. Hij lag achterover, en staarde
met opene oogen naar de zoldering. Ze beurde hem op
een stoel, hij bleef zitten, waar ze hem gezet had, en ver-
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roerde zich niet. In haar angst wilde ze den dokter halen,
maar ze zag eensklaps, dat hij zich licht bewoog. Dus,
daar het buiten stormde, en ze 't huis niet goed durfde
te verlaten, besloot ze te wachten tot den ochtend. 's Morgens kwam de dokter en hij schudde zijn hoofd. Wanneer
Piet N i e v e 1 t nu voortaan naar de kroeg wilde, zou
men hem er met een wagentje peen moeten rijden. 't Bovendeel van zijn lichaam kon hij bewegen, zooals hij dat wilde.
Zijn beenen echter waren geheel verlamd. En brommend,
in de dagen, dat Hilde en de vreemde nog niet gevat
waren, zat hij in den luien stoel bij de tafel, een reusachtige
kraf met drank en een bierglas voor zich. Hij leefde weer
op, toen de arrestatie van 1111 d e bekend werd ; en de
tijding, dat haar medeplichtige zichzelf in handen der politie
had gesteld, deed hem zelfs vriendelijk tegen zijn vrouw zijn.
Het bleef echter niet onbekend, dat hij zijn geld in
een kast had geborgen, en dat er een belangrijk bedrag
bij hem ontvreemd was. En dat deed de menschen minder
gunstig over hem oordeelen ; enkelen moisten te vertellen,
dat Piet Nievelt er financieel slechter bij-zat dan vroeger:
maar als zijn vrienden, meewarig, hem kwamen bezoeken,
merkten ze daar zeker niets van. Hij bleef aan het snoeven,
dat het hem niet schelen kon, hoeveel hij er bij den diefstal
bij in-schoot zijn vrouw alleen hoorde zijn vloeken.
T r i e n t j e had zijn booze luimen te weerstaan en ze had
hem nooit liefgehad.
Ze merkte tot haar verwondering, dat ze minder ongunstig over Peter begon te denken. Hij was een jonge
man, en nog niet stuurvast, toen ze van hem eischte, dat
hij den S t r i e -naam hoog zou houden. Wanneer je het
bedacht hij was nog een kind, zonder ondervinding van
het Leven. En eigenlijk was het best te begrijpen, nu zij
met Piet Nievelt getrouwd was, dat hij geen weerstand
kon bieden aan Hilde Wolter s. Waarom had ze zooveel
van hem gevraagd Haar berouw, dat ze een oogenblik hem
voor een dief had kunnen aanzien, stemde haar ook milder.
En als de beide kinderen op haar schoot zaten en ze wel-
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gemoed met ze aan het spelen was, kon ze soms plotseling
beginnen te schreien.
Hoe haar leven verloren was ! Zij, gebonden aan dien
ouden, norschen, vloekenden man, van Wien zij alle grillen
moest verdragen : en haar ouders, voor wie ze 't gedaan
had, beiden dood.
Ze deed haar plicht, Trientje Nievel t, in de maanden, die volgden: zij deed, wat ze zelf als plicht begreep.
Ze kon niet meer doen ; de knechts en de meiden stoeiden
in de schuren instee van te werken ; ze vond zeisen d66rgeroest liggen op het land; een armelijk zoodje graan lag
opgetast ; de rups was in den bongerd, en de appels brachten
nog niet het vierde deel op van 't vorig jaar. Ze wist,
dat ze niets te bevelen. had. Zorgzaam was ze voor Piet
Nievelt, en ze volgde zijn bevelen trouw op, nauwkeurig,
of ze het ermee eens was. En ze zweeg haar smart. Dat
past een vrouw, meende ze.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
Dadelijk in den beginne, nadat Peter Strie had
besloten zich op te werken, scheen hem het geluk te dienen.
Want Is for din k, die met de Wolters kwade zaken
had gedreven, begon bang te worden, dat hij die histories
ruchtbaar zou maken, en daar hij een knecht gebruiken
kon huurde hij Pet e r, om hem aldus gunstig voor zich
te stemmen. Hij deed dit, al morden alien in het dorp :
z66 angstig was hij. Peter, die de ware motieven niet
kende, meende, dat zijn leven zich gunstig keerde. En met
kracht en opgewektheid ging hij aan den eerlijken arbeid,
dag aan dag.
Hij was een gewone knecht. De anderen bemoeiden
zich bijna niet met hem, en van hun feesten was hij verre.
's Zondagavonds als de harmonica in de herberg vroolijk
Wilde doen, en de klare met suiker lol bracht in de rijen
der boerenjongens zat hij te lezen en te werken voor
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Teunis Scholte n. Ads hij op het land stond, en
arbeidde in den Buren wind, droomde hij over de wijsheid,
die hij in de boeken gevonden had ; ze bevredigde hem
niet altijd.
Niet, omdat hij ze niet als waarheid wilde aannemen ;
daarvoor had hij te veel eerbied voor Tennis Scholten
gekregen. Doch hij voelde zich zoo troosteloos ver of van
de boeken, die de meester hem had gegeven. En eens
zeide hij het Teunis Scholten recht-uit : die knikte
langzaam, wat hij altijd deed, ails hij ergens over nadacht.
Toen antwoordde hij : „Er zijn wel boeken die je beter
zou kunnen begrijpen. Maar daar zou je te hard voor
moeten werken."
„Wat is dat dan ?" vroeg Pe te r.
Beslist praatte Teunis Scholten. 14 legde het
Peter nit, dat, als hij de moderne ontwikkeling wilde
begrijpen, hij toch eerst moest weten, waarop die ontwikkeling steunde ; en hij zeide, dat tot de 18e eeuw de
kiassieke wetenschap en litteratuur de wereld had beheerscht,
en dat daar de beschaving van den komenden tijd busdicht was aangepast. Dus moest Peter eerst Grieksch en
Latijn leeren ; de menschen, die daarin hadden geschreven,
zouden hem ook veel beter bevallen, want het waren
zoekenden geweest als Peter Stri e.
„Ik durf je er geen les in te geven," zeide Teunis
Scholten hoofdschuddend. „Ik weet niet, beste jongen,
of ik er z66veel van ken."
„A'j 't toch zolt willen probeeren," riep Peter,
moedig.
„Ik wil 't wel," antwoordde de meester, blij-glimlachend om zijn ijver.
Dus, wanneer de jongens en meiden des avonds langs
I s fo rdink's schuur slopen, hoorde ze binnen allerlei
vreemde klanken prevelen. Sours in scherts trapte een
hunner tegen de deur, om hem te verschrikken. Toen het
echter avond aan avond aanhield, begon men bang te
worden, dat Peter duivelsk-unsten bedreef, om het dorp
onheil te bezweren. En men klaagde bij Isfordink, die
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rustig naar de schuur ging, Peter het boek uit de handen
nam en het op velerlei manieren heen en weer draaide.
Peter was aan de onschuldige conjugatie van paideuoo,
maar ze was voldoende om het vonnis te motiveeren, dat
hij nooit meer in de schuur mocht komen en dat Is fo rd anders een anderen knecht zou nemen ; dat scheen
den boer toch wat al te kras, in zijn eigen schuur een handlanger van den Satan ! Dus moest Peter in het vervolg
zeer geheim, zonder eenig geluid, gaan leeren.
Men vergat niet licht in het dorp ! En er zou maar
een ongeluk moeten komen om de menschen algemeen te
doen meenen, dat Peter het had veroorzaakt
De lente kwam en de grond wachtte het werk der
menschen. De ploegen sloegen allerwege door de landen.
En op de vettere streken dreef men de koeien in wilde
horden naar de ontluikende weiden.
Niet op den grond van Piet Nievelt kletterde het
staal. Hij zat in zijn stoel en zoop. En zijn knechts en
meiden konden doen voor zijn part wat ze wilden.
Hij was tevreden, als zijn vrienden bij hem zaten en
rusteloos de kaarten gingen. Nog altijd sloeg hij het geld
luidruchtig nit zijn zakken. En als hij een tientje op tafel
smeet, deed hij het met het gebaar, dat er aan zijn geld
nooit een einde kwam.
Het scheen hem waarlijk zoo. Zijn vrouw kon hem
niet zeggen, dat ze vrees had voor de toekomst, want daar
wilde hij niets van begrijpen. Als hij geld wilde hebben,
hoefde ze hem maar even naar de kast te rollen, en dan
griste hij er uit, net zooveel als hij noodig had. Den volgenden dag weer. Omdat hij Been contrOle hield besloot
ze stilletjes uit de kast wat weg te nemen en het te bewaren
voor donkere dagen. Zij zag het slinken, langzamerhand.
En ze begreep, dat het natuurlijk niet goed kon gaan.
Met alle kracht waarover ze kon beschikken, ze dreigend
met ontslag, kreeg ze eindelijk de knechts en weiden aan
den arbeid. Maar het was een verloopen boel op de akkers ;
en de jongens van het dorp, zonder dat ze iemand tegenhield, smeten met steenen door de bloesemende boomen
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van den bongerd. Ze besloot zooveel geld als ze kon nit
de kast ate nemen, tot hij het merken zou. Eens hoorde hij
't rinkelen, en bruusk keerde hij zich om.
„Wat do'j doar ?" vroeg hij.
,,Ik zeuke wat," antwoordde ze. „Te hoaft neet zoa op
te stoeven."
„Mien eigen vrouwe die mien besteelt," riep hij.
En hij begon te tieren en te vloeken. Ze bedroog hem
achter zijn rug ; nu hij zich niet meer verroeren kon,
meende ze maar te kunnen doen, wat ze won. Pat zou
haar opbreken ; dat zou ze zien. Hij zou voortaan de kast
op slot doen en zelf den sleutel bewaren, dan was hij
zekerder. Hij kon niet begrijpen, dat ze een zoo verlamden
man als hij was geld durfde te onthouden. Hij had geen
levensgenot, en hij zou wel gauw doodgaan. Nu zij hem
zoo had behandeld, wilde hij haar geen geld nalaten. Ze zou
even arm en kaal worden, als ze was, voor ze hem trouwde.
„En de kienders dan ?" vroeg ze hem rustig.
Hij sloeg met de vuist op tafel, en zeide vloekend, dat
nu hij haar was begonnen te wantrouwen, hem de kinderen
ook niet meer konden schelen. Daar kon Peter Strie
zich mee bemoeien, riep hij sarrend. Maar hij bedankte er
voor, om Peter Strie den boterham in den mond te
stoppen ; als hij onder de aarde lag, en zij met Peter
S t r i e zou trouwen, zouden ze niet op zijn boerderij wonen.
Hij lachte bulderend, en riep uit :
„An mien riekdom kump nooit 'n ende. Moar wel an
den oewent, dat z81-ie zeAn."
Ze antwoordde niet. En hij greep de karaf, en schonk
zich in.
's Middags kwam de smid, die een stevig slot op de
kast maakte. 's Nachts voor hij ging slapen, bond Piet
den sleutel met een koordje om zijn hals.
Trientje Niev el t, duizelig door den tegenspoed,
dacht er plotseling over na, waarom het Loch zou wezen,
dat het ongeluk haar vervolgde. En ze meende een paar
dagen, dat het kwam, daar ze eens met Peter was gegaan.
De legende die de Strie's ten ondergang voer, beschouwde
O. E. X 9
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haar als een Stri e. Terwijl zij dit bepeinsde deed haar
het idee, dat ook zij onderworpen was aan de legende der
Strie's het bloed stollen. Mat van den strijd besloot
ze het in den aanvang op . te geven. En als hij geld uit
de least nam, lachte ze ; eens zelfs zette zij zich bij de
kaartende mannen, om mede te spelen. Nu zou 't haar
niet kunnen schelen, meende ze. Na enkele weken echter
besloot ze zich niet z(56 gemakkelijk te doen buigen.
Een der knechts had haar verteld, dat Peter nu bij
Isfordink werkte en dat het goed ging ; dat gaf haar
een groote kracht. Hij Wilde dus strijden, zij zou het ook.
Er zou voor haar niet te strijden zijn.
Ergens ver weg waren er twee landen, waarvan de
bewoners eenzelfde taal spraken, en zij hadden strijd gekregen om den voorrang. Bij duizenden vielen de jonge mannen ;
en bloeiende dorpen gingen in vlammen op. En zooals het
al sinds de volksverhuizing is geweest : waar de oorlog
brandde, werden niet alleen menschen gedood onmiddellijk
door den strijd, waar middellijk de runderstapel. De veepest
woedde in de stallen ; een schip met besmette koeien nit
een land, waarvan men op de heide nog nimmer gehoord
had, bracht zijn gevaarlijke lading in Engeland, en bij
duizenden stierven daar de koeien.
En weer werd een ziek rund, temidden van gezonde,
geexporteerd naar Holland. En door de lucht woei dichtonzienbaar de smetstof, van stal tot stal. De vrede tusschen de twee mogendheden, die niets met Holland en
Engeland gemeen hadden, werd gesloten. Wat deed het
er toe, wie won en wie verloor In Holland en Engeland
was roues op de akkers ! Honderd jaar geleden had de
ziekte ook bij kans alle weiden van haar vee beroofd in
West-Holland, waar het groote leven heerscht, vergeet men
ras zulke dingen. In het Oosten, op de heide, werd de
veepest als de herhaling van een zoo juist-beleefd drama.
Toen het water uit de oogen van een van Is fordink's
koeien ging loopen, en een Stier zijn horens, of hij do]
was van vreugde, na zich te hebben losgetrokken van het
touw, diep in den grond zette, en in een oogwenk de adem
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Tan alle runderen koortsig zich versnelde, de oogen roodgezwollen zagen en de dieren hoestten, moist de domste
knecht, dat de veepest was uitgebroken. Daar echter de
kenteekenen zich eerst na een dag of vijf vertoonen,
begreep ieder, dat de geheele streek met den besmetting
bevlekt moest zijn. Ook in Piet Nievelt's stal hoestten
de koeien, en vlood het kleurloos vocht nit mond en oogen,
tot het zich tot etter verstijfde, en de beesten kreunden
in wilden angst om gebrek aan adem.
De weiden aan den Usel en de heiden ten Oosten
waren verlaten van het vee. De schapen wrongen zich in
doodsvrees tegen elkander, en blaard.en dan berustend, of
ze wisten, dat hun einde gekomeri was en ze hun smarten
hadden to d-ulden.
Ver van de menschen werd er geleden om den strijd
tusschen de menschen gestreden.
(Wordt vervolgd.)
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55 Kunt ge mij zeggen waar de hemel is" vroeg eens
een rijk maar onvoldaan man aan een prediker van 't
Evangelie. „Zeker," was 't antwoord van den prediker,
„ga in die en die straat nummer zooveel. In de onderste
„kelderwoning vindt ge een zieken man met zijn kinderen ;
„hij leeft in groote armoede. Zorg dat hij krijgt wat hij
„noodig heeft. Ga dan 't huis zelf binnen tot onder 't dak,
„betaal voor elke arme weduwe de achterstallige huur, kom
„dan terug, en zeg me of gij den hemel gevonden hebt."
De rijke man volgde 't voorschrift en kon getuigen dat
hij niet gedacht had zoo gelukkig te kunnen worden door
een zoo eenvoudig middel.
Dit verhaal is in zijn kinderlijken eenvoud onnoozel
naief. Onwillekeurig ontglipt ons de verzuchting : ware 't
geluk zoo gemakkelijk te vinden, ware de armverzorging
een zoo eenvoudige zaak !
Wat is eigenlijk armoede P 31 ii nst erb erg schrijft :
,, de grens der armoede ligt niet tusschen rijk en arm, maar
” tusschen gebrek en afwezigheid van gebrek. Wie zich
5, boven deze grens niet staande weet te houden, wie de
„voor zijn onderhoud noodige middelen ontbeert lijdt ge„brek. Dit gebrek noemen we armoede”. Mr. Goeman
Borgesius noemt in Art. 2 van zijn ontwerp-armenwet
arm hen, „wier inkomsten, nit welken hoofde dan ook, niet
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,,voldoende zijn voor 't noodzakelijk levensonderhoud van
', hen zelven, hun echtgenooten, en hunne inwonende minder„jarige kinderen”. De vraag dringt zich op wat tot 't noodzakelijk levensonderhoud behoort. Aan wat noodzakelijk is
zal door den een geheel andere eischen worden gesteld dan
door den ander. De heer Bruin w old Ried el trekt de
grens nog ruimer en noemt armoede : „gebrek aan even„wicht tusschen de levensgewoonte en 't inkomen van een
„mensch”, stelt dus 't moment van 't optreden van armoede
afhankelijk van een eenmaal aangenomen levensstandaard,
m. een verwijding en vervaging van grenzen, waardoor
't begrip armoede wel eens geheel verloren zou kunnen
gaan. P hilip p o vich, voelend 't nauw verband tusschen stof
en geeft, ziet in arm-zijn „een uitgesloten-zijn van 't bezit
„van materieele en dientengevolge ook van geestelijke
„goederen", een omschrijving, waarmede ik mij 't best vereenigen kan.
Hit deze verschillende omschrijvingen van 't begrip
armoede blijkt dat reeds de vraag wat armoede eigenlijk is, en
wanneer ze optreedt, tot principieel verschil van opvatting
aanleiding geeft. En dit is natuurlijk. Ons begrip van
armoede zal worden bepaald door ooze inzichten op politiek,
godsdienstig, economisch gebied ; zal worden beinvloed ook
door datgene wat wij zelf als 't moeilijkst te ontberen goed.
ons denken. Des te meer nog zal dit verschil van inzicht
zich openbaren waar we vorschen naar de oorzaken en vaststellen de gevolgen van armoede. Wat de oorzaken betreft
zal de Katholiek b.v. allereerst en hoofdzakelijk zoeken
in de richting van afvalligheid van 't alleenzaligmakend
geloof; de Calvinist in een zich vervreemden van God en
van Zijn leiding, dus in van den arme zelf afhankelijke
oorzaken ; terwijl de vrijzinnig- en sociaal-democraat voor
't grootst gedeelte aan de onvolkomen of totaal verkeerde
inrichting van de maatschappij, aan economische en sociale,
dus aan van den arme zelf onafhankelijke oorzaken de
armoede zal toeschrijven.
Ook ten opzichte van de gevolgen van armoede zal de
klemtoon, die gelegd wordt op den invloed of op 't phy-
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sieke, of op 't materieele, Of op 't geestelijke, Of op 't
religieuse leven van den arme verschillen naar aanleg,
leeftijd, sere, beroep, opvatting, levensvisie en omstandigheden van den beoordeelaar zelf.
De beschauvving over begrip, oorzaken en gevolgen
van armoede hangt * ten nauwste samen met de bestrijding
daarvan. Geen verwondering kan 't dus wekken dat ook
omtrent de middelen tot leniging of voorkoming van
armoede geen eenstemmigheid bestaat. De keuze der aan
te wenden middelen zal afhankelijk zijn van 't orgaan,
dat de armenzorg uitoefen.t, van 't motief, dat aan de bestrijding der armoede ten grondslag ligt.
Het armenzorg-motief nu bepaalt de armenzorg-methode.
Hoe zuiverder motief des te doeltreffender methode. De
hoogtijden van der menschen voelen en denken zijn ook
de hoogtijden geweest op 't gebied der armverzorging ,
van iedere periode van meer intens verstands- en gevoelsleven moot wel een verruimd en verdiept sociaal inzicht,
een zuiverder barmhartigheidsbegrip 't gevolg zijn.
Naar mate nu 't armenzorg-motief ten gevolge dezer
telkens veranderende opvattingen zich wijzigt, verandert
ook de methode. De geschiedenis is van dit feit het welsprekendst bewijs.
Van de zorg voor de armen spreken reeds de boeken
van 't Oude Testament. lit den drang der naastenliefde,
die 't motief was van de armenzorg der Israelieten, ontstond een armenzorg-methode, een behoefte om goed te
doen, die zich uitstrekte tot al 't geschapene, ook tot de
dieren. Ook tot voorkoming van armoede treffen we reeds
pogingen in Israel aan: maatregelen tegen den woeker ,
regeling van bezit en beheer van land , installing van 't
leviraats- of zwager-huwelijk enz.
Door 't christendom wordt 't armenzorg-motief gewijzigd. Strekte de armenzorg der Israelieten zich voor
een groot deel ook tot 't sociale leven nit, die der eerste
christengemeenten, waarvan de leden leefden als in een
groot huisgezin, beperkte zich tot enger kring. Niettegenstaande deze beperking werd de armenzorg der eerste
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christengemeenten uitgeoefend met een toewijding en een
zuiverheid van begrip, waartoe de prediking eener zich
zelf verloochenende liefde gereede aanleiding gaf. De
broederliefde, die 't motief der christelijke armverzorging
werd, de belangstelling in den broeder, den individu,
leidde tot 't hoofdkenmerk waardoor de christelijke armenzorg zich onderscheidde, n.l. tot de individualiseerende
methode, een methode, die ook thans nog als de beste geldt.
Wanneer 't christendom later onder Constant ij n
staatsgodsdienst wordt, treedt de kerk als instituut meer
op den voorgrond, vermengt 't wereldlijke element zich met
't geestelijke. En, naar mate 't christendom daardoor zelf
aan intensiviteit, aan inwendig zuiver leven verliest, gaat
ook gaandeweg bij de armenverzorging de zuiverheid van
motief, en dus ook van methode, verloren. Wat bij de eerste
christenen spontaan ontstond uit waarachtige liefde wordt
dan tot kouden plicht. De kerk moet nog wel een quantum
van hare inkomsten voor de armen afstaan, maar de gemeenten worden te groot dan dat ieder verarmd lid individueel
zou kunnen worden behandeld : 't persoonlijke, 't geestelijke
verdwijnt. In plaats van de individueele zorg voor den arme
worden massale uitdeelingen gehouden, hospitalen, weesen armenhuizen, zieken- en leprozeninrichtingen ontstaan.
En wanneer straks door de kloosters bijna de geheele
armverzorging wordt uitgeoefend, is 't eigenlijke ideaal der
oorspronkelijke christelijke armenzorg nog slechts flauw te
herkennen. Wel leefde 't weer op in F r a n c i s c u s van
As s i s i, den apostel der vrijwillige armoede, van Wien Allard
Pierson zegt „dat hij de heilige dwaasheid had van lief
te hebben, altijd lief te hebben" ; en later in Cath a r in a
van Siena, maar 't motief der armverzorging was verlegd : de arme was geen doel meer, maar middel om eigem geluk
te bereiken. Wat eenmaal liefde was en tot plicht werd, ontaardt thans in zelfzucht. Aalmoezen-geven zal de hemelpoort
voor den gever of zijn verwanten ontsluiten. Door dit zonderling liefdadigheids-motief worden ook de meest onverwachte
armenzorg-methoden in 't leven geroepen. Zoo verhaalt men,
behalve van de ons bekende zielemissen, ook van zielshuizen
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en zielbaden, waarbij den armen vrij-woning of vrije baden
met gratis aderlating en een maaltijd werd verschaft, wits
ze de verplichting op zich namen voor de zielsrust van
den stichter te bidden 1). Ook werden erflatingen aan
hospitalen gedaan, welke fondsen moesten gebruikt warden
om den inwonenden 4en of meer dagen in 't jaar een
extra gerecht voor te zetten, waarbij de erflater dikwijls
tot in de kleinste bizonderheden 't menu reeds had bepaald 2).
Landloopers en bedelaars vonden overal hun zoogenaamde
„stoven", verwarmde lokalen, waarin ze konden overnachten, terwijl ze in letterlijken zin voor 't dagelijksch onderhoud bij de kloosters slechts behoefden „aan te kloppen".
De reactie bleef niet uit. Te midden van al dit marktgeschreeuw, al dit onrustig, opzienbarend, druk en zenuwachtig liefdebetoon aan een angstige, zelfzuchtige bezorgdheid voor eigen Neil ontleend, was in de stille verborgenheid
als een wonder-mooie bloem opgebloeid de mystiek, die
in rust, eenzaamheid en contemplatie, in de onmiddellijke
gemeenschap van de menschenziel met God, die iedere
tusschenkomst overbodig maakte, in de liefde tot God de
ware liefde tot den naaste weer terug vond.
Hoort ! Thomas a Kempi s, de monnik van den
Agnietenberg, zingt zijn liefdelied: „de liefde kent geen
„grenzen, ontbrandt boven mate, vreest geen last, acht
„geen moeite, wil meer dan ze kan, klaagt niet over
„onmogelijkheid, zij doet daden, die iemand, die geen
„liefde kent, niet kan volvoeren. De liefde waakt, en
„slapende slaapt ze niet ; in vermoeienis wordt ze niet
„afgemat en in benauwdheid niet beangst, in verschrikking
„niet verward, maar als een levende vlam, als een bran„dende fakkel brandt ze opwaarts en dringt rustig door.” 3)
Tot een krachtig optreden in de levenspractijk waren
de mystici echter niet in staat. Niet van hen, wier
dualistische levensbeschouwing aan de ziel vaak ten koste
van 't lichaam zoo eenzijdig groote waarde toekende, kon
1)

Dr. Lon kh u y z e n: Handboek van het Diaconaat.

2)

Idem,

3)

Diaconaal Correspondentieblad.
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een hervorming Oa van de materieele zijde van 't vraagstuk der armverzorging worden verwacht. Deze taak was
weggelegd voor 't Humanisme en de Reformatie.
Het Humanisme, dat, niet slechts wetenschappelijk,
maar in diepsten grond ook religious, opvoeding tot al
wat schoon en goed is in zijn vaandel schreef; dat, de
ketenen van school en kerk verbrekend, 't vrije onderzoek
eischte op ieder gebied ; dat, door de weder oproeping van
den invloed der klassieken, beschavend en veredelend trachtte
te werken op geest en gemoed, heeft ook op 't recht
begrip der menschenliefde zijn onuitwischbaren Stempel
gedrukt. Hiervan getuigt een boekje, dat in 1526 uitkwam,
enwaarindehumanist Johannes Ludovicus de Vives
zijn denkbeelden over de armenzorg-practijk uiteenzet ;
denkbeelden, die ook wij nog thans in toepassing trachten
te brengen.
Intusschen had de groote Hervormer zijn groote daad
verricht. Luther, de man met 't machtig geloofsvertrouwen, den forschen geest, den sterken wil, zou niet
slechts de Kerk hervormen, maar ook de religie, en, als
uitvloeisel daarvan, ook de toepassing der barmhartigheid.
L u. t h e r was de man van de daad. hit 't gezond motief:
de practijk van 't leven aan te passen aan de leer van
Christus, niet slechts de liefde te prediken, maar ze ook
tot daad te maken, er 't geheele leven van te doordringen,
ontstaat bij hem een gezonde armenzorg-methode, waarvoor
hij niet alleen de kerk maar ook den staat verantwoordelijk
stelt. 't Sociaal belang eener goede armverzorging wordt
door hem betoogd, de noodzakelijkheid van hooge eischen
en strenge contrOle bepleit. Niet slechts 't hart, ook 't hoofd
wordt aan 't werk gesteld. 't Is de eerste schrede op den
weg eener rationeele armverzorging.
Sinds dien vindt de overtuiging dat de staat de armenzorg moet organiseeren en leiden meer en meer ingang ; wettelijke bepalingen worden daartoe ontworpen. ; kerk en overheid
werken samen in 't belang der armen. De bedelarij wordt
kort en goed verboden, werk verschaft, voorschotten worden
verleend ; zelfs worden door een plakaat van Karel V in 1531
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alle liefdadigheidsinstellingen tot samenwerking verplicht.
De werkelijkheid echter bleef, niettegenstaande de eerste
groote opleving, verre beneden 't ideaal. Een reuzengestalte,
ver uitstekend boven zijn tijdgenooten geeft zijn levensvisie
aan de wereld, maar eerst sours na eeuwen wordt zijn woord
verstaan. Wel werd gelijktijdig met Luther ook door
Zwingli in Zurich en C a 1 v ij n in Geneve, volgens ieders
individueele opvatting van den geest van 't Protestantisme,
de armenzorg gereorganiseerd, en zou vooral de invloed van
C a 1 v ij n op dit gebied van 't grootst gewicht in later
eeuwen ook nog zijn, maar tegen de zware tack door
Luther haar gesteld was de armverzorging op den duur
Coen nog niet opgewassen.
De omstandigheden werkten trouwens ook niet mee.
Op 't eind der 16 de eeuw neemt de armoede onder den invloed van een sterke vermeerdering van bevolking weer toe ;
men verslapt weer, geeft weer zonder onderzoek ; de bedelaars
beleven weer een goeden tijd. Als reactie zien we daarna
de overheidsarmenzorg, vooral in Engeland en Duitschland,
streng optreden en, misschien wel als gevolg daarvan,
van 1650 tot ongeveer 1770 een tijdperk intreden van
algeheelen stilstand op 't gebied der armenzorg-hervormingen. Alles bleef zooals 't was. Totdat, geboren uit een
sterk verzet tegen de onderdrukking van den derden stand
en van weerzin tegen een steeds toenemend contrast tusschen rijkdom aan de eene en armoede aan de andere zijde,
de Fransche Revolutie bewees dat die stilstand slechts in
schijn had bestaan, dat daar in 't verborgen waren werkzaam geweest krachten en gedachten, die den grond hadden
voorbereid, waarin eenmaal de vrijheidsboom zijn wortels
zou slaan ; die de idee van gelijk recht voor alien zouden
doen ingang vinden ; die de stroom van 't menschelijk
medelijden in nieuwe banen zouden voeren. Het recht op
arbeid voor de arbeiders en 't recht op onderstand voor
invaliden en ouden van dagen werd in Frankrijk erkend,
en de uitvoering van deze korte maar bondige armenwet
in handen gesteld van den staat. Dus een ingrijpende
verandering van 't armenzorg-motief, dat van barmhartig-
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heid overging tot sociale rechtvaardigheid ; en dientengevolge van armenzorg-methode, die van uitoefening van
weldadigheid veranderde in toepassing van recht.
Slechts vijf jaar heeft zich deze staats-armenzorg in.
Frankrijk kunnen staande houden. Met de Fransche Revolutie ging 't zooals 't altijd in de geschiedenis is gegaan
na iedere poging om een grootsche gedachte om to scheppen
in werkelijkheid. De menschheid kan niet bevatten, kan
niet aanstonds zich aanpassen aan 't ideale beeld, dat
profeten en zieners zich in uren van extatische verwachting
van haar hebben gevormd. Hierdoor ontstaat bij de nitwerking van hetgeen deze zich als uitvoerbare hervorming
hebben gedroomd, een scherp contrast tusschen ideaal en
werkelijkheid, vertoont de realiteit slechts een flauwe afschaduwing of een verminkt beeld, sours zelfs een caricatuur
van de grootsche schepping, die ze zich hebben gedacht.
Uitsluitende staats-armenzorg als uitvloeisel van erkenning
van recht was zeker niet datgene wat den humanitairen
v66r de Revolutie als volmaakte armenzorg-methode had
voor den geest gezweefd. Armenzorg bevolen door de wet
en niet tevens geboren uit liefde is als een plant, die men
water geeft, maar waaraan men licht en lucht onthoudt.
't Verschaffen van werk en onderstand alleen, een in 't leven
houden zonder meer kon de toets eener ideale armverzorging zeker niet doorstaan. Een verflauwing van bezieling,
een verslapping van werkdadig optreden moest van dit
alles wel 't gevolg zijn. —
Altijd opkomen — en weer ondergaan ! Was dan al 't
lijden en strijden van al deze hervormers vergeefsch geweest ?
Neen, zeker niet ! Want 't zaad was gestrooid, en de zon
heeft geschenen, en de regens zijn gevallen, en de wind
heeft gewaaid over de velden, en in den schoot der moederaarde is ontkiemd wat haar was toevertrouwd, — wij
menschen weten niet hoe.
Na 1840, onder den invloed van 't R4veil, brak weer
een periode van ernstig streven op 't gebied der armverzorging aan ; en, waar we in onzen gezegenden tijd allerwege
mogen waarnemen een hongeren en dorsten naar gerech-
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tigheid, een drang naar rechtvaardigheid op ieder gebied ;
een opbloeien van 't reinst en zuiverst meegevoel; en whar
't niet blijft bij gevoelens alleen, maar ze zich uiten in
kloeke daden van levenspractijk ; waar heden ten dage aan
de armoede zelf door verzekering, sociale wetgeving, vakorganisatie, ambachtsonderwijs meer en weer haar terrein
wordt betwist; waar we in alle groote instellingen van
armenzorg zich zien baanbreken een verzet tegen sleur, een
geest van frisch, jong leven en van ware humaniteit; —
daar zijn 't niet wij, die ons kunnen beroemen dat alles
tot stand te hebben gebracht, maar daar danken we dit
voor een niet gering deel aan al die helden, die grooten
en goeden, die, schoon ze al niet zelf de verwezenlijking
hunner idealen hebben mogen aanschouwen, de grootsche
concepties van hun scheppenden geest ons hebben nagelaten en ons in 't geloof aan de alles vermogende macht
der liefde hebben versterkt. —
Zoo hebben alle eeuwen, die aan de 20 ste zijn voorafgegaan, haar erfgoed aan ons vermaakt ; en zoo is de hedendaagsche armenzorg 't product van al de directe en indirecte
pogingen door de menschheid tot heden beproefd om medelijden om te zetten in daden. Welk is nu 't beeld dat de
armenzorg van onzen tijd vertoont ?
Onze armenwet, die in 1854 bij wij ze van proef werd
ingevoerd, een proef, die onbescheiden lang en thans altijd
nog voortduurt, onderscheidt drie soorten van armenzorg :
overheids, kerkelijke, bizondere. Door deze drie groepen,
waarbij zich nog als lastig aanhangsel de straat- en voordeurphilanthropie komt voegen, wordt onze armenzorg beheerscht. Zooals uit al 't voorgaande blijkt hebben al
deze groepen een aan de geschiedenis ontleend, op wettelijke,
traditioneele en psychologische gronden gebaseerd bestaansrecht. Waar nu als logisch gevolg van oorsprong en doel
't armenzorg-motief van elk dezer groepen verschillend is,
daar bestaat natuurlijk ook verschil in methode. Zoo is
't doel van den staat onder onze hedendaagsche armenwet
niet 't belang van den arme zelf, maar 't staatsbelang.
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De staat moet zorgen dat niemand van gebrek omkomt of
tot misdaad vervalt , is verplicht de maatschappij voor de
schadelijke elementen te beveiligen. Motief : politiezorg ,
methode : zonder aanzien des persoons, „schablonenartig",
streng, koud, zonder bezieling.
't Doel van de kerk is een ander. 't Individueel belang treedt hier juist op den voorgrond, en wel in 't
bizonder 't belang der ziel. De kerk acht de zorg voor de
ziel der aan haar toevertrouwde leden van nog hooger gewicht dan die voor hunne materieele nooden 1). Vandaar
dat de hulp, die van de kerk uitgaat, zich bepaalt tot de
„huisgenooten des geloofs" en altijd min of meer afhankelijk zal zijn van en ten doel zal hebben om te leiden tot
waarneming van kerkbezoek en andere godsdienstplichten,
niet als uiterlijke schijn, maar als middel tot geluk aan
deze en aan gene zijde van 't graf. Motief : broederliefde ,
methode : liefderijk, maar dogmatisch en begrensd.
De bizondere armenzorg houdt 't midden tusschen die
van staat en kerk. NOch gedwongen de maatschappij te
beschermen, nOch in dienst van een scherp omlijnde religieuse overtuiging, kan ze de vleugels wijd uitslaan, doet
ze wat haar hand vindt om te doen. Motief : menschenliefde , methode : meestal rationeel maar toch warm, soms
ook theoretisch of slap.
Wat eindelijk 't lastig aanhangsel betreft: de straaten -voordeur-philanthropie, deze armenzorg heeft gem doel.
Motief : oppervlakkig sentiment, ijdelheid of gemakzucht ,
methode: gedachte- en beginselloos, dus methode-loos.
Nu spreekt 't wel vanzelf dat dit groot verschil van
inzicht, en daardoor ook van werkwijze, samenwerking
bijna zoo goed als onmogelijk maakt. En toch behoort
die samenwerking tot een der belangrijkste eischen der
hedendaagsche armverzorging, is ze 't brandend vraagpunt
van den dag. Wat toch is 't geval ? 't Aantal instellingen,
die van deze middelpunten der liefdadigheid uitgaan, is
legio. Al die instellingen ten bate der armen zijn zelf
1) Zie Verslag van de St. Vincentius Vereeniging 's Gravenhage. Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming No. 388.
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arm en zijn daardoor niet in staat alle gezinnen, die bij
hen om hulp aankloppen, alleen en afdoende te helpen.
't Gevolg daarvan is dat de behoeftigen wel worden genoodzaakt van zooveel mogelijk armbesturen zich den noodzakelijken steun to verzekeren, zoodat 't niet zelden voorkomt dat 44n gezin door 3, 4, of meer instellingen te gelijk
wordt ondersteund, een feit dat de deur wijd openzet voor
bedrog en slechte gevolgen van allerlei aard.
Al deze armbesturen nu zijn heel braaf: ze onderzoeken
en bezoeken, maar ze gaan liefst ook alle hun eigen
weg, overtuigd dat die de beste is ; en ze zijn bang voor
vreemde kijkers in hun net omheind, echt Hollandsch
klein tuintje, waarvan de muurtjes nog even hecht en
sterk overeind staan als Coen N. G. Pierson ze hekelde
in zijn voorrede voor den „Gids der Nederlandsche Weldadigheid" ; waarmee niet gezegd wil zijn dat er tegen die
muurtjes niet nu en dan storm wordt geloopen. Tegen
werken zien al onze armbesturen niet op : ze doen alle
't zelfde werk, maar natuurlijk ieder op zijn eigen manier ;
ze houden boeken en registers bij, dikwijls van dezelfde
gezinnen, en ze houden aanteekening van de door eigen
zorg verzamelde gegevens. Er is een overgroote hoeveelheid
materiaal opgestapeld in de schatkamers onzer armbesturen.
Maar 't is een schat, die zorgvuldig en angstvallig wordt
bewaard en bewaakt in plaats van hem door anderen to
laten gebruiken, in plaats van den toegang open to stellen
voor ieder, die er belang bij heeft. Zoo komt 't dat er
een verspilling van tijd, kracht en geld valt waar te nemen
waarvoor men met schrik terugdeinzen zou, wanneer 't ooit
iemand gelukken mocht al de gevolgen daarvan, voornamelijk ten nadeele der armen, ons aanschouwelijk voor
oogen te stellen. Een officieele, stelselmatige uitwisseling
van gegevens bestaat er, op een enkele gelukkige uitzondering na, niet.
111.ijn oordeel over de hedendaagsche armverzorging
zou ik samen willen vatten in deze paradoxale stelling :
„men is nooit zoo ver verwijderd geweest van een ideate arm„verzorging en nooit zoo dicht er bij.”
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Wanneer we ons rekenschap geven van de tot op de
spits gedreven eischen, die aan een goede armverzorging
in onzen tijd worden gesteld; van de, wegens de tallooze
particuliere en sociale instellingen tot hulp, gecompliceerdheid van 't onderzoek ; van al 't met zooveel moeite en
ter nauwernood verkregen geld, dat aan zooveel dubbele
administratiekosten en verkeerd geplaatste hulp nutteloos
wordt verspild ; van al de met zooveel zorg gezochte en
nauwelijks gevonden arbeidskracht, die zich ziek werkt
om aan een afschnwelijke, maar door zooveel pogingen
tot misleiding niet terug te dringen achterdocht te voldoen ;
wanneer men denkt aan de kwelling, die een zoo vaak
herhaald onderzoek en zoo menigvuldig en verschillend
huisbezoek den fatsoenlijk-arme berokkent, — dan moeten
we wanhopig vertwijfelend erkennen, dat we nooit verder
van ons ideaal zijn verwijderd geweest.
Maar ook nooit er dichter bij. 't Moet eerst op 't ergst
eer 't beter kan. En erger dan 't op 't oogenblik is kan
't bijna niet. 't Getij is verloopen, de bakens moeten worden
verzet. Dat voelt ieder. En juist Omdat ieder dit voelt, bevinden we ons aan den vooravond van een betere toekomst.
De oprichting van de Nederl. Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid is de eerste stap geweest op den
weg der samenwerking. En tot die samenwerking zal 't
komen, 't kan niet anders. Wanneer straks 't ontwerparmenwet van Minister Heemskerk tot wet zal zijn
verheven dan zal tot -Lifting kunnen komen alles wat nu
naar samenwerking smacht ; de mogelijkheid tot officieele
samenwerking zal dan zijn geschapen .... aan 't Nederlandsche yolk de taak 't bewijs te leveren, dat 't zijn
armen verkiest boven 't bolwerk van zijn muurtjes en
omheininkjes.
Nooit er dichter bij ! Want al die 8000 liefdadigheidsinstellingen, bestaande in ons land, ze vertegenwoordigen
een onuitputtelijke bron van liefde en toewijding, zelfverloochening en altruisme, die in de annalen der geschiedenis
haars gelijke niet vindt. Soms wil 't me voorkomen dat we
't maar voor 't grijpen hebben, dat alles klaar ligt, alle
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bouwstoffen reeds zijn aangedragen, alles slechts wacht op
den machtigen organisator, die, de historische wording,
doel en organisatie van alle armbesturen eerbiedigend, alle
armenzorg-motieven samenbrengend in 't 4ene, dat voor
alle geldt : „algemeene menschenliefde", de methode nitvindt, die en 't belang der armen en dat hunner verzorgers
in zich vereenigt. Zeker zal 't ontwerp-armenwet er toe
bijdragen maze armenzorg te verbeteren, zelf het ideaal ons.
brengen doet 't echter niet. —
Intusschen behoeven we niet met de handen in den
schoot te blijven zitten, wachtend op de dingen, die komen
zullen. leder van ons kan al vast de hand aan 't werk
slaan. Er is een samenwerking, die we alien kunnen bevorderen, nl. die van 't publiek met do bestaande armbesturen.
Het publiek moet bij de uitoefening van zijn straat- en
voordeur-philanthropie voorlichting zoeken bij, gebruik
maken van de informaties van die instellingen, die ze voor
't publiek beschikbaar stellen. Het publiek moet in samen-werking voorgaan. Doet 't dit niet, dan blijft iedere samenwerking, die ooit naar aanleiding van een nieuwe armenwet
tot stand mocht komen, een doode letter. 't Publiek is
machtig. Maar machtiger nog dan 't publiek is de vrouw.
En de vrouw is 't, die hier helpen moet.
De straat- en voordeur-philanthropie is een soort
armenzorg, die, zooals ze thans wordt uitgeoefend, in plants
van mod te lenigen, armoe kweekt. Maar ge zegt dat dit
soort weldadigheid in de maatschappij onmisbaar is, dat
ze de veiligheidsklep is tegen den honger. Ge vergist u.
Stel u voor dat er nooit meer aan ouden van dagen, zoeken,
blinden, lammen of andere gebrekkigen op banken in plantsoenen of op hoeken van straten gegeven werd ; stel u voor
dat er nooit meer aan de voordeur door huisknecht of
dienstbode bons of kaartjes werden uitgereikt aan onbekenden; dat er nooit meer gekocht werd van bedelaars,
die onder 't mom van negotie oplichterijen plegen; dat er
nooit meer aan kinderen boterhammen werden gegeven
om binnen- of buitenshuis op te eten, of van jongens met
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havelooze kleeren Lucifers werden gekocht; wat zou er
dan gebeuren ? Zou de wereld nit haar voegen gaan? Menschen en kinderen omkomen van gebrek ? Zeker niet ! Dit
zou er 't gevolg van zijn : er zou minder aan den alcoholduivel geofferd, minder bons verkocht, minder gelogen en
bedrogen, minder geluierd, minder kinderen verwaarloosd
en mishandeld, minder vrouwen ongelukkig gemaakt worden.
Dit zou er 't gevolg van zijn : dat armbesturen zich wel
zouden moeten op-maken om wat ze doen goed en afdoende
te doen, om eindelijk tot een gesystematiseerde samenwerking te komen.
't IVIotief van dit soort armenzorg noemde ik : eigenliefde, ijdelheid, gemakzucht; 't is zoo prettig, 't geeft zoo'n
aangenaam gevoel iemand te geven waarom hij vraagt;
't is zoo streelend voor 't zelfgevoel om van onze hoogte
den arme te beweldadigen ; 't is zoo gemakkelijk ons den
lastigen indringer, met den klomp misschien reeds tusschen
de deur, door 't geven van een heel goedkoope bon weer
kwijt te zijn !
Omtrent de straat-philanthropie is 't vrouwen-geweten
zuiverder dan dat van de heeren der schepping. Men ziet
den wandelaar wijsvinger en duim in 't vestzakje steken,
daaruit, naar toeval of keuze, een geldstuk opdiepen, en
het, zijn gang geen oogenblik vertragend, met achteloos
gebaar, als deed 't een ander, den bedelaar toewerpen.
Dat is 't gebaar van de aalmoes.
Wat de voordeur-philanthropie betreft echter, daar is
de vrouw de hoofdschuldige. Als er een arme man aan de
deur komt (om ons tegen hem te beveiligen hebben we
reeds kijkgaatjes in onze voordeuren gemaakt) vaart ons
een koude rilling door de leden ; de dienstbode, wier
medelijden gelijken tred houdt met haar angst, doet een
goed woord bij „Mevrouw" ; deze krijgt uit haar'bureautje
een bon, die al klaar ligt, want 't is zoo koud, en. ..
„abgefertigt !" De man monstert 't kaartje, zet 't in zijn
gedachten reeds om in drank, merkt, als hij tot een bende
behoort, 't huis om zijn kameraden den weg te wijzen
„dat je daar kaartjes krijgt", en verdwijnt.
O. E. X 9
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Of wel : de dienstbode dient aan : „een nette meneer
om Mevrouw te spreken". En Mevrouw, die veel meer
angst moest hebben voor dezen vermomden en „geganteerden" dan voor den onvervalschten, viezen bedelaar van
daar straks, gaat naar de spreekkamer, als „Meneer" ten
minste nog niet in den salon is gelaten, en laat zich een
verhaal vertellen van een portemonnaie, die in Meneer's
jas in den trein is blijven liggen, waardoor hij zijn reis
niet verder kan voortzetten. Hij vraagt f 5.— ter leen om
verder te reizen ; morgen stuurt hij ze terug. „Meneer"
hoopt dat Mevrouw hem toch vertrouwen zal, er is tegen.woordig zooveel bedrog. Maar als 't haar niet te lastig
is, kan Mevrouw om informatie schrijven naar zijn vriend
in Zwolle, waar hij woont ; die vriend is nog familie van.
Mevrouw. Daar dit laatste nu inderdaad 't geval is, vertrouwt Mevrouw 't zaakje en — laat zich voor f 5.— oplichten.
Vijf minuten, neen een minuut later zijn Mevrouw en
haar dienstbode verdiept in ' 't boekje van slager en kruidenier, zijn de armen met wie ze zoo'n medelijden hadden,
vergeten, met de gemakkelijkste oppervlakkigheid spoorloos uit haag gedachten verdwenen. Zoo gaat 't met den
negociant, 't kind met de boterham (een boterham kan
nooit kwaad, zeggen we dan !) en —vvij vrouwen dorloteeren met gevoel en spelen liefdadigheidje. Dat geld op
deze wij ze vermorst, dat is niet ons geld ; dat geld behoort
den waarlijk-arme : der weduwe, die zit bij de lijdenssponde
van haar kind en morgen op straat gezet zal worden, den
werklooze, die werken wil maar niet kan, den zieke, den
oude van dagen.
Wij vrouwen zijn ten slotte verantwoordelijk voor
alles wat er als armenzorg in ons huis geschiedt en van
ons huis uitgaat. Als wij vrouwen 't waarlijk willev dan
wordt van nu aan dat afschuwelijke geven aan de deuren
afgeschaft ; dan worden geen kinderen meer geexploiteerd
om te bedelen, geen alcoholisten in hun ellendigen hartstocht gesterkt. Van ons moet in deze 't nieuwe leven,
de hervorming uitgaan. Aan ooze dienstboden. 't verbod
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om te geven aan de deur informatie gevraagd van ieder,
die komt vragen om hnlp ons in verbinding gesteld met
de bestaande informatie-bureaux.
En wij zeif Wanneer ons een echte liefde voor de
armen bezielt, dan is er werk genoeg voor ons te doen !
Een goed geschoold, flunk leger van armbezoekers is noodig
om 't monster der armoede te kunnen verslaan. En overal
ontbreekt 't aan arbeidskracht. Wat bast 't prachtigst stelsel
wanneer 't aan werkers ontbreekt om 't nit te voeren
Ook in dezen hood moet worden, voorzien door de vrouw.
De vrouw is geboren armverzorgster. Reeds Luth er
beklaagde zich over 't geniis aan diaconessen in zijn omgeving, er bij voegend : „vrouwen hebben een bizondere
gave om leed te verzachten, en de woorden van vrouwen
roeren 't menschelijk gemoed meer dan die van mannen" 1).
Behalve haar aandeel in 't vereenigingsleven, of in
werkzaamheden op bureaux van technischen of organisatorischen aard, waartoe aanleg of bekwaamheid haar van zeif
wel zal brengen, zal in hoofdzaak de invloed, die den vrouw
op de armenzorg-practijk uitoefent, zich uitstrekken tot :
woning, opvoeding, moraliteit. De vrouw-armverzorgster zij :
lichtbrengster in de woning der armen, leidster bij de opvoeding van de kinderen der armen, bewaakster der moraliteit. —
Met de woning is geheel 't menschelijk levee als samengeweven. De woning, dat is het gezin. Hier is 't heiligdom
„das siiszer Dammerschein umwebt". „A Iles wat de opvoe„ding tot stand heeft kunnen brengen”, schrijft S o m b art 2),
„de goede manieren zoowel als de ware beschaving van 't
„hart, dat alles berust op de gezinsgemeenschap. Daar
„alleen kan 't levend voorbeeld, die grootste opvoedende
„kracht, zijn werking doen. Zelfverloochening, eerbied,
„teederheid, wederzijdsch vertrouwen, plichtbesef, al die
„eigenschappen, die 't kind tot een goed en bruikbaar
„mensch maken, vinden haar oorsprong in 't gezin". En
wanneer hij ons aldus er aan herinnerd heeft wat er aan
verheffende kracht kan uitgaan van 't gezinsleven, dan
1)

Tool ey : „Florence Nigtingale".

2)

S om b a r t: „Das Proletariat".
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voert hij ons naar de kazerne-woningen der armen, „waar
„alle huiselijkheid en thuis-zich-voelen on.tbreekt , waar
„zomers door de open ramen al 't gewauwel en gebabbel
„van twistzieke vrouwen, al 't gegons, geklapper, en ge„zoem van naai- en schoenmakersmachines, al 't kinder„geschreeuw, al de vieze luchten en 't stof uit zooveel
„kamers naar binnen dringt , waar geen deur geopend
„worden kan zonder dat nieuwsgierige, nijdige, afgunstige
„of „schadenfrohe” oogen naar binnen gluren. Maar eerst
„in haar voile verschrikking leert men de kazerne-woning55 kennen wanneer een besmettelijke ziekte er haar intocht
„doet, wanneer de diptheri met ijzeren bezem heel de schaar
„van kleine, smerige schreeuwers tot een afvalshoop bijeen
„veegt. Dan wordt er in de dichtbevolkte ruimte in veer„tien dagen m.eer plaats gemaakt dan de tergend-langzaam
„doodende tuberculose in een jaar volbrengen kan. Hier
„moet 't huis een hel, de kroeg een hemel schijnen.
„Hoe weinig kan ook 't normale zedelijkheidsgevoel
„zich in deze woningen ontwikkelen ! Hoe kan 't schaamte„gevoel worden gekweekt in de 6enkamer-mooning, waar
„de kleinen worden geboren, en ouders en kinderen van
„beiderlei sexen samen slapen ? Hoe kan orde en netheid
„gedijen, waar Diets op eigen plaats kan worden weggelegd ?
„Waar vindt de bedrukte, de overspannene de eenzaamheid
„om in stille afzondering zich zelf terug to vinden ? Waar
„blijft ten slotte in de kleine ruimte, waar de kinderen
„stoeien en kibbelen naast de kist, waarin de hen be„schermende liefde werd weggelegd, de stille eerbied voor
„'t mysterie en de majesteit van den dood ?”
Is 't niet de vrouw, die lichtbrengster moet zijn in de
mooning der armen, die haar werkkracht moet leenen tot
verbetering van toestanden, waarvan zij, weer dan een
ander, de schrijnende ellende begrijpt ? Is zij 't niet, die
moet medewerken tot den bouw en instandhouding van
goede, gezonde, goedkoope arbeiderswoningen, met ruimen
toevoer van licht en lucht, waar de zon haar koesterende
stralen kan doers binnen dringen, en waarboven zich een
flunk stuk blauwe hemel welft ?

ARMENZORG EN DE VROUW.

373

We kunnen echter in betrekking tot de mooning meer
doen dan dat. Is 't niet de vrouw, die jets van haar
eigen zonnebestaan moet afstaan aan haar minderbevoorrecite zusters ? De vrouw nit hoogeren stand worde de
helpster, de vertrouwde, de raadgeefster en vriendin van
de arbeidersvrouw. Hier ontplooit zich voor haar een
onafzienbaar arbeidsveld. De vrouw-armverzorgster zij de
schepster van 't vriendelijk „tehuis".
In 't arbeidersgezin drukt de plicht der huisvrouw
dubbel zwaar. Gebrek aan huishoudelijke kennis, van
kooken, naaien, verstellen, onderhoud van huisraad, ziekenverpleging, hygiene, omgang met kinderen, zijn de klippen
waarop de arme huisvrouw telkens weer strandt, die haar
altijd weer doen derven den vroolijken moed, den frisschen
durf na 't eens geslaagde. Alles nu wat wij van huishoudelijke kundigheden hebben geleerd, we mogen 't niet houden
voor ons zelf alleen om er eigen huis mee te verrijken, we
hebben 't te brengen OOk daar, waar de zuinigheid, die tot in
't uiterste betracht moet worden, aan iedere huishoudelijke
deugd dubbele waarde verleent. Ziet op deze kundigheden
niet neer als op zaken van lager orde , uit dit alles bestaat
't stoffelijk leven, waaraan ons geestelijk bestaan immers
zoo nauw is verwant? 't Is 't stramien, waarop ons leven
wordt afgeweven, de lichtgevende of duistere achtergrond
van ons al-dag-bestaan.
Ook indirect kunnen we de arbeidersvrouw helpen.
Vele vrouwen, om er iets bij te verdienen, naaien voor
winkels. Welnu, koopt niet in winkels waar hongerloonen
worden betaald , ook daarmee helpt ge haar. Ons inzicht
is soms zoo weinig diep : dezelfde armbezoekster, die al
haar best zal doen om voor de naaister, die ze bezoekt, van
„Armenzorg" een hooger onderstand te bedingen, zal voor
eigen inkoopen dagen lang zoeken haar den goedkoopsten
Winkel, waar de spotprijzen voor de nieuwste snufjes haar
oorsprong verraden van 't bloedloon waarvoor ze zijn gemaakt. Ook in dit opzicht rust op ons een zware plicht.
Haar pad hebben we te effenen , de steenen weg te ruimen,
die haar zouden kunnen doen struikelen. Maar, waar zou

374

ARMENZORG EN DE VROUW.

ik eindigen wanneer 'k zou willen trachten onder woorden
te brengen wat de vrouw-armverzorgster kan zijn voor de
vrouw nit 't yolk : bron van levenskracht, moed en energie,
van geloof en vertrouwen zegenend haar, die ontvangt, en
haar, die geeft. —
Met de mooning hangt de opvoeding ten nauwste samen.
Een der treurigste ondervindingen uit de armenzorg-practijk
is 't totaal gebrek aan opvoeding waaronder de jeugd
onzer lagere standen in zoo hooge mate lijdt. Wie, die
in Frankrijk, Engeland, Duitschland, Zwitserland, Itali8
heeft gereisd, ergert zich niet aan de bandeloosheid, tuchteloosheid, schaamteloosheid van de straatjeugd in Nederland? Wie zou er in ons land aan denken om, zooals te
Florence, meesterwerken van Donatello of Michelangelo
te plaatsen in loggia's aan de straat ? Geen veertien dagen
of ze waren verminkt ! Waar ligt de font ? Aan de lage
trap van ontwikkeling, waarop onze volksklasse nog staat.
In beschaving is:zij bij die van andere landen ver achter. Zou
de moeder van onzen echten Hollandschen straatjongen in
't moederschap iets anders zien dan : geboren-doen-worden,
voeden, heel-en-schoon-houden en zoo spoedig mogelijk iets
laten verdienen.?
Iemand, die rapport moest uitbrengen omtrent aanvragen
om schoolkleeding, vindt des avonds een der aanvraagsters
thuis met haar zes kinderen. De kinderen heetten nit gebrek aan kleeding geen van alien naar school te gaan.
Een aardig schrander kereltje van 7 jaar valt zijn moeder
in de rede en roept : „ik ga wel naar school !" Met een :
.9, wil je je mond wel eens houden," vliegt de moeder Op,
't ventje achterna, en, met een paar ruwe vloeken, vallen
de slagen van haar groote werkhand neer op 't smalle,
tengere rugje van 't arme kind, dat geen grooter kwaad
had bedreven dan dat 't in zijn naieve onschuld de waarheid had gezegd. Zoo wordt de leugen er bij onze yolkskinderen ingeranseld.
't Resultaat der kinderwetten heeft men ontroerend
groot genoemd. Slechts zij, die v66r de invoering daarvan
zich reeds met verwaarloosde kinderen hadden bezig ge-
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houden, hadden 't voorgevoeld hoeveel modder en slijk er
naar boven zou worden gewoeld wanneer de voogdijraden,
bij hun tochten door donkerst Nederland, aan 't licht zouden
brengen wat 't licht niet kon zien. Maar voorkomen dat 't
uiterst middel der ontzetting uit de ouderlijke macht wordt
toegepast is beter dan de toepassing zelve. Voorkomen
kunnen we echter meestal eerst in een volgend geslacht.
Voedt de kinderen op tot beter ouders dan hun ouders
voor hen waren. De jeugd is als 't boek, waarin op 't onbeschreven blad kan worden gegrift wat tot leiddraad en
steun kan zijn door 't leven. De beter ontwikkelde, beter
voor den strijd om 't bestaan toegeruste, kundige en beschaafde jonge man zal ook bij de keuze zijner vrouw
hooger eischen gaan stellen. De hoogere ontwikkeling der
vrouw, een doelmatige voorbereiding voor de taak, die Naar
als vrouw en moeder wacht, zal daarvan 't gevolg zijn.
Dat de invloed van de vrouw-armverzorgster, die vertrouwelijk met 't gezin en vooral met de vrouw omgaat, onbegrensd groot kan zijn, vooral waar 't de voorlichting omtrent
de opvoeding betreft, behoeft wel geen betoog. Hier is een
prachtig werk to doen, een werk, dat in de toekomst vrucht
zal dragen, ver reikend tot in 't volgende geslacht : de
vrouw arm-verzorgster zij leidster bij de opvoeding van de
kinderen der armen. —
Materieele nood kweekt ook geestelijke en zedelijke
armoede. Een slechte mooning, gebrek aan 't stoffelijknoodige leidt tot verwaarloozing van geestelijke behoeften,
tot immoraliteit. Gevallen, die bij den Voogdijraad worden
aangebracht van diepste zedelijke ellende zijn bijna niet
anders denkbaar dan in 't donker, zonloos krot, waarin
ze plaats vinden, en onder de toestanden van verdierlijking,
waartoe verwaarloozing van alles, wat aan 't levee zedelijke
waarde verleent, aanleiding geeft. Er is misdaad, er is
kindermishandeling, er is prostitutie. Er is heriditeit en
degeneratie. Er is een alcoholisme, dat de kinderen van
alcoholisten tot misdadigers en geestelijk-minderwaardigen
voorbestemt. Er zijn volkszonden, die bezocht worden aan
kinderen tot in 't 3de en 4de geslacht. Wat heeft dit alles
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tot ons te zeggen ? Dit : dat ieder kind, dat tot een
Oink staatsburger opgroeit ; dat iedere alcoholist, die
door verpleging van zijn drankzucht geneest ; dat iedere
werklooze, die, hetzij door loonenden arbeid, hetzij door
nuttige bezigheid, aan den demoraliseerenden invloed der
werkloosheid wordt ontrukt ; dat ieder misdadiger, die
zijn plaats in de geordende maatschappij herneemt ; dat
iedere vrouw, die door tijdige hulp voor volslagen gebrek
en daarmee voor prostitutie wordt behoed ; dat iedere
man, die door de rust en den vrede, die heerscht in zijn
huis, aan zijn gezin zich hecht met al de vezelen van zijn
bestaan, — winst beteekent, niet slechts voor den betrokkene zelf, maar voor geheel de menschheid : de vrouwarmverzorgster zij bewaakster der moraliteit !
Wat weerhoudt de vrouwen om zich in grooten getale
aan 't werk der armverzorging te wijden ?
Gebrek aan tijd. Zeker, dat kan bestaan. Er zijn
vrouwen, ongehuwden zoowel als gehuwden, die 't door
allerlei omstandigheden in eigen huis z64 druk hebben, dat
't onvergeeflijke dwaasheid zou zijn daarbij nog een deel
van de zorgen voor anderen op zich te willen nemen. Bij
anderen te gaan doen wat daardoor in eigen huis verwaarloosd moet worden heeft nog nooit iemand gebaat. Mijn
eerbiedige hulde aan die vrouwen, die, niettegenstaande
allerlei banden van warme belangstelling haar trekken naar
buiten, standvastig en moedig blijven op de post door liefde
en plicht haar toevertrouwd.
Maar er zijn vrouwen, die, ofschoon door niets gebonden, toch den tijd meenen te missen om zich te wijden
aan 't algemeen belang. Nu is er niets gemakkelijker voor
een vrouw dan een geheelen dag met bezig-niets-doen te
„verbummelen". Ik spreek hier nu niet van dat heirleger
dagelijks „teaende" en „tennissende", of uitsluitend voor haar
pleizier levende jonge dames. Haar begeer ik voor 't ernstig
werk der armverzorging niet. Maar ik denk hier aan die
breede schaar van vrouwen, die, een groote behoefte aan
toewijding en aan vriendschap hebbend, van oordeel zijn dat
juist die ' vriendschap haar be] et haar tijd aan iets waders

ARMENZORG EN DE VROUW.

377

te geven. Ik zal de laatste zijn om kwaad van de vriendschap te spreken. Maar de vrouw moet 66k in haar vriendschap grooter worden. Ze moet nog leeren de vriendschap
te maken meer nog tot een band van samenwerken dan van
samenpraten. Onze vriendschap moet zijn de bloem van
ons leven, niet dat leven zelf; de interest van ons kapitaal,
niet 't kapitaal zelf. leder mensch moet ten slotte in
diepsten grond alleen kunnen zijn. Er is een vriendschap,
die geen afstanden kent, waarvan we moeten dat ze er is,
en dat is ons genoeg ; in onze nabijheid, of verre van ons,
altijd ons omringend, altijd ons dragend, altijd in ons geloovend, altijd ons opvoerend naar hooger ideaal ! Zulk een
vriendschap, waarvan de zeldzame hoogtijden van invloed
zijn op geheel ons bestaan, prikkelt tot werken, tot krachtsinspanning, tot 't geven van ons zelf ook in ruimer kring.
Tot de gehuwde vrouw nog dit : wanneer 't zonder
nadeel voor 't gezin geschieden kan (waarvan de beoordeeling aan ieders geweten moet worden overgelaten) neem
dan ook uw aandeel, al is 't nog maar zoo klein, aan 't
algemeen belang. Er is zooveel te doen in de wereld dat
we moeten leeren woekeren met onzen tijd. En die kunst
verstaan we nog maar al te slecht. Er zijn tal van vrouwen,
die zich zelf verlagen niet tot huisvrouw maar tot huisslaaf.
Ze beulen zich of met huishoudelijke bezigheden z66 dat
die langzamerhand worden 't groote het van haar leven, en
ze alle belangstelling verliezen in 't groote leven, dat daar
buiten de enge sfeer van eigen huis wordt afgespeeld, en
waaruit ook zij ten slotte moeten putten den gloed en de
warmte, waarvan ze op haar beurt weer kunnen uitgeven
aan haar gezin. Wij moeten tijd maken.
En nog iets : de zorg voor breeder kring dan den eigen
eng-omlijnde verruimt, ontwikkelt, veredelt, verdiept. In
dit opzicht zij der gehuwde vrouw eenige zelfzucht vergund.
Daar is wisselwerking tusschen geven en ontvangen. Wie
geeft ontvangt ook. Of moeten we er niet op bedacht zijn
voorraad op te doen in onze schuren voor den misschien
langen winter, die ook voor ons komen gaat? Voor den
tijd dat de kinderen, de moederzorgen ontwassen, de vleugels
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uitslaan buiten 't ouderlijke nest ? 0, de ged4soeuvreerdheid,
die dan over zooveel vrouwen komt, de strijd en eenzaamheid als 't leven al voorbij schijnt en toch voorbij niet is.
Dan breekt er nog een levensperiode voor ons aan, waarin
't ons niet aan tijd ontbreekt om ons te wij den aan de
gemeenschap mils ons vroeger leven voorbereiding daartoe
is geweest. En daarvoor kunnen we bijkans alien zorgen.
Neemt 44n gezin voor uw rekening. 't Houdt u krachtig,
frisch, jong en energiek. Hoe meer wij, ook door ons te geven
aan anderen, werken aan eigen ontwikkeling, des te beter
vrouw, des te beter moeder zullen we zijn. Of, wat vraagt de
man van zijn vrouw ? Heeft hij slechts in zijn jeugd behoefte
aan de aanhankelijkheid en gezelligheid van 't jonge, bloeiende
meisje, of rekent hij bij 't samenstellen van zijn levensbudget ook in later jaren, als de bloeitijd reeds voorbij is, op
de in de school van 't leven beproefde, door werk, strijd
en lijden geheiligde liefde van de „ebenbiirtige Gattin" ?
En wat vragen onze kinderen van ons ? Houdt ons moederschap op met de zorg voor hun onderhoud ? Of hebben
ook de ouders onzer kleinkinderen hun moeder nog noodig,
noodig in den hoogsten zin van 't woord ? Hoe meer we
ons leven in evenwicht trachten te brengen, hoe meer we
de gren.zen onzer belangstelling uitzetten, hoe meer we
leeren kennen den grooten tijd, waarin we leven, des te
beter zullen we begrijpen alles wat tegenwoordig zoo
onstuimig inwerkt op onze jeugd. Zou er vooral tusschen
moeders en dochters zooveel onbegrepenheid bestaan wanneer door ons, raoeders, de tijdgeest, waarvan onze kinderen
de producten zijn, beter werd verstaan ? —
Ook wil men geen armbezoekster zijn nit gebrek aan lust.
De dilettanteer-gewoonte zit er zoo diep in dat de
meeste vrouwen haar vrijheid niet willen missen en niet
willen werken in een verband , een verband dat niet
slechts den lastigen plicht oplegt van te moeten rekenschap geven van iedere cent, die men voor een gezin
besteedt, maar ook van 't plan waarnaar men werken.
wil , dat toezicht en critiek op 't werk noodzakelijk maakt.
Ze willen geen verband. En intusschen liefhebberen ze er
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maar op voort, spelen ze dan eens armenzorgje met dit
gezin en dan weer met een ander. Als 't Naar verveelt, of
de menschen zijn niet dankbaar genoeg, of drinken, of
verraden sociaal-democratische neigingen, of doen niet wat
men van hen eischt, dan laten ze 't zaakje even spoedig
en lichtzinnig weer los als ze 't hebben opgevat.
Oorzaak van dit alles is gebrek aan kennis, aan opleiding, aan levensinzicht bovenal. De vrouwen, die zoo doen,
weten niet wat er omgaat in de wereld. Ze zullen meestal
afkomstig zijn van ouders, die van hunne kinderen hebben
verre gehouden alle levensrealiteit, die ze in den waan
hebben gebracht „que tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes". Opleiding is pier 't eenige middel. De „School
voor Maatschappelijk Werk" te Amsterdam mag ik als bekend veronderstellen. Aan de opvoeding onzer jonge vrouwen
ontbreekt wat aan de School voor Maatschappelijk Werk
wordt gegeven : inzicht in de werkelijkheid van 't leven.
Mij is een kostschool bekend, waar de meisjes een uur
in de week „les krijgen in liefdadigheid"; dan leeren ze
armengoed naaien. Aan diezelfde meisjes wordt geleerd tegen
de dienstboden in huis niet te spreken. Op dergelijke
scholen worden gekweekt de vrouwen, die meenen dat de
armen er wezen moeten als materiaal om de rijken liefdadigheid te leeren ; die op fancy-fairs en weldadigheidsbazars
champagne drinken, coquetteeren en dansen ten bate der
armen ; die spelen met de ellende van anderen alsof 't
kralen waren, die ze langs de lange, smalle vingers laten
glijden ; die van armenzorg een mode-artikel, een middel
tegen zenuwziekte, of een tijdverdrijf maken. Niet slechts
de kwantiteit onzer armenbezoeksters moet vermeerderd,
ook de kwaliteit moet verbeterd worden.
Iedere jonge vrouw moest, voordat ze zich een werkkring kiest, 't zij aan de School voor Maatschappelijk Werk,
't zij elders, worden ingewijd in 't leven en lijden, woven
en werken, hopen en streven van dat groote deel van Nederland, dat we onze arbeidersbevolking noemen. Dan zouden
ze zich in 't werkelijke leven meer thuis voelen, meer een
met de maatschappij, beter toegerust voor de levenspractijk.
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Er zijn er ook wie 't aan lust ontbreekt omdat ze
neerzien op socialen arbeid als op inferieur werk. Zou
dit werk, dat zooveel takt, psychologische kennis, practischen zin en economisch inzicht vereischt, inderdaad
inf4rieur zijn ? De studie in rechten, medicijnen, letteren
eischt zeker meer volhardende voorbereiding en ongetwijfeld grooter herseninspanning , maar zijn er onder
de massa jonge vrouwen, die tegenwoordig meenen tot de
academische studie geroepen te zijn, niet vele geroepen
maar slechts weinige uitverkoren ? En zou er onder de
vrouwen, die met de grootste inspanning slechs een middelmatig advocaat, geneesheer of docent geworden zijn, niet
menigeen schuilen, bij wie de studie van 't sociale vraagstuk tot bevredigender resultaat zou hebben geleid ? —
Ten slotte wil men geen armverzorgster worden omdat
men te gevoelig is om zooveel ellende te kunnen zien. Hoe
dikwijls is mij dat reeds gezegd ! 1k antwoord met een
woord van Prof. Dubois: „We moeten niet week zijn
„en 't leed van anderen z66 op ons laten inwerken dat
„we tot helpen niet meer in staat zijn. Als 't medelijden
„gezond is, dan moet 't vruchtbaar zijn, dan moet 't ons
„zelf beter en geschikter tot handelen maken" 1).
Tot ons alien (wanneer we ten minste denkende en
voelende wezens zijn) komt vroeger of later de strijd met
't contrast. Wie eenmaal gepeild heeft de diepte van
ellende, 't verschil tusschen rijkdom en armoede, verfijndste
weelde en nijpendst gebrek , wie eenmaal een blik heeft
geslagen in den onoverbrugbaren afgrond, die scheidt
menschen en menschen, dien laat 't niet meer los. Voor
velen zal er maar een ding mogelijk zijn, en dat is : helpen
drag en. Ze gaan tot de armen omdat ze niet anders kunnen, 't is voorwaarde van hun bestaan. Ontneem hun hun
werk, en ge ontrukt hun een van de wortels waarmee ze
hun levenssappen tot zich trekkers. Ze kunnen niet leven
tenzij ze zich geven. De kracht om anderer leed te dragen kunnen we slechts ontleenen aan de dankbaarheid
1) Dubois: „PEducation de soi-mème".
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ons „geroepenen" te voelen, „uitverkorenen" om te mogen,
te kunnen helpen.
De hyper-gevoeligen onder de vrouwen zijn meestal
de om allerlei redenen niet gelukkigen. Men vraagt : „is
„er een achtergrond van eigen geluk noodig om to kunnen
„weldoen zonder onder to gaan in der menschheid Teed ?"
Ik zou willen antwoorden : we moeten tot de armen gaan
nit de volheid van eigen geluk, dan eerst zullen we slagen.
Maar dan geluk opgevat in den allerhoogsten zin van 't
woord : geluk, niet afhankelijk van omstandigheden of
uiterlijkheden, maar voortspruitend uit de innerlijke harmonie van geheel ons wezen, uit de rust en den vrede,
die we ons zelf veroverd hebben. Niet verglijden en ondergaan in de zee van ellende, daarmee is niemand gebaat.
Maar moedig de hand aan den ploeg, en. . . . studie, rustgevende, stormstillende studio. Geen armenzorg-practijk
zonder de studio van 't armenzorgvraagstuk. Opklimmend
tot de oorzaken, doordenkend de gevolgen, zoekend naar
oplossing zal de studio van 't armenzorg-vraagstuk ons
medelijden ontwikkelen tot iets diepers dan spontaan gevoel, ons behoeden voor een al to eenzijdig opgaan in de
details van ons work, voor een ondergaan in de teleurstellingen van de armenzorg-practijk. —
Resumeerende komen we tot de conclusie, dat wat
heden ten dage aan de verzorging der armen in hoofdzaak
ontbreekt, nl. gebrek aan samenwerking en aan arbeidskracht, wat 't eerste betreft gedeeltelijk, wat 't tweede
betreft geheel kan worden opgelost door de medewerking
van de vrouw. Wie ooren heeft om to hooren, die hoore
Een leerling van Vinet heeft gezegd : „pour se donner it faut se poss4der". Zoo is 't. Wie geven wil moot iets
te geven hebben. Zal de vrouw op armenzorg-gebied iets
praesteeren dan arbeide ze aan. zichzelf. Ernstiger worde haar
denken, sterker haar willen, dieper haar meelijden, ruimer
haar blik, intenser haar verantwoordelijkheidsgevoel,
wijder haar kring. Ook de vrouw moot worden gemeenschapsmensch ! De vrouw met haar rijk gevoelsleven, haar
intultief vermogen, haar verzorgingsbehoefte, ze breide
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haar gezichtskring uit van eigen gelukkig te-huis naar de
krotten der armen, van de krotten der armen Haar de
sociale vraagstukken, van de sociale vraagstukken naar
de geschiedenis der menschheid ! Haar scheppingsdrang
scheppe geluk !
Ik kom terug tot datgene waarvan ik ben uitgegaan :
de vraag naar den hemel, de vraag naar 't geluk.
Er was eens een jonge vrouw. Haar was veel gegeven
aan uit- en inwendige gaven. Maar er was ook veel dat
ze vurig begeerde en niet bezat, en voldaan was ze niet.
„Hunt ge mij zeggen waar de hemel is," vroeg ze aan een
oude vrouw Wier doorgroefd gelaat, maar nog van jeugdig
vuur schitterende oogen en rustig kalme blik getuigden van
't werk- en liefdeleven, dat achter haar lag, — „kunt ge
mij zeggen waar is 't geluk ?"
En de oude vrouw zeide tot haar : „Ga, en tracht wel
te doen !" En de jonge vrouw ging haar zending te volbrengen in de wereld. En na eenigen tijd kwam ze terug.
„Wat hebt ge gedaan ?" vroeg de oude. „Ik heb zieken
bezocht in kelderwoningen en hun gegeven wat ze noodig
hadden. Voor weduwen heb ik de huur betaald. Ik heb
aan ieder, die tot mij kwam om hulp, gegeven wat hij mij
vroeg."
„En", vroeg de oude, „zijt ge voldaan ?"
De oogen der jeugdige weldoenster stonden mat en
moe. Droevig schudde ze 't hoofd.
En de oude vroeg : „wat hebt ge gegeven, en wat
hebt ge verwacht ?"
En de jonge vrouw antwoordde : „ik heb gegeven van
„mij n overvloed : geld en voedsel, kleeding, ligging en
„lafenis. En ik heb verwacht 't geluk, dat komen zou
gelijk ge voorzegd hebt. En gekomen is 't niet."
En de oude zeide tot haar : „Ga, en tracht goed wel
te doen !"
En de jonge vrouw ging haar zending te volbrengen
in de wereld.
En na jaren kwam ze terug. Haar schoonheid was
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voorbij gegaan maar de zachte, gevoelvolle oogen straalden als van een inwendig licht.
De oude zag haar aan, en over haar lief, oud gelaat
gleed een hemelsche glimlach. En ze vroeg : „wat hebt ge
gedaan ?"
En de jongere antwoordde : „Ik heb getracht door de
harmonische
ontwikkeling van verstand en hart, van teer”
„held en kracht mij zelf te vormen.”
En de oude vroeg : „wat hebt ge gegeven, en wat
hebt ge verwacht ?"
Toen lachte de jonge vrouw als verwonderde haar die
vraag nit zoo wijzen mond. „Wel", was 't rustig antwoord,
als gold 't iets dat van zelf sprak, „gegeven ? mij zelf, —
en verwacht ? nets !"
„En gevonden ?" vroeg de oude met roerende teerheid
in de stem.
„Onuitsprekelijk geluk !"
De behoefte om zich zelf te geven dat moet ten slotte
't motief zijn, dat de vrouw leidt tot werken voor alles in
eigen huis, dat onaangetast haar heiligdom blijve, en,
indien dit zonder schade mogelijk is, ook buiten haar huis.
De bevrediging van die behoefte maakt gelukkig en
schept altijd weer den prikkel om van dat geluk mee te
geven aan anderen. In deze richting van gedachten moet
geheel de vrouwenbeweging vinden haar oorsprong en doel
dan zal ook zij, geleid door 't zuiverst motief, komen tot
een alleszins doeltreffende methode. Niet als uitvloeisel
van egOisme maar van altriiisme. Niet voor zich zelf, maar
voor de gemeenschap. Niet in den wensch naar gelijkheid
van man en vrouw. Man en vrouw zijn nu eenmaal geen
gelijke wezens. Evenals hun bouw verschilt ook hun wezen.
Anders zijn daardoor hun eigenschappen, anders hun blik
op menschen en zaken. De natuur heeft 't in aanbiddelijke wijsheid aldus gewild. Geen man en geen vrouw zal
ooit op zich zelf de volmaakte mensch vormen: „tweeling
is de mensch geboren" man en vrouw volmaken elkaar.
Maar juist Omdat dit zoo is, daarom kan noch de een
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nosh de ander worden gemist waar 't de bespreking geldt
van algemeen menschelijke, d.i. zoowel vrouwelijke als
mannelijke belangen. Juist door 't verschil in opvatting
van man en vrouw zal een zaak, door beide sexen besproken, niet 4en-zijdig maar veel-zijdig worden belicht, dus
grondiger behandeld.
Het verschil van man en vrouw moet m.i. in de vrouwenbeweging in plaats van weggemoffeld, vervaagd of
brutaal genegeerd, juist op den voorgrond worden gesteld.
Dat hunkeren naar gelijkheid is der vrouw onwaardig.
Ik ben trotsch op, gelukkig in m'n vrouw-zijn. Ik
wensch niets anders dan mijzelf te zijn : door-en-door,
echte vrouw ! Of ik een minder groote hoeveelheid hersens
heb, of wel dat ze zich op andere wijze kronkelen dan
die van den man, — 't zal wel zoo zijn, — en ik leg er
mij gelaten bij neer. Maar m'n specifiek-vrouwelijke eigenschappen, die Welke ik ontleen aan 't heilig moederschap,
waartoe natuur mij schiep, die wil ik in eere houden, die
wil ik trachten te brengen tot haar meest harmonische en
grootst mogelijke volkomenheid. Ik wil mensch zijn. Ik
wil leven. Niet alleen m'n eigen klein bestaan; maar ik
wil voelen den harteklop van 't groote leven der menschheid
in al zijn schakeeringen, in al zijn diepten, om te leeren
kennen, te leeren begrijpen, te leeren vergeven, d. te,
leeren liefhebben den mensch, den mensch in zijn verhevenste grootheid zoowel als in zijn diepste gezonkenheid.
En liefhebben den mensch dat is liefhebben 't leven, dat
is gelukkig zijn in de allerhoogste beteekenis. Tlit de volheid van dat geluk wil ik geven mij zelf, wil ik gaan tot
de „menschheid en haar weedom", wil ik trachten jets
of te doen van de nooit geheel te vereffenen schuld, die
m'n bevoorrechting boven duizenden mij op de schouders
heeft gelegd ; want er wordt nameloos veel geleden in de
wereld. —
De vrouw verlangt 't kiesrecht en terecht. Zoo lang
er echter nog ontelbaar veel vrouwen zijn, die, niettegenstaande haar vrouw-zijn haar tot helpers als heeft voorbeschikt, liever in ijdel gebabbel, in behaagziek „geflirt", in

ARMENZORG EN DE VROUW.

385

kleinzielig-afgunstig-kwaad-spreken, in geestdoodend nietsdoen of in sentimenteel-oppervlakkige-schijnliefdadigheid
haar leven doorbrengen, in plaats van met hart en ziel al
haar gaven en talenten in dienst te stellen van de gemeenschap, — zoolang zal een eventueele toekenning van 't
kiesrecht aan de vrouw een feit van geringe beteekenis zijn
in de wereldgeschiedenis.
Laat de vrouw echter door een harmonische ontwikkeling van verstand en gemoed, door de uitbreiding van
de sfeer harer belangstelling, door de rijke ontplooiing
harer specifiek vrouwelijke eigenschappen, onverschillig tot
welken arbeid ze zich geroepen moge gevoelen, zich zelf
opvoeden tot den mensch, wiens takt, karaktervastheid,
onkreukbaarheid, volhardingsvermogen, inzicht en werkkracht in de samenleving niet kunnen worden gemist , laat
de vrouw op haar minder goede eigenschappen veroveren
haar hoogste, heiligste zelf, dan zal 't recht van kiezen
en gekozen worden, dat ze niet vraagt uit egOistische doeleinden, maar om slechts te meer en te beter zich in dienst
te kunnen stellen van de gemeenschap, als rijpe vrucht
haar vallen in den schoot. Dan zal de erkenning van de
waarde der vrouw als onmisbaar element om een betere
toekomst over land en yolk te doen aanbreken een belangrijke schrede voorwaarts zijn op den weg van den eeuwigen
ontwikkelingsgang der menschheid.
Er is gezegd : „leven, dat is met al de ons gegeven
„kracht helpen maken 't „Komende"." Helpen maken 't
„Komende", dat willen we : billijker oordeel, barmhartiger
barmhartigheid, rechtvaardiger recht, meer kans op geluk
voor alien; 't kome, Obk door de vrouw!
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KONINGIN LOUISE VAN PRU1SEN.
(10 Maart 1776-19 Juli 1810.)
DOOR

A. S. STELLWAGEN.

Toen prinses Louise van Mecklenburg-Strelitz,
de latere Koningin van Pruisen, den Men Maart 1776 te
Hannover geboren werd, was haar vader, Hertog K a r e 1,
nog in Engelschen dienst bij zijn zwager, Koning George
III. Als luitenant-generaal en commandant der stad was
hem een inkomen toegelegd, waarvan hij zijn talrijk gezin
onderhouden kon, maar er was zuinig overleg bij verstandig
beheer noodig om staat te kunnen ophouden. Louise
was het zesde kind en er volgden er nog twee. In 1782,
bij de geboorte van het achtste, overleed de moeder, F r ederike van Hessen-Darmstadt, maar twee jaren later
kwam Charlott e, de zuster der overledene echtgenoote
naar Hannover om als tweede gemalin van Hertog Karel
en als tweede moeder in het groote gezin nieuw geluk te
brengen. Niet lang echter heeft ze dat kunnen doen,
want reeds in 1785, bij de geboorte van haar zoon, Hertog
K are 1, overleed zij. Haar dood bracht groote verandering
in de familie ; van Hannover vertrok het gezin naar Darmstadt, waar de kinderen onder de hoede kwamen hunner
grootmoeder, „de landgravin Georg e," zooals ze werd
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genoemd. En intusschen was prinses Louise tot een negenjarig meisjes opgegroeid, d. i. tot den leeftijd, dat onderwijs en opvoeding leiding aan 't karakter en voedsel aan
den geest verschaffen. Wat het onderwijs der hertogelijke
kinderen aangaat, dit was maar van zeer middelmatig
gehalte, en niet zeer nationaal, van leerstof niet, en van
strekking evenmin. Het was in den tijd, toen zelfs een
Duitscher als Von Stein zich voor zijne briefwisseling
van 't Fransch bediende. Het onderwijs in 't Fransch was
dus hoofdzaak, dat in de moedertaal had weinig te beduiden. Zoo komt het, dat de latere Koningin L ouise
nooit anders dan Fransche brieven schrijft, evenals b. v.
Keizerin Maria Theresia in haar tijd. Nochtans is het
-vvaar, dat ook in deze de natuur nu en dan boven de leer
gaat : sours gebeurt het Louis e, evenals dit Maria Ther es i a ook kon gebeuren, dat het gevoel op het verstand de
overhand behaalt en haar de woorden in Duitsche spraak
naar de keel wellen en over de lippen komen. Voor
liefdewoorden, evenals voor woorden van haat en verontwaardiging, is haar het Fransch nu en dan niet afdoende,
en dan komt haar het Duitsch, d. i. de lands- en moedertaal, te hulp.
Prinses Louise leerde ook een beetje Engelsch, wat
geschiedenis en aardrijkskunde, wat teekenen en muziek,
en mooi dansen. Daarmee was het programma der leerjaren voltooid. In onze dagen is er voor een vorstenkind
heel wat anders te doen, en wij behoeven niet verre te
reizen om te vernemen, hoe ruim en veelvuldig de kundigheden zijn, waarmee de geest eener prinses wordt verrijkt,
terwijl tegelijk de liefde voor de lands- en moedertaal hoog
wordt gehouden.
Maar aan de opvoeding, die prinses Louise werd
gegeven, zal niemand zijne goedkeuring onthouden. Landgravin George hield van natuurlijkheid en blijmoedigheid
naast diepe, ernstige vroomheid, en dien overeenkomstig
stelde zij hare eischen aan de opvoe' dsters harer kleinkinderen. Uit de liefde, die de prinses in latere dagen,
als de ernst des levens haar veel geleerd heeft, aan hare
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opvoedster Salom é de Gélieux blijft toedragen, blijk-t
wel, dat deze dame den weg naar 't hart harer leerlingen
moist te vinden. En dat is het voornaamste, oordeelde
de Darmstadtsche grootmoeder niet ten onrechte.
Het jonge leven van Louise en hare twee jaar
jongere zuster Fred e r i k e — want de beide prinsessen
worden tot aan Naar huwelijkstijd, en nog wat later, altijd
samen genoemd — wordt hoofdzakelijk afgespeeld binnen
den kring van eenvoud in 't oude Darmstadtsche paleis.
Tot afwisseling en vreugde voor de kostelijk opgroeiende
jonge meisjes komen daar kleine reizen naar familieleden
in Zweibriicken, Straatsburg, Hildburghausen, Miilheim en
Frankfort — ten dage der keizerkroning — bij ; zelfs eens.
een zestiendaagsch uitstapje naar Holland. Ook hebben
de prinsessen wel ten huize van G o e t h e 's moeder pannekoekjes gegeten. Maar veel verder dan den hier aange
geven horizon, met het genoemde klassieke bordje panne
koekjes tot middelpunt, reikt toch de cosmopolitische
gedachtekring der eenvoudige prinsessen niet.
Den 15den Juli 1792 werd Louise tot het Heilig
D
Avondmaal toegelaten, en daarmee is als 't ware de sluitsteen harer opvoeding gelegd ; de kinderjaren zijn voorbij,.
en eene verloving niet meer verre !
Het was in den tijd der eerste coalitie tegen „het
revolutionnaire Frankrijk", in den tijd, Coen de Fransche
generaal Custine den Beierschen Palts binnenviel.
In den nood dozer dagen was landgravin George
met de beide prinsessen Louise en Frederik a naar
Hildburghausen uitgeweken. Daar vertoefde de familie tot
na den afloop van den krijgstocht en had het geluk te
Frankfort Frederik Wilhelm I I, den Koning van
Pruisen, te ontmoeten, die met zijne beide zoons naar 't
oorlogsveld was gekomen. De ontmoeting had tot nadere
kennismaking geleid en er was tot eene dubbele verloving
besloten. Louise werd de aanstaande van den Kroonprins
Frederik Wilhelm en Frederika die van Prins
L o dew ij k, 's konings tweeden zoon. Alzoo was geschied
op den Den Maart 1793. Voor de jongelieden, en met name
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voor den Kroonprins en Louis e, was het verlovingsoogenblik zeker niet zonder poezie. De 23jarige Frederik
Wilhel m, schuchter en bedeesd, was in 't hotel „De
witte Zwaan" op bezoek gegaan bij Louise; maar toen
hij het schoone 17-jarige meisje naderde, stond hij verlegen
voor haar. Nochtans vatte hij moed. „Na veel stotteren en
onzamenhangende gemeenplaatsen", aldus verhaalt hij later,
„kwam ik met mijn verzoek voor den dag. We stonden
aan 't venster, Louise met den rug naar 't raam. Met
maagdelijke terughouding, maar met hartelijkheid in hare
stem, sprak zij het ja-woord uit, en een kus bezegelde dit
plechtige oogenblik" .. .
Het had evenwel van de zij de der Darmstadtsche
familie eenige overweging geeischt, of het Pruisische Hof
van die dagen wel de geschikte plaats was om er huwelijksgeluk to verwachten ; framers in eene omgeving van zoo
wrakke zedelijke beginselen als daar heerschten. Zijne
Majesteit, Koning Frederik Wilhelm I I, gaf het
verderfbrengend voorbeeld. Van zijne eerste echtgenoote
was hij, in wederkeerigheid van schuld der echtelieden,
wettig gescieiden, en met zijne tweede gade, de moeder
zijner zoons, had hij bijna geen omgang. En intusschen
had hij meer dan eene tusschentijdsche liefdesgeschiedenis,
trouwde tweemalen na elkander, naast zijne wettige Koningin,
nog eene hem geldig, d. i. met de linkerhand aangehuwde
andere echtgenoote, en leefde bovendien in verboden
omgang met eene schoone vrouw uit de lagere hofkringen,
die hij met weldaden, ja met schatten overlaadde en tot
gravin Licht enau verhief. De zaak was zoo, dat bij
's Konings dood ongeveer dezelfde ergerlijke dingen plaats
vonden, als in onze dagen aan 't Brusselsche hof geschiedden.
Maar er was Mn lichtpunt. 's Konings noon, kroonprins
Frederik Wilh elm, volgde het voorbeeld zijns vaders
in geenen deele. Veeleer was het hem eene aanleiding tot
een ingetogen leven. Hij was in 1770 geboren ; hij had dus
zijn oudoom Frederik den Groot e, gestorven. in 1785,
nog goed gekend, en die had hem, korte weken voor den
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sterfdag, heel ernstig toegesproken , en dit had grooten
indruk op hem gemaakt. Zooveel is zeker, dat hij, te midden
van het zedenbederf ten hove, zijn pad had rein gehouden.
Het was zijne bedoeling dat pad rein te blijven bewaren.
Hij was door zijne schuchterheid misschien niet in staat
groote verwachtingen op te wekken, maar : „Le prince est
extrgmement bon und gerade, kein unnOtiger Schwarm von Worten
begleiten seine Reden, sondern er ist erstaunend wahr" schreef
Louise van hem in dat half-Fransch, half-Duitsch, dat
haar uit de pen komt, als bij haar verstand en hart tegelijk
spreken. En aan den prins persoonlijk luidde hare waardeering : „Sie haben einen geraden Charakter und Sie sind
weder ein Schwatzer noch ein Schmeichler, drei Eigenschaften, die fiir mich von unnennbaren Wert sind. So
wuszten wir sofort und ohne Umschweife woran wir waren".
Er zijn vele brieven uit den verlovingstijd der beide
gelukkigen bewaard gebleven, maar niet licht kon Louise
haren kroonprins in 't brieven-schrijven voldoen , zij was
hem wat kort van stof en hij klaagt over die „Onze-Vaderkortheid". Maar zeer gelukkig voelde hij zich wel met haar.
Zij moist den bedeesden, in 7,ich zelf gekeerden, zich zoo
eenzaam, kyoelenden jongen man tot vertrouwelijkheid te
brengen , zij werd zijn beter ik, en bracht zijne goede
eigenschappen naar buiten.
In den eersten tijd na de verloving, toen de kroonprins en zijn broeder aan de belegering van Mainz deelnamen, kwamen de beide bruiden, Louise en Frederik e,
hare aanstaanden tot in het legerkamp toe bezoeken, waar
toen ook Goethe vertoefde, die de beide prinsessen „als
hemelsche verschijningen" aanzag, en verklaarde, dat „de
indruk, dien ze op hem gemaakt hadden, nooit uitgewischt
worden zou". Men begrijpt, dat de mooie meisjes aller
oogen tot zich trokken : „we hadden 't gevoel", schreef
Frederik e, „op 't arrae-zondaarsbankje te zitten, want
alle oogen waren op ons" gericht.
Louise voelde zich zoo innig gelukkig. Er is in
hare blijdschap zelfs iets onstuimigs. „Ze wou wel heel
den dag zingen en dansen". Als ze haar verloofde weer
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zien mocht, zou ze in staat zijn als H e r o d e s' dochtertje
een solo te dansen voor de heele armee, volgens de melodie :
„wenns immer, wenns immer so war". De rijtuigen om ter
kerk te gaan staan voor, maar ze is niet in de stemming
voor eene ernstige preek ; en als grootmama er niet zoo
op gesteld was, dat ze de godsdienstoefening bijwoonde,
ze zou dezen keer thuis blijven. „Gott verzeihe mfrs. Adieu
Altesse royale de mon coeur". Over 't geheel genomen is
Louise in deze dagen meer uitgelaten, prins Frederik
Wilhelm wat stemmiger, een weinig naar den nuchteren
kant. Maar spoedig komt ook bij haar de ernst omhoog
in haar hart. Trouwens, zij moist wel, dat de verlovingstijd
maar kort zou duren.
Bij 't naderen der scheiding uit haren familiekring, van
haar vader en hare grootmoeder, van haar jongeren stiefbroeder vooral, is het haar te moede, alsof haar iets ontvalt,
dat steun kon geven in de haar onbekende Berlijnsche wereld.
Zij wil het haren verloofde nog eens op 't hart drukken,
dat het leven ernstig wezen zal. „Een weinig toegevendheid
van beide kanten," schrijft ze, „en alles zal wel terechtkomen. 1k heb mijne gebreken ; gij kent mij nog maar zoo
weinig, en daarom bid ik u bij voorbaat, heb geduld met
mij ; verlang niet te veel van me ; ik ben alles behalve
volmaakt, en zoo jong nog ; ik zal dikwijls mistasten, maar
we zullen toch gelukkig zijn. Sedert gij den laatsten keer
hier waart, heb ik veel moed gekregen. Zeker zal God
mij sterken, mij leiden en niet verlaten. 1Vlijne vurige
gebeden zullen door Hem verhoord worden, en mijne
vrome en deugdzame beginselen zullen me voor 't kwade
beschermen. Wees gij overtuigd, dat ik u lief heb en vereer ;
dat ik alles ter wereld zal doen om u te behagen en u gelukkig te makers. Wees gij mijn bij stand en mijn vriend
en mijn raadsman. Gij zult geen ondankbare aan mij
hebben.. ."
„Gij zult geen ondankbare aan mij hebben !" Met deze
gedachte in 't hart aanvaardde Louis e, den 13 den December 1793, van Darmstadt uit en met hare zuster Frederik a,
haar vader en grootmoeder, de reis naar Berlijn. Eene week
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later waren ze te Potsdam, waar de kroonprins en prins
L o d e w ij k hunne bruiden kwamen afhalen. Den volgenden
dag geschiedde de feestelijke intocht in Berlijn. En zoo
schitterend was overal de pracht van 't versierde gedeelte
der stad, waar de stoet voorbijkwam, dat Louise er bijna
bedwelmd door werd. Eene teekenende kleinigheid ter gelegenheid dier blijde inkomst. Bij den ingang der welbekende Ureter den Linden was eene eerepoort in den vorm van
een triumfboog opgericht, en er stond een zangkoor van
30 jongens en 24 meisjes om de prinses te verwelkomen.
Een der meisjes droeg een feestzang voor, natuurlijk met
vele aandoenlijke woorden er in. Prinses Louise kwam er
zoo van onder den indruk, dat ze de plechtigheid van 't
oogenblik vergat, zich naar 't meisje vooroverboog, het
van den grond ophief en het kuste. Het was zoo buiten
alle etiquette, dat de opperhofmeesteres gravin Von Voss
meende tusschenbeide te moeten komen, althans voor verdere
gemeenzaamheden te moeten waarschuwen. „Mijn hemel",
zuchtte ze, „wat heeft Uwe hoogheid gedaan ? Dat is immers
tegen alle etiquette !" En Louise moist niet anders te
antwoorden dan : „Wat is dat ? Mag ik dat niet meer doen ?"
Maar reeds ging de stoet verder, en allerwegen waren de
goede Berlijners verrukt over de schoonheid en bevalligheid
hunner aangekomen kroonprinses en harer zuster. Fouqu 4,
toen een jongmensch van 16 jaar, sprak van de aankomst
der „engelschoone prinsessen, die aan Potsdam en Berlijn
een verheven lichtglans schonken. Alle harten vlogen haar
tegemoet, en alle menschen waren verrukt over zooveel bekoorlijkheid en zooveel goedheid van hart". De beeldhouwer Schadow was niet minder getroffen : „heel .de stad
is betooverd", zei hij, „en alien, die de prinsessen gezien
en gehoord hebben, zijn gelukkig in hun bezit." Vooral
kroonprinses Louise „de verkondigster van een gouden
tijd", zooals A. W. Schlegel haar verwelkomde, gold de
algemeene hulde. Hare schoonheid „boeide nog meer door
uitdrukking dan door vormen. Haar sprekend oog vertolkte
ontvankelijk gevoel en levendige verbeelding. Zij behoorde
tot die vrouwen, door wie alien van haar eigen geslacht

SONINGIN LOUISE VAN PRITISEN.

393

en alle mannen onwederstaanbaar aangetrokken worden."
De beide Kerstdagen van 1793 waren huwelijksdagen.
Om zes wren des avonds van den 25 sten December geschiedde
de plechige inzegening van bruidegom en bruid door den
hofprediker Sack in de Witte Zaal van het koninklijk slot.
Eene fakkel in den slottuin gaf het teeken, en 72
kanonschoten verkondigden aan de verheugde burgerij,
dat de plechtigheid verricht was. Om 9 uur banket in
de ridderzaal ; de beide generaals, graaf B r ii h 1 en V o n
der Mar wit z, plaatsten de schotels op tafel, en de
kamerheeren en hofdames wachtten, tot de hooge heeren
den eersten dronk genomen hadden, waarop zij in de aangrenzende zaal zich aan de maarschalkstafel nederzetten.
Na 't banket de van oudsher aan 't Pruisische hof gebruikelijke fakkeldans in de Witte Zaal. De opperkamerheer,
prins S a c k e n, gaf het teeken met zijn zwarten staf;
trompetten en pauken verkondigden het begin van den
dans, waarvoor de muziek al uit den tijd van Frederik
I dagteekent. Vooraan gingen, twee aan twee, de achttien Ministers van Staat, waskaarsen in den vorm van
fakkels in de hand dragend. De Koning leidde de bruid
op, en de Bruidegom de beide Koninginnen, zijne moeder
en de weduwe van Frederik den Gr oote; de overige
prinsen en prinsessen met hun hofstaat volgden op de
rij af. Aan 't einde der plechtigheid werd het bruidspaar
naar de ridderzaal teruggeleid en daarop door de koninklijke ouders naar hunne eigene vertrekken gebracht. Ook
als te doen gebruikelijk was.
De burgerij van haren leant wilde op den huwelijksavond van 't kroonprinselijk echtpaar door eene schitterende
illuminatie te vieren hare vreugde uitdrukken, maar de
Kroonprins deed haar 't verzoek de bijeengebrachte gelden
ten nutte van de weduwen en weezen der in den jongsten
oorlog gesneuvelden te willen besteden. Zooals ook
geschiedde.
Er was maar een woord over 't echtgeluk van 't jonge,
kroonprinselijke paar. Ze hadden 't zoo wel samen ; zij
tutoyeerden elkaar ; zij reden samen uit ; zij lazen samen;

394

KONINGIN LOUISE VAN PRUISEN.

ze waren altijd met elkander. Eerst woonden ze in het
lustslot Oranienburg, maar daar was het te groot voor hun
begrip van een gezellig samen buiten-zijn, en ze namen
hun intrek op het landgoed Paretz bij Potsdam. Louise
was er de „gnaclige Frau von Parets" en verkwikte zich
aan het natuurleven bij een landelijk oogstfeest of genoot
van eene danspartij in 't groen. Men zou kunnen zeggen,
dat het leven der jonggehuwden op den zandweg van eentonige blijmoedigheid was gekomen. Eene korte afwezigheid van den prins om den opstand in Polen te gaan
dempen ; een uitstapje der prinses naar haar vader, die bij
den dood zijns broeders de opvolger in Mecklenburg was
geworden ; eene min of meer gevaarlijke diphtheritis van
den echtgenoot, maar die onder de zorgvuldige verpleging
der echtgenoote herstelde, dit waren zooal de grootste gebeurtenissen der eerste jaren ; het treffend sterfgeval van
den jongen Prins Lodew ij k, die hare zuster Frederik a
na een tweejarigen echt als weduwe achterliet, kwam als
een donderslag bij haast onbewolkten hemel. Voor 't
overige vervolgde het tevreden geluk zijn gewonen weg,
en er worden kinderen geboren, die het 'even een doel
gaven ; in 1795 een troonopvolger, in 1797 nogmaals een
zoon, de latere Keizer Wilhelm I.
Het eenige, wat aan het idyllische echtpaar ernstig
bezwaar in den weg legde, was het hofleven van hun vader,
den Koning, een man van 50 jaar toen, destijds nog gezond ondanks zijne angstwekkende corpulentie en die er
ten zeerste op gesteld was, dat kroonprins en kroonprinses
de hoffeesten bijwoonden. Louise wist zich dikwijls nogal
te schikken, maar de Kroonprins uitte telkens bij thuiskomst zijne ergernis om de ongerechtigheden zijns vaders.
Zijne Majesteit was lijdende geworden, nog al ernstig;
waterzucht met benauwdheden en slapeloosheid. Nochtans
moest er feest gevierd worden, want Minchen t n c k e,
's konings bijzit, was tot gravin Von Licht en au verheven. Er werd eene opera opgevoerd : „La Morte di Cleopatra", gegeven ten paleize van Signora Contessa di Lic htena u. De Koning had gewild, dat de Koningin met den
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Kroonprins en de Kroonprinses er ook zouden zij n ; en zij
beten zich op de lippen, maar waren. er. Zijne Majesteit
zag zeer bleek en wandelde rond op 't feest met de trekken
zijner doodelijke ziekte op het aangezicht. De Kroonprins,
die zeer opgewonden was, keek met meelijdende blikken
naar zijne vernederde moeder, maar Louise, stralend van
schitterende schoonheid, hield zich wat terug ; ze scheen
angst to hebben, dat haar echtgenoot zijne ergernis uiten
zou. Prinses Fr e d e r i k a, pas uit den rouw over den dood
van haar gemaal, en voor 't eerst weer in 't publiek bij
een feest, was oneindig bekoorlijk en genoot met voile
teugen de macht harer aanlokkende schoonheid. De „gravin"
zelve was verreweg kostelijker uitgedost dan de Koningin ;
zij was gelukkig in de teedere huldebetuigingen van den
Koning, en zag nosh hoorde wat 's konings broeder, Prins
Heinric h, voor gebaar maakte en zeide, toen hij zijne
nicht, eene dochter des Konings, op hare woorden : „wat
mooie beelden ; ik zou ze wel gaarne bezitten", tegemoet
voerde : „ik zou niets ervan begeeren ; 't is alles infaam in
deze kermiskraam."
Na afloop van 't feest, kwam 's Konings ongesteldheid
weer opzetten, en Zijne Majesteit vertrok naar de Pyrmontsche baden. De kuur deed hem goed en hij herstelde,
zoo het heette. Toen hij naar zijne hoofdstad terugkeerde,
was het een feestdag voor Berlijn. Met klokkengelui en
bazuingeschal van de stadstorens begon de vreugde. Op de
pleinen werd gedanst door 't yolk ; mastklimmen en Jan
klaassenspelen op de markt, en spijziging der armen uit
de stadskas. Voor 500 personen was er gedekt. Des avonds
opera, vuurwerk, illuminatie en groot bal. De Koning
hield zich heel den dag overeind, al knikten hem de
knieen onder 't lijf. De Koningin had zich wegens ongesteldheid laten verontschuldigen, — gravin Lichtenau
nam dus de honneurs waar — maar de Kroonprins had
moeten gehoorzamen en was verschenen. Bijzonderheden
omtrent zijne houding op 't feest worden niet vermeld,
maar we weten, hoe hij bij terugkomst in eigen woning
na zoo'n ontmoeting van verontwaardiging trilde. Dezen
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keer was het de laatste maal geweest ; het feesten bij den
Koning nam een einde. Want Zijue Majesteit was waarschijnlijk niet beter geworden door al dit schijnvertoon.
En eenige dagen later voelde hij zich weer z66 onwel, dat
hij zich met de gravin ging terugtrekken in het nieuwe
marmeren paleis te Potsdam, waar bijna niemand in de ziekekamer werd toegelaten. In October verergerde zijn toestand
zelfs y in die mate, dat het droevig was, hem aan te zien.
Daar zat hij in de kussens van zijn leunstoel gedoken,
bleek, vermagerd, naar den adem hijgend, met doode oogen
en zwervende blikken, terwij1 de hem niet bezwijkende
gravin, naast hem zittende, zijne opgezwollen rechterhand
streelde. Nog was men niet ten einde raad. Want van alle
kanten kwamen geleerde wonderdokters, chemici en magnetiseurs met hunne heilmiddelen naar 't koninklijk ziekenvertrek. Het is haast ongelooflijk met Welke plagerijen
deze heeren den Koning 't sterven moeilijk maakten. Het
werd een doodstrijd van eenige dagen. Eindelijk, in den
ochtend van den Hen November 1797, ontsliep hij. Hij
was 54 jaar oud geworden.
* *
De Koning is dood ; leve de Koning ! Van heden of
komt nu de kroonprins op den voorgrond, en met hem
tot de volheid der koninklijke macht zijne Louis e. filler
oogen waren op hen gevestigd, en onder algemeene goedkeuring was de eerste daad van Fr e de r i k Wilhelm III
een bevel tot arrest van wie onder den naam van gravin
Lichten au zooveel ergernis had gegeven. Het was
misschien eene uitkorast geweest voor de ongelukkige
vrouw, dat hare mooning met militaire macht werd afgezet,
want voor de woede des yolks zou ze niet veilig zijn
gebleven. Hoe dit zij, er volgde weldra eene verbanning
naar de vesting Glogau, en met een jaarlijksch pensioen
van 4000 thaler moest ze zich, na de inbeslagneming harer
overige goederen, behelpen. Na eenigen tijd kan ze dan
verder hare eigene ween gaan ; haar naam telt te Berlijn
niet meer mee.
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Er waren ook gewichtiger zaken te regelen voor het
jonge koningspaar. Bijvoorbeeld de geruineerde schatkist.
De overleden koning had in de 12 jaren van zijn bewind
kans gezien den nagelaten schat van Frederik den
Groote te verkwisten, en nog 20, volgens anderen 49
millioen thaler aan schulden te maken. De nieuwe koning
ging een anderen weg hij Wilde spaarzaamheid en zuinig
beheer : „de Koning moet van 't inkomen van den Kroonprins kunnen levee, was zijn zeggen. Dienovereenkomstig
bleef hij ook wonen in 't kroonprinselijk paleis, vermeed
alle pracht en praal, en bleef in alles een huiselijk, eenvoudig man. Z66 eenvoudig begon hij het leven op den
troop , dat velen nit den hofkring er mee spotten, en naar
den tijd terugverlangden der schitterende hoffeesten met
de daaraan verbonden kabalen en intriges. Opperhofmeesteres Von Voss verbaasde zich nog het meest over de
ongewone naieveteit van haar nieuwen koninklijken gebieder.
„De Koning", schreef ze in haar dagboek, met den datum
15 December 1797, „is nog geheel en in alles de kroonprins ; over alles is hij in extase ; etiquette zoo weinig
raogelijk, en groote spaarzaamheid ; als 't maar zoo blijft
en dit alles mettertijd niet te erg wordt, dan is het heel
mooi en goed". Niet waar, er ligt een tintje critiek in
deze waardeering. De „dame d'etiquette", zooals de kroonprins haar schertsend gedoopt had, vreesde klaarblijkelijk
voor het te-veel van den aangekondigden eenvoud. Wellicht
maakte ze zich bezorgd, dat het element levensvreugde,
waaraan ze wel wist, dat de achttienjarige koningin L ouise
toch ook behoefte had, schade lijden, en de hofkring
kloosterlijke manieren zou gaan aannemen. Naar den aard
der menschelijke tegenstellingen kon de verkwisting en 't
ongebonden leven onder Frederik Wilhelm II nu wel
eens omslaan in gierigheid en al te omzichtige ingetogenheid.
En dat zou heusch jammer zijn voor de toch wel levenslustige koningin.
Geheel ongelijk had ze niet. 0 zeker, onder den eersten
indruk van het droevig sterfbed van den overleden koning,
was dines ernst en stemmigheid in Louise 's gemoed. „De
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Koning", schreef ze aan haar vader, „is niet meer ; hedenmorgen 9 uur overleed hij. Wij, arme kinderen, kunnen
hem slechts beweenen. De laatste dagen waren meer dan
verschrikkelijk, ook omdat men zorg had, dat hij door de
hevige pijnen het bewustzijn verliezen kon. God moge zijne
ziel in genade aannemen en mijn man in de moeilijke
levenstaak, die zwaarder is dan wij alien gelooven, met
Zijne gunst bij staan." En aan haar broer Ge org e zei ze :
„geloof me, ik ben niet geboren voor koningin. Toch wil
ik gaarne het offer brengen, indien daardoor in de toekomst
maar eenig goeds kan verricht worden."
Maar op den rouwtijd volgden de kroningsplechtigheid
te Koningsbergen en de feesten der inhuldiging. Het leven
wil ook zijne vreugde en deze genoten naar den aard en
in den vorm van neiging en karakter der menschen. De
Koningin hield veel van dansen, en zij had de vergeeflijke
zwakheid het heerlijk te vinden, als men haar zag dansen ;
2000 menschen om haar te zien, zij de eerste onder de
eersten van al die dansende paren, heerlijk ! Vooral ook de
repetition v66r een bal, 's morgens van 11 tot 4 uur en
daarna een dejeuner dinatoir, geheel zonder de boeien der
4tiquette, de koningin met de hofdames, de prinsen en de
generaals, de dans- en kapelmeester, de professoren Hoit
en R i e s e w et t e r, in ongedwongen vroolijkheid aan. tafel.
Is het wonder, dat er meer zulke gelegenheden werden
bedacht en gevonden voor feestavonden en gezellige partijen ? Reeds in den tijd van Frederik den Gr oo t e,
onder de drie broeders van dezen, waren allegorische spelen
het geliefde tijdverdrijf geworden en onder Fr e d e r i k
Wilhelm II niet minder. Met het regeeringsjaar van den
nieuwen koning begon wel een ernstiger tijd, maar nu en
dan, bij gelegenheid der vastenavonden b.v., kwam het toch
voor, dat in den geest der vroeger dagen feest werd gevierd.
Zoo b.v. op vastenavond van 1800 met eene mythologische
klucht, waarin de Koningin in antiek Grieksch costuum
optrad. Nieuw waren in die dagen, als feestvreugde, de
opkomende kinderbals. Ter kenschetsing van den geest,
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waarin die gegeven werden, een enkel tooneeltje. De feestavond van 16 Februari 1803 dient tot model.
Zoodra de Koningin in een fauteuil hare plaats heeft
ingenomen, begint de muziek een adagio te spelen. De
kleine gecostumeerden zijn nog onzichtbaar. Opeens verschijnt dan van onder den stoel van Hare Majesteit een
kleine amor en reikt Naar een pijl over met het inschrift :
„De vos yeux

a toes nos coeurs."

Tegelijk komen ook de gecostumeerde kleinen van
alle kanten te voorschijn om de Koningin te omringen.
Hare eigene kinderen zijn er ook bij, de latere Koning
Wilhelm IV en Prins Wilhelm, de latere Keizer W ilhelm I, knapen toen van 7 en 6 jaren, als matroosjes
gekleed. De beide kinderen van hare schoonzuster,
Wilhelmine van Oranj e, de echtgenoote van onzen
erfprins, waren eveneens van de partij en in 't costuum
der jonge verloofden, Will e m II en Maria op de
bekende schilderij van Van D ij c k. Kinderen als tuinmannetjes gekleed reden e'en kruiwagentje met bouquetten
de zaal in om die rond te deelen. Een aardige knaap,
als een Savoyaardsch meisje verkleed, met eene laterna
magica, waarin de woorden „Vine le Roe et la Reine", hood
aan de Koningin een appel aan, zeggende : „Pauvre
Savoyarde qui n'a qu'une pomme a vous offrir".
In den appel be yond zich een gedicht :
La pomme est le fruit dont la fable et l'histoire
Depuis des siecles entiers ont garde la memoire.
Si je la mets a vos genoux,
C'est que de Cant d'attraits les Dieux vous ont ornee
Qu' Adam l'aurait prise de vous
Et Paris vous l'aurait donnee.
Reeds genoeg om over den aard dezer kinderbals to
kunnen oordeelen. Heel onschuldige vreugde, maar die
aanleiding worden kon, en ook wel werd, tot overdreven
huldebetuigingen aan de Koningin. Want het begon mode
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te worden, alles wat Hare Majesteit deed of sprak voor
z66 betooverend te houden, dat het de maat der redelijkheid te buiten ging. Ook in een koninklijk paleis zijn
het sterke beenen, die de weelde kunnen dragen. Koningin
Loui se was in deze dagen de zorgeloosheid zelve, en
het element levensvreugde overgolfde haar. Gelukkig
echter, dat de Koning met zijn ernstig karakter en zijn
overhellen tot het zwaarmoedige nu en dan den remschoen
bezigde om het soms wat ijdele genoegen tot stilstaan te
nopen. Nog gelukkiger, dat de hofgenoegens Louise's
karakter niet aantastten en zij v66r alles prijsstelde op
den zegen van haar huiselijk heil. „Laat het buiten
stormen, als 't in ons huwelijk maar goed weer is en bqft,"
schreef zij, „v66r alle dingen is het de vriendschap des
Konings, zijn vertrouwen in mij, zijne liefdevolle teedere
behandeling, die mijn geluk uitmak-en." Men heeft de
eerste huwelijksjaren van Koningin Louise wel Bens vergeleken met die van Marie Antoine t t e, de gemalin
van Lodew ij k XVI, die ook de ijdele vre-ugden van 't
hofleven te zeer najaagde. Maar er was eon groot verschil ;
Marie Antoinette volgde haar zin voor vermaak in
ijdele kringen en rumoerig gezelschap zonder den Koning,
ofschoon de brieven harer moeder Maria Theresia haar
daartegen waarschuwden ; en dit deed Koningin Louise
niet. De goedkeurende tegenwoordigheid van haar echtgenoot was haar 't hoogst. „Waarom ik op reis ben gegaan ?" schreef ze aan haar broer George; „wel omdat
mijn man het wenschte, dat ik met hem meegaan zou, en.
zijne tegenwoordigheid me gelukkig maakt." Welnu, de
Koningin is voor de bereidwilligheid om de hofvreugden
ter zij de te laten, en liever met den Koning mee op reis
te gaan, ruimschoots beloond. Want overal, waar ze verscheen, was ze het voorwerp van de eerbiedigste hulde,
en overal was de toejuiching bij haar verschijnen weer
dan ongemeen. Dat de Koning er van genoot, zijne
Louise door het yolk bemind te weten, verhoogde hare
achting voor hem. En zoo werd de huwelijksband steeds
inniger.
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Er was bovendien iets gebeurd in de familie, dat voor
de Koningin als afschrikwekkend voorbeeld kon dienen
voor alle ijdele genoegens, waarbij de ingetogenheid schade
leed. Hare jongere zuster, de schoone Fred e r i k a, had
zich misdragen, en hare verkeerdheid was een publiek geheim geworden ; Januari 1799. Dadelijk trad nu de Koning
tusschenbeide. Wat in gravin Li chtenau werd afgekeurd en gestraft, kon in Fre d e r i k a niet blauw-blauw
gelaten, en alzoo werd ze met haar (tweeden) echtgenoot
van 't Hof verwijderd en naar Ansbach verbannen. Louise
leed zeer onder deze schande, maar het was duidelijk aan
haar te zien, dat ze meer bedroefd en geschokt dan boos
was over 't gebeurde : „Zij is weg ! Ja, ze is voor eeuwig
van me gescheiden. Nu kan zij de trouwe kameraad op
mijn levensweg niet meer zij n." En ook, dat zij niet heel
lang daarna, deze zuster Frederik e te Hildburghausen
ontmoetende, haar weer omhelsde en hare schuld vergaf:
„ik ben eene zwakke vrouw, dat voel ik alle dagen meer",
zei ze ; maar deze soort van verontschuldiging over haar
vergeven, en vergeven, strekt haar toch zeker niet tot oneer.
Het hoogtepunt van geluk voor het Pruisische koningspaar valt in de Junidagen van 1802, ter gelegenheid hunner
samenkomst te Memel met den jongen Keizer A l e x a n d e Ivan Rusland, toen de beide vorsten hun vriendschapsverbond voor eeuwig sloten, niet vermoedende, dat de tijd
komen kon, waarin dat verbond vanzelf losser worden zou.
Louise is bijna uitgelaten in hare waardeering van den
„beminnelijken" Keizer, den mensch bij uitnemendheid,
den eenigen Alexander: „de entrevue was goddelijk, en
de beide monarchen gelijken elkander in hunne heerlijke
grondstellingen ; in gerechtigheid, menschenmin en in liefde
voor hetgeen goed is. Ook hun smack is gelijk. Veel
eenvoud en afkeer van etiquette. Alles ging naar wensch,
en het zal wel altijd zoo blijven."
In deze stemming van luidruchtige vreugde bleef ze
ook nog in 't volgende jaar. Er is een uitstapje voor haar
in 't zicht : „we gaan naar Darmstadt, naar Wilhelmsbad,
naar de zusters, halleluja !" schreef ze aan haar meest geO. E. X 9
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liefden broer Georg. „Als jij in ons midden waart, zouden we uitroepen : „God, wat zijn we toch gelukkig , ons
geluk is volmaakt.'"'
Volmaakt geluk ! Ja, dat is het geweest, wat koningin
Louise in de zeven, acht eerste jaren van haar huwelijk
heeft genoten. En toch waren het deze zelfde acht jaren,
waarin de man, die aan Pruisen en de Pruisische koningsfamilie de grootste vernedering en het diepste leed zou
aandoen, zijne glorien vierde en welhaast tot Keizer werd
verkoren. Koning Frederik Wilhelm III en zijne
Louise hebben daar echter in die periode zelfs geen flauw
vermoeden van gehad, dat Napoleon hunne verschrikking
worden zou. Zij volgden nl. den krijgsheld, die het machtige Oostenrijk overwon, met voile bewondering. Koningin
Louise wisselde zelfs kleine geschenken met Jos ephin e,
Napoleon's echtgenoote.
Er waren oorzaken voor deze kortzichtigheid in het
Pruisische koningshuis. Frederik Wilhelm III was
een best mensch en een eerzaam huisvader, maar hij was
geen eerste-rangsvorst. En zijne raadslieden waren dezelfde,
die tijdens het bewind van zijn vader den Pruisischen Staat
hadden helpen ontzenuwen : het triumviraat (H a u g w i t z,
Lombard en L -u. cchesin e) der besluiteloozen, karakterloozen en baatzuchtigen. Zij waren het, die den Koning de
onheilvolle neutraliteitspolitiek aanraadden, waardoor het
Oostenrijk nooit gelukken mocht, in en met de samenwerking
van Pruisen, zooveel machtsvermeerdering te vinden als
noodig was om Napoleon te wederstaan. Zij waren het,
die in de vernedering van Oostenrijk een geluk voor Pruisen
meenden te mogen zien. En de groote gebiedsvermeerdering,
die aan Pruisen bij de ontbinding van het Duitsche Rijk
in 1803 was ten deel gevallen, had den invloed der
neutraliteitsmannen nog versterkt, en Luc ch e sine's onderhandelingswijsheid met roem gekroond. Zoo kwam het, dat,
nog in de Meimaand van 1805, 's Konings neutraliteitspolitiek va banque met Pruisen's bestaan speelde, en de
beide Majesteiten, heel onbewust van eenig naderend gevaar,
den zomer te Alexanderbad gingen doorbrengen en daar
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in zorgelooze vreugde genoten van de hulde der badgasten
van alien stand, die niet uitgesproken waren over de goedheid des Konings en de schoonheid der Koningin. De
Septembermaand was echter de laatste maand van 't idyllisch geluk. Hare Majesteiten waren na de kuur te
Alexanderbad op het landgoed Paretz teruggekeerd en genoten er de mooie herfstdagen5 toen het gerucht tot hen
kwam, dat Napoleon het volkenrecht geschonden en
zijne troepen tegen het Oostenrijksch-Russische leger door
het neutrale Ansbach, Pruisisch grondgebied, had laten
trekken. Dat was toch den trots van Fr e d e r i k Wilhelm III te na komen. En vooral aan Koningin L ouise
werd het duidelijk, dat Pruisen's politiek op den verkeerden
weg ging. En van nu of aan is Pruisen's koningin aan
de zijde dergenen, die aansluiting bij Oostenrijk en Rusland
wilden, en als oorlogspartij tegen Napoleon partij kiezen.
Ook onder dezen was een triumviraat : Prins Louis F e rdinand (een zoon van Frederik den Groote's
jongsten broer), generaal R. ii c h el en minister Von St e i n,
alien mannen van vaderlandslievende belangeloosheid en
verstandig krachtsbetoon. Als vierde man in dit verbond
de minister Von H a r d e n b e r g; en naast deze mannen
van de daad de landgravin van Hesse n-H o m b u r g, prinses
Marianna en prinses Louise Radziwill, dezuster van.
Louis Ferdinand.
Onder den invloed van deze alien liet de koning zich
bewegen tot een verbond met keizer Alexan de r, die den
28 sten October naar Berlijn was gekomen en daar tot den 4den
November toeven bleef. Pruisen beloofde gewapende tusschenkomst, in den vorm van bemiddeling. Na afloop van een
maaltijd gingen nu de beide monarchen in gezelschap van
koningin Louise de garnizoenskerk te Potsdam binnen
en onder handslag bij de graftombe van Fred e r i k den
•Groote, zwoeren Alexander en Frederik Wilhelm
elkander nogmaals trouwe vriendschap. Het was Louise
te moede, alsof ze „haar laatsten gelukkigen dag had beleefd".
Doch wat hielpen al deze welgemeende symbolische
teederheden tegen de r-ustelooze voortvarendheid van N a-
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p ol e on? Reeds was de Fransche keizer te SchOnbrunn,
waar hij aan Oostenrijk de vredesvoorwaarden dicteerde.
Er kwam nog bij, dat Haug wit z, die voor den koning
van Pruisen met de Franschen kwam onderhandelen, in
bekwaamheid te kort schoot, en den 15 den December 1805,
veertien dagen na Nap oleo n' s overwinning bij Austerlitz,
een verdrag onderteekende, nota bene van een bondgenootschap tusschen Pruisen en Frankrijk. Het is waar, dat
Haug wi t z zich kon verantwoorden : de koning had hem
opgedragen „in elk geval als vredestichter werkzaam te
zijn". Maar dit nam niet weg, dat het verbond met Frankrijk voor Pruisen eene soort van verraad was tegen Rusland. Koningin Louis e was er diep verontwaardigd over,
maar kon Loch de koninklijke handteekening onder 't verdrag niet verhinderen. Onder zulke omstandigheden begon
het voor Pruisen zoo heillooze jaar 1806.
Licht te begrijpen is het, dat er in deze dagen geruchten gingen over minder goede verstandhouding tusschen
den koning en de koningin. Maar die worden door Louis e
met nadruk tegengesproken. Waar is, dat zij sedert het
SchOnbrunnsch verbond met groote beslistlieid de politiek
van weerstand tegen Nap oleon voorstaat ; waar is ook,
dat ze partij koos tegen de oude raadslieden van haar
gemaal en in geheime briefwisseling stond met de mannen,
die H au gwitz en gelijksoortige kabinets-raden uit
's Konings gunst wilden dringen. Maar alien zijn het er
over eens, dat Louis e 's streven niet was 't voldoen aan
politieke eerzucht, noch ook om de meerdere van haar
echtgenoot te worden of te schijnen. Slechts was haar
inzicht omtrent hetgeen voor de toekomst van 't Vaderland,
voor den Koning en hare kinderen, het beste was, ruimer
en meer nationaal dan dat van haar gemaal. Nochtans
leed het huwelijksgeluk van 't koninklijk echtpaar niet
merkbaar onder het verschil in meening omtrent de politiek.
In Juni was Louis e naar de Pyrmontsche Baden vertrokken, en van daar uit bezitten we haar brief aan den echtgenoot, eene soort van bemoedigend dankbetoon aan den
Koning over een schrijven van Zijne Majesteit aan Keizer
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Alexander, door overste Krusemark naar Petersburg
gebracht. „Duizen.d vriendelijke overwegingen," schrijft ze,
„hebben zich aan mij opgedrongen. De keuze van den
persoon is voortreffelijk, maar nog duizendmaal meer waard
is het, dat hij een door jouw hand geschreven, uit jouw
hart en jouw geest gekomen ontboezeming medeneemt.
Dit heb ik altijd gewenscht, en dit is het, wat noodig was.
Blijf deze methode volgen en ik vlei me, dat er nimmer
verwarring zal ontstaan. Bovendien is meer zelfvertrouwen
het eenige, wat je ontbreekt. Heb je dat eenmaal verworven,
dan zal je ook veel spoediger tot een besluit geraken, en
is 't besluit eenmaal genomen, dan zal je je er ook strenger
aan houden, dat je bevelen worden opgevolgd. God heeft
je alles gegeven, den juisten blik, een oordeel, dat eenig
is, daar het bijna altijd door eene koele kalmte wordt geleid
en je je niet, of ten minste maar heel zelden., door den
hartstocht laat meesleepen. Welk een voorrecht ! Trek daar
nut uit en laat je dienaren deze meerderheid voelbaar
worden. Goddank, dat je die bezit, en boven hen alien uit".
Men ziet het, de koningin is diplomatisch uit liefde,
on slaat den juisten Loon aan om haar wankelmoedigen
echtgenoot tot zelfvertrouwen te brengen. Diplomatisch is
ook haar gedrag, als ze keurvorst Wilhelm van Hessen,
haar anders alles behalve sympathiek, maar die over 25000
man beschikt, in zijn zwak weet te tasten, hem vleit met
hare belangstelling in zijn pod.agra-lijden, en hem geheel
voor de zaak van Pruisen wint.
Intusschen naderde het gevaar eener botsing met
Napoleon met den dag. H a u g w i t z, die naar Parijs was
gezonden ter verdere onderhandeling met den Keizer, werd
beleedigend lang bij de audientie opgehouden, en toen. hij
eindelijk werd toegelaten, zei Napoleon hem kort en
goed, dat hij binnen 24 uur te beslissen had, of hij oorlog
Wilde met Frankrijk of eene alliantie. Het antwoord zou
T all e yr an d in ontvangst nemen, met Wien Haug wit z
nu verder te onderhandelen had.
Het gevolg van al deze beleedigingen kon niet anders
dan oorlog met den „Franschen overweldiger" worden.
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Dat Pruisen de nederlaag lijden zou en de vernedering te
gemoet ging, werd nog niet vermoed, want men overschatte
de weerkracht van het leger, dat al te lang had geteerd
op den roem van Frederik den Groote's overwinningen. Spoedig genoeg zou de vergissing blijk en.
Het ongeluk begon met de vernietiging der Pruisische
voorhoede en het sneuvelen van Prins Louis Ferdinan d.
bij Saalfeld, 10 October 1806. Het verloop der gebeurtenissen was zoo snel, dat koningin Louis e, die haar gemaal
naar 't oorlogsveld gevolgd was, in overhaaste vlucht naar
Brandenburg een goed heenkomen zoeken moest. Het was
op den 14den October; de dubbele slag bij Jena en Auerstadt vernietigde het Pruisische leger , het overblijfsel der
verslagen troepen moest over Maagdenburg den terugtocht
aannemen, en het Fransche krijgsheir vervolgde zegevierend
zijn weg naar Berlijn. Want ook het reserve-leger had den
17 d e n October de nederlaag geleden. Allerwegen gingen de
Pruisische vestingen, haast zonder kamp of verdediging,
over in 's vijands handen. Erfurt het eerst, en welhaast
ook Spandau. Den 27sten October is Napoleon reeds in
de hoofdstad. Bij Prenzlau moet de Prins van Hohenlohe
met zijn leger van 12000 man de wapens strekken. Ook
den dapperen B 1 ii c h e r treft dit lot. Het wordt een toestand van radeloosheid. Vier vestingen, Stettin, Kiistrin,,
Maagdenburg en Hameln geven zich na elkander haastig
over. Kolberg en Graudenz alleen verdedigen zich met
groote dapperheid. Maar dit is ook het eenige lichtpunt
in dien donkeren tijd.
Den Koning blijft niets anders over dan in overhaaste
vlucht voor de opdringende Franschen over Kiistrin en
Graudenz naar Koningsbergen te ontwijken. Te Kiistrin
voegde Koningin Louise zich bij hem en samen vervolgden zij den lijdensweg. De eenige troost, dien de diep
verslagen vrouw in deze dagen ondervond, was eene ontmoeting met Hardenberg, die haar zinkenden moed
ophief. Maar zij had het heel moeilijk. Want bij de algemeene ramp voegde zich persoonlijk leed. Het is bekend,
dat Napoleo n, door zij ne spionnen onderricht omtrent
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de geestdrift, waarmee koningin Louise alien bezielde,
die met haar in aanraking kwamen, en wetende hoe zij
het was, die Frederik Wilhelm tot tegenstand had
aangezet, alles heeft gedaan om de hooge vrouw te vernederen. In de bulletins des Keizers wordt van haar gesproken als van „eene vrouw met een mooi gezicht, maar
met weinig verstand, niet in staat de gevolgen van hare
daden te beseffen". Smalend wordt er bij gevoegd : „men
kan haar niet beschuldigen, men moet haar slechts beklagen. Want ze zal zoo'n gewetenswroeging ondervinden
over 't leed, dat ze over haar vaderland heeft gebracht".
En om haar ook als vrouw te grieven, luidde het dan :
„het resultaat van den merkwaardigen eed bij 't graf
van den grooten Frederik is de slag bij Austerlitz en
de ontruiming van Duitschland door de Russen geweest.
Acht-en-veertig uur later had men eene koperets gereed,
die men in alle winkels ziet, en die zelfs den spot der
boeren gaande maakt. De prent geeft den mooien keizer
van Rusland te zien , naast hem de koningin, en aan den
anderen kant de koning, die de hand over 't graf van
Frederik uitbreidt. De koningin zelve, in een sjaal gehuld, op de wijze ongeveer, zooals de Londensche koperprenten Lady Hamilton afbeelden, legt de hand op 't
hart en schijnt den keizer van Rusland te bekijken. Men
begrijpt niet, hoe de Berlijnsche politie het tentoonhangen
van zulk eene erbarmelijke satire heeft kunnen toelaten. De
schim van Frederik den G r o o t e moet er door beleedigd zijn !". . . .
Dat de beleediging doel trof en de koningin diep griefde,
blijkt uit hetgeen Louise over de lippen kwam, toen men
de onkieschheid had haar het bulletin te laten lezen. Al
wat er aan gramschap brandde in haar gemoed, staat te
lezen in dien eenen uitroep : „En men leeft en kan den smaad
niet wreken !"
Toch, was dit niet het grievendst leed dat haar kon
overkomen. Maar dat in hare naaste omgeving verwijten
tot haar gericht werden, misschien wel door den koning
zelf werd gezegd, dat zij den oorlog ontboeid had, dit was
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het, wat haar folterde en hare gezondheid schokte. Hare
gezondheid, maar hare fierheid niet. „De gevolgen (van
den oorlog)," schreef ze aan haar brooder Georg e, „doer
mij dikwijls schreien, niet echter het beginsel der handeling
en niet de handeling zelve. Nooit zal ik schreien om wat
de eer en 't gevoel van eigenwaarde heiligden."
Maar dat al dit leed hare zenuwen aantastte, en
eene ernstige ongesteldheid haar den dood nabijbracht,
blijkt uit hetgeen haar trouwe lijfarts Hufel an d in
zijn dagboek aanteekende : „Nooit zal ik den nacht van
den 22 sten December (1806) vergeten, then zij in doodsgevaar verkeerde, ik bij haar waakte en er tegelijk een zoo
vreeselijke storm woedde, terwijl er een gevel instortte
van 't oude slot, waarin zij vertoefde".
Toch moest ze in dien toestand verder reizen, want
ook te Koningsbergen was het niet meer veilig, en het
koninklijk gezin diende te Memel herberg te zoeken. Den
8 sten Januari 1807 kwam men er aan ; men zou er een jaar
vertoeven moeten, en aan 't ongeluk zou vooreerst nog
geen einde komen. Maar toch herstelde de Koningin,
want de zeelucht deed haar goed, en er kwam 66n oogenblik verademing er waren goede tijdingen van 't oorlogsveld : bij Eylau hadden de R-ussen op de Franschen
gezegevierd en Nap oleon deed nu moeite om Pruisen van
de vriendschap met Alexander af te brengen. Wel een
bewijs, dat zij ne zaak minder gunstig stond. Ter eere
van het Pruisische koningspaar zij echter gezegd, dat ze
bleven aan de zij de van hun Russischen bondgenoot.
Op het vleugje van voorspoed in den krijg met den.
„overweldiger" volgden helaas weer spoedig allerlei nederlagen. Dantzig moest zich overgeven, en den 14 den Juni
wend het Russisch-Pruisische leger bij Friedland verslagen.
Dat was het einde, want van nu af aan neigt keizer Alexa nd e r het oor naar een wapenstilstand met Nap ole o n,
en onderhandelen de beide monarchen over den vrede
haast acht de Fransche keizer het eene te groote gunst,
aan den Koning van Pruisen betoond, hem als bondgenoot
van Alexander mede in de onderhandelingen te betrek-
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ken. Koningin Louise is overstelpt van smart, maar
vindt nog troost in 't geloof aan hoogere leiding : „twee
hoofdgronden heb ik", schrijft ze aan haar vader, „die mij
boven al 't Teed verheffen ; de eerste is de gedachte, dat
we geen spel zijn van het blinde lot, maar in Gods hand
verkeeren ; de tweede, dat we met eere ondergaan en altijd
vrienden hebben zullen, omdat we ze verdienen. Ik draag
alles met die kalmte en gelatenheid, Welke alleen de
gewetensrust en de volkomen overgeving geven kunnen.
Wees daarom overtuigd, beste Vader, dat wij nooit ongelukkig kunnen zijn. Op den weg van 't recht te leven en
te sterven, en als 't zijn moet brood met zout eten, maar
nooit kan ik geheel ongelukkig zijn. Hopen kan ik echter
niet meer. Wie zoo nit zijn hemel naar omlaag gestort is,
kan dat niet 'anger."
Intusschen naderde de dag van samenkomst der drie
monarchen in het neutraal verklaarde Tilsit ; 26 Juni.
Louise had haar echtgenoot moed ingesproken, en hem
geraden niet lichtelijk toe te geven, als Napoleon bij
zijn eisch bleef, dat Hardenb erg moest heengezonden.
spreekt heel goed", schreef ze aan Frederik Wilhel m,
„als je je voorbereid hebt. In jouw plaats zou ik hem
zeggen : dat zou hetzelfde zijn als indien ik TT den eisch
stelde, Talleyr an d moet terugtreden, over Wien jij je
niet minder to beklagen hebt, als hij wellicht over H a rd e n b er g" . . . „Laat alle mijnen springen", voegde ze er
nog bij. Dat het niet gebaat heeft, weten we ; Napoleon
bleef er bij : H a r d e n b erg en generaal chel moesten
ontslagen worden ; en koning Frederik Wilhelm heeft
toegegeven. Deze vernederende eisch was Loch nog maar
't voorspel van hetgeen aan Pruisen's koning word opgelegd, eer de Fransche keizer met hem tot vrede Wilde
komen. Napoleon legde de hand op de kaart van Pruisen
en eischte overgave van de helft van 't koninkrijk alle
landen tusschen Rijn en Elbe zouden ter beschikking van
den Keizer gesteld worden en bovendien moest Pruisen
112 millioen francs aan oorlogskosten betalen.
Het was in deze onderhandelingsdagen, dat de bekende
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ontmoeting van koningen Louise met keizer Nap oleon
geschiedde, die historische vermaardheid heeft verkregen.
Nap oleon had aan 't middagmaal met Alexander en
Fred e r i k Wilhelm vriendelijke woorden gesproken over
,,koningin Louise van Pruisen" en op hare gezondheid
gedronken , hij had met - belangstelling gevraagd naar
prinses Al ex andrin a, haar dochtertje, dat zwaar ziek
geweest, maar nu herstellende was. Het was bekend geworden, dat de Fransche keizer de jonge, schoone Pruisische Koningin wenschte te ontmoeten, en Louis e was
besloten te gaan en hem te zeggen, dat zij hem vergaf,
wat hij haar in den „Moniteur" en de „Telegraaf" had
aangedaan. Bij nader inzien echter weifelde zij, en Wilde
zich ziek melden , maar toen de koning zelf haar den 2en
Juli uitnoodigde te komen, „moest de kelk tot den bodem
geledigd worden", en ging ze op reis. In den namiddag
van 6 Juli kwam ze te Tilsit aan, waar de Koning in gezelschap van keizer Alexander haar wachtte. Ze was
schooner dan ooit en de majesteit van haar optreden verhoogde hare waardigheid. Ze had de bewustheid eene taak
te vervullen, ook in 't belang van 't vaderland en 't Koningshuis, want ze hoopte nog van den Franschen Keizer te verkrijgen, dat de stad Maagdenburg, ofschoon aan den linkeroever
der Elbe gelegen, Pruisisch blijven zou. Napoleon liet
zich niet lang wachten, en achter hem aan hinkte T alle yr a n d. Na de gebruikelijke plichtplegingen, ging L ouise
recht op haar doel of en sprak van 's keizers grootmoedigheid bij het vaststellen der vredesvoorwaarden. Het gesprek
onder vier oogen kan ongeveer een uur geduurd hebben ,
toen kwam koning Frederik Wi lhelm binnen, en
Nap oleon had zich nog aan niets gebonden. Zoo kwam
het, dat Maagdenburg in den afstand van het Pruisische
land aan Frankrijk mede begrepen bleef. Nochtans is het
waar, dat de Koningin met een heel anderen dunk van
Napoleon scheidde dan ze gekomen was. De trekken van
gemeenheid in zij n gelaat, waarvan men haar had verteld,
had zij niet opgemerkt, maar wel die van zijne geestelijke
meerderheid, zijne genialiteit. Zij vond hem volstrekt niet
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leelijk ; zijn hoofd herinnerde haar aan het type der caesars.
Bekend is, dat Napoleon, gewoon het gesprek te leiden,
aan L o u is e 's gedachtenloop eene andere wending wou
geven, toen zij de politiek aanroerde, maar dat de Koningin
hem noopte bij het onderwerp te blijven. Zeker is, dat
Louise indruk maakte op N a p oleo n, en nooit is in
later tijd van Fransche zij de een smalend woord tegen
haar meer voorgekomen. Aan den maaltijd, dien Napoleon gaf, had ze hare plaats tusschen de beide keizers,
en was ze het voorwerp van vriendelijke hulde. Op de vraag
van Napoleo n, hoe Pruisen het had durven ondernemen
den oorlog tegen hem te beginnen, antwoordde ze : „de
roem van Frederi k den G r o o t e heeft ons omtrent onze
macht misleid." Een en ander had 's keizers gedachte
omtrent haar geest en karakter verhoogd, en aan den
avond van den dag sprak hij met groote waardeering van
haar zielenadel ; maar hij was niet gewoon aan vrouwen
stem in de politiek te verleenen, en zijn wil. om Pruisen
als staat klein te maken bleef dezelfde. Zoo kwam het, dat
koningin Louis e's weerzin tegen den indringer zich weer
verhief, toen. Napoleon aan. koning Frederik W ilhelm den vernederenden vrede van Tilsit opdrong. Maar er
viel aan de omstandigheden niet te veranderen; voorshands
was berusten in 't onvermijdelijke harde plicht, en voorbereiding tot een beteren tijd de eenige troost. Gelukkig
waren in deze periode van leed de inzichten des Konings
omtrent zekere verouderde regeeringsbeginselen en nog
meer omtrent de raadslieden, die hem tot heden de
besten hadden geschenen, zeer gewijzigd. Van nu of aan
is in alles het streven merkbaar der Koningin om haar
gemaal te omringen met de beroemdste mannen van het
land. Het gelukt haar de overkomst naar Memel te
bewerken van Von Stein: „hoe gelukkig ben ik, dat
hij weer hier is ; ja sedert ik hem weer aan 't hoofd der
zaken weet, is 't mij als kan ik 't hoofd hooger oprichten.
Want hij gaat uit van de verheffende gedachte den zedelijken,
godsdienstigen, vaderlandschen geest in de natie te wekken,
haar weer moed, zelfvertrouwen en offervaardigheid, die tot
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onafhankelijkheid leidt, in te boezemen. Hij wil voorbereiding
tot een beteren toestand en naast de noodzakelijke wijzigingen in 't binnenlandsch bestuur eene betere regeling
van de financier'. en 't krijgswezen. De koning heeft hem
goed ontvangen en hij van zijn kant heeft oude grieven
vergeten en zich ter beschikking gesteld." Wel was kabinetsraad B e y m e, dien Stein niet naast zich dulden kon, nog
gehandhaafd, maar Louise heeft alles gedaan om Stein
tot geduld te stemmen ; zij zal niet Oaten, v66r B e y m e
ontslag heeft. Van den anderen kant gebruikt ze al haar
invloed om Stein, den man van talent en goeden wil, van
kracht en energie, te bewegen Loch in alles de vormelijkheld des konings te ontzien. Wat Stein ontbrak, was de
wijsheid om in den koning altijd den koning te zien. Hij
wist niet altijd nederig genoeg te zijn. De Koning had de
eigenschap, die we in zijn kleinzoon keizer Wilhelm
terugvinden, en die Bismarck zoo wist dienstbaar te
maken aan het gewenschte historische verloop der Duitsche
machtsontwikkeling : hij had behoefte aan 't gevoel de
leider to zijn, ook in de oogenblikken, als hij geleid werd.
En nu is het Louise 's taak geweest, de tekortkomingen
in den vorm bij Von Stein goed te praten bij den
koning, en de hooge eischen des konings to verzachten
bij den raadsman der kroon, nu hij den staat kwam redden.
In Januari 1808 was de koninklijke familie van Memel
weer naar Koningsbergen teruggekeerd, en begon er wat
licht to komen in de anders zoo donkere toekomst. Met
de opvoeding der kinderen had zij voorspoed en met name
haar tweede zoon, de latere keizer W i 1 h e lm, groeide
op als een eenvoudige verstandige knaap. Aan eigen ontwikkeling werkte ze krachtdadig en het waren vooral historische studien, waartoe ze zich voelt aangetrokken. Het werpt
een eigenaardig licht op de geringe mate van kennis en
algemeene ontwikkeling der aanzienlijkste vrouwen uit dien
tijd, als we vernemen Welke vragen koningin Louise nog
te doen had om b.v. de voorlezingen van prof. S ii v e r n
over algemeene geschiedenis te kunnen begrijpen. „Welke
oorlogen worden de Punische oorlogen genoemd ? Waren
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die alle tegen Carthago gericht ?" „Wat is hierarchie eigenlijk ?" en dergelijke moeilijkheden, soms nog eenvoudiger
quaestien, moesten aan de koningin nog opgehelderd worden,
wilde zij met hare stu.dien voortgang maken. Intusschen
blijkt nit de oprechtheid, waarmee ze hare onkunde belijdt,
niet alleen de eerlijkheid en bescheidenheid der vraagster,
maar ook de ernst van haar studieplan. Het is geen wonder,
dat het getuigenis van Wilhelm van Humboldt, die
destijds in Koningsbergen haar omgang genoot, over den
gunstigen invloed van haar voorbeeld in zake wetenschap en
kunst, haar ten hoogste vereert. Licht te vergeven bij al dit
goede is het haar, dat ze niet geheel vrijbleef van de bekoring
der mystieke richting in die dagen, welke door Juliane von
K r ii dene r, de vriendin van keizer Alexander, werd
verkondigd , Licht te vergeven ook, dat zij tegen den raad
van Stein in, de uitnoodiging aannam van eene plezierreis
naar St.-Petersburg, waar ze met haar gemaal de gevierde
gast des keizers zou wezen. In de eentonigheid van het
Koningsbergsche leven mocht, meende zij, deze zoo gewenschte afwisseling wel een weinigje vreugde brengen. Spoedig
genoeg kwamen de dagen van tegenspoed en droefheid
Loch ook die vreugde weer vergallen. Eerst de onvoorzichtige brief van Stein over de Pruisische plannen om
te zij ner tijd Napoleon te kunnen wederstaan, gericht
aan zijn vriend Wit t genst e i n, welke brief helaas in
Napoleon's handen viel en openbaar gemaakt werd :
Stein moest vluchten. Toen kwam het mislukken van den
opstand in Spanje tegen Napoleon's macht, en de angst,
dat welhaast de oorlog van Frankrijk tegen Oostenrijk
het vernederde Pruisen dwingen zou hulptroepen te leveren aan den Franschen keizer. „Pruisen tegen Oostenrijk !
Wat moet er dan van Duitschland worden", schreef ze in
groote wanhoopsdroefheid. Het was haar verjaardag
geweest, en de stad Koningsbergen gaf een groot feest.
(10 Maart 1809) : „mijn geboortedag was een dag der
verschrikkingen voor mij. Het hart was me verscheurd.
Ik heb gedanst. Ik heb geglimlacht. Ik heb den leiders
van 't feest vriendelijkheden gezegd, en . . . ik wist me
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van droefheid niet to bergen" „Ik geloof aan geen
toekomst meer op aarde. God weet, waar ik zal begraven
worden; misschien niet eens in Pruisischen grond. Oostenrijk zingt zijn zwanenzang, en dan, adieu Germania !"
E4n oogenblik kwam er nog weer vreugde in haar hart,
n.l. toen aartshertog K arel Napoleon bij Wagram
overwon. Maar 't was ook niet meer dan een oogenblik.
Want nogmaals zegevierde „het genie van den Franschen
keizer" en het diep verslagen Oostenrijksche hof moest
nog goede mines maken bij slecht spel en aan Napoleon
de 18 jarige prinses Louise tot vrouw afstaan, opdat de
nieuwe Fransche heerscher bij haar een zoon zou kunnen
verwekken en aldus aan de Napoleontische dynastie eene
blijvende plaats onder de vorstenhuizen van Europa verschaffen. Al deze dingen waren aanduidingen der donkerste
toekomst en het was nog een troost voor de Koningin,
dat haar eersteling, hare oudste dochter, dood ter wereld
was gekomen. „Ware zij in leven geweest, wie weet, of
ze niet het offer had moeten worden van Napoleon's
eerzucht". Niets leert zoo duidelijk de stemming kennen,
waarin Louise van Pruisen in deze dagen verkeerde ; en
niets geeft een zoo goed denkbeeld van den adel van haar
geeft en gemoed, als de brief aan haar vader.
„Beste Vader !" schreef de Koningin, in Mei 1809.
„Met ons is het uit ; zooal niet voor altijd, dan toch voor
heden. Voor mijn leven hoop ik niets meer. 1k heb mij
onderworpen, en in deze onderwerping, in deze beschikking
des hemels, ben ik nu kalm; en in dusdanige rustigheid
zoo al niet gelukkig naar 't aardsche, dan toch, wat iets
meer zeggen wil, gelukzalig naar de ziel. Het wordt mij
steeds duidelijker, dat alles komen moest, zooals het gekomen is. De goddelijke Voorzienigheid leidt onmiskenbaar
nieuwe wereldtoestanden in, en het zal eene andere orde
der dingen worden, want de oude heeft zich zelve overleefd en is als afgestorven ineengestort.
„Wij zijn ingeslapen op de lauweren van Fr e d e r i k
den G r oot e, die, als de heer der eeuw, een nieuwen tijd
schiep. Wij zijn met dien tijd niet meegegaan en derhalve

KONINGIN LOUISE VAN PRUISEN.

415

overvleugelt hij ons. Dit ziet niemand helderder in dan
de Koning. Zooeven nog heb ik hierover eene lange bespreking met hem gehad, en hij zeide telkens in zich zelve
gekeerd : „Dat moet ook bij ons anders worden." Ook het
beste en meest overlegde mislukt, en de Fransche keizer
is althans sluwer en listiger. Ofschoon de Russen en
Pruisen als leeuwen gevochten hebben, moesten we, niet
overwonnen, Loch het veld ruimen, en de vij and bleef in
't voordeel. Van hem kunnen we veel leeren, en het zal
niet verloren zijn, wat hij gedaan en uitgericht heeft. Het
zou zondig zijn te zeggen : God was met hem want klaarblijkelijk is hij een werktuig in de hand des Almachtigen
om het oude, dat geen leven meer heeft, te begraven.
„Voorzeker, het zal beter worden : dit waarborgt het
geloof aan 't volmaaktste Wezen. Maar het kan slechts
goed worden in de wereld door de goeden. Daarom geloof ik ook niet, dat Keizer Napoleon stevig zit op zijn
thans zeker schitterenden troon. Stevig en rustig is alleen
waarheid en gerechtigheid en hij is slechts politiek, dat
wil zeggen : hij richt zich Diet naar eeuwige wetten,
maar naar nu aanwezige omstandigheden. Daarbij bezoedelt hij zijne regeering met vele ongerechtigheden. Hij
meent het niet eerlijk met de goede zaak en met de
menschen. In zijne grenzenlooze eerzucht meent hij slechts
zich zelf en zijn persoonlijk belang. Men moet hem meer
bewonderen dan men hem beminnen kan. Hij is door zijn
geluk verblind en meent alles te kunnen. Bovendien is
hij zonder eenig maat-houden, en wie geen maat weet te
bewaren, verliest het evenwicht, en valt. Ik geloof vastelijk
aan God en dus ook aan eene zedelijke wereldorde. Maar
die zie ik niet in de heerschappij van 't geweld, en daarom
leef ik in de hoop, dat op dezen boozen tijd een betere
volgen zal. Pit hopen, wenschen en verwachten alle betere
menschen. Door de lofredenaars van 't heden en hun grooten held moet men zich niet van zijn stuk laten brengen.
„Beslist en onmiskenbaar is alles, wat gebeurd is en
gebeurt, niet het laatste en goede, zooals het worden en
blijven zal, maar slechts wegbereiding naar een beter doel.
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Dit doel zelf schijnt intusschen op verren afstand te liggen ,
wij zullen 't waarschijnlijk niet bereikt zien en v66r dien
tijd sterven. Zooals God het wil , en alles, gelijk Hij het
begeert. Maar ik vind troost, kracht en moed en blijmoedigheid in deze hoop, die diep in mijne ziel ligt. Immers
is alles hier in de wereld slechts overgang. Wij moeten
voort. Zorgen wij slechts daarvoor, dat we met iederen dag
rijper en beter worden."
Rijper en beter worden ! Wie in 't leed en de vernedering tot deze levenswijsheid geraakt, heeft het recht
tot voorbeeld gesteld te worden. „Al wie door ootmoed
wordt herboren, is van het hemelsche geslacht." En het is
te verstaan, dat de hooge vrouw, het toonbeeld eener
koninklijke majesteit, zooals er niet vele geweest zij n, voor
haar yolk de onvolprezen martelares is geworden, door wie
al het leed en de onspoed der tijden werd gedragen met
berusting ja, maar tevens met de zekere hoop, dat het
Duitsche yolk de kracht om zich weer te verheffen in zich
had. Dat zij den dag der opstanding nit den smaad niet
heeft mogen beleven, is eene reden te meer geworden om
hare nagedachtenis eerbiedig te huldigen. Het laatste jaar
van haar leven is nog een betere tijd voor haar geweest ,
een tijd van diepen weemoed wel, maar toch ook een tijd
van zielenvrede door huiselijk en familiegeluk. Haar huwelijk
met koning Frederik Wilhelm is haar altijd eene bron
van zegen geweest, maar dat het onderling vertrouwen en
de gelijkheid van inzichten der beide echtelieden in de
periode van tegenspoed en rampen versterkt en gegroeid
is, valt niet te betwijfelen. Louis e's toon over de aanhankelijkheid van haar gemaal wordt steeds inniger, en de
dankbaarheid van den Koning aan de Vrouw, die hem
geraden, gesteund en gesterkt heeft, oprechter. Het huwelijksgeluk had de wij ding gekregen van toenemende eensgezindheid in dagen van smart.
En natuurlijk waren de beide echtgenooten gelukkig in
hunne kinderen. „Onze kinderen," schreef Louise aan haar
vader, „zij n onze schatten," „en onze oogen rusten vol hoop
en vertrouwen op hen. Omstandigheden en omgeving voeden
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den mensch op, en voor onze kinderen zal het goed zijn,
dat zij den ernstigen kant des levens reeds in hunne jeugd
hebben leeren kennen." Ze leefde gaarne in de gedachte,
dat het voor die kinderen nog eenmaal beter worden kon :
„ik beklaag me niet, dat mijne levensdagen in deze ongeluksperiode vielen. Misschien gaf mijn aanwezen aan kinderen het leven, die eens tot het welzijn der menscheid
zullen bijdragen." Heel verstandige opmerkingen, die een
goeden paedagogischen kijk op 't jonge prinsenvolkje geven,
komen nit Louise 's pen, b.v. deze omtrent haar derden
zoon K a r 1: „zijn onophoudelijk vragen brengt me dikwijls
in verlegenheid, omdat ik het niet altijd beantwoorden kan
en mag. Maar het teekent toch weetgierigheid, ofschoon
somtijds ook, als hij slimmig glimlacht, nieuwsgierigheid."
Hare 0 ochter Alexandrine wordt door haar „le petite
autocrate" genoemd, want „ze heeft zoo iets gedecideerds
en potsierlijks over zich ; ze heeft aanleg voor het satirieke".
Maar hare oudste dochter Frederik e Charlotte is „rein
als goud, goed, zacht, vroolijk." Louise verkwikte zich aan
zooveel heerlijks. Verder werd haar tijd van bezig genot
ingenomen door veel goede lectuur [o. a. van den Wilhelm,
Meister], door breedvoerige correspondentie met hare Meeklenburgsche familie, en door den omgang met mannen
van naam en beteekenis. „Met goede boeken, een goed
geweten en eene goede pianoforte," heeft ze in moeilijke
dagen veel omgang gezocht en troost gevonden.
Einde 1809 kwam de zon der hoop weer boven haren
horizon. De oorlogsschuld aan Napoleon was nog wel
niet afbetaald, maar 't was toch vrede en de Fransche
bezettingstroepen verlieten den Pruisischen grond ; de
koninklijke familie keerde naar Berlijn terug. Den 23sten
December, juist 16 jaren na haar eersten blijden intocht
ter Pruisische hoofdstad, kwam koningin Louise in het
koninklijk paleis terug : „code zij dank, dat ik hier ben ;
alles is hier zooveel lichter to dragen !" Zij had het geluk
den trouwen raadsman Von Hardenber g, eens door
Napoleon 's eisch nit 's Konings dienst ontslagen, maar
die nu met toestemming van den Keizer weer aan 't hoofd
0. E. X9
27
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der zaken gesteld mocht worden, bereid te vinden, de
moeilijke taak om de Pruisische financien te regelen, op
zich te nemen. Door Eardenberg's wijs beleid en beheer
mocht het gelukken de schuld aan Frankrijk te kwijten,
en Silezie, dat anders aan Napoleon in mindering der
schuld moest afgestaan, te behouden. Onder deze omstandigheid kon de koninklijke familie aan eenige ontspanning
denken, en alzoo werd besloten tot een reisje naar Strelitz,
naar Louise 's vader, den groothertog.
De Koningin was letterlijk uitgelaten van blijdschap.
Zij is „dol van plezier", ze „weet zich niet te bergen van
genot" : „wij brengen geen dokter mee ; als ik den hals
breek, zal II ieronymi (haar vaders medicus) hem wel
weer heel maken," schreef ze aan haar vader. En aan haar
vriendin Louise Radziwill zond ze haar grafschrift :
„Louise Wilhelmine Auguste Amalie, Reine de
Prusse, geborene Prinzessin von Mecklenburg, nee le 10
mars 1776, f dat weet ik nog niet !"
Den 25 sten Juni ging de Koningin op reis, den 28sten
was ze in haar vaders paleis aangekomen. Hare vreugde
over het wederzien der familie was echter niet onvermengd ,
er liep weemoed onder, eene soort voorgevoel, indien dit
bestaat, van naderend leed: „Ich bin zitterig and beberig de
toute la journee fatiguante et touchante que f ai passje," schreef
ze aan den Koning, die pas drie dagen later aankwam, en
wien het niet ontging, dat hare stemming zoo afwisselend
vroolijk en somber was. Van Strelitz uit werd een rijtoer naar
't lustslot Hohenzieritz gedaan, want na een paar dagen
toe' vens alhier was 't plan, weer naar Berlijn teru.g te keeren.
Maar des anderen daags was de Koningin heel niet wel;
ze had kramp in de borst en hoestte veel. De doctoren
Heim en Hieronymi zagen er echter geen dadelijk
gevaar in en hoopten, dat een paar dagen rust herstel
zouden brengen. Maar het was niet zoo ; ze moest te
Hohenzieritz blijven en de Koning keerde den 30sten Juni
alleen huiswaarts. Ook hij was spoedig daarna wat koortsig
geweest, maar gelukkig weer beter. Toen kwam 't bericht
van medicus Hieronym i, dat de Koningin niet vooruit
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ging. Den 17den Juli werd dokter Heim weer ontboden,
en die vreesde het ergste. Zijne Majesteit moest dadelijk
overkomen, eer het telaat werd. Zoo geschiedde, en in den
vroegen ochtend van den 19 den kwam Zijne Majesteit met
de beide oudste prinsen op Hohenzieritz aan. Koningin
Louis e was heel goed bij kennis : „het is toch beter bij
elkaar te zijn, dat geeft toch meer troost," zei ze, vreugdestralend, then de Koning haar ziekbed naderde. Zijne
Majesteit was bijna wanhopig van smart : „als ze niet van
mij was, zou ze leven ; maar nu ze mijne vrouw is, zal ze
sterven," zeide hij. „H e i m, ben ik niet een ongelukkig
man ?" Voor Louise waren inderdaad de uren geteld ; zij
nam afscheid van hare omgeving, van hare familie, van
hare zoons. Hare benauwdheden namen schielijk toe, maar
nog met hare laatste woorden troostte zij den Koning,
sprak hem van Hardenber g, den trou wen raadsman, en
van de opvoeding der kinderen. „Heb maar geen vrees, ik
sterf niet," en „Neer Jezus, maak het kort," waren hare
laatste woorden.
In den ochtend van den 19den Juli 1810, des morgens
te negen uren, was ze ter eeuwige rust ingegaan. Ze was
34 jaar oud geworden.
Den 27 sten Juli werd haar stoffelijk overschot in den
Dom te Berlijn bij gezet , maar den 23 sten December 1810
werd de onvergetelijke Koningin in den nieuwen grafkelder
aan het erode der Dennenlaan in het Charlottenburger
park overgebracht. Vijf jaren later had Christiaan
Rauch voor het mausoleum zijn beroemd praalgraf voltooid, het schoonste beeld, dat van de overledene gebeiteld
is. Daar rust zij in vrede ! — Toen ze gestorven was, ontstond onder haar treurend yolk de legende, dat zij aan een
gebroken hart was heengegaan. De martelaarskroon verhoogde den eerbied voor de jonge, schoone overleden
majesteit. Zij was immers de martelares geweest voor de
goede zaak. Zij had in alles den beteren weg gewezen.
Zij had de beroemde mannen als raadslieden der kroon
begeerd en talent en karakter het hoogst gesteld. Toen de
Hood tot het hoogste klom, had ze hare juweelen afgestaan
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om de oorlogsschatting te helpen betalen. Was ook niet
op haar woord en voorbeeld de deugd van huiselijkheid
en goede zeden uit het koninklijk paleis de woningen der
aanzienlijken weer binnengegaan, waar kuischheid en
huwelijkstrouw verloren schenen ? En had niet de ware,
oprechte vroomheid, het geloof in een leidend godsbestuur,
in haar de hoogste vertegenwoordigster gekregen ?
Nu was zij henengegaan, in de dagen van Pruisen's
onspoed en leed. Zij mocht het niet beleven, dat de ure
van den bevrijdingsoorlog sloeg, en heeft den jubel niet
gehoord na de overwinning. Zij heeft het herstel van 't
oude Pruisische koninkrijk en het terugwinnen der WestElbische provincien niet meegevierd. Maar zij werd daarom
niet vergeten. Het woord van den ouden B 1 ii c h e r, then
de verbondenen na den slag bij Waterloo Parijs binnentrokken : „Nu is Koningin Louise gewroken !" vond weerklank in alle Pruisische harten. Haar naam is een symbool
geworden. In de huizen van armen en rijken wordt hare
nagedachtenis in hooge eer gehouden. Overal vindt men
haar beeld in marmer en brons, of in schilderij en photographie. Men denkt aan haar als aan een heilige, en een
bezoek aan hare grafstede is eene bedevaart.
Wie zoo geeerd wordt door het nageslacht, houdt ook
het geloof leveed onder ons, dat ware grootheid te huldigen nog altijd eene zielsbehoefte der menschen is. Hare
nagedachtenis is als de wierookgeur bij eene uitvaart, die
de zinnen der omstanders wil opvoeren tot het hoogere !

MADRID
DOOR

B. P. WIGGERS—VAN IJSSELSTEIN.

Overvolle straten, boulevards-venters, electrische tram,
modieuse winkels en wandelaars, pleinen met Parijsachtig
gewemel — was het mogelijk dat we slechts enkele uren
to voren, den als toreador gekleeden inwoner van Cuenca
vriendelijk hadden gegroet, zooals hij daar, zittend op het
ezeltje met zijn kleurig hoofdstel, de eenzame bergen
inging ? Ons leek of Madrid een vreemd figuur maakt in
Spanje ; een indruk als men krijgen zou wanneer men
een modernen roman tusschen oude folianten van perkament of een modeplaat ontdekte tusschen oude etsen en
gravuren. In de eerste uren lijkt een wandeling door
Madrid van alle belangrijkheid ontbloot. Men is lichtelijk geprikkeld door het al-dagsleven, door het gewoon
internationaal uiterlijk der stad. Sevilla, Cordova, Granada,
Ronda, Murcia, Toledo, Cuenca, alle steden hadden een
eigen cachet, een geheel van elkander verschillend uiterlijk, elk Bier steden leek ons als een persoon, terwijl
Madrid ons was als een fotografie van elke willekeuri ge
groote stad in Europa. Maar — men gaat ook niet naar
Madrid om Madrid maar om Velas qu e z.
Overweldigend zijn de schatten binnen de muren van
het paleis op het Prado. Het werk van alle groote mannen
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die Spanje's roem hielpen maken is pier aanwezig. Murillo
heeft er zijn vroege mooie werk, zijn kinderfiguren, T heotoc o puli (El Gr e c o) schijnt ons in zijn vage kleuren bijna
modern, soms doen zijn overdreven lange figuren met
smalle hoofden wonderlijk aan. Zijn werk is zeer ongelijk.
Bij tijden staat men voor een doek, treffend door raken
toets en temperament-voile factuur. Ribera heeft nit
geheel anderen aanleg gewerkt , terwijl El Greco soms
spookachtig aandoet, heeft Rib era in zijn kleursoliditeit,
zijn veropgevoerd model4 iets van ooze Hollanders. Z u rb a r an met zijn monnikken, in scherpe belichting, stag en
stroef pakt steeds weer om de innerlijke waarneming waarvan
zijn werk getuigt. De H e r r e r a's waren ook onder Spanje's
groote mannen, er is veel gemak en vlugge toets in het
werk, maar het laat geen bezielenden indruk achter.
De groote, grillige, eminence Goya is in zijn zwaardscherpe satiren het schoonst en aangrijpendst. Maar
grooter dan het grootste is Velasque z' werk. In de
rustig verlichte zaal te zitten omgeven van het werk van
dezen meester is een heerlijkheid. Ze komen dan langzaam
aan tot u, de ruiters, de dwergen, de voornamen, de menschen in een woord, want Velasquez schilderde geen
figuren met kleeding en houding van zijn tijd, hij schilderde
menschen wier gelaat u als bekend voorkomt, wier gebaar
zoo natuurlijk is als of ge het spiegelbeeld van een levend
wezen voor u ziet.
Heerlijk mooi van kleur en techniek zijn Velasquez'
dwergen met het Porsche roodbruin en diep-groen
als fonds, dan ziekelijk lijdend en teer, dan sprankelend
van geest maar bovenal een menschelijk gelaat. Voornaam en hoog zitten de Filipsen te paard of staan achteloos !voor zich ziende in landschap of zaal. Oneindig
fijn en teer zijn de vleeschtoonen, de blauwige aderen
onder de doorschijnende huid. Terecht wereldberoemd
is : „de overgave van Breda" onder den naam. van
Las Lanzas.
Treffend is de figuur van Esopus en van zulk een
doordringende realiteit dat ze u voor altijd bijblijft en
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Loch is het bruinroode kleed slechts een met terpentijn
aangewasschen tint. In zware goudkleur straalt „de Weefsters" „Las Hilanderas". Licht glanst van de groote
vrouwenfiguur op den voorgrond. Enkele levensgroote
portretten in zwart gewaad doen denken aan ter Borg h.
Maar het wonderbaarlijkst was mij V elasquez in zijn
kleurloosheid als het ware, wanneer alles als in zilver
schijnt gedrenkt. Geen kleur trekt of vleit, geen schaduw
verhoogt de tegenstelling : het licht ; in het meest sober
gamma bereikt hij een voornaamheid die hem tot een
der grootsten maakt die de eeuwen voortbrachten. En
sober als zijn kleur is zijn opvatting van het menschbeeld.
Bij hem geen geiclealiseerd gelaat, geen waaiende, pompeuze draperieen ter verheerlijking van het misschien
arm gegeven ; V elasquez durfde de werkelijkheid aan,
zijn klare blik verlangde geen zoete madonna's of schoone
godinnen, hij voelde zich als forsche kracht tegenover de
natuur en wat hij voor zich zag overweldigde hem meer
dan eenige fantaisie vermocht te doen. Hij greep als het
ware de natuur met vaste hand en dwong zich die weer
te geven met dezelfde kracht als hij er zich geboeid door
voelde. Door deze kwaliteiten wekt zijn hoofdwerk : „las
MeniTias", verbeeldend de kleine dochter van Filips IV
en haar omgeving, zulk een diepe 4motie. Een blank
maanlicht schijnt over het doek te zweven. Wit gekleed
is het kleine princessefiguurtje dat met die wonderlijk
verren blik voor zich uitziet, dien alleen kinderen kunnen
hebben. In duisterder gamma van wit zijn de twee vleiende meisjesfiguren die het kleine princesje met Leer gebaar omgeven. De dwerg met zijn pond, de andere figuren
lossen zich als het ware op in het zilveromschenen drietal.
Luca Giordano noemde Las Menifias (la Famille) de
theologie der schilderkunst en waarlijk is het, wanneer ge
voor het doek staat, of een vroom gevoel u doortrilt.
Behalve R e m b r and t, ofschoon hij een anderen weg
ging, heeft niemand in dat tijdperk die hoogte, die zuivere
en als immaterieele schoonheid in zijn werk bereikt als deze
Spanjaard die als helder ziende, boven conventie en boven
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zijn tijd stond. Op nieuw en ganschelijk nit zichzelf schiep
hij een kunst die niet vOOr hem was en op welken weg
ook na hem geen volger den voet zou zetten.
In alle tijdperken van zijn werkkracht is hij belangrijk. lletzij hij gewetensvol en met pièteit zich verdiept
in vorm en karakter, hetzij de hevigheid der kleuren op
hem inwerken, hetzij hij spelend zijn breeden kwast laat
zwieren en ofschoon het doek maar even geraakt is Loch
een solide massiviteit bereikt, hetzij als los van alle
kleur en materie het levee' zelf in verhoogde aspiratie
altijd, in alle phrasen op elke sport van zijn
weergeeft
kunnen heeft V elasquez meesterstukken voortgebracht.
De kostbare verzameling in de benedenruimte de
Salas de Alphonso XII zijn vol van de heerlijkste
primitieven die de wondere bekoring hebben van den geest
dier tijden : het prachtige nuchtere, niet picturale, de gewetensvolheid der eenvoudigen als het ware van koninklijke onbewustheid.
Geen wonder dat de Paseo del Prado de trots is van
elken Madrileen. Ook op ons maakte de breede avenue
een grootscher indruk dan de Champs Ely34es maar men
vindt er niet een Place de la Concorde, geen Arc de
Triomphe Madrid moge het mondaine Parijs trachten
nabij te komen, het historische Parijs met zijn heerlijke
kerken en paleizen, het mooie Parijs is er niet te vinden.
Echter is het koninklijk paleis voornaam en vorstelijk.
Dagelijks in den morgen is er een kleine parade op het
voorplein en speelt het muziekkorps het volkslied. Ons
nuchteren Nederlanders lijkt het een vertooning die een
hoogst bijzonder karakter heeft. Onder de schaduw der
colonnaden staat een dichte menigte die het marcheeren
en paradeeren op het zonnige plein volgt. Bereden manschappen en mannen te voet gaan langzaam over het
groote plein, cavalerie-officieren, blinkend in hun uniformen
galoppeeren of en aan, bij elk bataljon waaien kleine vlaggen.
Over de borstwering die het plein afsluit, ziet men ter
eene zijde de troostelooze verte en de sneeuwtoppen der
Guadarama. Van die sneeuwtoppen komt de gure, scherpe
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wind die Madrid berucht maakt. Madrileensche volksmond
zegt dat in Madrid de wind zoo fijn en scherp is dat ze
een mensch ombrengt en Loch geen kaars doet uitwaaien.
Het gevaar voor longaandoening is er zeer groot. Wij
echter troffen heerlijke zon, die wel is waar door haar
hitte Madrid ondragelijk kan waken, maar die Coen koesterend was als een lentezon in Holland. In den namiddag
stappen in het mooie park El Retiro, in de Paseo de Recoletos elegance equipages met den elegant gekleeden beau
monde van Madrid. Het is er dan een dichte foule in de
prachtige lanen en de stad spreidt dan een weelde ten Loon
die begrijpelijk maakt, dat een Spanjaard Madrid boven
alle steden stelt. Bekend is het antwoord gegeven aan
een vreemdeling die de stad niet kende. De verbaasde uitroep was : „men zou het nauwlijks voor mogelijk aannemen."
Nabij het paleis is een kostbare en prachtige verzameling wapenrustingen bijeengebracht, eigendom van de
kroon. Meer dan 300 jaren lang vermeerderden de verschillende vorsten deze collectie en nergens is zulk een
volledig beeld van de kunst der wapensmeden verkrijgbaar
als in de Almeria. Prachtig zijn de geciseleerde, stalen
harnassen, de zilveren en gouden helmen, gedreven, versierd door kunstenaarshanden. Deze verzameling is met
de uiterste zorg en smaak gerangschikt. Niet harnas naast
harnas, kleed na kleed. Neen, binnengekomen ziet men
in verbeelding een foule ridders hoog to paard. Men kan
zich op een feest, op een tournooi denken. De ridders in
glanzende wapenrusting, de vederbos wuivend, de paarden
in geweldig harnachement voor een deel bedekt met
kostbare kleeden geborduurd met de wapens hunner bezitters. Trotsch het gepluimde hoofd schuddend stOven
ze brieschend vooruit, de kleeden sleepend langs hun sterke
leden. De ruiter met de lange lans zat als vastgeklonken
aan zijn paard, staal op staal. Menig harnas was tot in
de kleinste geledingen versierd met kostbaar metaal, geciseleerd, gedamasceerd, genielleerd. De rijkdom aan pantsers, schilden, helmen, harnachementen hier bijeen geeft
een denkbeeld Welk een weelde in die tijden zulk een nit-
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rusting zijn kon. Dolken, speren, handschoenen, zwaarden,
helmen, schilden in kostbaar materiaal, ingelegd met ivoor
en edelgesteenten die rij aan rij fonkelden aan gevest van
degen of aan pistool, men ziet ze hier in menigte, zelfs de
sporen flonkerden menigmaal van schitterende steenen.
Kinderharnassen en zelfs harnassen voor lievelingshonden
completeeren hier de collectie. Welk een tijd van prachtvertoon, welke romantische ridderverhalen kwamen voor
onze verbeelding, en toch — buitengekomen is men in
Madrid te veel op eenmaal in moderne omgeving om de
verbeelding te laten doorwerken. Nauwelijks zijn de deuren
van het gebouw achter u gesloten, of ge behoudt slechts
herinnering van een museum van kunstschatten uit vroeger
dagen ; de voorbijsnorrende trams, het ratelen van rij tuigen
vergt weer uw aandacht, de fantaisie die aan het tooveren
was wordt niet bestendigd.
In de verlaten oude steden met hun stilte die onmiddellijk opvalt doordat geen wielend geraas haar verstoort,
gevoelt ge u als meeleven in de oude tijden, terwijl u van
de Armeria een herinnering blijft als van een schoon
tooneelspel met chevaleresque vertoon.
Een tooneelstuk geleek ons ook de menigte die naar
de stierengevechten trok. In feeststemming gingen duizenden te voet er heen in Zondagsche kleedij. Anderen reden
in voile wagens, bespannen met twee en vier muilen, naar de
arena, deftige rij tuigen snorden voorbij met dames en heeren
in galatoilet. In deze omgeving paste en zag men ook nog
een enkele maal de witte kanten mantilla, de donkere roos
in het glanzende haar, de kleurige waaier, de stralende
oogen. Op de Avenue geleidend naar de arena was het
overvol, mannen schreeuwden hun koopwaar uit, ventten
hun blaadjes met de portretten der toreadors en der stieren
die zouden kampen. Telkens schoot in vollen galop en
kleurig costuum een picador of toreador te paard tusschen
de menigte door, ze werden enthousiast nageoogd. Het was
ons begrijpelijk dat er populaire strijders zijn en begrijpelijk dat het een winstgevend en door velen benijd vak is,
maar onbegrijpelijk ten eenenmale was het ons hoe een
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eenigszins ontwikkeld mensch het sarren, afmatten, het
dooden eindelijk van zulke dieren kon gaan zien voor genoegen. Men zeide ons nienigmaal dat wie eenmaal in Spanje
is, gedreven wordt naar de stierengevechten. Bij ons daarentegen welde meer en meer een tegenzin op, geen de
minste lust bekroop ons binnen te gaan, toen we een der
matadors, waarschijnlijk een beroemde, deftig in zijn rijtuig
zagen voorbijsnorren. De picadors met hun Lange lansen
en povere paarden, de toreadors die steeds in snellen galop
voorbij joegen, hun pakjes waren op den keper beschouwd
sjofel en hun aanstaand gevecht kon ons niet warm maken.
En toch had onze hospita in de Calle Mayor ons een opgetogen beschrijving gegeven van de feesten. Haar nog
knap en zuiver regelmatig gezicht kreeg op eenmaal een
geheel andere uitdrukking toen ze er van vertelde en de
„mantilla blanca" parer meisjesjaren te voorschijn haalde.
Ze sloeg die met bevalligheid over het donkere hoofd, stale
vlug een bloem in het haar en op de borst, agiteerde haar
waaier met zilveren paljetten en met onnavolgbaar geestdriftig gebaar strekte ze haar hand uit en riep : „a los
toros", bezield door een ons onbegrijpelijke emotie. Toch
was die vrouw zacht, vriendelijk en vroolijk, een vleiend
moederke voor haar dochter, een huiselijke zorg met haar
mooi gelaat, maar — de stierengevechten maken heete
hoofden — en koude harten.
Juist toen we te Madrid waren wend in het paleis een
prinsje geboren.
Van de balcons der stedelijke paleizen hingen kostbare
gobelins of zware stoffen geappliqueerd met de wapens van
Spanje of van oude vorstenhuizen, ook over de balcons
van patricische woningen waren kostbare antieke stoffen
gespreid. Gaanderwege zag men de groote winkelmagazijnen en hotels en ook de kleinere huizen in feestkleed
en hingen kleurige stoffen, zelfs zomerspreien en tafelkleeden
uit de vensters naast de bleeke gele palmbladeren van
Elche. In allerijl werden gasbuizen en electrische geleidingen aangebracht ter illuminatie in den avond. Aan het
paleis stond een dichte menigte, de paarden der carossen
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draafden af en aan tot voor den ingang van het paleis
waar geemployeerden in schitterende uniformen de bezoekers
den weg wezen. Kanonnen schoten hunnen salvo's, klokken beierden en 's avonds was Madrid schoon verlicht.
We dwaalden last door de stad en then we huiswaarts
keerden vonden we de deur van ons fogies gesloten. Hulpeloos zagen we rond in de ledige straat; slechts een klein
dwalend lichtje kwam nader. Het bleek een lantaarn te
zijn en de drager er van vroeg ons beleefd Welk nummer we
wenschten binnen te gaan. We wezen het aan, de Wachter
haalde nit zijn wijde almaviva een sleutel, opende de deur,
streek een groote waslucifer af, bood ons die aan met hoffelijk
gebaar en wenschte ons „buona noches". We togen naar
boven met ons klein licht vol bewondering over de ongemeene gewoonte te Madrid.
Slechts enkele dagen bleven we in de hoofdstad van
Spanje en steeds weer bezochten we het Prado, ook het
Nacional Museum, de parken en avenues, we wandelden
langs de oevers en over de bruggen der Manzanares, zagen
de kleurige groepjes vrouwen die in de rivier het linnen
waschten, maar lang boeien kon Madrid ons niet. Ofschoon
elke Madrileen laag neerziet op de burgers daarbuiten,
niettegenstaande de meest opgeschroefde zegswijzen spreken
van Madrid als boven alles schoon, leek ons de stad ontbloot van alles wat begeerenswaard is in het leven. Geen
gebouw dat trekt, geen kerk die boeit, geen historie die
aan het wankelen brengt. In de drukke straten vol weelde
zijn vele bedelaars, die zich aan u opdringen, men zag hen
sons als peer gekleed, met een muziek-instrument, en hen
ziende begreep men eenigszins hoezeer armoede en misdaad
hier samengaan als misschien nergens elders. Niet ongelooflijk scheen ons de roep die uitgaat van die vele avondwandelaars en café-bezoekers op de Puerta del Sol, door
wie, zoo fluistert men, veel gedobbeld, veel geintrigeerd
en veel laags wordt uitgebroed. Madrid, waarvan de Egging
berucht is, waar op heete dagen de dood schuilt op de
hoeken der straten, wanneer de verraderlijke wind komt
van de ijzige toppen der Guadarama, Madrid is wellicht
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even doodend voor het intellect, even doodend voor moreele
hoogheid , wellicht is de aanval die de maatschappij er
doet op de ziel gevaarlijker dan die Welke de elementen
doen op het leven.
Madrid, een up-to-date wereldstad, mondaine en chic,
zou ons geheel kleurloos hebben toegeschenen, wanneer
niet de wonderster boven hare grondvesten stond, de ster
die blonk zoodat alien er heen ter bedevaart trokken, de
ster die met ondoofbare schitterino.
b straalt als een vuurlicht over de zee — V elasque z.

KINDERVERHALEN
DOOR

JUST HAVELAAR.

Wanneer ge kinderen lets vertelt, hoe voelt ge dan
die zuivere oogen naar u opgericht in felle afwachting en
onwankelbaar vertrouwen ! Elk woord werkt zoo gaaf,
dadelijk en geweldig op hen in, dat ge u wel een magier
voelt worden, die met elementaire kracht het Leven zelf
bearbeidt . . . . En wanneer ge, bij de hoogste spanning van
't verhaal, opeens een handje zachtjes en vertrouwelijk
voelt glijden in de uwe, dan weet ge u geen heerlijker roem
of hulde te droomen !
Ge hebt toen gepraat van koningen in hermelijn, van
altijd schoone prinsen, van edele of gruwzame bedelaressen
en van de feeen ook, die zachtste, lichtste incarnaties van
't goede of kwaadaardige lot.
Maar toch, de rijkste verteller raakt eindelijk leeg verteld. Gaat trouwens de vertelkunst Wet langzaam wat te
te loor ? Wie bij geval nog met takt een regelmatig relaas
weet te doen ontmoet allicht verbaasd-ironische blikken.
Men moet misschien nalef zijn om plezierig te kunnen
vertellen. Maar wat een oud-modische eisch : na1eveteit !
Men vertelt dan ook niet weer een verhaal: men praat. Of
eigenlijk : men praat zoo zeer niet meer : men leest . . . .
Kort v66r de wintersche feestdagen is 't een eigen-
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aardig kwellend genot, te staan turen voor de boekwinkelramen ; 't ligt er dan vol met die boeiende, tartende
dingen, die boeken zijn. En daar ik de herinnering liefheb,
die — dunkt me waarheid en droom zoo mooi vereenigt,
kijk ik dan bizonder graag naar wat er voor kinderen te
koop ligt.
Waar zijn, vraag ik ine droevig af, waar zijn. A i m a r d
en Cooper gebleven ? En vergis ik me, of lagen indertijd
zekere Winkel-rekken niet vol met rissen Kaptein Marry at's?
Wat een schrijver dat was ! Soms wat ruw zeiden we, maar
met een verbazend goed hart . . . . En, nietwaar ? hij preekte,
zeurde of kwezelde nooit !
Schijnt dan Marryat 's faam al eenigszins te bleeken,
de blauwe bandjes van Jules Verne liggen er nog altijd
precies zoo. Hij kon wel eens een wat te nuchter ingenieur
zijn, hij kon wel eens, midden in de oerwouden en woestijnen en steppen, het muffe geleerde-jasje vergeten uit te
trekken, de natuur wel eens door den stoffigen bril van
den schoolvos bekijken en ontijdig aan de aardrijkskundeles herinneren — hij stelde wel dikwijls teleur . maar
zoo'n pracht van een boek als Mi c h e 1 S t r o g o f met dat
al ! Wie als hij bedweepte zoo hartelijk zijn helden, en
wie moist zoo demonisch op 't spannendste moment een
hoofdstuk af te knappen, om argeloos-weg, prettig plagend,
met heel wat anders allerbedaardst weer aan te vangen ?
Die geniale man genoot ten minste zelf wat hij schreef!
En om te boeien is er geen ander auteurs-geheim.
Wanneer ik nu naar die lectuur blijf kijken, kan ik
maar moeilijk beseffen, dat ik niet een meter lager bij de
aarde meer leef. Dezelfde aandoeningen en begeerten woelen
nog in me om. Maar omvangrijker nog ! Want ook de verhalen, die ik, in den tijd dat ze mij raakten, niet liggen zag,
daar mijn oogen onder de raam-pui bleven, terwijl ik ze
later met den hoogmoed der vlegel-jaren voorbij ging, —
die trekken nu mijn aandacht wel ; en niet weinig !
Kent ge den boeken-hartstocht, lezer ? Kent ge dat
gevoel van verrukte voldoening en van eerbied, wanneer
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ge een lang begeerd boek eindelijk in uw veilig bezit weet ?
Er gaat een wijding uit van het boek. Hoe dikwijls niet
heeft 't ons getroost en geslagen en gelukkig gemaakt,
en ons vervuld, bijna zoo hevig als een levenservaring zelf!
Ik geloof in de roeping, in de beteekenis, in de kracht van
het boek. — En zoo benieuwd ik, in 't vertrek van een
vreemde, sluiksche blikken werp naar zijn bibliotheekje,
zoo onaangenaam doet mij de neuzige nieuwsgierigheid van
anderen aan, wanneer ze wie weet, uit psychologischen
ijver nog wel ! — de titels nasnuffelen der bij mij rondslingerende geschriften. Elke passie heeft nu eenmaal van
die inconsequence en weinig edele manifestaties
Een boek te koopen is dus een ernstige bezigheid; en 't
voor een ander te doen, ja zelfs voor uw vrouw of vriend,
wordt een hachelijke corvee, die zonder eenige zelfverzaking
en karakterkennis niet goed volbracht kan worden. Zullen
die persoon en dat boek elkaar wel vinden ? Want, wat
de Franschen ook zeggen of wenschen : de vrienden mij ner
vrienden zijn de mijne bijna nooit ! — Maar een boek te
koopen voor een kind ! Een groot mensch oordeelt ten
minste zelf, trekt zich mislukkingen niet al te zeer
meer aan en waardeert al met tamelijk gemak Te
waardeeren wordt immers licht een kwestie van routine.
— Maar het hulpelooze, het aan uw voorzichtige wij sheid
overgeleverde kind ?
Onlangs nog bracht ik zware oogenblikken door bij
een boekhandelaar want ik wilde een kinderboek koopen.
Mijn hemel, wat voor dorre, laaghartige of saai-sierlijke
produkten worden ons door den altijd wat landerigen
boekenknecht als kinder-lectuur aangeprezen ! Hij begrijpt
niet, dat we van onbevrediging maar al verdrietiger worden,
wij niet, wat ter wereld er voor goeds kan steken in
zoo veel geesteloosheid.
En toch — 't zij terwille der goede oprechtheid
erkend er is iets gebeurende, op dit gebied ook. Men
voelt een zeker zoekend streven bij de schrijvers, illustrators
en uitgevers van kinderboeken. Al zijn 't meest maar
fijn-bescheiden talentjes, die zich aan de verzorging der
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kinder-bibliotheek meer wijden, toch valt er de laatste
jaren een algemeene verbetering waar te nemen in Loon
en smaak, ja zelfs in stijl-begrip. Maar te saai, weet ge, te
arm, te levenloos . . . veel te slapjes toch eigenlijk . En,
naar mijn vermoeden, allerminst de goede richting uit.
Wat ik heb waar te maken of waarschijnlijk in ieder
geval
Terwijl ik het dan in dien boekwinkel en met dien
onlevenslustigen bediende zoo moeilijk had, was mijn
eerste verbazing : door wat droevig mirakel kan de paedagogische ijver van dezen tijd de „ee-uw van het kind"
nog wel ! — zoo invloedloos zijn gebleven op de litteratuur, die ons in 't ontwikkelings-leven het eerst versterken
moet ? Er is toch praktisch belang bij. Maar terwijl
iedereen wel een al of niet systematische meening heeft
over opvoedkunde, schijnen de schrijvers dier verhalen
even slecht besef te hebben van het kind, als de Veluwer
boer zich een arabier voor kan stollen. — Zoo mijmerde
ik. — Maar och, onnoozelheid ! daar ging me 'n akelig
licht op ; want neen, zoo die auteurs al nooit een kind
hadden gezien, de nieuwe opvoedkundige ideeen hadden
hun ziel, als water een spons, doortrokken.
Duizend uitingen — vluchtige en krachtige — resumeerend, lijkt me een zekere, gezaghebbende levensleer wel
eenigszins als volgt weer te geven.
Teleurstellingen, zegt men, zijn toch al onvermijdelijk,
spaar ons dus de onnoodige en maak niemand iets wijs,
wat ge niet weet en kunt bewijzen dat waar is. Wat gaan
ons dingen aan, die niemand ooit ziet ? Laat 't nu eindelijk
nit zijn met die schimmige illusies. De levensstrijd is wreed
genoeg wordt praktisch ! Want heel de rest is luxe ; en
alle luxe, geestelijk of materieel, noemt men een antimaatschappelijk kwaad. Door zijn zeldzaamheid zelf wordt
het bestaan van den puur-heldhaftige, heilige, of schoone
al ongeveer van onbelang. Menschen toch kalm bekeken — zijn engelen noch duivels. En 't was dan ook,
naar menigeens meening, veel menschelijker zoo de levens28
0. E. X 9
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condities voor alien gelijkvormig werden : geen koningen
meer en geen vodderapers, maar : nivellatie, nivellatie,
nivellatie.
Hoe werd daarbij het leven een dringend haast-je-rep-je.
Vlug en precies is de hoofdzaak overal. Richt u dus af! roept
men ons toe. Specialiseert u! Specialiseert u bijtijds, of ge
raakt onverantwoordelijk ten achter. Een school-jongen beslist al voor zijn twaalfde jaar over de keus van zijn verdere
loopbaan. We krimpen onder 't schrikbewind van 't spooksel, dat examen heet. Ja, maar vecht daar maar eens
tegen ! — En zou het dan een schuldeloos grapje zijn,
kleuters van vijf tot twaalf gevoelens aan te praten, die
ze straks weer — zelfs principieel — moeten versmoren P
Is 't leven soms een sprookje ? Of een fantastisch avontuur ? een ridder-roman ? een helden-drama, of maan-beschenen ? Spaar dus de onnoozele jeugd ! Wind ze
niet op, die toch al ijl-hoofdige stakkertjes. Geef ze alles
met beschaafde mate. Hoeveel hinder kan grootheid van
gevoel en verbeelding niet berokkenen in de praktijk ?
Bewijs maar eens je grootheid ! — Leer dus het jonge
geslacht veel liever dat nuchter beetje te waardeeren, dat
het leven ook werkelijk aanbiedt. Vertel de kinderen wat
in hun ervaring ligt, er trouw voor zorgende tusschen de
klippen der ruige avontuurlijkheid en der nooit recht zichtbare idealen fatsoenlijk door te zeilen. . .
Zoo ongeveer redeneert men, althans naar mijn totaalimpressie, de vrucht van kranten- en brochure-lektuur,
ondersteund nu en dan door wat gepraat met menschen
van opvoedkundig gezag. En laten we 't bekennen : die
soort levensbeschouwing, meer voorzichtig dan wijs, kan
haar curieuse waarde hebben. . . Ja, maar als typisch excel
toch alleen ! Montaign e, de nuchtere, was groot onder
zijn los-zwierige tijd-genooten. En die kleine, materieele
Sancho Panz a, met zijn dikken buik en leegen kop,
toonde zich een kostelijke figuur naast zijn meester, den
held der altruistische illusie. 't Zijn evenwel typen van
contrast en reactie : elke bekeerling meer maakt ze minder
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terwij1 de ruimer wijsheid vast op zich zelve kan bestaan
en juist mooier is door algemeen te worden !
En hierbij nog dit : geen dogma dat ontkomt aan de
intultieve kritiek van ons diepste binnen-wezen. Iedereen
voelt ten slotte wel, hoe dit soort praktische opvattingen
in schrille tegenspraak is met het eeuwige kinderwezen.
Zoodat de jeugd-verhalen of te zoet-sentimenteel uitvallen,
Of in een geestes-arme en doellooze wilderigheid ontaarden,
waaraan al het werkelijk groote, elk levend idee ten eenemale ontbreekt.
Opvoedings-kunst lijkt me : het zuiver evenwicht te
vinden tusschen vrijmaking en tucht, tusschen liefde en
vastheid, tusschen natuur en wet — zooals die twee elementen
dan ook in de moeder en den vader verpersoonlijkt zijn.
Maar de vormen, waarin de moederlijke genegenheid zich
uit, zijn meer altijd eender geweest, dan de begrippen, die
't strenger vaderschap noodig vindt telkens met autoriteit
van wereldsche ervaring en praktisch verstand te handhaven. Gevoel is standvastiger dan intellect !
Toch meen ik die twee-deeligheid in alle vertakkingen
van 't kinder-bestaan terug te vinden. Ja, zelfs in hun
lektuur, die toch vooral aan een drang tot plezier en
vroolijkheid moet voldoen, blijft de invloed van den tijd,
met zijn wisselende wetten, begrippen en toestanden wel
te voelen.
De verhalen van P e r r a u l t b.v. kunnen nog heel het
kinder-hart vol waken van warme ontroering : die zeventiende-eeuwer moist dus de woorden te zeggen, de voorstellingen uit te beelden, die ieder kind weer opnieuw verrukkelijk vindt om te hooren en te zien. Maar hij schreef
voor een ruig geslacht, bij vechten en wildheid groot
gebracht : veel is te rauw geworden, zou onze kincleren
kneuzen en hen bij blijven in een obsessie van angst en
ongenoten griezeling. Daar blijkt de wenteling van den
tijd, die op P errault zoo goed als op 't organisme van
onze nieuwelingen invloed oefende.
Want emotie op zich zelf is nog niets, een leegte, een
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ellendige ijdelheid. Zelfs kunst, die toch gestijlde, door
schoonheid gewijde emotie kan heeten, blijft beteekenisloos
voor hem, die er zich niet vrij genoeg aan over kan geven.
Naleve naturen, een zachte ontvankelijke vrouw, zouden
van boeken als „Madame Bovary" of Dostoiefski 's
„Misdaad en Boete" den prangenden ernst wel ondergaan —
en meer misschien dan de verwende en verzadigde boekenvraat — maar in vruchtbare bewondering nooit ! Elke ontroering, die onbeheerscht blijft, is een groote nutteloosheid.
En al het nuttelooze is schadelijk. Al het nuttelooze is
schadelijk en niets is zoo nuttig, ja noodig, als die nooit
doorvorschte, raadselachtige schoonheid. Want wat eigenlijk
zou 't leven ons waard zijn, wanneer het niet kon worden
gedroomd ?
Een kind nu brengt juist alles op zijn kleine, willende
zelf terug. Het begrijpt alleen wat hem levende ontroering
is. Gedachten, ideeen, abstracties . . . het is hem wartaal en
't laat hem koud. Evenals primitieve volken wij sheid en
godsdienst eerst voelden in de plastiek der zinnebeeldigheden, zoo ook zult ge 't kind alleen boeien, door het een
volop leveed beeld voor oogen te houden. Probeer maar
niet het verhaal door een ethische intrige, door een bewijsvoering, of kunstig verborgen betoog, of wijsgeerig-psychol.
logisch waasje belangrijk te maken. TTw gehoor staat verstomd en beteuterd om die spitsvondigheden , het weet niet
wat er mee aan te moeten vangen. Een verhaal dient toch
om iets te doen gebeuren ! . . . . Veel van Andersen's
sprookjes missen in dit opzicht allerfataalst hun doel, al
wint hij telkens weer het pleit door zijn menschelijkheid
en sprankelende vertelkunst.
Kinderen willen gewaarworden, zien dat het leven
prachtig is in zijn actie. Niets is hun zoo begrijpelijk als
edelmoedige heldendaden in een wereld-wijde sfeer. Den
soldaat en den zeeman vereeren ze om het ruige, breede,
dappere van dat bestaan. Den schunnigen huurkoetsier
zien ze aan, zooals wij ons een Romeinsch wagen-menner
denken. Ze grijpen verrukt naar de lichtende sterren , ze
roepen de zon toe zich door het booze wolken-floers peen
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te slaan ; en dat de wind zou zuchten en fluisteren, gelooven
ze veel vaster, dan de droomen-volste poeet. Want weer
nog dan deze zijn ze altijd nieuw en eender. Het gewoonste
is hun wonderlijk en het wonderlijkste gewoon. En zoo
we weer eens goed willen weten, wat dat eigenlijk is : een
mensch, — dan hebben we slechts te kijken naar het kind.
Maar klein is het en afhankelijk. Het kijkt naar TT op
als naar een Godheid ; maar dan een, die men — behalve
met vreezend ontzag — ook met gevoelens van verteedering en innigheid zou wagen te naderen. Het kind
kent geen kritiek ; het houdt van u met een open, wereldwijde, heel de menschheid vertrouwende liefde ; het gelooft
in u , het vraagt u alles : maar geef, maar geef 't hem dan,
alles wat er nog aan primitief-ideeels en aan zachte grootheid ontbloeien kan in uw hart. Want het kind is boordevol mogelijkheden, vage droomen, verre verwachtingen, —
raak zijn ziel met den tooverstaf uwer menschelijkheid, en
schatten zullen voor uw beider verbaasde oogen te voren
blinken ! —
Vertel een kind van feeen, dwergen, reuzen, koningen,
van vaderlandsche helden ; en van rotsburchten aan zee, van
sfinxen in de woestijn, van wilde leeuwen, listige vossen,
van geheimzinnig voortsnellende herten en van den koninklijken adelaar, die hoog over sneeuwtoppen wiekt.
Want dit, weet ge, blijft de kwestie, dat het onnatuurlijk
is in de dagelijksche mislukkingen en miseretjes te gelooven. Het levee is als een ontzaglijke symfonie. En- wie
kan in muziek vertolken het gehakkel en geleuter der
roezende banaliteit ? Tegen dergelijke argumenten is zeker
alles in te brengen ; maar ik weet vrijwel zeker, dat er
dan nog altijd net jets beters voor blijft te zeggen ! —
Pit bedoel ik : alle menschen, evenals alle groote ideeen,
mislukken fataal in hun concrete feitelijkheid ; maar —
in 't groot gedacht — zou het toch een onjuistheid
worden voor zulk soort schimmelige uitkomsten veel respect
te toonen. Wanneer ik een goed-geloovige voorpraten
wilde, dat alle godsdienst dwaasheid is sinds veel domin4's
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zoo lamziekig en veel pastoors zoo dom-despotisch zijn,
dan zou hij me boos betoogen, hoe dit bijkomstigheden
blijven, die de Leer, de hooge Leer, absoluut niet raken.
En hij zou dit blijven doen, al kon 't verband tusschen
persoon en idee ook nog zoo slim in die kwestie worden
aangetoond. En net zoo min willen kinderen er van hooren,
dat wij maar stakkers en malloten zijn.
Wilh elm Bus c h — om een scherp voorbeeld te
noemen. — heeft van die zot-satirieke dingen gedicht en
geteekend, die prachtig kunnen dienen om alle coquetterie,
huichelarij, pedantisme en pare braverigheid, alles wat los
staat en liegt, verrukkelijk mee neer te schimpen ... maar
wat hij maakte is juist het verst denkbaar verwijderd van
redelijke kinder-lektuur. Want Bus c h is vernietigend —
het kind, van nature, opbo-uwend ; Bus c h kritisch — het
kind genietend ; Bus c h vijandig — het kind verzoenend ;
Busch slim als Mefisto en het kind argeloos als de dieren.
Om te weten hoe verkeerd het uitstekende kan worden,
client men Loch eerst goed te beseffen dat het uitstekende
iets is. Niemand zoo hopeloos, dan wie bij voorbaat ironiseert. In dezen tijd van overspanning schrijft men verzen
voor men gevoeld heeft en hoont men voor men dweepte !
Maar geen primitiever artiest dan het kind. Alles aanvaarden ze, mits 't maar moot is !
Ge zegt me, sceptisch en meewarig, hoe uw volkje
dan ook de allerlafste kapper-plaatjes nog bewondert. Maar
hebt ge wel eens bijgewoond, hoe eerst recht hun geestdrift ontwaakt, wanneer ze een plaat zien van dien rijken
toovenaar D o 1. 4, of van den kleuren-fantast Dula c, of
van den intelligenten, zwierig-bewegelijken C al de c ott?
Omdat het verband tusschen epische en plastische kunst
juist door kinderen zoo goed wordt gevoeld, kan ik hier
wel even naar 't gebied der illustratie overwippen.
Kinderen — ik zei het al — missen elk kritisch vermogen. Ze denken niet, ze verlangen. Ze zien niet, ze
verbeelden zich. Bij die plaatjes letten ze dan ook niet op
de erbarmelijke slapheid, maar alleen — vergeef me 't
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woord — op de „richting der kunstsoort". En die is bij
zulke voorstellingen doorgaans belachelijk ideeel ! Maar al
hoeft men kinderen liever niet aan te komen met vergelijkend-aesthetische studies, zooals onlangs door een der
dames-discipels van den peer Bremmer werd beproefd,
en hoe benauwend elk streven tot „artistieke opvoeding"
van het kind ook aandoet, — er is geen kwestie van :
voor een wijdsche prent van D o r gooien ze heel hun
collectie chocola-plaatjes in den hoek.
Het kind let op de richting, op de bedoeling vooral ;
en het wil die synthetisch ! Het houdt hartstochtelijk van
de idylle ; terwijl de karikatuur, waar dus het mal- en
stumperig-verbasterde ontstaans-oorzaak was, hem akelig
aandoet. 1k herinner me, hoe de parodiale Dick en sillustraties me als kind tot verdriet en onwil stemden,
doormengd met een onveilig gevoel van wezenlooze griezeling. Maar in de „Tale of two Cities" . . . dat waren pathetischer dingen ! Zelfs, waar in den nacht een half-naakte
kerel met helsch-vroolijke kracht te draaien staat aan een
immense slijpsteen, terwijl het woeste yolk er zijn bloedbespatte messen komt scherpen om weer opnieuw tot moorden
nit te trekken, zelfs die voorstelling gaf me zoo'n schok
van grootschheid, dat de gruwel van 't geval reeds overwonnen was.
Toch vlei ik me, dat ik niet opvallend stomp of wreedaardig was, in die jaren.
Ik wilde zoo graag dat men niet te bang meer was
voor de ongebonden kinder-verbeelding. Het moment dat
de fantasie tot hallucinatie wordt is immers onmiddellijk
te voorzien. En dit aardige moet men ook niet vergeten :
hoe elk kind stilletjes weg nauwkeurig weet, waar de grens
is tusschen werkelijkheid en fictie. Het weet 't en geniet
tdch zijn bedenksel erg gelooft er eigenlijk (Sok wel in . . .
Of liever : het gelooft, dat de meest tuchtelooze verbeelding
iets inhoudt, niet minder-, doch tinders-waar, dan de
tastbaarste feitelijkheden. Een kind zal zich voorstellen
de „Opperkeizer van alle landen van de aarde" te zijn
en het lacht er om .
maar gij moogt er niet om lachen !
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Doet ge 't toch, dan zult ge met een wreed soort plezier
den wankelen blik opmerken van smeeking en vervvijt, die
naar u uitgezonden wordt. Want in zijn liefste zelf, voelt
die keizer met de bordpapieren kroon en tafellaken mantel
zich wel degelijk een wereld-beheerscher !
Zoo was het met ons en zoo een beetje blijft 't, al
worden we ook nog zulke statievolle burgers. En ik weet
niet waar 't verkeerde zou steken ! Want hoe de wereld,
objectief gezien, nu eigenlijk is, wat we beteekenen in dat
groote, ons zoo won.derlijk-duister omringende wereld-leven,
welke rol er ons tenslotte in toekomt, wat heel de machinerie
toch bedoelt. . . geen, die 't groote machtwoord met stelligheid kan zeggen. Wij kennen niet anders dan onze imaginatie van dit alles. En zoov4e1 bedenksels en gevoelens
vlieten door den cirkel van ons bewustzijn voorbij... Maar met
den hartstocht van den angst (of van 't heimwee misschien ?)
klampen we ons aan die voorstelling vast, welke ons, in
onze beste momenten, het bevredigendst scheen. Het bestaan
van elke moraal steunt alleen op 't geloof in onze liefste,
meer dan in onze zekerste verbeeldingen, zoodat we gewoon
zijn veel opwellingen, die onbruikbaar blijken, met een
schijn van onverschilligheid weer te vergeten. Wij spelen
misschien een spel. . . . goed : wij willen het zoo groot
mogelijk spelen !
0, zeker voelen wij, de groote menschen, midden onder
de intelligentste discussies en correctste plichtplegingen
zelfs, voelen wij ons diep-in nag dat kleine, malle en godzalige kind van onafzienbare jaren her ! En wie kinderen
wil boeien moet zich dan ook van heel zijn zure ervaring,
stumperig „levens-inzicht" en plechtige praal als van een
versleten en stoffige plunje ontdoen, om zich in zijn primitiefste wezen te toonen. Want ge maakt me niets wijs : ge
zijt zoo bedaard niet, zoo zwaarwichtig of afgemeten niet,
als ge nu wel wilt schijnen !
Maar vermijd 't dan ook uw kinderen met al te dagelijksche zaakjes bezig te houden. Want zonder ook waar
een schijntje ervaring of gedachte-steun, voelen ze een
onverzaadbaar verlangen naar uitbreiding van hun zuiverste
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roils- en hartstocht-wezen. Nooit weer later zullen ze zoo
hunkeren naar expansie, naar ruimte, naar nieuwe, wonderlijke, verre regionen. Ze zijn als de vogel, die — opgesloten — zich stoot en martelt tegen de tralies, maar triumfeerend zingt omdat daarginds, in blauwe oneindigheid, de
blanke hemel straalt. Die hemel is zijn wereld, waarheen
hij wil en moet, maar nooit geheel kan. komen.
De jeugd is de tijd van 't licht-vleugelige dichterschap,
de ouderdom van 't moeizaam-schrijdend filosofeeren. Veel
liever zien wij immers, dat jonge menschen de „werkelijkheld" allicht niet recht begrijpen, maar geestdrift voelen
voor het leven, dan dat ze zich al zoowat juiste begripjes
vormen over mensch of wereld en mistroostig van vroegrijpheid zijn. Een zeldzame enkeling, die machtig wordt
in de wijsheid., misschien uitgezonderd, rust er een vloek
van onvruchtbaarheid op ieder, die te vroeg zich waagde
in de ifie sfeeren der abstractie. Kinderen hebben recht
op voile geestes-vrijheid, hoe weinig precies ze 't concrete
om hen peen ook in zich opnemen. Want eerst bij hem
lijkt me 't geduld, waarmee feitelijkheden onderzocht moeten
worden, iets moois, die te voren in groote uitbundigheid
heeft omgedoold, vervuld van droomen en glorie-visioenen.
Over een saai en onverschillig kind zullen we ons zorgen
makers, maar onbesuisdheid is een waarborg voor hun toekomst ! 1)
Geen bespiegeling, geen terechtwijzing, geen preek verlangt het kind, maar oen daad en een voorbeeld.
Er is een neerdrukkende, pijnigende, beangstigende
moraal en een die leeft van schoonheid en hooge ontroering. Wie bracht de menschheid verder, die bleeke, koud1) Ik moet hier erkennen, dat het verbeeldingsleven bij kleine meisjes
zoo wijdsch niet is als bij jongens en jongetjes. Droomen dezen zich graag
avonturen met roovers en ridders of met de groote toovenaren, — de meisjes
blijven in huiselijker sfeer, spelen met pop en thee-serviesje, hooren dol
graag altijd weer de daagsche kinderkamer-praatjes. En wie zal zeggen wat
ze dan ook aan innigheid voelen bij 't telkens terugzien der zelfde stille
Bingen en menschen P Van De y s s e l's „Adriaan" b.v. is op en top een
meisje ; daar is geen twijfelen aan !
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felle S av on arol a, of de moedige en argeloos-enthousiaste
Jeanne d'Arc?
Anatole Franc e, die — zegt hij — zijn kinderen
met succes gedeelten nit den Don Quichote en de Ilias
heeft voorgelezen, oppert den twijfel of alle expres voor
hen geschreven boeken niet reeds nit den booze zijn. En
wanneer men de sentimentaliteit bespeurt, door zooveel
volwassenen te pas gebracht zoo gauw ze in contact komen
met het kind — lafzinnigheid, die zich 't fataalst, want minst
bewust, toont in haast alle kinder-uitbeeldingen, 't mogen
dan zeepdoozen-plaatjes, nieuwjaars-kaarten, reclame-prenten, of schilderijen en beeldjes zijn — dan geeft men dien
aardigen Franschman al grif genoeg gelijk. Even armelijk
als zoo menig jonge man doet in openbaar-verliefden, d. i.
verloofden, staat, net zoo stumperig worden wij, wanneer
we van onze groot-menschelijke hoogte eens of zullen
dalen tot het kind. 0, valsche verlegenheid, valsche schaamte
der cultuur !
En we hoeven ons geen oogenblik te vleien, dat het
kind blind en doof zou zijn voor onze naarheid ! Zie maar
eens hoe verlegen het zich afwendt. Het schaamt zich over
u ! Niemand heeft me, als kleine jongen, zoo bedroefd als
een toch wel-gezinde domin g, die in de vrijwel goddelooze
instellingen, die men kinder-kerken noemt, zich bijzonder
beijverde den echten kindertoon „aan te slaan". Zoo ook
schijnen kinderbijbels vooral te dienen om de sterk-rustige
pracht van 't Oude Testament zoo naai mogelijk te ontluisteren, terwijl toch met de overleveringen van J a c o b,
Jozef, Mozes, Esther of Simson waarachtig wel wat
aan te vangen was ! Voor kinderen ? Juist voor kinderen !
Men zal mij voorbeelden noemen van toch aardige
rakkers, die onverwachts een naargeestig — ik meen : een
bepaald nairen g4est uitwalmend — geschiedenisje heel
plezierig vonden. Zoo is het ook , ik erken het en ben stil.
Helaas, zijn groote menschen nog kinderen in hun hart,
ook het omgekeerde is dikwijls waar. V illiers de L' Isle
Adam heeft in zijn „Conies Cruels" een hoonend beeld
gegeven der nalef genoemde kin der-gesprekjes en bleef
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natuurgetrouw ; terwijl ook een van Baudelaire's „Petits
Poemes en Prose" pier niet vergeten zal worden door hem,
die 't schetsje eens, al was 't maar terloops, onder de
oogen kreeg. Er zou wel meer te noemen zijn. En er is
voor elk van ons nog wel een verre herinnering, die nooit
recht meer verdwijnen wil... Maar ik vraag u : wat is op
zijn tijd niet wel eens waar ! In elk geval magi de erkenning
van 't blijkbaar primitief plezier in geestes-smeerlapperijen,
ons nog niet wankelig maken in 't geloof aan wat daar
tegenover staat.
Ik zag de aanduiding, hoe 't verschil tusschen ons en
onze kinderen meer bijkomstig en intellectueel is, liever
zoo gebruikt, dat we 't eindelijk eens afleerden ze als
griezelig-immaterieele engeltjes of als zeer gedweee beestjes
te beschouwen. Niets zoo grievend, als te opzettelijke
vriendelijkheid ! ook het kind wil in ernst behandeld worden
(hoewel niet in den dood-saaien van 't menschenverkeer).
Ze meenen wat ze zeggen ! En men behoeft zoo'n wonderlijk opmerker niet te zijn, om al heel hun toekomstig,
individueel karakter in een fijn samenstel van trekjes bij
hen te onderscheiden. Alles wat ons beweegt kennen ook
zij : liefde, haat, opstand, berusting, naijver, ambitie . . . en
de grootmoedigheid, het vertrouwen, de geestdrift in 't
bizonder ! Aan 't groote levensdrama van goed en kwaad
nemen ook zij reeds deel. Al onze stemmingen zijn de
hunne ; en meer de hunne dan die van ons : kinderen zijn
voller, zijn spoediger blij of ellendig, daar hun gevoel eenvoudiger is en ook niet zoo dadelijk door een overdenkinkje
wordt getemperd. De muziek, die wondervolle uitbeeldster
der ontroeringen zelf, raakt joist hen met een magische
kracht. — Hoewel ze misschien wat meer aan praal en
schittering hechten dan wij gewoonlijk nog durven doen,
verlangen ook zij alles wat ons bestrevenswaard schijnt :
macht, eer, grootheid, deugd en rust. En de beteekenis
der uitingsvormen voelen zij — minder bewust — Loch
evenzeer als wij alien : die wonderlijk-machtige bekoring
van maat en rijm ondergaan ze net eender en een vaste
zeggingskracht brengt ze in klare verrukking !
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In alles eender dus op hun veel spontaner ontvankelijkheid na. En dit karakteriseert ook 't geen ge hun leven
of zeggen zult : al zijn sommige dingen nog buiten hun
ervaring, zoodat ze met een merkwaardig blank genot over
moorden en doodgaan praten, — wat pijn doet zonder te
versterken en wat hen lijfelijk en tastbaar griezelig maakt,
is verkeerd. Maar wie met een warm en ruim gemoed en
met de eenvoudigheid der oprechten hun iets zuivers van
't leven vertelt — laat 't dan sprookjesachtig zijn of reed
— die zal hen boeien en deugd doen tot aan het einde toe !
En v6or alles, o schrijvers van kinderboeken, schrijft
eerst dan, wanneer ge u vrij en opgericht voelt en het
leven van zelf als iets dat mooi van harmonische grootheid
is ervaart. Kunt ge dit niet, onthoudt u dan van schrijven;
of — zoo ge 't te moeilijk laten kunt — schrijft dan maar
liever voor Ons, de geharde groote-menschen, ik meen :
schrijft dan in vredesnaam maar litteratuur. —

FRANZ VON LEN BACH
DOOR

L. KLEIJN VAN BRANDES.

Hoeveel er reeds over Franz von Lenbach geschreven zij, in Nederland werd zijn werk niet vaak besproken.
Wellicht is dit te verklaren uit het feit dat hier te laude
slechts zelden, en dan zeer onvolledig, van hem werd
tentoongesteld. Doch daarom wordt de taak te aangenamer onze zoo kunstlievende landgenooten eens wat nitvoeriger te wijzen op het werk van dezen hun te weinig
bekenden meester. De oorzaak dezer onbekendheid of te
oppervlakkige kennis is zeker voor een groot deel te zoeken bij den kunstenaar zelven. Want, hoezeer hij voor de
oude Nederlandsche meesters groote sympathie koesterde,
zijn eigenlijke voorliefde ging regelrecht naar de oude italiaansche kunst — en dat juist in een tijd toen men in
Nederland bruusk gebroken had met de oude traditie die
het kunstenaarsbrevet in Italie ging halen. En onder die
oude Italianen was het hoofdzakelijk Tiziaa n, die hem
het meest aantrok. En zoo ben ik al dadelijk midden tusschen de oude meesters terecht gekomen, karakteristiek
voor hem, die in hen hoofdzakelijk, haast uitsluitend, zij ne
leermeesters erkende, en die hen zijn geheele leven hoog
geacht heeft. Toen voor ongeveer twi-ntig jaren de Secession
te Munchen gegrond werd, en de jongere kunstenaars zich
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in deze vereeniging samenvoegden, was men veel eenzijdiger
dan nu, en de jongeren wilden van de oude meesters niet
veel weten. In een zitting van de „Gesellschaft zur BefOrderung rationeller Malverfahren", Wier eerste voorzitter hij
was, zeide von Lenbach then op het eerste congres :
„De duitsche vereeniging ter bevordering van een rationeele
schildersmethode heeft wel daarom een ver over Duitschland reikende beweging in het leven geroepen, omdat bij al
het tot mode geworden gepraat: dat wij tegenwoordig ons
in een grooten bloeitijd der kunst verheugen mogen, alien
die het weten het erover eens zijn, dat wij tot een zeer laag
standpunt van kunstvaardigheid en van kunstbegrip gedaald
zijn, in tegenstelling met de wetenschap, die zich verheugt
in een voortdurende stijging . . . .
„Een jong geslacht is opgegroeid, zonder pièteit en
met de inbeelding den grooten voorgangers niets te danken
te hebben. Alle traditie keeren zij den rug toe ; de kunst
willen zij van voren of aan beginnen. Wie in wetenschap
of ambacht de ervaringen en uitvindingen der eeuwen
ignoreeren Wilde, zou niet alleen uitgelachen en voor een
gek verklaard worden, maar ook bij zijn onzinnige eigenzinnigheid moeten verhongeren. De teugellooze geest, die
door de tegenwoordige wereld gaat, ontwikkelt en begunstigt het verzet tegen elke erkende hoogere macht en ziet
een stoornis der vrije ontwikkeling in de dankbaarheid
jegens hen, die de wereld door hun geestdriftig werken
het hoogste genot geschonken hebben. Wat deze ouden
produceerden, mag wel voor hun tijd heel lofwaardig geweest
zijn, maar zij, de kinderen van een nieuwen tijd, mogen
niet achteromzien, niets van de oude meesters leeren, nog
niet eens de manier van doen overnemen, door Welke die
grooten tot hun heerlijke gewrochten gekomen zijn. Want
zij verbeelden zich, als zij zich door die bewonderde meesters
lieten leiden, den weg tot de waarheid en tot de natuur
niet te vinden, die Loch niet mis te loopen is, als men
maar den moed heeft, met ooglappen der paarden, ter
afwering van vreemde indrukken, den eigen geachten neus
te volgen."
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Dit waren zoo in der tijd zijne gedachten over de jongeren en men kan wel zeggen dat ze hem gehoord hebben,
al waren ze het niet met hem eens.
Nu zal het wel altijd een questie blijven, Welke de
beste weg voor een kunstenaar is, en zeer zeker blijft het
ook, dat hierbij meer dan bij een ander beroep, het op de
individualiteit aankomt. Juist in de laatste twintig, dertig
jaar heeft men zich door zoo veel moeten heenwerken op
elk kunstgebied. Die kwam met dit aandragen en vroeg
er bijzondere attentie voor, en dan kwam een andere met
weer iets veel beters, iets echters ; of met iets dat meer
waar of meer artistiek ; of meer waar en daarom meer
artistiek heette.
En zoo werkte men zich op het gebied der schilderkunst door het plainairisme, realisme, impressionisme, pointillisme. En nu hebben wij ons door dit alles heengekeken,
en al is er werkelijk heel goed werk in alle deze richtingen
gemaakt, toch is hier niet de groote meester verschenen,
dien men volgen moest, of men wilde of niet, degene die
zoo groot was, dat hij alien meesleepte, die dwong door
zijn geweldige kracht. Maar nu die er niet gekomen is,
hebben wij toch dit er bij gewonnen, dat men nu een ieder
vrijer laat voortgaan in zijn eigen voelen en streven en
niet meer een heel bepaalde richting voor de eenig goede
houdt.
Von Lenbach heeft zijn eigen weg gevolgd. Hij
sloot zich nooit aan bij een richting, en bleef een krachtige
zelfstandige persoonlijkheid, die zijn eigen gang ging door
alle richtingen peen. Heel bepaald en vast in zijn wil, ging
hij nit van de oude meesters. Van hen leerde hij in hoofdzaak de techniek, en hij heeft daaraan vastgehouden en
erop voortgebouwd. Want wat hij van hen leerde heeft
hij voor zich zelf verwerkt, daarbij in alle technische vaardigheden der oude meesters zich verdiepend, zoowel in het
schilderdoek dat zij gebruikten als in hun kleuren.
In het beiersche stadje Schrobenhausen werd Franz
von Lenbach in het jaar 1836 geboren, als de zoon van
een metselaar. De eenvoudige omgeving was niet geschikt om
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hem een schildersopvoeding te geven, en zelfs toen hij na
het oponthoud van den dierenschilder H o fn e r te Schrobenhausen de eerste artistieke indrukken ontving en direct
proeven aflegde van een bij zonder talent, was zijn vader
er tegen dat hij schilder zou worden. Lenbach moest
het hand werk van zijn vader leeren en als hij hooger aanleg verried, mocht hij architect worden. Maar in het
museum te Augsburg en vooral in de oude Pinakothek
te Miinchen boeiden hem de werken van de oude meesters
aldaar zoo sterk, dat hij toen vast besloot schilder te
worden en niets anders. In dezen tijd stierf zijn vader.
Franz L enb a c h ging toen naar Miinchen en studeerde
daar twee jaren op de academie. Naar Schrobenhausen
teruggekeerd schilderde hij er allerlei werk en portretteerde
toen al reeds, Welke portretten zeer gelijkend moeten
geweest zijn. In dezen tijd van zelfstandige studie haalde
hij zich altijd weer raad bij de oude meesters in de
Pinakothek te Miinchen en begon hij deze te kopieeren.
Na deze periode van vrijere en zelfstandige studie
kwam hij bij Piloty om daar zijn studie voort te zetten.
En nu bleek van hoe groot een voordeel deze voorstudie
hem geweest is om zijn artistieke zelfstandigheid te behouden. Piloty toch was in zijn besten tijd en heette
toen de meester in Miinchen. Hij, de schilder van : De
laatste oogenblikken van Julius Caesar, van De triornftocht van
Germanikus, van den Astroloog Seni voor den vermoorden
Wallenstein! ! Reeds de pakkende onderwerpen waarborgden
populariteit — en dan allemaal zulke groote doeken, die
toch aan het „Lebende Bild" herinnerden ! Hoe was hij
in dien tijd, om de '60, in Miinchen gezien ! Hij was toch
zoo veel schilderachtiger dan de andere ouderen, die den
” klassischen Faltenwurf" wilden doorgevoerd hebben en
nogal eens droog en vervelend werden. Naast hen was
Piloty bepaald aantrekkelijker in zijn voordracht en
schilderachtiger in het samenstellen van de kleuren. Een
goede meester moet hij voor de jongeren in dien tijd geweest zijn, want de naderhand zoo bekende schilders to
Miinchen waren alien voor langer of korter tijd zijne leer-
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lingen. Zoo de droefgeestige, ook wel spiritistische Gabriel
Max ; de door zijn schilderij en nit het leven der bergbewoners zoo bekend geworden Tyroler D e fr e g g e r ; de
humoristische schilder van het kloosterleven G r ii t z n e r;
de Griek Gysi s, die, behalve goed genre-schilder, zulk een
sensibel fijn idealist was ; en behalve minder bekenden
ook nog Mak art, die schilder van smaakvol decoratieve
pracht. Met de hierboven genoemden werkte L e n b a c h
onder Pilot y. In dezen tijd schilderde hij eenige
genre-schilderijen. Eene daarvan stelt voor hoe veldarbeiders voor het opkomende onweer in een kapel
vluchten. Allen zijn in grooten schrik. Duistere wolken
trekkers aan den hemel op, en over de veldwegen, door
de korenvelden komen haastig eenige boeren naar de kapel
toegeloopen, die rechts op den voorgrond staat en waar al
een vrouw en eenige kinderen biddend op de knieen zijn
neergevallen. Het is zoo heelemaal het genre-schilderij
zooals men het toen wilde en ook Lenbach heeft aan
dien smack geofferd, maar reeds toen moet hij gevoeld hebben
dat het zijn terrein niet was, want hij heeft het bij enkele
genre-schilderijen gelaten. Spoedig ondernam hij zijn eerste
italiaansche reis en wel met zijn leermeester Pilot y. En
reeds op deze reis heeft Italie een diepen indruk op hem
gemaakt. Het nu volgende schilderij van hem : Triumphboog van Titus heeft al een eigenaardiger karakter. Het
stelt Italianen voor die door de Tituspoort naar Rome
terugkeeren, in de felle italiaansche zon. Mies is er zoo
bepaald, vierkant opgebouwd. Een wagen met een os ervoor,
eenige vrouwen met groote lasten op hun hoofd en in hun
midden een meisje, voor hen uit loopt een jongen met een
ezel, waarop een kleinere jongen rijdt. Zoo komen zij door
de Tituspoort binnen, en meteen in de felle zon. Op den
voorgrond liggen nog een paar jongens met geiten, tegen
de ophooging der straat lui en slaperig den stoet die daar
aankomt gade to slaan. En boven hen alien welft zich de
poort, die in haar donkere schaduwzijde bepaald, hard en
kantig zich van den helderen italiaanschen hemel afteekent,
met haar figuren aan de ronding van den boog, hoekig in
O. E. X 9
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steen gehouwen. Het geheel heeft iets grootsch, jets monumentaals. Dit schilderij, in het museum te Pressburg geplaatst,
heeft al een veel eigenaardiger cachet ; het vertelt van den
diepen indruk door Italie op Lenbach gemaakt.
Een ander schilderij van hem, een van de weinige
schilderij en die hij daar vervaardigde, is in de SchackGallerie te Munchen, een werk even eenvoudig van voorstelling als van onderwerp. Een italiaansche herdersjongen, die languit in het gras op den rug ligt. Den
rechtervoet heeft hij een weinig naar zich toe getrokken,
de knie gebogen, den linkerarm losjes op zijn voorhoofd
gelegd en met de hand overschaduwt hij de oogen. De
felle italiaansche zon verlicht alles, zoodat er niets is dan
enkel licht en schaduw. Alle grasjes en planten zijn nauwkeurig en duidelijk zichtbaar en de strakke blauwe lucht
laat ons de warmte der zuidelijke landen als voelen. In de
sterk doorschijnende atmospheer alleen bonte kleuren en
niets van de zachter tinten, van de opgeloste kleuren van
ons noordelijk, vochtiger klimaat. Hier, gelijk ook in eenige
van zijne studies en portretten, maar alles behalve in
de meeste, is Lenbach zoo verbazend onmiddellijk. Hij
geeft hier de natuur weer zonder eenige technische vaardigheden. Er is nergens jets interessants neergezet ; er is
nergens jets niet afgemaakt, maar alles even gelijkmatig
trouw gevolgd en afgewerkt. Maar Loch is het geheele
werk breed gedaan en maakt geen onrustigen indruk, maar
een van kalmte en zekerheid.
Na zijn terugkeer uit Italie exposeerde Lenbach in
Munchen het portret van een dokter en dit portret werd
toen door iedereen met verwondering aangekeken. Niemand
wist wat te moeten denken, en wat te moeten zeggen van
zulk een eigenaardige opvatting. De Groothertog van
Weimar benoemde hem echter direct tot professor aan de
nieuw gestichte academie. Nu heeft Weimar een heel
eigenaardigen klank voor alle beschaafden, omdat ieder
dan denkt aan Goeth e, aan Schille r. Maar hun belangwekkendheid verdwijnt tegelijk met zulke groote menschen
ook nit zoo een stadje. Wie nu Goethe of Schi 11 e r
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zoekt, vindt hen overal, want het werk van deze grooten
leeft voort voor een ieder in elke omgeving. Maar Weimar
is Weimar gebleven, een klein stadje, en dat kleinsteedsche
leven kon. Lenbach niet lang boeien.
De kunstlievende graaf Schac k, op hem opmerkzaam
gemaakt, liet hem toen voor zijn galerij werken. Hij
kopieerde daarvoor eerst de hemelsehe en aardsche liefde
van Tiziaan en vervolgens verscheidene andere meesterwerken der ouden. En nu bleek wat ik boven reeds zeide :
Lenbach leerde van de oude meesters. Hij bestudeerde
hun materiaal, hun doek, hun kleuren ; hij probeerde en
zocht ; en daarom zijn deze kopieen zoo interessant. Want
omdat Lenbach de werkmethoden der oude meesters
bestudeerde en in toepassing bracht, geven zijn kopiee-n
-ook zeer getrouw het kunstwerk weer. Ze zijn met nog
eenig ander werk uit zijn eersten tijd, als de hier straks
besproken italiaansche herdersjongen, te vinden in de
Schac k-Gallerie die . nog zooveel ander moois bevat en
velen bezoekers van Munchen wel onvergetelijk zal blijven.
Daar is b.v. dat eenig mooie werk van Arnold Boeklin,
den phantast met die diepe, fluweelen kleuren en Wiens
fabelgestalten en gedrochten zoo levenswaar zijn, alsof hij
_ze daar buiten gezien had in hunne hartstochten, vreugden
en leed. Om Feuerbach niet to vergeten ! Na het overlijden van graaf Schack erfde de Duitsche Keizer deze
verzameling, die er een nieuw gebouw te Miinchen voor
liet zetten, dat onlangs voor het publiek geopend werd.
Na een kort oponthoud te Miinchen kreeg von Le nbach toen van graaf Schack weer een bestelling, en
-ditmaal reisde hij naar Spanje. In het Prado-museum
kopieerde hij toen werken van Yelasque z. Een jaar
ongeveer werkte hij te Madrid, waarna graaf Schack
kwam en hem medenam naar het Zuiden van Spanj e,
Gibraltar en Tanger. Ook Granada en de Alhambra zag
Lenbach, en het is in dezen tijd dat hij eenige landschappen schilderde. Deze werken, onder den indruk van
zijn vreugde over de toen aanschouwde natuur ontstaan,
.geven echter geen recht van Lenbach als landschap-
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schilder te spreken. Hij heeft ook nog wel eens een boerenerf geschilderd, al vroeger in 1860, maar zijn landschap
heeft geen beteekenis bij het vele prachtige en aantrekkelijke dat de Nederlandsche schilders op dit gebied hebben
voortgebracht. Om nit de reeks der voortreffelijken maar
eenen te noemen : den onvergetelijken Anton Mauv e, den
eenig-zielvollen verbeelder van het echte buiten zijn, van het
vrede-leven in de natuur, van de stille heide. Hij laat zoo
volmaakt zien hoe de echte kunstenaar bemint het zielvolle,
het medeleven van de fijne nuanceeringen op welk gebied hij
ook werke. Op de interessante tentoonstelling, na Mauve's
overlijden van zijn werk te 's-Gravenhage gehouden door
den heer Terstee g, den vertegenwoordiger der firma,
Goupil (Boussod, Valadon et Co.), kon men een collectie van allereenvoudigste schetsjes uit Mauve's schetsboeken zien, waar met een paar lijnen die zielvolle
kunstenaar dikwijls zoo verbazend veel had gezegd. Deze
in eenvoudige studies naar de natuur toonden hoe een
natuurstemming op zijn gevoelig gemoed indruk had gemaakt
en met hoe weinig middelen hij zulk een moment juist
aangegeven had. Naar aanleiding van deze tentoonstelling
sprak toen de heer A. C. L o ffe 1 t in Het Vaderland over
„het heilig verbond tusschen poezie en werkelijkheid", en
hoe een poetisch gemoed soms met een paar krabbels aan
de stemming van een landschap uitdrukking kon geven.
Trouwens de nederlandsche schilders zien meest zeer
schilderachtig zij lossen den vorm in kleuren op. Dit trof
mij opnieuw sterk toen ik Isra 81s' David voor Saul in het
Stedelijk Museum te Amsterdam onlangs zag, dat prachtige
werk vol pazie, zoo fijn afgetint van toon, en tegelijk in
alles weergevend het groote geheel. Daarom maakt dit
kunstwerk, zoo grootsch in zijn grijze, trillende luchttinten,
zulk een zwaarmoedigen indruk.
Als ik deze schilders der nederlandsche school tegenover Franz von L e n b a c h stel, en eens alleen op het
makers hunner werken let, dan zie ik vooral hoeveel meer
de duitsche kunstenaar met een lijn, met een enkele contour
zoekt te bereiken. En ook oude duitsche meesters komen dan.
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vanzelf voor mij opdagen, een Holbein d. j., een D ii r e r.
Von L e n b a c h was, reeds toen hij in Spanje kopieerde,
portretschilder en hij is het bij toeneming en uitsluitend
geworden. Len uitbeelder van karakters en naturen van de
meest verschillende richtingen en gevoelens. Hierbij paste
hij toe wat hij bij de oude meesters leerde, maar met
zelfstandigheid uitkiezend wat met zijn eigenaardigheid
overeenkwam. Zoo schilderde hij songs met zoo dunne
kleuren, dat het doek of het paneel er door heen schemerde ;
dan weer met vette vaste verf als hij bepaalder, meer
krachtig omlijnd zich wilde uitdrukken. En ook schilderde
hij wel eens alleen het hoofd, en liet de geheele overige
ruinate leeg, en duidde slechts met een paar vegen en lijnen
het lichaam aan en de handen, zoo b.v. op een meesterlijk
portret van den grijzen geschiedsschrijver van het oude
Rome, Mommse n. Bij dit portret, hetwelk met groote
zekerheid neergezet is, domineeren de oogen zeer sterk, wat
trouwens bij de meeste zijner portrettten ons treft dat de
oogen met een zulk bijzondere liefde zijn behandeld, dat
men die dikwijls het eerst op zij ne portretten ziet. Hoe
geestig is het oog niet van I g n a z D ö l lin g er op diens
portret in de nieuwe Pinakothek te Miinchen, van dien
dapperen bestrikler van het onfeilbaarheidsdogma. In het
Staedelsche-Institut, de schilderijen-galerij te Frankfort a.M.
hangt zijn portret van Gladston e, zeer energiek in blik
en houding, hoe eenvoudig van kleur, geheel in een warme
bruinachtige tint, het ook zij, terwifi met zekere bepaalde
lijnen de teekening er in werd geschreven. In deze portretten, maar in nog vele anderen moet men hem bewonderen als den rijpen kunstenaar, als den fijnen opmerker
en karakteristieken uitbeelder, die wat hij zag en voelde
b
g oed wist te maken.
Verbazend veel portretten heeft hij geschilderd en ook
geteekend, met pastel of met zwart en wit krijt. Dunne,
hier en daar wel eens scherpe contouren omlijnen deze
pastellen ; nu en dan wordt een weinig kleur aangegeven,
of met een kleurige lijn erin geteekend ; maar alles is
losjes neergezet.
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Welk een prikkelende, geestige manier van doen, en
bij alles wat hij maakte zulk een verfijnde artistieke smaak.
Eenige vegen, schijnbaar willekeurig om het geschilderde
heengezet ; een cirkel, wel eens om zulk een pastel heengetrokken, het is altijd met smaak gedaan, en past bij
het geheel.
Ongelooflijk wat hij dikwijls met zoo'n enkele contour
wist te geven. Zoo herinner ik mij van hem eenige meisjeskoppen met potlood op bordpapier geteekend, met een
enkele lijn en toch merkwaardig van uitdrukking. Een
portretstudie b.v. van zijn dochtertje Mario n, Coen nog
een kind, geeft slechts een paar kleuren-vlekken en eenige
lijnen te zien, en toch komt nit, dit weinige het kind zoo
duidelijk naar voren met zijn open mond en die verwonderde lichtblauwe oogen die omhoog kijken. Hoeveel heeft
von Lenbach hier bereikt, met zoo weinig middelen !
Natuurlijk is hiermede niet gezegd dat een kunstenaar
er v66r alles naar dient te streven om met zoo weinig
mogelijk te werken. Zoodoende zou hij te licht in gezochte
naieveteit, in gemaniereerden eenvoud vervallen. Maar komt
het zoo vanzelve, dan blijkt hoeveel een echt kunstenaar met
zoo heel weinig zeggen kan. Een op ernstige studie berustend kunnen kan men wel verlangen, en dat zal dan ook
altijd blijken goed gemaakt te zijn. Elk kunstenaar moet
zijn kunnen gebruiken om dat uit te drukken wat hij
zeggen wil, en zijn kunnen aanpassen aan hetgeen hij wil
verbeelden, daarbij zich in de manier van doen niet in het
oog loopend herhalen, maar zoo sterk mogelijk een individueele manier van doen kiezen voor elke schepping.
Von Lenbach heeft de beroemdste grootheden op
het gebied van kunst en wetenschap geportretteerd, ook
vele vorsten en schoonheden uit alle landen. Hij heeft
ze meest allen bij zich laten komen op zijn atelier ;
en niet vaak moest hij tot hen gaan. Maar wat hij in
dezen gaf, als rijpe kunstenaar zocht hij altijd het tot de
ziel behoorende, het karakteristieke naar voren te brengen.
Men moest iemand uit een portret van hem leeren kennen,
niet alleen kunnen zien hoe die er uitziet. En zoo kwam
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het, dat hij dikwijls veel weg liet wat een werk als schilderij mooier had gemaakt, om daardoor het hoofdzakelijke
sterker te laten uitkoraen.
Bij de in hun soort ook weer zeer goede portretten.
van Leon Bonnat, die door hunne kracht, door het
plastieke van uitbeelding, door de sterke contrasten van
licht en donker, zoo effectvol werken, ons sprekend aanzien, is alles een weinig direct afgeschilderd, niet stil afgeluisterd ; en ik geef Richard Muther gelijk, die in
zijn Geschichte der Malerei im XIX. Jahrhundert bij een
vergelijking van den franschen kunstenaar met Franz
von Lenbach zegt : „Seine (L 4onBonnat's) malerische
Kraft verdient immer Achtung ; aber der Esprit ist, der
Abwechslung halber, einmal auf Seite des Deutschen."
Een schilder leert zien ; von Lenbach leert ons door
zijne portretten in de nieuwe Pinakothek te Miinchen
menschen zien. Die Bismarck, die daar hangt, die Dellinger, Paus Leo XIII, en al die anderen, wat 'n menschen,
en ieder zoo karakteristiek, als had hij voor elk een andere
manier van doen gezocht ! Om door elkaar maar eenige te
noemen met dat wat hen karakteriseert. Daar is Keizer
Wilhelm I, met het goede maar ook zoo moede oog van
den hoogen ouderdom.
Daar is Generalfeldmarschalk graaf Moltk e, met en
ook zonder zijn pruik. In Frankfort in de Galerij van het
Staedelsche Kunstinstitut is zulk een portret van Moltke
zonder zijn pruik op. Maar ik vind deze portretten niet
zoo aantrekkelijk, als een ander met den pruik op, dat den
Feldmarschalk zittende aan een tafel voorstelt. Den linker
arm met de smalle hand op de voor hem liggende stafkaart; de rechter hand op zijn knie rustend, het lichaam,
een weinig voorover gebogen, en het fijn besneden gezicht
in driekwart-houding den beschouwer toegekeerd. In dit
portret vond ik altijd den fijnen denker terug, den rustig
kalmen berekenaar. Een professor in uniform. Men denkt
erbij aan zijne woorden : „Die Kriegsfiihrung ist etwas
ganz einfaches ; aber das Einfache ist das Schwerste."
Toen Lenbach's portret van den Prins-Regent
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Luitp old van Beieren in de tentoonstelling te 111-iinchen geexposeerd was, vonden velen het te eenvoudig
van houding voor een vertegenwoordiger van een Koninkrijk. Van dit standpunt uit bekeken, waren wel de portretten door andere kunstenaars geschilderd, zoo van Franz
S tuck en F. A. von Kaulb ach die den Prins-Regent
in het kostuum van ridder der Hubertusorde voorstelden,
met den spaanschen kraag om, voor het groote publiek
aantrekkelijker. Z. K. H. is op von Lenbach's portret
eenvoudig in zwarte jas gekleed, zonder eenige ridderorde,
de linker hand op de heup en de rechter op de leuning
van een stoel ; maar hoe verbazend karakteristiek is de
Regent hier opgevat. De Regent toch komt veel bij de
kunstenaars op hun ateliers en het kan wel zijn, dat hij
bij een bezoek bij von Lenbach juist in deze houding
door dien waargenomen werd. Z. K. H. is dan altijd in
civiel, en zoo in deze kleeding met een hoogen hoed op
zag ik hem dikwijls in de gangen van de Academie als
hij de professoren daar bezocht, en telkens trof het mij
dan hoe uitstekend en hoe levenswaar zijn portret door
von Lenbach is. Die absoluut natuurgetrouwe oogopslag,
daarbij een fijnheid in de modulatie en het geheel van
eene echt sprekende, levendige gelijkenis ; werkelijk, ik
houd het voor een der beste von Lenbach' s.
Daarnaast zooveel andere ! De Rijkskanselier Furst
von Hohenloh e, het hoofd een klein weinig ter zij de,
en face, de oogen half geloken, als Wilde hij maar met rust
gelaten zijn. 013 erlander met dien treurigen, ietwat vertwijfelden blik ; wien men het waarlijk niet aanziet, dat hij
al zoo vele jaren in de Flieg ende Blätter die vroolijke illustraties teekent. De idealistisch omhoog kijkende en toch
energieke, wilskraehtige Richard Wagner, en Franz
Liszt met zijn scherp en interessant profiel. En dan weer
het vroolijke gezicht van den komiek Dr ehe r, wien juist
een kwinkslag invalt, die nit zijn oogen bliksemt, en dien
hij straks met het ernstigste gezicht aan het publiek zal
vertellen, waarop een daverend lachen zal klinken van
parket tot galerij.
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Bij damesportretten verwacht men gewoonlijk, dat er
veel werk gemaakt wordt van de toiletten, maar v o n
Lenbach heeft ook dit tot het noodzakelijkste beperkt.
Zoo een pastelportret van Frau von Poschinge r, over
haar schouder naar ons toe kijkende, o zoo levenswaar,
doch waarbij het baltoilet dat ze draagt slechts met losse
lijnige strepen is aangegeven. Evenzoo bij het portret van
zijn vrouw Lolo von Lenbach, die met donkere vriendelijke oogen een weinig voorover gebogen, het hoofd even
door een paar vingers harer rechterhand gesteund, droomerig
voor zich uitkijkt. En dan de teekening van Eleonore
Duse met zijn dochtertje Mario n. Deze geestvolle vertolkster van Marguerite Gauthier in Dumas fils' la
dame aux camaias en van Magda Schwartze in Sudermann's Heimat, heeft hij ook in die zachte, eenigszins
lijdende stemming voorgesteld, die deze italiaansche tooneelspeelster ook meestal aan hare scheppingen geeft. In het
profiel geteekend, het hoofd een weinig omhoog geheven,
houdt zij het kindje tegen zich aan met zulk een goedmoedige zachtheid.
Op von Lenbach's weg lag het niet, om met
clique elegance met zij den, hier en daar pikant even
aangetipte rokken een portret to schilderen ; hij wilde
ook hier typeeren. En zoo zien wij bij deze damesportretten, den verlegen wel eens dwependen blik van het bakvischje ; het onzekere van het ietwat beschaamde jonge
meisje met de terneer geslagen lachende gezichtsuitdrukking. Ook de „Weltdard.e" met haar rustig-kalme zekerheid. Eveneens schilderde hij den kouden blik van
Herodias, die het hoofd van Johannes den Dooper op
eene schotel omhoog houdt, en precies gesteld is als
Titiaa n.' s Jonkvrouw met den vruchtenschotel, maar geheel
anders van uitdrukking. In dit werk, koud en toch weer
verlokkend van uitdrukking heeft von Lenbach een
wonderbaar aantrekkelijke fijnheid van kleur bereikt. Dat
vleesch is zoo blank en zoo los dat gewaad met lichtere
kleuren zacht en schilderachtig nit het donker naar voren
getooverd, en die roodharige vrouw, licht van vleesch-
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kleur en in profiel een weinig voorover gebogen, kijkt
zoo steelsgewijze glurend uit hare levendige donkere
oogen Ook verscheiden moeders met hunne kinderen
zag ik van von L en b a c h, geschilderd en geteekend.
Dikwijls was dan het kind naakt in de armen der moeder,
en Welk een warme moedervreugde straalde dan nit de
oogen dier vrouwen. En die kinderen, hoe vroolijk en
onbezorgd ! Zoo vergeet niet licht wie ze eens zag, die
portretstudie van zijn jongste dochtertje Gabriel e, dat
zoo kinderlijk guitig uit haar oogen kijkt, het donkere
haar om het hoofdje hangen de met een klein rood strikje
er in.
Wel verbazend veel portretten heeft von L e n b a c h
geschilderd. Een interessant overzicht over zijn levenswerk
gaf de tentoonstelling, die in 1905, ongeveer een jaar na
zijn dood, in Munchen gehouden werd, en waar 270
schilderijen tentoongesteld waren, door hem van 1854 tot
kort v6Or zijn overlijden gemaakt. Daar waren, ongeveer
uit 1860, een paar boerenkoppen, zoo onmiddellijk gedaan, zonder met eenige techniek of interessante manier
van voordracht iets to willen bereiken, typen, zoo rond en
recht uit hun oogen kijkend dat men zich onwillekeurig
afvroeg : hoe ze wel moeten geleken hebben op een tentoonstelling van dien tijd. Deze eenvoudige manier van
doen, niet het prikkelende aantrekkelijke, dat zijn later
werk veel al kenmerkt, maar dat absoluut naar de natuur
gewerkte zag men vooral op een ervan aan een hand. Die
hand met den duim in het mouwgat van zijn vest gemaakt,
en met het drooggebrande geelachtige bruin van het vel
was eenig natuurlijk.
Maar waar von Lenbach wel het meest door bekend
geworden is, zijn de Bismarc k-portretten. Geschilderd
of met pastel en krijt geteekend, op elk portret is het
in een andere gemoedsbeweging, dat hij den rijkskanselier
uitbeeldde ; sours ernstig, krachtig, elke trek in het gezicht
standvastigheid uitdrukkend, met scherp kijkende oogen;
dan ook rustiger, zittende voorover geleund lezende in een
courant, of kalm met een wandelstok in de hand ; dan ook
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weer met den stalen helm op en een harnas aan, onverschrokken kijkende, met gefronste wenkbrauwen.
In de Pinakotheek te Miinchen is een Bismar c k-portret met breedgeranden slappen vilten hoed op, zittende
in een leuningstoel, het geheel merkwaardig schilderachtig
gehouden in een Rembrandtieke manier van opvatting.
Er is ook een zeer interessant in de Galerij te Stuttgart,
enkel met wit en zwart krijt geteekend, meest met dunne
lijnen, pier en daar met een tint de schaduw aangevend.
Tallooze malen heeft von Len b a ch Bismarck geschilderd,
voor wien hij een groote vereering koesterde. Dikwijls bezocht hij hem te Friedrichsruh en ook daar heeft hij telkens
zijn gastheer geportretteerd, geschilderd en geteekend. En
vorst Bismar c k heeft ook aan zijn schilder een bezoek
gebracht , het was in het jaar 1892 dat hij te Miinchen
de gast was van von L e n b a ch. Op een avond stond ik
toen tusschen een groote menigte voor de villa Lenbach.
Bismar c k werd toen overal te Munchen met „hoera"
ontvangen, ook in de schilderijen-tentoonstelling, waar hij
met zulk een jubel begroet werd, dat van een zien van het
tentoongestelde voor hem geen sprake kon zijn. Ook was
er op den avond een „Fackelzug" van alle studeerenden
te Miinchen, en een groot „hoera" en „hock" klonk uit
de menigte. De fakkels walmden en rookten, en door al
het leven en de onrustige bewegingen van het yolk zag
men toen B i s m a r c k op de veranda van villa Lenbach
zitten en dan weer opstaan om telkens voor de hem gebrachte hulde te bedanken. Het was een eigenaardige tijd,
die Bismarckdagen toen te Miinchen, en v on Lenb a c h,
de groote vereerder van zijn Bast, moet wel voldaan geweest
zijn, over al dat gejubel dezen toegebracht. Want het was
v on Lenbach, die Bismarck naar Miinchen had uitgenoodigd, door zijn bemiddeling was de oud Rijks-Kanselier
gekomen. De universiteit Halle heeft hem dan ook als
schilder van den grondlegger van het Duitsche Rijk tot
Eeredokter benoemd.
Franz v on Lenb a c h had behalve deze onderscheiding er nog vele andere. Hij voerde den titel professor,
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had het adelsdiploma en ridderorden en medailles. Maar
hij nam al deze onderscheidingen zeer kalm op en ze
hebben hem nooit, op Welke manier ook, veranderd. Als
de beste duitsche portretschilder werd hij algemeen erkend,
en de hierboven vermelde groote tentoonstelling van zijn
levenswerk, na zijn overlijden, werd door vereerders van
hem uit de beide kunstenaars-vereenigingen te Miinchen,
de Kiinstler-Genossenschaft en de Secession, tot stand gebracht. Von Lenbach kwam in alle kringen, gevoelde
zich overal te huis, en had een groot gemak met de menschen om te gaan. Onder zijn collega's nam hij een zeer
zelfstandige plaats in. Eenigen tijd was hij president van
de „Miinchner Kiinstler-Genossenschaft" ; en in 1900 arrangeerde hij als vertegenwoordiger der Miinchener kunstenaars
hun schilderijenafdeeling op de wereldtentoonstelling te
Parijs. Toen exposeerde hij daar ook zelf, en vond zijn
werk in Frankrijk veel waardeering.
Zijn voorliefde voor de oude italiaansche kunst leidde
hem altijd weer naar Italie, waar hij ook veel vond aan
architectuur dat hem aantrok. Bij den bouw van het
„Miinchener Kiinstlerhaus", werk van den architect Gabri el
Seid 1, heeft von Lenbach duchtig meegeholpen, om
dit gebouw tot zulk een prachtig, en tegelijk tot zulk een
gezellig en aantrekkelijk geheel te maken. Gabriel Seidl
had al vroeger met von Lenbach samengewerkt, en wel
toen hij de villa-L enbach te Miinchen bouwde, ongeveer
vijftien jaar v66r den bouw van het Kiinstlerhaus, in het
midden der tachtiger jaren van de vorige eeuw. In den
stijl van een italiaansche villa is het gebouw gehouden,
en het huis met den tuin er voor vormt een harmonisch
geheel. Het terrein is zoo gunstig bebouwd, dat de omgeving nergens storend werkt. De linker vleugel vormt
het ateliergebouw ; onderin woont de congierge, en de
eerste verdieping is von Lenbach's atelier. Dit maakt
niet den indruk van een atelier, zooals men die gewoonlijk
ziet. Het is een ruimte geheel in dien oud-italiaanschen
smaak gehouden, rijk in de samenstelling, en tot het
plafond toe met gestucadoorde ornamenten voorzien, maar
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alles afgetint tot een aangenaam rustig geheel. Alleen
een groot zijvenster verlicht de ruimte. Overal staan schilderijen en studies op schilderezels en nog veel op den
grond. Een B i s m a r c k, teruggeleund op een stoel zittende ;
de geheele familie von Lenbach; en verscheiden studies,
meest geschilderd, maar ook in pastel geteekend. En er
tusschen staat een van die boerenkoppen die von Le nb a c h in vroegere jaren schilderde en die zijn weduwe
terugkocht, om een zoo volkomen mogelijk overzicht over
het werk van Karen man te laten zien, aan alien die v o n
Lenbach's atelier bezichtigen, want dit is voor ieder
toegankelijk. Evenals zijn atelier, was ook zijn geheele
woonhuis naar zijn persoonlijken smaak ingericht, en zoo
leefde hij in een omgeving, die eigen schepping was, waar
hij nergens iets zag wat hij niet absoluut dicht bij zich
voelde, en waarop en waaruit hij verder werkte.
Het woonhuis is het hoofdgebouw, het neemt zoowat
de geheele breedte van de achterzijde van den tuin in en
loopt evenwijdig met de straat waaraan de bezitting ligt.
Een breed portaal verleent toegang tot de vestibule, die in
lichtere kleuren gehouden is, en het licht valt door de
geheel glazen deur van den ingang. Zoo is d.eze ruimte
licht, maar niet onrustig. Een antieke bank, deuren die
tot de vertrekken toegang geven, die er om heen liggen,
alles is aan het geheel aangepast. De vestibule is niet
zeer groot ; de vertrekken, die er omheen liggen, de ontvangkamer rechts en de eetkamer links alles in den stip
der italiaansche villas gehouden. Er hangt hier veel van zijn
werk, en daar tusschen een kast, rijk versierd met houtsnijwerk, van italiaansche renaissance. Hier en daar staan
venetiaansche glazen, een pianino, de tafel, terwijl de stoelen
met een donker violet fluweel zijn overtrokken. De gestucadoorde ornamenten, die ' aan de wanders hier en daar,
en in de hoeken tot het plafond oploopen, zijn met oud
goud beschilderd ; maar alles is afgetint, is aangepast aan
het geheel, niets valt er uit. De ramen zijn niet zeer groot,
zoodat het geheel stemmig en zacht verlicht is.
Een omgeving te scheppen heel voor zichzelf, in zuiver-
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eigen opvatting is in onzen tijd meer gebruik geworden en
als dit met goeden smaak en met een groot decoratief
talent gepaard gaat, is er wel iets te maken, waar ieder
met belangstelling naar kijkt. In de, villa L e n b a c h nu is
alles met smaak verdeeld en geplaatst, met groote liefde
voor de zaak elk schilderij, elk meubelstuk op zijn door
den kunstenaar goed overlegde plaats. En zoo komt het,
dat, bij al het kostbare en met smaak bijeengebrachte, in
deze ruimten overal aanwezig, men zich toch thuis voelt
in deze fijne, gedistingeerde omgeving.
Elke kamer is anders in vorm en in grootte en toch
is er een harmonie in het geheel ; het eene past niet slechts
bij het andere in dit huis, maar helpt het andere volledig
maken ; en zoo is het geheel van een aangename, ongedwongen symmetrie.
Een bijbouw aan het huis is ook zijn laatste werk
geweest. Hij liet nog een zaal maken, waarin hij op de
muren gobelijnen liet spannen, die al langeren tijd in zijn
bezit waren. Hier in deze zaal lag hij nog in den laatsten
tijd zijns levens ; het plafond beviel hem toen niet ; het
moest er weer uitgenomen worden, en de geheele zoldering
is nu in kleine vakken ingedeeld, het middenstuk gewelfd,
evenals in de venetiaansche paleizen. Het is een groote zaal ;
en toch, toen ik de eerste keer in het huis von Lenbach
kwam, zaten wij na tafel bij een kopje koffie in de gobelijnzaal,
met een klein gezelschap, • en toch had men toen niet het
gevoel van in een zoo groote ruimte te zitten. Overal is
ook pier weer die rust, het kalm afgetinte in deze prachtige
ruimte. Een vriend van von Lenbach was toen ook bij
het gezelschap en die vertelde mij toen nog allerlei uit het
leven van den kunstenaar. En toen ging de gastvrouw en
Fraulein Marion von Lenbac h, die al een groote jonge
dame geworden is, met ons, hun gasten, nog eens door de
ruimten van het huis. In een der vertrekken zag ik nog
in het voorbijgaan een pastelteekening van een dame, in
het profiel, die mij bijzonder goed beviel; ook het laatste
portret van vorst Bismarc k, dat den oud Eijkskanselier
-voorstelt liggende op het sterfbed. Von Lenbac h. be-
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paalde, dat dit portret nooit zou tentoongesteld worden.
Het hangt in de kamer waar Bis mar c k woonde, then
hij hier logeerde. Wij liepen vervolgens door, tot op het
balkon en stonden daar nog samen gezellig te praten en
in den tuin te kijken. Het was een mooie dag in het
voorjaar. Het groen had nog een lichte, meer geelachtige
kleur onder den helderblauwen, strakken hemel. Die tuin
vormt ook een smaakvol geheel. De plassende fontein,
mede in oud-italiaanschen stijl, de populieren, hier en daar
nit het overige groen omhoog lijnen.d ; de muren en het
hek, die de bezitting naar de straat toe afsluiten, alles is
zoo gerangschikt, dat men van de hoogte van het balkon
af, de straat hoegenaamd niet ziet, en het groen en de
boomen van den Glyptothek-tuin aan den overkant der
straat voor het oog behooren bij den tuin van de villa
v on L e n b a c h, daarmede een harmonisch geheel vormend.
In het leven alles te geven wat men geven kan is
weinigen weggelegd ; en hoe meer talenten men ontving
des te moeilijker is het ze in schoone kunstwerken te ontvouwen, te ontplooien.
V on L e n b ac h had dit met zijn vereerde oud-italiaansche meesters gemeen dat hij een kunstenaar was van
velerlei kunnen. 14, de vervaardiger van zoovele karakteristieke, interessante portretten, dat hij een meester in de
portretkunst kan heeten, bezat tegelijkertijd een zeldzaam
decoratief talent. En als hij hiermede zoo woekerde, dat
hij daardoor werken schiep, naar welke iedere beschaafde
met belangstelling zal kijken, dan zien wij vooral daarin
zijn eigenaardige en al zijn kunstarbeid beheerschende gave
aan het werk, namelijk zijn fijnen smaak.

VERZEN
DOOR

HANS MARTIN.

I.

ALS EEN VERLOREN LIED.
Als een verloren lied, dat sours aan de ooren
wel fluistert even —, twijfelend begint —
en dan weer zwijgt, maar toch in 't weiflend hooren
van wie daar luistert wondren weerklank vindt; —
Als na een droom — bij dagenraad verloren,
waarop wie loom ontwaakte, zint en zint
tot s'oms een enkel beeld flauw treedt naar voren
en dan in mijmering de zinnen bindt; —
Zo6 fluistert wel een stem — in stille stonden,
dicht aan de bronzen poort van mijn geluk,
die in 't gewelf een wijden weerklank wekt ; —
Zoo heb ik vaak een lief gelaat hervonden
als 'k naar den bonten sluier langzaam buk,
die mijn herinneringen donzig dekt. —

II.

AVONDVREDE.
Nu is er na den donkren dag
een gele weerschijn in het westen
en door de wolken, wijdgespreid,
weeft daar nog een allerleste
bundel van licht een gulden rag
om al die stille roerloosheid.
Nu is er na den dompen dag
een reine rust in alle dingen,
een droomerige zaligheid.
En al de mooiste mijmeringen,
al wat daar diep to sluimren lag,
staat even op . . . en schijnt gewijd.
Nu ligt een lack op elk gelaat;
nu gaan de menschen zachter praten
en naderen vertrouwd elkaar. —
Nu gaan de zorgen hen verlaten ;
— nu die stilte in de luchten staat,
schijnt ook de wereld minder w6a.r.
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VERWIJT.
Eens, — een zomeravond, laat —
na uren vol zorgeloozen lach ,
eens, beide handen voor 't gelaat,
opdat 'k maar niets meer 6m me zag,
om niets meer te denken, niets meer te weten ,
Eens heb ik mezelve afgevraagd,
heb ik mijn hersens moe geplaagd,
waar6m ik je niet kan vergeten. —
Waarom ik je altoos voor me zie
den ganschen, langen, moeden dag,
waarom ik je altoos w4der zie
en je vraagstem hoor en je kinderlach.
Waarom als geschakeld tot machtige keten
Al die herinneringen staan,
weer altoos naar dat eene gaan,
dat ik maar niet kan vergeten. —
Had ik eens tot blijder werk
mijn goudene wenschen saamgevat,
bouwde ik eens uw liefde een kerk
waar eon alleen uw beeld aanbad — •
In verslagenheid heb ik neergezeten,
waar alles in mijn jonge ziel
wankelde en samenviel: —
tdch kon ik je niet vergeten —
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Eens — een zomeravond, laat —
na wren vol zorgeloozen lack,
bedekte ik mijn maskerstrak gelaat,
omdat ik je w4der voor me zag.
Toen heb ik 't jou — en jou alleen — verweten,
wat mijn jonge leven moorden zal,
die donkre, wreede zondenval
om jou, om jou to vergeten ! --

BUITENLAND.
Een wolkje komt aan onzen horizon op in het Verre Oosten :
het ,,gele gevaar" dreigt ook voor ons in de naaste toekomst
bezwaren te zullen opleveren. Het is niet de eerste maal in de
geschiedenis onzer koloniale bezittingen in het Oosten, maar noch
de hardhandige methode van den gouverneur-generaal Valckenie r,
noch de weg der militaire expeditie tot onderdrukking van plaatselijk verzet, zooals nog in het midden der 19 de eeuw, zou thans
toegepast kunnen worden om het gevaar to bezweren. Onder de
zeker meer dan 600.000 Chineezen, die thans in onze Indische
bezittingen aanwezig zijn, zijn er vele duizenden, die er, vooral op
de tabakslanden en bij de tinmijnen, slechts tijdelijk verblijf houden ;
maar er zijn er veel meer, met name op Java, die van ouder tot
ouder in onze bezittingen gevestigd zijn. Onder deze laatsten nu
is een zekere partij, de Jong-Chineezen, die, in samenhang met de
hervormingsgezinde beweging in China zelf, vooruit willen ; een
deel hunner meent dit doel to zullen bereiken door steun en hulp
van het ontwakende moederland. Blijkbaar is langzamerhand bij vele
Chineezen ergernis gewekt door het feit, dat de Japa nners, wier superioriteit zij niet erkennen, als behoorende tot eene machtige en gevreesde groote mogendheid, door den invloed hunner op erkenning als
zoodanig hoogelijk gestelde regeering, in betere conditie, immers in
erkende internationals positie, gesteld zijn dan zijzelven. Vandaar moeilijkheden met China, dat zich, zoo goed als Japan, ook als groote
mogendheid erkend wil zien en zich de belangen zij ner onderdanen, of
wie het daarvoor houdt, gaat aantrekken. Het, naar men meent, als
demonstratie bedoelde vertrek van den Chineeschen gezant uit Den
Haag wijst op een zekere spanning in onze betrekkingen tot China,
Moge het gelukken die van ouds vriendschappelijke betrekkingen
spoedig weder to herstellen en de gerezen moeilijkheden to boven to
komen zonder aan de zoo talrijke Chineesche elementen in onze Oost
een te grooten staatkundigen invloed te verzekeren, maar ook zonder
hen te verbitteren. In ieder geval is bier een belangrijke kwestie
van buitenlandschen aard, die voor ons van groot gewicht zou
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kunnen worden, al behoeft zij ons voorloopig niet to verontrusten.
Onze regeering heeft in de laatste jaren getoond het Chineezenvraagstuk op liberale wijze tot oplossing te willen brengen en de
Chineezen zelf waren totnogtoe to verstandig om ruw in to grijpen
en daardoor de vervulling van billijke wenschen te vertragen.
Eerder dan van onrust mag men spreken van verrassing, nu
in het achterlijke Spanje de vooruitstrevende minister Canalej as
krachtig aanstuurt op erkenning der godsdienstvrijheid, ten minste
in zekere mate, in dit van alle andere godsdiensten dan de RoomschKatholieke afkeerige land. Reeds lang was men in Spanje bezig
met onderhandelingen over de wijziging van het bestaande Concordaat met het Vaticaan maar die onderhandelingen, to Rome door
den gezant Ojeda gevoerd, gingen niet snel voort. De liberale
minister, door de inwendige staatkundige gebeurtenissen aan het
bewind gebracht, is nu kort geleden, tot diepe ergernis van het Vaticaan en hangende die onderhandelingen, overgegaan tot ingrijpende
maatregelen van staatkundig-kerkelijken aard : het geven van meer
vrijheid van beweging naar buiten toe aan andere godsdiensten
door wijziging van art. 11 der Spaansche constitutie, dat alle
uiting naar buiten, hoe ook genaamd, aan die godsdiensten verbiedt ; het wijzigen der statuten van de congregaties met bepaling,
dat geen nieuwe vereeniging van dien aard voorloopig mag worden
opgericht. Het Vaticaan protesteerde tegen een en ander als ongeoorloofd hangende de genoemde onderhandelingen ; de Spaansche
regeering beriep er zich op, dat de eerste wijziging alleen de
Spaansche constitutie betrof en de laatste besluiten krachtens hare
souvereiniteitsrechten mochten worden genomen. En de regeering
vond — mirabile dictu — hierin steun bij conservatieven zoowel
als bij liberalen, bij den conservatieven leider M a u r a zoowel als
bij den liberalen More t, ja bij de groote meerderheid der bevolking en ook bij het hof zelf, dat tot nog toe als een zeer clericaal
element gold, ten onrechte blijkbaar, vooral na het Engelsche huwelijk
des Konings, die, hoe goed Roomsch ook, zelf in allerlei opzichten een
modern vorst mag heeten. Aileen in de Baskische provincien, van
ouds met noordelijk Castilie zetels van het steilste clericalisme en
van het Carlisme, kwam er beweging, die evenwel bij de krachtige
houding der regeering in het zand verliep ; ook de Carlistische
pretendent, don J a i m e, hield zich rustig. Maar het Vaticaan toonde
zich ernstig ontstemd en de gezant to Rome, 0 j e d a, verliet die
stad, zoodat de betrekkingen gespannen blijken ; de Spaansche bis-

470

BUITENLAND.

schoppen toonden zich gematigd en klaagden, maar in zachte bewoordingen ; een aantal dames uit de aristocratie verhieven hare
invloedrijke stemmen, blijkbaar op dezelfde gematigde wijze. Cosas
de Espana 1
Waartoe zal dit alles leiden ? De hervormingsgezinde minister
staat voorloopig sterk, maar zal hij weerstand kunnen bieden aan
den eenen kant aan de drijvende radicalen van de soort van den
republikeinschen afgevaardigde uit Catalonia Iglesia s, die vol
Spaansche vurigheid reeds met aanslagen dreigt, aan den anderen
kant aan de reactionnaire elementen, die op verzoening met het
Vaticaan aandringen, op handhaving van den bedreigden staatsgodsdienst? Cosas de Espana!

LEESTAFEL.
A. J. Drew e s. Hoofd eener Christelijke school te
Amsterdam. Van een grooten steiger en van een klein
huis. Met een inleidend woord van Dr. J. H. Gunning
W z n., Schoolopziener in het district Amsterdam. Amsterdarn. A, Akkeringa, 1909.
Op pag. 24 lezen wij het volgende. „Wanneer het denken
begint, kunnen we niet zeggen. Maar dat het reeds zeer vroeg
begint, is wel zeker. Waarschijnlijk reeds voor de geboorte. Als
Elisabeth's kindeke van vreugde in haren schoot opspringt,
wanneer de stem van Maria door zijn moeder gehoord wordt,
dan veronderstelt dit opspringen een medeleven in de vreugde
van Elis ab e t h , en medeleven in eens anders vreugde kan niet
buiten het denkvermogen omgaan."
Wat is dat voor redeneering ? De ongeboren vrucht leeft mede
in de vreugde van Elisabeth, als deze de stem der uitverkoren
vrouwe, der toekomstige Moeder Gods, hoort. Alles is hier wonder ;
reeds voordat hij het licht der zon aanschouwt, is Johannes de
Dooper vol van den Heiligen Geest. Mogen wij daaruit afieiden,
clat ook de gewone sterveling „waarschijnlijk" reeds in den moederschoot aanvangt te denken ? Bij zulk een proeve van op de H. S.
gebouwde zielkunde begrijpt men, waarom de Katholieke Kerk
aan de leeken als zijnde onbevoegd het recht van Bijbelverklaring
ontzegt.
De Heer Drewes schijnt aan een gevaarlijke overhelling tot
generalisatie te lijden. Men kept het vonnis, dat door hem over
alle openbare scholen is geslagen, ofschoon het onweersprekelijk
is, dat, zoolang er Christenen onder de openbare onderwijzers overblijven, „de geest van ongeloof en revolutie" bij de aan hunne
zorgen toevertrouwde kinderen door hen niet kan worden aangekweekt.
Intusschen is de Heer Dr ewes een geestig man, die de kunst
verstaat zijn woorden goed to kiezen. Het blijkt uit den titel van
het thans door ons aangekondigd boekje. Dwaasheid is het aan
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een steiger te hameren en te schaven, dat het een lust is, maar
het huis, dat er achter verrijzen moot, to verwaarloozen. Zoo gaat
het in de school, zegt de schrijver; men doet er allerlei nutteloos
en dus schadelijk werk ; men vergeet, dat de school enkel middel
en geen doel moot zijn, dat het kind er niet is voor de school,
maar de school voor het kind, dat de school moet opvoeden voor
het leven buiten de school. Het steigerwerk, dat in de school
plaats grijpt, wordt op frissche, aardige, vlotte wijze gehekeld.
Zoo erg als de schrijver het ons schildert zal het op menige
school zeker niet toegaan. Maar zijn kritiek is heilzaam, ook al
zijn er vele onderwijzers, die zich haar niet behoeven aan to trekken. In zoover zij verdiend is, kan zij strekken tot verklaring van
het raadselachtig felt, dat het lager onderwijs bij de besten soms zoo
weinig sporen achterlaat. Men vraagt verwonderd : hoe komt het,
dat die snuggere koppen niets of bijna niets hebben geleerd, terwijl in tegendeel tamelijk domme jongens en meisjes, die dezelfde
school bezochten, blijken althans eenige bedrevenheid in lezen,
schrijven van woorden enz. to hebben opgedaan. Denkelijk moet
het daaraan worden toegeschreven, dat dit onderwijs voor moor
begaafdon totaal verloren gaat, daar hun levendige geest licht iets
anders vindt om zich den tijd mee to korten ; zij bedenken kattekwaad, zijn lastig in de klasse, letten niet op en kunnen niet stil
zitten, laten zich door alles afleiden, door het ritselen der bladeren, door het zingen van een vogel, door het jagen der wolken ;
zij stellen in velerlei belang en nemen al spelende velerlei op in
hun brain, alleen niet het onsmakelijk voedsel, dat hun op school
wordt aangeboden ; terwijl integendeel de moor zoete en slaperige
kinderen zich braaf aan het lijntje laten houden, werktuigelijk, gewillig nabauwen wat hun wordt voorgezegd, zoo de tafel van vermenigvuldiging, de namen der steden van Rusland, het onderscheid
tusschen kolen en koolen in zich vast stampen en ten slotte, als
vrucht van het dorre en weinig opwekkend onderwijs, het kleine
sprankje vernuft, dat hun van nature eigen was, inboeten.
Op die wijze zou het dan verklaard kunnen worden, dat sours
een volwassen persoon, met wien men gaarne praat, wig hij gezond
oordeel blijkt to bezitten, en alle natuurgeluiden weet to huis to
brengen, tuinmanen voor tuinmannen schrijft, terwiji een slaapkop,
die altijd op het land heeft geleefd en niet weet „hoe de nachtegaal praat", toont wel wat van school to hebben meegedragen.
Maar, zooals ik reeds zeide, zulke gevallen zijn uitzonderingen, en
ik mean dat, alles to samen genomen, de kinderen der twintigste
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eeuw blijde mogen zijn niet vroeger het levenslicht to hebben aanschouwd, wijl het lager onderwijs denkelijk nooit zoo goed, zoo
frisch en opwekkend is geweest als heden ten dage.
Toch zullen alle onderwijzers, zoowel de openbare als de
bijzondere, verstandig doen met de waarschuwende en weloverwogen lessen van den neer Dr e w es ter harte to nemen, want van
de volmaaktheid is de lagere school, het spreekt van zelf, nog verre
verwijderd en het kost veel minder inspanning in den ongunstigen
zin des woords een „schoolmeester" te zijn dan kinderen verstandelijk, zedelijk en godsdienstig op te voeden, hun onder het aanleeren van nuttige kundigheden de christelijke en maatschappelijke
deugden in to prenten, ofschoon de laatste manier van werken
meer zelfvoldoening geeft.
Het komt er op aan opgewekte, frissche, beminnelijke onderwijzers en onderwijzeressen to hebben, die het kind kennen en liefhebben, er dus mee weten om to gaan. Om die reden acht ik het
verkeerd, gelijk thans wordt voorgesteld, de gehuwde vrouw buiten
de school to bannen. Het gedwongen coelibaat, dat tegenwoordig
als een kanker aan het levensgeluk van duizenden vrouwen knaagt,
haar gemoedsrust verstoort, haar karakter bederft, ze norsch en
zuur doet zijn, kan bezwaarlijk een waarborg van paedagogische
v. D. W.
geschiktheid zijn.
H. van K o 1. Mijnwetgeving en mijnbouw in Ned.
Indio. Amsterdam. L. J. Veen, 1910.
Het is toch jammer dat een ijverig zoekend en werkend man
als de heer Van K o 1 -de gave schijnt to missen, zijn eigen werk
met een critisch oog na to gaan, en ook weinig blijk geeft, de
critiek van anderen to waardeeren. Hoeveel meer nut zou hij kunnen
stichten, wanneer zijne mooning z(5(5 bezonken was, dat hij niet
meermalen met zichzelf in tegenspraak kwam , wanneer hij zijne
cijfers z(56 controleerde, dat men er op vertrouwen kon ; vooral ook,
wanneer hij zich wist to onthouden van ongegronde, althans geenszins bewezen uitspraken, die soms veel hebben van
Zijn thans verschenen geschrift, een overdruk van eenige
Tijdspiegel-artikelen, bezit dezelfde fouten als de vroegere. Er komt
veel in voor, wat menigeen gaarne zal onderschrij von , maar door
zijne manier van werken, waarbij hij zich-zelven niet voldoende controleert, zal ongetwijfeld de mate van invloed, welken hij zoude kunnen
oefenen, veel kleiner zijn, — wat jammer is. Want, met het oog
op de vele behoeften der Indische schatkist, is de door den heer
insinuatien. . • .
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Van Kol voorgestane staatsexploitatie van mijnen, of particuliere
exploitatie met een ruim aandeel in de winst voor den Staat, geenszins verwerpelijk, en ook zijne waarschuwing tegen mijnbouwspeculatien zonder behoorlijk voorafgaand onderzoek is waarlijk niet
zonder grond. Maar de kracht van zijne betoogen wordt in belangrijke mate geschaad door noodelooze, en soms averechtsche uitweidingen ; op die betoogen kunnen gegronde aanmerkingen worden
gemaakt, en hij geeft meermalen blijk van groote eenzijdigheid.
Het bestek van deze aankondiging laat niet toe, dat wij dit
oordeel met tal van bewijzen staven ; hier dus slechts enkele opmerkingen.
Als de heer Van Kol op bl. 14 klaagt dat in 1909 „van
eene marktwaarde van 1110 millioen aan goud, zilver en petroleum
slechts f 600.000 in de schatkist terecht kwam", dan is vooreerst
het cijfer van 110 millioen niet toegelicht ; als wij op bl. 20 lezen
dat hij de ruwe petroleum aan de bron op acht cent de liter
rekent (immers volgens hem is 1330 millioen liter ongeveer 106
millioen waard !) dan voelen wij dat het genoemd bedrag veel te
hoog is. En daarentegen is stellig het bedrag van f 600.000 veel
te laag ; het was de naming, maar in 1908 was de werkelijke opbrengst, aan cijns en vast recht, reeds niet minder dan f 1765000,
dus haast het driedubbele. En bovendien betalen de ondernemingen
belangrijke bedragen aan de (over 1908 voor het eerst geheven)
progressieve inkomstenbelasting, waarvan de opbrengst over 1910
op c.c. 41/4 millioen wordt geschat. Overigens, — is het niet bekend dat elke industrieele onderneming, die goede winsten afwerpt,
ook langs indirecten weg 's lands kas helpt vullen ?
Er is indertijd sprake geweest van uitvoerrecht op petroleum;
er is niet van gekomen, omdat, indien invoerrecht is bescherming
van den binnenlandschen industrieel, uitvoerrecht den buitenlandschen
concurrent beschermt. In de plaats daarvan bracht de Minister
Fock de evengenoemde inkomstenbelasting tot stand. Is het nu
billijk, vragen wij, hem te verwijten dat hij de „Koninklijke" niet
durfde aanpakken, en dat de tegenwoordige Minister „evenmin
tot dusver iets van zich liet hooren" (bl. 47)?
Uitvoerrecht zoude, bij gelijke productie, bij hooge en lage
verkoopprijzen evenzeer op de onderneming drukken en een voorsprong gegeven hebben aan „de beruchte Standard Oil Cy." (bl. 45);
de, in vergelijk met de Nederlandsche heffingen zware progressieve
Indische inkomstenbelasting treft den ondernemer alleen „wanneer
het er wel of kan". Is dat niet beter?
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In zijn ijver om de petroleumondernemingen zwaarder to
belasten, vraagt de heer Van Kol o.a. (bl. 47) : „wat komt er
terecht van de 16% der netto-opbrengst, als cijns to heffen volgens
de oude mijn-ordonnantie van 1873" ? Het antwoordt luidt, dat,
ten eerste, de cijns voor 's lands schatkist alleen geheven wordt
op „gouvernements-grondgebied", niet voor ondernemingen waarvoor
inlandsche vorsten concessie (op de door hen to stellen voorwaarden) verleenen, tenzij — wat b.v. in Langkat niet was geschied —
de Regeering bij contract het recht van het uitgeven van concession
aan zich had getrokken ; ten tweede, dat art. 20 der aangehaalde
ordonnantie spreekt van een cijns van minstens drie en hoogstens
Lien pCt. der netto opbrengst ; is eene concessie eenmaal tegen
betaling van 3 pCt. der netto opbrengst verleend, dan kan daarin
later natuurlijk Been verandering meer worden gebracht. Van
zestim pCt. spreekt in ieder geval de ordonnantie niet.
Onze „aankondiging" is reeds to lang. Wij willen alleen nog
even wijzen op bl. 29, waar de heer van Kol gewaagt van „de
naiveteit van zekeren „Herr Doktor", Croockewitz genaamd",
die op Billiton in 1850 to vergeefs naar tin zocht. In elke Nederlandsche encyclopaedie kan men lezen dat Dr. J. H. Croockewit,
to Amsterdam geboren - en to Utrecht in de wis- en natuurkunde
gepromoveerd, als „ambtenaar belast met natuurkundige onderzoekingen" in 1849 zijn loopbaan in Indio begon, en doze in 1871
als resident van Banka eindigde. Hij was goon geoloog, nog
onervaren, en werd Coen geheel alleen naar Billiton gezonden , na

een oppervlakkig onderzoek kwam hij tot een verkeerde conclusie,
maar hij was waarlijk niet een onbekwame man uit den vreemde,
E. B. K.
zooals de hoer van K o 1 blijkbaar meent.
Dr. P. L e e n d e r t z Jr. Het Leven van Vondel (Nederl.
Hist. Bibl. III). Amsterdam. Meulenhoff, 1910.
Een mooi book, dat, good geschreven, good gedocumenteerd en
fraai geillustreerd als het is, zeker tal van lezers zal vinden. Met
groote onpartijdigheid wordt iedere bijzonderheid uit het levee van
onzen grootsten dichter hier behandeld, met groote uitvoerigheid
dikwijls stilgestaan bij op het oog niet zoo heel belangrijke twistpunten, die echter bij een man als Vondel niet zonder belang
geacht mogen worden. De schrijver polemiseert herhaaldelijk tegen
de fantasieen van Alberdingk T h ij m en, zonder dozen dikwijls to
noemen, tegen de overdreven beschouwingen van dr. G e r. B r o m

476

LEESTAFEL.

op het terrein der geloofsovertuigingen van V o n d e 1 en zijn omgeving. De aandacht mag worden gevestigd op de heldere en
overtuigende uiteenzetting omtrent Vondel's dikwijls verkeerd
begrepen verhouding tot T e s s c h e 1 s c h a d e. Het geheel is een
verstandige beschouwing over den dichter en zijn werk, wat
nuchter en zakelijk soms, maar dat mocht wel Bens na de hoog-dichterlijke en hoog-kerkelijke beschouwingen van anderen over het zoo
rijke levenswerk van onzen Joos t.
P. J. B.
S. P. PHonore Naber en J. J. Moret. Op Expeditie met de Franschen. Den Haag. Mouton, 1910.
Deze „reisherinneringen aan de Fransch-Liberiaansche grensregelings-expeditie in de jaren 1908 en 1909", door een aantal
illustration toegelicht, laten zich aangenaam lezen. Ontstaan uit
de door den heer Moret aanvankelijk voor de N. R. C. geschreven
brieven, vullen zij deze op menig punt aan en geven een waardig
getuigenis van wat ooze beide bekwame zeeofficieren hebben gedaan om een goede grensbepaling tusschen Fransch en Liberiaansch
gebied aan de Sahara-zijde mogelijk te makers. Het beeld, dat zij
daarbij geven van de toestanden in deze republiek, 1847 door vrijgelaten negers uit Amerika gesticht, is blijkbaar welgelijkend maar
niet zeer aantrekkelijk: het leerzame verhaal toont duidelijk, dat,
zooals de tegenwoordige president volmondig heeft erkend, het
zwarte ras, aan zichzelf overgelaten, niet in staat is geregelde
toestanden van beschaving en regeering te vestigen. Aileen de
krachtige invloed van Amerikaansche en Europeesche werkzaamheid
kan Liberia op den duur van den ondergang redden, misschien
zelfs alleen de voor den negerstaat overigens niet ongevaarlijke
emigratie van blanken op groote schaal. De laatste berichten in
de pers melden reeds, dat de Amerikanen in samenwerking met
de handelshuizen van andere nation de zaak ter hand hebben genomen.
P. J. B.
J o h. W. A. Nabe r. Carolina van Oranje. Haarlem.
Tjeenk Willink, 1910.
De begaafde schrijfster, die reeds zoovele „prinsessen , van
Oranje" in haren handel en wandel heeft nagegaan, wijdde ditmaal
een studie aan de zuster van pries Willem V. De Oranjevorstins,
die zich al spoedig verbond aan vorst Karel Christiaan van
Nassau—We il b u r g, heeft, al verliet zij haar vaderland vroeg,
zich, gelijk zoo vele Oranjeprinsessen, tot haar dood (1787) nauw
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aan dat vaderland verbonden gevoeld en den vaderlandschen geest
in hare familie hoog gehouden. Dat blijkt uit hare omvangrijke
in het Koninklijk Huisarchief bewaarde correspondentie, waaruit
de schrijfster de gegevens voor haar welgelijkend portret putte.
Of zij daarbij niet al te veel uitsluitend op die correspondentie
gelet heeft en of datgene, wat zij eruit aanhaalt, soms niet van al
te gering belang schijnt, is een andere kwestie. Men zal het
boekje intusschen met genoegen lezen en gaarne de herinnering
verlevendigen aan de begaafde vorstin, die als moeder van een
talrijk gezin braaf en stil haar plicht heeft gedaan, nadat de
kans op een staatkundige rol in de Republiek voor haar en haren
P. J. B.
man onherroepelijk vervlogen was.
Dr. E. D. Baum an n. Johan van Beverwijk in leven
en werken geschetst. Dordrecht. R e v e r s, 1910.
„De geschiedenis der geneeskunde heeft zich tot nu toe niet
in groote belangstelling bij de Nederlandsche medici mogen verheugen". Zoo begint de schrijver zijn inleidend woord. Het
valt niet te ontkennen. Het is nog altijd bij de medici een overheerschende meening, dat de studie der geschiedenis van hun yak
niet meer is dan een onschuldige liefhebberij, ook al is er thans
een leerstoel te Leiden voor. Wetenschappelijk achten zij die
geschiedenis alleen van belang voor historici, met name voor hen,
die zich met beschavingsgeschiedenis inlaten. Zelfs de beroemde
Bever o v i c i u s is voor velen hunner een volslagen onbekende, al
had hij in de 17de eeuw weinig minder naam dan Boerhaave
in de 18de. Het ligt niet op den weg van den aankondiger van
dit boek om aan te toonen, dat ook voor de medische wetenschap
van thans hare geschiedenis, die van de dwalingen zoowel als van
de ontdekkingen op dat gebied, van hooge waarde is. De lezer
van dit bier en daar op gebrek aan historisch-kritische vorming
wijzende geschrift, dat intusschen ook voor leeken en vooral voor
geschiedkundigen heel wat leerzaams bevat, is een doorloopend
P. J. B.
betoog voor de juistheid dezer bewering.
Joseph H. Fusse 1. De Theosofische beweging. Een
korte historische schets (Kerk en Secte, IV, No. 5). Baarn.
Hollandia-drukkerij, 1910.
Wie eerst het voortreffelijke boek van prof. Speyer , De
Indische theosophie (Leiden, Van Doesbur g, 1910) heeft gelezen,
kan moeilijk anders doen dan lachen om dit potsierlijk theosophisch-
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geloovige boekje van den „secretaris van de Universeele Broederschap en het Theosophisch genootschap", waarin de malligbeden
en bedriegerijen van mad. B 1 a v at sky, als „innerlijke waarheden"
worden voorgesteld. Wie de denkbeelden der theosophie goed wil
leeren kennen, zal het boekje met vrucht kunnen gebruiken : hij
vindt er „zoowel godsdienst en wijsbegeerte als wetenschap" in de
„Aloude Wijsheid" vervat uitgelegd op een wijze, die meer pleit
voor de goedgeloovigheid dan voor het inzicht, het verstand en de
P. J. B.
kennis van den schrijver.
Ruth P u t m an ' s Willem de Zwijger, prins van Oranje,
voor Nederland bewerkt door Dr. D. C. N ij h o ff. Nieuwe
uitgave door A. H. P. Blaauw. Alkmaar. Kluitman, 1910.
Wat deze nieuwe uitgave thans moet, nu de schrijfster den
tweeden zeer herzienen druk van haar eigen boek bijna gereed
heeft, is niet duidelijk. De vertaling was goed en als de „32
platen van J. H. Isin g s Jr." niet meer geven dan het mengsel
van fantasie en werkelijkheid, dat in de eerste aflevering te zien
is, zal de illustratie ook niet het aantrekkelijke van het boek verineerderen. Wat de „meer populaire vorm" dezer uitgave verder
beteekent, wordt uit het onbenullige voorbericht niet zeer helder.
Het geheel maakt den indruk eener slecht opgezette zaak.
P. J. B.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Eva. Amsterdam.
L. J. V e e n, uitgever.
La séance continue. . . . de cyclus der „zijden en keerzijden"
wordt voortgezet en in Eva wordt ons nu verder verteld hoe het
met Mar celin e ging, die van haar man was weggegaan om na
de scheiding te trouwen met den Spaanschen schilder de la Ma nd a r a; voor wien zij als E v a zou poseeren. Voor de schrijfster is
hier dus gereede aanleiding om met de haar eigen verven en „verve"
-te teekenen het liefdegeluk van M i c a e 1 o en de in E v a herdoopte
Mar c elin e, om tevens ons in te leiden in Parijsche artiestenkringen, in het Parijs dat zich amuseert, in Parijsche cabarets,
cafe's enz. Het is wel duidelijk dat deze schrijfster er op uit is
om telkens weer in een volgend boek ons te brengen in een andere
omgeving : wij hebben nu al gehad den sport-roman Arl en den
medischen roman Vrije Kracht; thans trekken wij met de auteur
en haar gelukkig tweetal van het Louvre naar den Jardin de Paris.
Men kan zich dus hier opnieuw vergapen aan de bijzondere kennis,
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die de schrijfster met kennelijke voorliefile voor dat werk tentoonspreidt, maar men kan ook (zooals wij vroeger reeds deden) opmerken dat dit alles wel wat te veel en ook wel wat heel opzettelijk en in het kader van het verhaal zoo geheel bijkomstig, dus te
pas „gejaagd" is. Overigens laat het geschiedenisje van dezen
roman ons koud, omdat de daarin voorkomende personen ons zoo
buitengewoon weinig belang inboezemen. Wie weten wil hoe het
hun vergaat, nu, die leze dit boek. Waarom zouden wij van dezulken, zoo zij onder ooze lezers gevonden worden, het pleizier vergallen door hun nu reeds het droevig einde van deze twee, die
elkander zoo lief hadden, te vertellen? En waarom zouden wij
lezers, wien dit alles niets schelen kan (zoo zullen er wel velen
zijn), lastig vallen of tot overslaan nopen van wat ook hun onverschillig is?
Van deze schrijfster zijn ongetwijfeld nog wel weer zulke
boeken te verwachten. La séance continue en wij hebben nog lang
niet al de personen afgewerkt, waarmee wij in het eerste boek
van den cyclus kennis hadden gemaakt. Doch er zijn vele redenen
om voor vast aan te nemen dat dit alles niet tot haar grootere
letterkundige glorie strekken zal. Het voor sommige lezerskringen
verrassende en overbluffende van telkens weer een ander, velen
onbekend milieu moge aan deze boeken in de oogen van zekere
spoedig voldane lezers een zekere aantrekkelijkheid opleveren en
dezelfden of anderen mogen zich geboeid voelen door het hartstocht-element dat in geen dezer romans wordt gemist, ook door
het goedkoop-tragische van de gebeurtenissen, die zich niet met
de noodwendigheid van het lot ontwikkelen uit de gedragingen
en de karakters der personen doch eenvoudig door de schrijfster
zoo over hen beschikt worden ; — voor ons mist al dit werk alle
psychologische diepte en reikt het nooit verder dan tot het buitenste oppervlak der menschen en der dingen.
H. S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen,
de navolgende boekwerken :
De Boekzaal. Redactie Dr. H. E. Greve; administratie J. Ploe gs m a, Zwolle.
Paolo Lombros o. De Vrouw. Uit het Italiaansch vertaald door
Annie Verhage n. Geaut. uitgave. Haarlem. P. Visser Az n., 1909.
L. H. A. Drabb e. Twee karakters. Amsterdam. D. Buys D z n., 1909.
Jan Feit h. Ter zonne ! (Een boek). Rotterdam. W. L. en J.
Brusse.
De Pers naar J. J. David, bewerkt door M. E. Barent z. Uitgave
van Cohen en Zonen, Amsterdam.
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Hoe uit de kaboutertjes de Reuzen ontstaan zijn; een vertelling door
D. L. Da ai d e r. Amsterdam. W. er sl uy s, 1909.
Het Staats-socialisme door Mr. P. A. Diepenhors t. Serie 2 No,
8 van „Christendom en Maatschappij". Utrecht. G. J. A. Ruys, 1910.
Binnen en Buiten Soerabaia. Leven en Lotgevallen van de Familie
Kaaneel door Alligato r. Uitgave N. V. Drukkerij en Uitgeverszaak
„Insulinde" te Haarlem.
Officiele Bescheiden betreffende de dienst van Multatuli als Oost-Indies
ambtenaar door P. M. L. de B r u y n Pri r c e. Tweede vermeerderde druk.
Max Havelaar op de Westkust van Sumatra. Amersfoort. G. J. Slothouwer. 1910.
Mevrouw J. A. Simons-Mee s. Een Paladijn. Fantastische comedie.
Nederl. Bibliotheek.
C. F. Groneme ij e r. Pastorale Onderonsjes. Tweede veel vermeerderde
druk. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoo n. 1910.
Jhr. Mr. H. Smissaer t. Overzicht van het Nederlandsch Armwezen.
Tweede vermeerderde druk. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Z n. 1910.
Dr. G. J. van der Flier. Ter Gedachtenis. 's-Gravenhage. W. A.
Beschoor.
W. v an Daat s e 1 a a r. De opvoedkundige waarde van het spel. Utrecht.
A. Oosthoek. 1910.
Pro et Contra. Serie IV no. 2-4. Een Wereldtaal, A. J. P. Boeke
contra Dr. D. C. He sseling ; De Christelijke Zending, Albert C. Kruyt
contra Henri B o r e l ; Algemeen Kiesrecht, W. P. G. van Helsdingen
contra Dr. W. C. A. Baron van Vredenburch ; Kerk en Secte : de Protestantsche zending, door 'Prof. Dr. H. M. van N e s; Levensvragen : Kan
men Christen zijn zonder de Godheid van Christus te belijden ? door J. B.
Naaktgeboren ; Over den doop en het belijdenis doers van onze kinderen,
door C h r. H u n n i n g h e r; Over kinderlectuur door J. Stamperiu s; Openbaar onderwijs of niet, door J. N. Pattist ; De Grillen der Luchten, door
J o h. G. van Benkenslot J r. Baarn. Hollandia Drukkerij.
Wereldbibliotheek. Henrik Ib se n, Mededingers naar de Kroon, vert.
M. Mey boom ; Helen Kelle r, Mijn levensgeschiedenis, vert. L. Stuart
3e dr.; C h r. G. Salzman n, Het Mierenboekje, vert. L. Landr y. Amsterdam. Maatij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
M. J. B r u s s e. Boefje. 20ste duizendtal met een naschrift ; Landlooperij.
4e druk. Rotterdam. W. L. en J. Bruss e.
Anrim a. Gehuwde Onderwijzeressen. Mej. H. G. Luyk s. Amsterdam,
Tolstraat 198m.
J. W. H. Berde n. De Kunstnijverheid. 4de druk. Haarlem. Tjeenk
Willink, 1910.
J. M. Droogend ij k en Dr. H. C. H. Moquett e. Rotterdamsche
Straatnamen geschiedkundig verklaard. Rotterdam. Brusse. 1910.
A. Klav e r, De Religieus-Humanitaire Strooming; Joseph H. Tussel
De Theosophische Beweging ; J o h. G. van Beukenslot J r., Het Weer
van Heden ; Pro : Mr. J. A. L e v y, contra : Mr. H. V e r k out e re n, Verruiming van Echtscheidingsgronden. Baarn. Hollandia Drukkerij. 1910.
A. H. Amory. lets over Muziekonderwijs. Arnhem. Sten fe r t
Kroese en van der Zande. 1910.
Een boek van Anna v an Go g h—K aulbac h. Liefdes-sproke ; van
K. T. Nieulan t. Liefdes Kronkelpaden. Rotterdam. W. L. en J. Bruns e.
Mr. G. D. Willinc k. De Indien en de Nieuwe Grondwet. Zutphen.
P. van Belkum Az.
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DE GESCHIEDENIS VAN
CAROLINE VON WIDEL
DOOR

IGNA.TIA. LUBELEY.

I.
Muszt die Bliimlein lassen stehn,
muszt nun auf den Acker gehn.
Hochzeitsgesang.
CLEMENS BRENTANO.

Brunswij k 17 54.
Buiten, achter de kleine ruiten van het kruisraam zag
men tegen de stille grijze winterlucht zich afteekenen de
naakte takken van de boomen nit den twin, en daarachter
de puntige daken van oude huizen.
Caroline von Loh e, die met een groot boek op
haar knieen op de vensterbank was gaan zitten, keek
even op naar die loodkleurige lucht.
„We zullen wel sneeuw krijgen," zeide zij kalm. Daar
was een lachje Ord haar mond en een glans in haar oogen,
die niet pasten bij den Loon van haar stein. Het was alsof
haar gedachten ver weg waren.
„'t Is ook al bijna kerstmis," antwoordde haar tante
nit den hoek bij den haard, waar zij zat met den rug naar
het raam, „kunt je de preek niet vinden, kind ?"
„Jawel, tante", en het mooie jonge hoofd met het
batisten mutsje boog zich haastig over het boek, waarvan
de bladen ritselend werden omgeslagen. Toen langzaam,
O. E. X 1
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wat bestudeerd, begon de heldere jonge stem voor te lezen.
De oude vrouw in haar grooten leuningstoel luisterde
toe, haar oogen star naar het vuur gericht, waarvan zij
niet kon zien den rooden gloed, die onder het pout smeulde,
en ook niet het plotseling opdansen der vlammen, want
sedert jaren leefde zij in donker, en leefde zij ook in haar
eigen stille gedachtenwereld, afgesloten van de wereld der
zichtbare dingen.
Caroline las haar driemaal per dag voor ; 's morgens
en 's avonds uit den Bijbel ; 's middags uit een stichtelijk
boek. Nu was het een preek. Aandachtig volgde zij ieder
woord, denkende bij iedere gedachte. Ze had die preek
al meer gehoord, en bemerkte daardoor, dat die niet goed
wend gelezen ; 't ging ook steeds vlugger, bijna rammelig,
„Kind", zeide zij, „je gaat te gauw. Het is net alsof je er
niet bij denkt".
Carolin e, die afgedwaald was naar een zij den japon
met wijde paniers en een keurslijf vol strikken, keerde met een
gevoel van schuld bij haar onderwerp terug, en las langzaam
verder. Toen, midden in een langen zin, hield zij opeens op.
„Daar is iemand bij de deur," zeide zij. „U- krijgt
zeker visite."
„'k Verwacht niemand," klonk het nit den lenningstoel, „lees maar door."
„'t Is L u d w i g," zeide Caroline verrast, die haar
oogen op de opengaande deur had gehouden. „Goeden
middag, neef !"
Hij boog even in haar richting, en bleef toen in eerbiedige houding, zijn hand op zijn degen, bij de blinde staan.
„Ik hoop niet, dat u eigenlijk belet heeft" zeide hij,
„maar, nicht, ik had zoo'n verlangen even iemand van de
famine te spreken, dat ik besloot u te komen storen, toen
ik hoorde, dat iedereen nit was. Het is maar even, want
ik heb dienst."
„C aroline las me juist voor, maar zij kan er later
mee doorgaan. Ga zitten, Ludwig, het is niet dikwijls,
dat ik visite krijg."
„En toen hoorde ik raeteen, dat Caroline bij u was,"
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vervolgde hij, „en dat trof bijzonder, want haar juist wilde
ik ook spreken."
1)"
„Ja, en je zult wel begrijpen waarover."
„Neen, heelemaal niet," en Carolin e's oogen lachten,
terwijl een lichte blos naar haar wangen steeg.
„Ik hoorde het al in Wolfenbuttel, en Coen ik vanmiddag de stad binnenreed kwam ik S a y n tegen, die
het me ook vertelde."
„Je zegt niet wat," plaagde zij.
„Dat ik in jou de toekomstige vrouwe van Hazelrode
snag begroeten," antwoordde hij stijf, nadruk leggend op
den naam.
Zij begreep wel, waarom hij zich zoo uitdrukte, inplaats
van te zeggen, dat zij geengageerd was met Heinrich
von Wide 1, en even trilden haar oogleden, maar het
lachje bleef om haar mond.
„En nu ben je zeker gekomen, om mij je gelukwenscheD
nan te bieden," zeide zij vroolijk.
Hij boog ; maar zwitigend en stroef.
„Wij zijn er alien zeer mee ingenomen," zeide de blinde.
„H e i n r i c h von Widel is toch Been vreemde, al heeft
hij altijd in een andere streek gewoond ; en ik hoor, dat
hij al zeer gezien is hier, bij den hertog."
„Ja, 't is de rijzende zon ! Maar, nicht !" en hij keerde
zich bijna heftig tot haar „dat neemt toch niet weg, dat
het vreemd is, dat nu weer een. Widel trouwt met een
Lohe, de Widels hebben altijd de Lohe's benadeeld,
al eeuwen lang, en dan juist hij, hij, die rijk is ten koste
van een L o h e."
„Buiten zijn schuld," zeide Caroline snel.
„Ja," antwoordde hij hard, „maar 't is toch onrechtvaardig."
Hij zat naast den haard, opziende naar het raam,
waar zijn nichtje op de vensterbank zat, en het grauwe
licht van den winternamiddag viel op zijn gebruind gezicht,
met het litteeken op de rechterwang. Zij begreep hem wel.
Zij wist hoe hard zijn ruw soldatenleven was geweest en
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hoe hij in al die jaren gehoopt had op llaselrode, dat
bueheel onverwacht door erfenis aan Heinrich von Widel
was toegewezen.
„Zeker, zeker," zeide zij haastig en vriendelijk „het
is een harde zaak voor je. Xaar daar is nu Loch niets
aan to veranderen, is het wel. We moeten de dingen wel
nemen, zooals zij zijn."
Hij knikte zwijgend, neerkijkende met een ironischen
trek om den mond, en het bleef stil in de groote, holle
kamer. De blinde, ineengedoken in haar leuningstoel,
staarde nog steeds naar het vlammende houtvuur, dat zij
niet zien kon.
„Daar worden," verbrak zij langzaam de stilte, „ons.
zoo dikwijls dingen ontnomen in 't leven. We moeten ze
leeren missen, en naar andere uitzien."
Ludwig von Lohe wist, dat haar veel ontnomen
was, en dat zij nooit geklaagd had, maar zij was een
vrouw, en een vrouw is voor stille berusting bestemd.
Toch, omdat hij een groote vereering voor haar had,
schudde hij zich los nit zijn bittere stemming.
„Neen, we zullen den moed niet verliezen, nicht,"
zeide hij hoffelijk, „zoolang wij onzen degen hebben, vooral
niet! Wie weet hoe gauw we weer naar 't slagveld
kunnen gaan."
„O neen !" zei Car olin e. „We hebben nu vrede, en
Heinrich v on Widel dacht dat het voorloopig zoo wel
zou blijven. En trouwens" en er kwam even een lachje
op haar gezicht, „je gelooft het zelf ook niet."
„Waarom niet?"
„Omdat je plannen er niet naar zijn."
„Mijn. plannen !"
„Ja, heer neef. Je degen heeft een mededingster
gevonden.! Ik hoor zelfs, dat hij de overwonnene is, en dat
zijn plaats niet meer is in je hart, maar aan de voeten
van freule von SchOning."
„Die hij dan zal moeten verdedigen, Car olienche n.
Dus zal ik hem meer dan ooit gebruiken !"
Caroline lachte: „Ja, his er oorlog komt. Maar je
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zult den strijd dan toch niet opzoeken. En je hoopt er
plus ook niet op, evenmin als wij."
„Geloof je dat ? Ik weet het niet. Ik zou niet graag
hebben, dat ik nooit meer kon uittrekken. Ik zou mijn doel
missen, dat nu toch meer dan ooit voor mij weggelegd schijnt."
Daar waren dagen geweest, toen hij zijn soldatenleven
leidde onder Fredrik II van Pruisen, dat hij verlangd
had naar de rust van den vredestijd, omdat hij gedroomd
had zich te vestigen op Haselrode. Hierom was hij bij het
eindigen van den oorlog nit Pruisischen dienst getreden
en in den Brunswijkschen overgegaan. Hij wilde in zijn
eigen land wonen. Hij wachtte er jaren op zijn erfenis.
Naar niet aan hem viel Haselrode ten deel, en de oude
tonrust was weder in hem wakker geworden. Wat deed
een arm officier als hij in een garnizoensplaatsje ? Oorlog
was zijn eenige kans voor grootheid en roem.
„lVIaar, Lutz ," zeide Caroline, toen hij jets
later afscheid nam, en met een blos en met een glimlach
stak zij hem haar hand toe, „al hebt je den strijd zoo
lief, zoo reken ik toch op vrede tusschen ons."
„1VIijn lieve nicht is zeer genadig," antwoordde hij
hoffelijk.
Zij zag niet, hoe hij even zijn wenkbrauwen samentrok, alsof haar gezegde hem hinderde.
„Adieu, Cousin e."
„Adieu, C o u s i n."
Toen hij de kamer verlaten had, nam zij het boek weer
op, en zocht naar den zin, in welks midden zij was blijven
steken.
„'t Is zoo donker, tante, ik kan bijna niet meer zien,"
merkte zij op.
„Dan moet je het einde vanavond maar voorlezen.
Het is nog wat vroeg, om de kaarsen op te steken."
Verheugd legde zij het boek neer en liet zich van de
hooge vensterbank glijden. Zij had er plaats genomen om
het licht, maar 't was er wel tochtig, en zij huiverde. Zij
zette zich neer bij den haard, en strekte haar handen nit
naar het vuur. „Het is hier beter," zeide zij, tevreden dat
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zij nog rustig kon blijven zitten. Niemand anders had
haar noodig in huis op 't oogenblik. Haar ouders waren
nit, en haar zusjes en broertje met de kindermeid in de
kinderkamer. V6Or het avondeten zou zij nog wel even
bij hen gaan kijken.
De blinde zocht tastend naar het spinnewiel, dat
naast haar stond, en trok het voor zich.
„Hebt je geen werk, kind?"
„Neen, tante, mijn vlas is op. En voor borduren is
het hier veel te donker."
„Dan mag je voor eens zitten droomen. Daar hebt
je nu nog den tijd voor. Later zal het anders zijn."
„Ja," zeide Caroline, waar zij scheen het niet
heel ernstig te vinden, dat het later anders zou zijn, want
daar was een glimlach op haar jong mooi gezicht, dat
beschenen werd door den rooden gloed van het vuur. Blij
staarde zij voor zich uit in de vlammen, en op het geregeld
snorren van het spinnewiel spon zij haar gedachten uit.
Zij dacht er aan, hoe goed het zou zijn, als er voorloopig
geen oorlog uitbrak, want Heinrich von Widel ontwierp allerlei plannen voor de herbouwing van Haselrode,
en hij had haar beloofd, dat zoodra zij getrouwd waren
en het warmere jaargetijde was er, hij met haar reizen
zou naar Coblenz, waar zijn moeder woonde, en waar hij
zijn jeugd had doorgebracht. Zij zag niet het brandende
hout, zij zag in verbeelding den klaren Rhijn met de
statige bergen en de wonderschoone steden. Heinrich
v o n Wide l had ze voor haar beschreven.
Rrr.... rrr... . snorde suizend het spinnewiel.
Hij dweepte met die streek. Maar hij Wilde er toch
niet terug. Hij was nu vol plannen voor zijn nieuwe
bezitting, vol idealen voor zijn land, dat toch altijd het
land der Widels was geweest, totdat zijn vader stierf, en
zijn moeder hem als kleinen jongen meenam naar haar
stad. Op Haselrode woonde toen de oude Reinhart von
Wide 1, neef van Ludwig von Lohe door zijn vrouw,
(lie een. Lohe was geweest en erfdochter van Haselrode.
Ludwig was haar het naast geweest. Hij behoorde tot
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denzelfden tak. De andere Lohe's waren ver familie.
Dus Haselrode was van de Lohe's afkomstig, maar
het werd aan. Heinrich v on Widel gelaten, om den
naam, omdat hij ook een. Widel was. Zoo had weer een
Widel een Lohe benadeeld. Daar was altijd strijd geweest. Zij wist het. Maar nu had schuld een, die gestorven was. Daar was niets aan Heinrich te verwijten, en
Ludwig zou moeten leeren zich te schikken.
Zij vergat, dat om erfenisquesties oorlogen waren gevoerd.
,,Misschien leert Sophie von S c h öning het hem
wel," dacht zij met een glimlach.
Rr-r — rrr
snorde het spinnewiel, en toen opeens
knapte de draad af.
Het deed ook den draad van haar gedachten afbrek-en.
Zij zag op. Tastend gingen de vingers van de blinde over
de klos, om den draad terug te vinden. Zij stolid op, om
haar te helpen, en wierp meteen een blik naar het raani,
waar het laatste grauwe licht van den wegstervenden dag
nog hung, nadat het zich nit de hoeken van de kamer had
teruggetrokken, deze in schaduw achterlatend. De kleine
ruiten besloegen. Nog maar enkele kale boomtoppen waren
zichtbaar, zij waren wit belijnd, en sneeuwvlokken dwarrelden neer.
„Het sneeuwt," zeide zij.
„Dan zal het wel voor den nacht zijn, als de lucht
zoo Brij was."
„Dat denk ik ook."
Caroline bukte zich en legde een houtblok op het vuur.
Met blijde oogen zag zij hoe de vlammen er omheen
grepen. Dat dansende vuur bracht beweging in de donkere
hoeken. Tevreden zette zij zich weer neer, en luisterde naar
het snorren van het spinnewiel.
„Weet je, kind," zeide haar tante, „als het sneeuwt en
het is zoo koud met Kersttijd, dan denk ik aan de woorden :
„Und bat emu Bliimiein bracht
Mitten in den kalten Winter
-Wohl zu der halben Nacht."

„Das Bliimelein so kleine," zeide het jonge meisje,
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„Das duftet uns so suss,
Mit seinem Kellen Scheine,
Vertreibt's die Finsterniss.
Wahr'r Mensch und wahrer Gott
1-iilft uns aus alien Leiden,
Rettet von Stind und Tod.

Zij kende het Kerstlied wel zij was blij, dat het
spoedig Kerstfeest zou zijn. Dat was licht in donkerheid,
vrede te midden van strijd.
En terwij1 zij staarde in de vlammen droomde zij voort
over den twist tusschen de Wid els en de L oh e's en
hoe zij daar vrede zou brengen, hoe zij met geduld en
zachtheid Ludwi g s bitterheid zou verdragen, hoe zij de
vriendin zou worden van zijn vrouw, hoe tevreden beide
families naast elkander zouden wonen. Zij zou de band zijn.
En voor altijd zouden de twisten vergeten worden.
Rrr rrr snorde het spinnewiel. De blinde spoil
steeds voort, en in haar donkerheid dacht zij ook na. En
zij dacht er aan welk bitter lijden gevolgd was op den
Kerstnacht met zijn Engelenzang, eer Hij, Die toen gekomen
was, Zijn werk volbracht had, eer Hij overwonnen had „de
zonde en den dood".
De karos van mij nheer von W i d e 1 reed langzaain langs den Ocker, die zoo vredig en blauw voortstroomde tusschen zijn groene boorden. Het mooi gekapte
hoofd van mevrouw von Widel vertoonde zich aan het
portier toen vroolijk pratend keerde zij zich weer tot
haar nicht v on Loh e—S ch Onin g, die naast haar zat,
de vrouw van L u. d w i g v on L oh e, die nog geen jaar
getrouwd was. Zij zelf was het al bijna anderhalf jaar. Zij
woonden in Brunswijk en op dezen stralenden zomernamiddag, toen de dalende zon roodgoud scheen over de
velden en de rivier, waren zij samen een toer gaan rijden.
„We moesten nu buiten zijn !" zeide C aroline met
vuur. „Ik was graag naar Haselrode gegaan, al is de verbouwing niet klaar. Ik geef er niets om, om mij te behelpen,
maar mijn man wilde niet. Hij is eigenlijk geen echt
buitenmensch, hij moet er alles hebben als in de stad !"
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Sophie von L oh e knikte, maar ging er niet op
door, en Car aline opeens voelend, dat zij zich op glad
ijs gewaagd had, toen zij Haselrode noemde, sprang over
naar een ander onderwerp.
zal morgen weer eens tante Beata meevragen,
orn te rijden," zeide zij. „Zij houdt er veel van. Maar 't
vermoeit haar wel."
„Ik ben gisteren bij haar geweest. Zij zat te spinners
bij het open raam. N e s e k e was ook bij haar."
„Die leest haar nu trouw voor," en C a r o l i n e
„Zij is nu ook al 10 jaar."
N e s e k e was de oudste van haar stiefzusjes. Zijzelf,
Carolin e, was de jongste nit haars vaders eerste huwelijk,
en toen haar eigen moeder gestorven was, had haar blinde
tante, die bij hen inwoonde, zich harer het ineest aangetrokken, omdat zij nog een kind was geweest, en was zij bijna altijd
bij haar in haar kamer. Toen zij haar stiefmoeder kreeg
was dit zoo gebleven. Maar nu nam N e s e k e haar plaats in.
De karos ratelde de poort van de stad binnen, hield eerst
stil voor het kleine huis van den kapitein von Lohe en toen
in een andere straat voor het groote huis der W i d el s, dat
Heinric h von Widel gekocht had, toen hij in de stad
kwam wonen en dat hij in Franschen stiji had gemeubeleerd.
In hetzelfde jaar had de hertog de stad tot vaste woonplaats
gekozen, en was Brunswijk een hofstad geworden.
In haar wijde paniers ruischte Caroline de trap op
en begaf zich naar het vertrek, waar haar zoontje verblijf
hield onder toezicht van oude L is e. Deze had juist de kamer
verlaten, want het lage houten wiegje stand alleen
daarnaast de houten leuningstoel met eenig naaiwerk crop.
Car olin e schoof de gordijntjes open en keek in de
starende blauwe oogen van Ernst Wilhel m, die toen
opeens zijn rand blozend gezichtje tot een lachje vertrok,
omdat hij haar herkende. Vroolijk knikte zij hem toe. Op
haar kleppende muilen kwam Lise toen binnen.
„Mevrouw lacht nu nog tegen het kind," zeide zij
norsch, „maar 't zal niet lang duren."
Zij was gewend aan Lise 's ge„Hoe bedoel -je
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heimzinnige uitspraken, en haar oogen tintelden then
opzag naar het strenge oude gezicht in de wijde muts.
„Dat de oorlog ons het lachen wel zal verleeren."
„De oorlog ! Maar, L is e, dien hebt je al zoo dikwijis
voorspeld en die is nog steeds niet gekomen !"
„Maar nu is hij er dan toch."
„Zoo ineens ! terwij1 ik nit rijden was ?"
„Mevrouw lacht erom. Maar mijnheer zeide het ook.
Ik was even in de keuken geweest en toen kwam. ik H ermann in de gang tegen, die was net uitgeweest, en hij
vertelde, dat de geheele stad er vol van was. En toen
kwam mijnheer nit de zaal, en zeide : „spreken jullie over
den oorlog ? die zal nu niet meer uitblijven" en meteen
liep mijnheer door naar zij boekenkamer."
„Ik wist niet, dat mijnheer thuis was. Is mijnheer niet
meer uitgegaan ?"
„Neen, mevrouw."
Nadenkend boog Caroline zich over het wiegje, kuste
het gladde voorhoofdje, zoo stijf omsloten door het batisten
mutsje, en toen de gordijntjes weer dichttrekkend „Hij
moet nu maar rustig slapen, Lis e, ik kom straks weer boven".
Zij vond haar man in de bibliotheek, zij silhouette
met de staartpruik en de breede mouwomslagen zich afteekenend tegen de hooge deurvensters, waarachter de tuin
lag met rechte gazons en rechte bloembedden.
„Ik hoorde van L is e, dat je thuis was," zeide haar
heldere stem, „en zij deed mij zulk een verhaal over oorlog."
Hij keerde zich om : „Het is zoo ! het is geen praatje
nu. Het is werkelijkheid. Frederik II is sans crier gare
in Saksen gevallen. Men zegt dat hij eerst door zij gezant om de doortocht heeft gevraagd, om naar Silezie
trekken, maar geheel onverwacht is hij toen de grenzen
overgegaan. Het is een ongehoorde daad ! Maar dat mag
men hier niet zeggen !"
,,Hoe zoo ?"
„Omdat ze alien met hem dwepen. Ze vergeten, dat
hij ook verplichtingen heeft, tegenover het Rijk, tegenover
den Keizer."
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„llebt je papa gesproken ?"
„Ja zeker. En hij ook, en Ludwig, zij schijnen blij te zijn,
dat er eindelijk wordt aangepakt ; dat er weer wat te doen is."
Car oh n e dacht aan haar nog jonge stiefmoeder met
de kinderen, aan Sophie v on Loh e, die nog geen jaar
re rouwd was. Voor de vrouwen en de kinderen was het
zwaar, „dat er weer wat te doen zou zijn". Toch was zijzelf te veel soldatendochter, om zich te laten ternederslaan.
„Maar het is hun werk, Heinric h," zeide zij opgewekt,
„ze zijn er voor, om het land te verdedigen en rechtvaardigheid te handhaven."
„Zeker, zeker," antwoordde hij met een snelle beweging
de kanten lub, die over zijn smalle witte hand hing terugslaande ; een gewoon gebaar van hem, waarin jets afwijzends
was, „en ik neem het hun niet kwalijk, dat zij klaar staan
om hun hertog te volgen, (want de hertog zal de partij
van den koning nemen,) maar ik zie onrecht in zijn daad.
De keizer zal moeten optreden. Heel Duitschland zal verdeeld worden."
C a r o lin e luisterde zwijgend.
„En Fr e d e r i k wil den oorlog. Hij heeft niet voor
niets zijn soldaten geworven, overal — en zijn spionnen
gehad. Pit plan broeide al lang. Je vader en de anderen
hebben ook nooit in den vrede geloofd ik wel, omdat ik
het hoopte."
Met gefronste wenkbrauwen staarde hij voor zich nit
in den tuin, waar de witte beelden op de gazons en de
witte bloemen tusschen de vele bonte nog het duidelijkst
zichtbaar waren in de avondschemering.
„Het is nog maar zoo kort, dat wij vrede hebben, nog
maar acht jaar. Het land begon er juist boven op te komen.
Maar nu is alles weer -flit. Pit huis, wat geeft het, of ik
er schatten voor heb gegeven in oorlogstijd kan geen
kunst bloeien. En Haselrode. . . het had zoo niooi kunnen
worden. Nu zal ik het vooreerst moeten opgeven. De
boerderijen zouden beter gaan. Nu zal de volgende oop,,,st
wel voor den vijand zijn, of voor onze eigen troepen, die
op hun manier zullen huishouden."
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„Maar het is nog niet zoo ver," zeide C a r o lin e
zacht, „mask je je niet noodeloos ongerust."
„Neen maar het zal zoo ver wel komen. En je weet,
hoe het in oorlogstijd is."
Zij herinnerde het zich. Zij leefde then haar kinderleven in de kamer van tante B e at a. Zij maakte zich mede
ongerust over het lot van haar oudsten broer en haar neef
L -u dwig v on Loh e, beiden in Pruissischen dienst, leerde
mee zuinig te zijn, omdat de levensmiddelen zoo dour
waren. Aan kunst, en aan Fransche meubels, en aan Franschen tuinaanleg werd Coen niet gedacht ! Men leefde van
den eenen dag op den anderen, biddende om het behoud
der dierbaren op het slagveld, en om het dagelijksch brood.
Zij was vier jaar oud geweest then de oorlogen begonnen en twaalf then ze eindigden. Zij herinnerde zich
alles nog heel goed.
Toen zij terugkwam op de kinderkamer was het bijna
donker. Oude Lis e zat met haar handen op haar schoot
bjj de wieg.
„Niet waar, mevrouw, ik had gelijk."
„Ja, de koning van Pruisen is tegen Oostenrijk opgetrokken. We moeten maar hopen, dat de oorlog niet hier
komt."
Lise schudde het hoofd : „Ik ken den oorlog ! ik ken
den oorlog".
Haar man was gesneuveld in den oorlog tegen Poled,
haar zoons in den Oostenrijkschen successieoorlog : het was
alsof er in Lis e's levee altijd oorlog was geweest. C a r o1 i n e dacht eraan en zweeg, maar de zwaarmoedige oude
stem wekte toch haar ongeduld op.
„De keizer kan alles nog heel goed tot vrede brengen,"
vertelde zij haar hoopvol eenige weken later, op populaire
wijze trachtend uit te leggen hoe Fr an s I als hoofd des
Rijks,- den koning van Pruisen tot staking der vijandelijkheden wilde overhalen. Maar Lis e bromde alleen en met
sombere koelbloedigheid merkte zij zekeren avond bedaard
op, terwijl zij bezig was de kleertjes van Ern s t-W i 1 h el in
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op te vouwen : „ze zeggen, dat daarginds zoo hard gevochten is. Zooveel dooden en zooveel gewonden."
De slag was bij Lowositz geweest. Daarginds ! het
was Boheme. Nog ver van Brunswijk af, maar als een
dreigende wolk hing de vrees voor den oorlog over de
stad en het land; iederen morgen was die wolk daar, de
najaarsdagen door; in den winter, toen de sneeuw lag op
de huizen en velden. En in 't voorjaar, toen alles begon
te herleven en de vogels tjilpten op de daken en de zon
al warm scheen door de kale takken der boomen, toen
werd die wolk steeds donkerder, en moist men dat er geen
ontkomen meer aan was. Het Duitsche Rijk, met Oostenrijk, Frankrijk, Rusland en Zweden trok op. Pruisen stond
klaar met Engeland (Hannover), Brunswijk, Gotha en Cassel.
Generaal von Loh e, Caroline's vader, vertrok met
een deel der troepen , zijn zoons waren reeds in Boheme,
Ludwig von Lohe nam eenige dagen later afscheid.
Caroline ging Sophie den dag daarna opzoeken. Zij
zat in haar kleine kamer aan de straat, en naaide aan
een kindermutsje.
Met teederheid omhelsde haar nicht haar, de oogen
vol tranen : „Ik heb zooveel aan je gedacht".
Sophie beantwoordde de omhelzing kalmpjes. „We
moeten moedig zijn" weerde zij af, met een glimlachje op
haar stijf frisch gezicht, „en ik vooral moot het zijn, daarvoor ben ik officiersvrouw."
,,,Ta" zeide Carolin e, en er kwam lets nadenkends
in haar oogen. Zij was geen. officiersvrouw. Het was
alsof Sophie vond, dat zij nu niet oordeelen mocht,
niet mee kon praten, alsof zij er buiten stond.
„Natuurlijk is vredestijd veel beter," zeide Sophie
alsof zij haar eigen gedachtengang uitsprak. „Maar vrede
tot elken prijs mag niet. En het is nu onze plicht ons
land tegen de vreemdelingen to verdedigen. Ludwig
ging vol mood. En je vader dacht er toch ook zoo over."
Het was alsof zij hen vergeleek met iemand, die er niet
zoo over dacht, en Caroline begreep, dat zij er H e i nr i c h mee bedoelde. Maar zij toonde het niet.
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„O ja, Papa !" zeide zij opgewekt, „hij is officier in
merg en been. En mama, en wij, de kinderen, wij probeeren ons maar moedig te houden. Iedereen beeft nu
zorgen en moet het hoofd boven water zien te houden,
anders zou men bij de pakken neerzitten."
Zij praatten nog verder over het vertrek van zoovele
bekenden, over de kansen van den oorlog, over de dure
tijden, die komen zouden.
Toen nam Caroline afscheid, om Haar haar ouderlijk
huis te gaan. Haar stiefmoeder was uit. Zij vond haar
tante in de welbekende kamer. N e s e k e zat bij haar,
een groot borduurraam voor zich, maar zij borduurde niet
door onder het gesprek. Zij steunde haar ellebogen op
haar knieen en haar spits kinnetje rustte in haar handen.
„Ileeft je man het druk, Caroline ?" vroeg de blinde.
„Jai tante, nogal. Alle verantwoording rust op hem.
IT weet, dat de Hertog hem veel opgedragen heeft. Het
is een post van vertrouwen, maar daarom niet gemakkelijk."
„Ik was veel liever officier," zeide N e s e k e.
„Maar het land moet toch ook geregeerd worden in
dezen tijd," antwoordde Caroline met een lachje om den
ernst van het wijze kindergezicht.
„Ja, maar officier is nu het mooiste ! Men kan zijn
leven geven om zijn land. Denk toch eens in, Caroline:
de Franschen," en ze telde de Damen op haar vingers,
„de Russen, de Zweden, de Oostenrijkers willen ons land
onder zich verdeelen. En wij willen. Duitschers blijven. Ik
ben blij, dat Papa gegaan is, en de broers ook meehelpen.
Ik bid iederen dag, dat ze niet gewond zullen worden,
want dat zou ik vreeselijk vinden, maar ik ben erg blij,
dat ze den koning gaan helpen. Papa zeide, dat hij zoo
dapper en zoo knap was."
Caroline dacht er op eens aan, wie den strijd had
laten ontbranden, dat die Franschen, Russen en Zweden
tot een inval waren opgeroepen, maar zij sprak zich niet
nit tegenover het kind.
„Oorlog is anders iets vreeselijks, N e s e k e ," zeide zij.
„O ja! als men zoo maar eens gaat vechten, of zelf
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begint, maar nu moeten wij het land verdedigen. En ik
hoop toch z6(5, dat die vijanden geen stap verder zullen
kunnen komen, dat ze z66 geslagen warden. De koning
nthet altijd de overwinning hebben. . . . altijd."
„Dat weet je niet," zeide de blinde uit haar leuningstoel. ,,Daar kunnen wij niet over oordeelen."
Toen Caroline thuis kwam, was haar man te paard
Van Haselrode ter-uggekeerd.
„Bijna alle jonge boeren zijn naar het oorlogsveld,"
zeide hij, „het land ligt braak, omdat er geen werkkrachten
zijn. De menschen zijn zonder energie 't Geeft toch niets,
zeggen ze, in oorlogstijd wordt toch alles vernield."
Zoo zag Heinrich von Widel den oorlog, hij de man
vol idealen over kunst en wetenschap en vredige wetten.
Zijn mooie jonge vrouw had ze met liefde gedeeld,
maar jets van Neseke's strijdvuur brandde ook in haar
hart, toen ze op de kinderkamer komende haar kleinen
dikken Ernst-Wilhelm haar tegemoet zag dribbelen.
Ze nam hem op in haar armen, o ja een Duitsche jongen
moest hij blijven. N e s e k e had wel gelijk, wat deden die
vreemden bij hen ? en nu, dat de strijd eenmaal zoo ver
was, was het goed hem met moed tegemoet te gaan.
Zij nam plaats op de vensterbank en tilde het kind
op haar schoot, en samen keken zij nit in de straat, die
stil en verlaten scheen na de drukte van de laatste
weken, toen voortdurend soldaten voorbijtrokken. Nu waren
alien ver weg — den dood tegemoet — Eenzaam was de
staid achtergebleven, en wachtte. . . wachtte. . .
C a r o l i n e vouwde haar handen op de dikke handjes
van haar kleinen jongen, en bad in stilte. Zij bad voor
die mannen, die weg waren gegaan, zij smeekte er oni
dat het land vrij mocht blijven, maar het was als het
vragen om iets, dat reeds verbeurd is, het vragen om
genade, want zij wist dat er schuld was in het ontbranden
van den krijg, dat de koning het eerst den oorlog gezocht
had, hoewel zoovelen om haar heen hem vrij pleitten en
hem gedwongen achtten. Die volgden hem nu zonder aarzelen, in dwepende bewondering, die beschouwden haar

16

DE GESCHIEDENIS VAN CAROLINE VON WIDEL.

twijfel als ontrouw aan de rechtvaardige zaak. Maar zij
Wilde niet ontrouw zijn. Slechts had zij de zaak ook van
de andere zij de leeren zien, zooals haar man ze beschouwde.
En onder het bidden kwam sterker dan ooit de overtuiging tot haar, dat Een alleen weten kon, omdat Hij de
hasten aanzag.
In de groote woonkamer, koel gehouden door de
schaduw van de lindeboomen, die voor de vensters stonden,
zat Caroline to naaien. De openslaande ramen boven
het breede kozijn stonden open, en onder de takken der
boomer door zag zij den tuin liggen, badende in zonnewarmte, vlinders fladderend tusschen de bonte bloemen ,
de beelden van Flora en Pomona hel wit zich afteekenend
tegen een gladgeschoren haag.
„Mevrouw," kwam de knecht haar sporen, „mijnheer
de kapitein laat vragen of hij u spreken kan."
„Mijnheer de kapitein !" herhaalde zij in vragende
verwondering.
Met dezen naam werd Ludwig von Lohe vroeger
aangekondigd, maar hij was nu twee jaar weg.
„Ja, mijnheer de kapitein. Mijnheer is voor een paar
dagen in de stad."
„lVfijnheer Ludwig?! ja, laat mijnheer binnenkomen."
Een zware stag met rinkelende sporen klonk op de
vloersteenen van den gang en dreunde Coen dof op de
houten vloer van de kamer. Jets magerder geworden, het
scherpe gezicht met het litteeken, donker bruin gebrand,
stroever en stugger dan ooit in zijn hooding, verscheen
L u d w i g von Lohe voor haar. Met stralende oogen
sprong zij op.
„L u t z ! wat een verrassing ! Wie had dat kunnen
denken ! Hoe heerlijk voor Sophie ! Wanneer ben je
t,ue omen ?"
„Gisterenavond, laat," antwoordde zijn zware schorre
stem. „De poorten waren al gesloten. 'k Heb lang genoeg
moeten wachten."
„En Sophie ? was zij nog op ?" Zij schoof een stoel

DE GESCHIEDENIS VAN CAROLINE VON WIDEL.

17

voor hem aan bij het raam. Er was een blos van verrassing
op haar wangen. Het viel hem op hoe lief en jong zij er
uitzag ; 't was alsof haar gezicht wat smaller was geworden
en daar was iets zachters in.
„En hoe kwam je hier ?" vervolgde zij nieuwsgierig.
Hij was met een opdracht van den hertog naar
Hannover gezonden ; ook in Brunswijk zelf had hij het
een en ander af te handelen. Heinrich von Widel
moest hij ook spreken, 't speet hem dat deze niet thuis
was. Voor Sophie was het natuurlijk een groote verrassing geweest. Zij was nog niet naar bed, toen hij aankwam ;
en had niet geweten, wie 's avonds laat nog binnen wenschte
te komen.
„En je zoon, Lutz! Wat zeg je wel van hem ?"
Een lachje helderde even zijn gezicht op : „Nogal een
flinke jongen, niet waar ?" zeide hij gewild onverschillig.
Het kind was drie weken na zijn vertrek in 1757
geboren. Nu was het twee jaar oud, een blonde dreumes,
dim hij voor het eerst den vorigen avond zag slapende in.
zijn bedje, en die dienzelfden morgen zonder eenige verlegenheid lange verhalen tegen hem had gehouden, en zijn
degen rinkelend door de gang had gesleept.
„Je mag trotsch op hem zijn," zeide Caroline hartelijk.
„'t Wordt een echte Duitsche jongen, daar zorgt Sophie
wel voor ; zij is zoo flunk met hem."
Hij zag haar onderzoekend aan, alsof hij opeens zich
iets anders herinnerde, toen zij sprak van „Duitsche"
jongen, maar zij merkte het niet op.
„S o p h i e is een echte officiersvrouw," vervolgde zij,
„ik heb groote bewondering voor haar. Zij heeft nog nooit
den moed opgegeven, niettegenstaande al de onrust en
al de slechte berichten. Je weet zeker, dat Papa licht
gewond is geweest. Hij heeft den winter thuis doorgebracht,
maar nu is hij weer bij den koning. Van de broers hebben
we in lang geen bericht gehad."
„Daar is soms vreeselijk gevochten," zeide hij.
„En 't houdt maar niet op ! Nu weer de Franschen
tot Munster en Minden. Zouden ze weer hier komen ?"
2
O. E. X 1

18

DE GESCHIEDENIS VAN CAROLINE VON WIDEL.

„We zullen probeeren ze weg te krijgen," antwoordde
hij met een kort lachje. „VII_ keer is genoeg dunkt me."
„O ja, meer dan," en er was of keer in haar stem,
want er waren gruwelen gebeurd, toen de Franschen
Brunswijk en Hannover bezet hielden.
„Ik hoor anders," begon hij, „dat jullie het nogal
getroffen hebt met de inkwartiering."
„O ja, wij persoonlijk. Heeft Sophie je dat verteld P"
Een lachte blos steep op naar haar wangen, omdat zij er
aan dacht, wat Sophie 's meening over die inkwartiering
was, maar haar toon klonk volmaakt kalm. „H e i n r i c h
had mijnheer De Mesmes in Frankrijk gekend, toen hij
daar reisde, je weet wel, na zijn studiejaren. Zij waren
zelfs vrienden geweest. 't Was bepaald een verrassing
elkander terug te vinden. Hij was een beleefd, ontwikkeld
man, die heel interessant kon vertellen. We hebben 's avonds
dikwijls gezellig bij elkander gezeten en dan was het
niet in te denken, dat we eigenlijk vijanden waren, en
eigenlijk" — zij glimlachte — „elkander in de Karen moesten
vliegen."
Hij lachte niet mee.
„Ook wel vreemd ; als wij in een ander gedeelte van
D-uitschland woonden, hadden wij hem als vriend mogen
begroeten," zeide zij opgewekt.
„Maar jullie woont niet in een ander gedeelte van
Duitschland," zeide hij stroef „maar in Brunswijk."
„En daarom waren wij ook blij toen de Franschen
verdwenen. Zij hebben hier toch zoo gepl-underd."
„Behalve op Haselrode."
Zij trok haar wenkbrauwen op. Zijn stroeve toon
maakte haar koel tegenover hem. „Neen, gelu.kkig niet,"
antwoordde zij koud. „H einrich had aan De M e s m e s
zijn piannen voor verbouwing voorgelegd ; hij was ook een
groot liefhebber van architectuur, en samen zijn zij Haselrode
gaan zien. Tilt zich zelf heeft De Mesmes toen strenge
orders gegeven, dat het goed gespaard zou blijven. Het
was een vriendendienst. Wij waren er blij om, het is
toch beter dat iets gespaard dan vernield wordt."
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„Dat weet ik niet."
„O ja wel !" zeide zij met warmte. „Daar is zooveel
vernield, zooveel verbrand. Het was goed, dat er ook iets
gespaard werd. Ik weet het wel," vervolgde zij bedaard,
„Sophie was het ook niet met me eens, dat wij De Mesmes
als huisgenoot behandelden. Maar je weet heel goed,
Lutz, dat het dikwijls in den oorlog voorkomt, dat men
ziijn. vrienden onder de vijanden terugvindt. Dat zijn de
wonderlijke kansen van den oorlog. En als men veel
gereisd heeft, zooals Heinrich gedaan heeft, heeft men
in ieder land zijn vrienden. Weet je, wien hij vroeger ook
ontmoet heeft I' Lord Sack vill e." Zij glimlachte, „stelt
je dat niet gerust, dat Lord Sack ville behoort tot
de onzen ?"
„Ja, hij is chef van de ruiterij," antwoordde hij kortaf,
niet ingaande op haar vroolijken toon, en meteen rees hij
op : „Ik zal je man zeker op het paleis vinden I' Jou zal
ik niet meer zien, denk ik, want ik zal weer gauw vertrekken."
„En al je vrije ti.jd behoort aan Sophie en aan je
jongen. 'k Ben blij, dat je toch even binnen bent gekomen,
al was Heinrich niet thuis." Zij stond op, het gezicht
nu weer vol zachtheid en ernst. „'t Is misschien weer
een afscheid voor jaren. Ik hoop het niet. Maar voor je
vertrekt, Lutz, moet je nog je naamgenoot zien, al is
het niet je petekind."
Zij trail naar het andere venster, waar een wieg stond
en sloeg de gordijntjes op. Haar tweede zoontje sliep
daar, rustig, met geregelde ademhaling.
Ludwig von Loh e keek er naar, een beetje uit de
verte, over haar schouder peen. Zij zag glimlachend naar
hem om. „Zie je, Lutz, eerst had ik gehoopt dat het
een meisje zou zijn, want ik had zulk een prachtig plan !"
„Ja, ik had haar al uitgehuwelijkt aan je zoon."
Hij boog hoffelijk : „Een groote eer, mevrouw".
„Ja, zie je. Ik dacht, zoo zal met een nieuw geslacht
voor goed de veete tusschen de Lohe's en W i d els vert,o-eten. worden."
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„Dat jij die veete vergat, toonde je al."
„Maar dan was de band nog veel nauwer toegehaald."
Zij deed alsof zij de scherpheid van zijn opmerking niet
hoorde. „Naar nu is het geen meisje ; nu is het maar
goed dat hij heet naar mij n vader, Ludwig. Een
echten Lohe's naam heeft hij daardoor. Ik ben er blij om.
Lutz noem ik hem, dat is ook een afkorting bij ons, dat
weet je."
,,Ms hij een. Lohe moet zijn," zeide hij half plagend,,
half ernstig, „maak dan dat hij geen Fransch leert zooals
Erns t-W ilhelm; Sophie vertelde mij, dat hij het zoo
goed geleerd had van mij nheer De Mesme s. Een Lohe
is een echte Duitscher."
„Een Wi del ook," antwoordde zij snel, haar wrevel
beheerschend.
Zij wilde niet in onvrede van hem scheiden. Zij zouden
elkander misschien op aarde niet teru.gzien. Zij sloot
langzaam de wieggordijntjes. „Geloof je, dat er spoedig
een groote slag zal komen?" vroeg zij ernstig.
„Hoe zou ik dat weten ?" en hij haalde de schouders
op. „Ik weet maar een ding : dat ik ga vechten. Of ik
terug zal komen, weet ik niet. Daar is maar een ding om nu
aan te denken en dat is : om het land vrij te houden, als
het niet voor onszelf i s , dan tenminste voor onze kinderen."
Zij n gebruind gezicht zag er getrokken uit ; men zag
hem aan, hoe ruw en zwaar zijn leven was ; en 't was om
het land te kunnen laten aan de kinderen. Ook aan
haar kinderen. Zij begreep opeens zijn haten van alle
verdraagzame gevoelens. Hij had geen tijd om te rede-neeren. en te philosofeeren over vriendschap en vijandschap.
Zoolang het land niet vrij was, moist hij maar een ding,
dat hij vechten moest, vechten moest — jaren lang
misschien — voor de kinderen van het Duitsche yolk.
Daar waren tranen in haar oogen toen zij hem de
hand drukte voor het afscheid.
„Auf wiedersehen, Lutz, auf wiedersehen."
En zoo verliet hij haar toen hij heenging : in de
rustige woonkamer, staande bij de wieg van haar zoontje, dat,
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Lutz werd genoemd, zooals hij; dat een Lohe's naam droeg.
In die zomerdagen, toen de lucht zoo blauw was en
de haantjes op de torens schitterden in de zon, woonde
er anstige spanning in de oude huizen en waarde als een
spooksel door de oude stad, totdat als een vreugdetrilling
de tijding door de straten ging, dat de Franschen bij
Minden verslagen, teruggedreven, vervolgd waren. — Het
was alsof een zware last, die telkens dreigde neer te ploffen
en waaronder de menschen gebukt en bevende doorgingen,
op eens was weggenomen. Men richtte zich op. Men
herademde. In de huizen en in de kerken klonken de
danktonen op.
„O, maar ! Carolin e," zeide N e s e k e, die in hoepelrokje en stijf keurslijfje in den zonnigen tuin. der Wide is
haar oudste neefje in een houten wagentje had rondgereden,
en toen in den steek had gelaten, om haar zuster opgewonden tegemoet te snellen. „Elebt je het al gehoord.1)
Daar zijn boden in de stad gekomen ! En nu wordt overal
verteld, dat er bij Minden verraad is geweest."
„Maar die overwinning is toch waar?"
„O ja, schrik maar niet. Aileen het had veel mooier
kunnen zijn. Lord Sack ville wilde niet naar den hertog
luisteren."
„Lord Sackville!"
„Ja, ik geloof wel, dat hij zoo heette. Hij had moeten
aanvallen en toen heeft hij gewacht totdat de Franschen
terrig waren getrokken. Hij had het dadelijk moeten
doen, begrijp je de hertog had het hem al een paar maal
gezegd. Wist je man er niets van I"'
„Hij heeft niets gezegd. Maar hij is van morgen naar
buiten geweest. Maar hij zal het nu wel weten."
„O zeker. Zult je het mij vertellen, wat je hoort I "
Lachend om haar vuur ging Caro lin e het huis weer
in, terwiji N e s e k e deftig terugkeerde naar het wagentje,
waarin Ernst-Wilhelm zat te wachten.
H einrich von Widel had zich na het middagmaal
naar het hertogelijk paleis begeven, waar hij zijn werk
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had, maar vroeger dan zij hem verwachtte, hoorde zijn
vrouw zijn stem weder in de gang, sprekende tot een der
knechts. Nieuwsgierig ging zij de voorkamer Hij zag
haar, beleefd opende hij de deur van de bibliotheek voor
haar en zij ging naar binnen.
„N e s e k e heeft me zoo nieuwsgierig gemaakt," zeide
zij vroolijk : „dat ik je dadelijk kom vragen of je ook iets
weet over het verraad van Lord Sack vill e. Zij zeide,
dat hij het bevel van den hertog niet had opgevolgd."
Hij antwoordde niet. Bezorgd zag zij hem opeens aan.
„Is er wat ?" vroeg zij.
„'t Is misschien beter dat je het in eens hoort," zeide
hij bitter. „Het is gedaan tusschen den hertog en mij."
„Gedaan," herhaalde zij. „Waarom ?" Zij begreep, het
niet. Hij was de vriend, de vertrouwde geweest.
„Omdat Sack ville verraad heeft gepleegd," lachte
hij schamper, „en De Mesmes mijn vriend was, en ik
altijd dezen oorlog heb gehaat."
„Ik begrijp het niet," zeide zij, en ziende hoe verbitterd en geprikkeld hij was, liet zij er zacht, bijna deemoedig
op volgen : „Kant je het mij niet nitleggen ?"
„Natunrlijk, natuurlijk," en met het gewone gebaar
de kanten lub van zijn hand terugslaande, wees hij haar
een fauteuil aan. Zij ging zitten, bezorgd naar hem opziende.
„P o 1 w i t z was op het paleis, met een bijzondere opdracht van den hertog. Hij vroeg mij om een bijzonder
onderhoud. Hij begon. over Sackvilie en hoe zijn verraad schrik had veroorzaakt. Men moest nu dubbel voorzichtig zijn. Niemand had Sack ville gewantrouwd. Men
moest nu ook den schijn vermijden Franschgezind to zijn.
Dit alleen kon iemand al schaden. En nu was het den
hertog ter oore gekomen, dat De Mesmes mijn vriend was."
Caroline hief het hoofd hooger op. Kaarsrecht zat
zij daar in haar keurslijf met strikken.
„En dat Haselrode gespaard was ue leven. En dat
ik altijd dezen oorlog afgekeurd had."
„En Coen ?" vroeg zij scherp.
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„Ik antwoordde, dat deze berichten volkomen juist
waren. Vroeg hem, of de hertog hem alleen hierom hierheen had gestuurd en hem opgedragen had, dezen stand
van zaken te onderzoeken. En then boog hij alleen."
„En then?" herhaalde zij dringend.
„En then," zeide hij hooghartig, „toen heb ik hem
verzocht den hertog het bericht over te brengen, dat ik
mijn ambt, die post van vertrouwen, neerlegde."
Het bloed vloog naar haar wangen. „Je kon niet
anders," zeide zij hartstochtelijk.
Onrustig begon hij heen en weer te loopen. „Hij
trachtte mij terug te brengen van n4jn besluit totdat hij
den hertog mijn uitleggingen had overgebracht, maar ik
zeide hem, dat ik geen uitleggingen had te geven en dat
niemand mij na dit bewijs van wantrouwen zou overhalen
mijn ambt weer op te nemen. Hij was de zaakgelastigde
van den hertog. Aan hem dus zou ik de sleutels en de
papieren overgeven. Hij nam ze aan, en ik ben dadelijk
uit het paleis weggegaan."
„En is alles uit," dacht zij bitter. Het bleef stil in
de bibliotheek. Door het open raam hoorde zij de heldere
kinderstem van Ernst-Wilhelm, en toen Nesek e, die
hem antwoordde kalm en verinanend, terwiji zij zich deftig
voortbewoog tusschen de rechte bloembedden.
Het scheen haar uren geleden, dat zij met het kind
had staan praten. Het gaf haar gedachten een andere
wending.
„Wat zal erover gepraat worden," zeide zij opeens.
„Ja, natuurlijk. Maar het ergste, wat ze doen kunnen
is zeggen, dat ik niet te vertrouwen was, en dat is al gezegd of gedacht door den hertog." Er lag een onbeschrijfelijke bitterheid in zij toon. „Erger kan het niet worden."
„Maar 't is niet zoo !" zeide zij heftig, „en daarom
moet het ook niet gezegd worden. Je moet het openlijk
uitleggen, Heinri c h, dat de hertog je vriendschap met
De M e s m e s afkeurde en er argwaan door kreeg, en dat
je dien smaad niet wilde dragen. Je hadt eigenlijk je vrienden 14 elkaar moeten vragen, en het hun openlijk zeggeD.
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Waarom zou je ze nu nog niet een boodschap sturen, om
hier te komen, en dan om zoo te zeggen, in hun tegenwoordigheid afstand doen."
„Als ze mij kennen, zullen zij het zonder die plechtigheid wel gelooven," zeide hij met een kort lachje, „en
anders gelooven ze het toch niet, en geven den hertog
gelijk. Ik heb mij niet te verdedigen, en doe het daarom niet."
Om zijn mond kwam die moede zwakke trek, die zich
meer op zijn gezicht vertoonde, als de dingen hem hinderden, en onder gefronste wenkbrauwen staarden zijn donkere
oogen voor zich uit, nog donkerder schijnend bij de gepoeierde staartpruik.
Het was heel stil in de kamer.
„Carolin e," verbrak hij toen opeens kaim de stilte, „ik
zou nu graag wat alleen zijn ; ik heb nog allerlei na te zien."
Zij stond dadelijk op.
„En als er iemand om me mocht komen," voegde hij
er aan toe, toen zij de deur uit wilde gaan, „laat dan
zeggen, dat ik niemand ontvangen kan."
Even aarzelde zij. Zij wilde hem zeggen, dat dit niet
verstandig was, dat hij openlijk met zijn vrienden moest
spreken, maar zij durfde niet, En zachtjes deed zij de deur
achter zich toe : „Ik zal er geen geheim van maken," dacht
zij heftig.
Toen zij met haar werk op de bank onder den lindebooni zat, was N e s eke in een wip bij haar.
„Is het waar, Caroline? Wist je man ervan ?" en
toen hield zij opeens op, onderzoekend het strakke bijna
strenge gezicht aanziende.
„Ja, Lord Sack ville heeft verraad gepleegd, net
zooals je gedacht had," klonk het vriendelijk. „Maar we
hebben toch den slag gewonnen."
„Was er niets bij zonders bij ?"
„Over dat verraad, bedoel je ? Neen, niets meer dan
je al wilt."
Geen verder antwoord krijgend, drentelde N e s e k e
weg, maar zij was stiller en minder verdiept in haar spel.
Zij voelde, dat er iets was.
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„N e s e k e ," zeide haar zuster, then zij tegen zes uur
afscheid nam, omdat zij gehaald. werd, „je moet thuis
zeggen, dat ik graag even had willen komen, maar dat ik
verhinderd. was."
„Ja," zeide het kind in spanning opziende, „kan ik
nog meer voor je overbrengen P"
„Dat er misschien gepraat zal worden over een onderhoud van mijnheer von Polwitz met mijn man, maar dat
het recht op onzen kant is."
Neseke knikte. Zij zou het precies zoo overbrengen.
Haar zuster had lang overwogen welke boodschap zij naar
haar ouderlijk huis zou zenden. Zij had van verlangen
gebrand er zelf heen te vliegen. Maar zij wilde niet
gaan, omdat haar man om haar vragen kon, en hem nu
storen, om hem te zeggen dat zij uitging, wilde zij ook niet.
Trouwens het hinderde niet, bedaarde zij haar eigen
ongeduld, al hoorde men de tijcling verkeerd. Zij zou alles
wel duidelijk uitleggen.
Maar daar zou niet veel uit te leggen zijn. De geheele
kennissenkring in het stadje sprak erover, en rechtvaardigde
het onderzoek van den hertog in zake de vriendschap van
zijn dienaar met een Franschman, maar niemand beschuldigde Heinrich von W i d e 1 van verraad. Men had zijn
gedrag altijd afgekeurd; en in de oogen van velen was hij
een pedante idealist, die het beter wilde weten dan de
Brunswijkers en de Pruisen, en die nooit geschikt was
geweest voor zijn positie. Nu had zeker iemand de oogeR
van den hertog weten te openen.
Neseke schreide 's avonds in haar bed bittere tranen
om den val van haar zwager.
„Zie je, Carolin e," zeide zij, hare zuster aanziende
met haar doordringende oogen, „ik wil wel gelooven, dat
het recht aan jullie kant is, zooals je zei, maar het lijkt
net, als je mama hoort vertellen van wat ze op de visites
zeggen, dat de hertog ook gelijk heeft."
„Kind," zeide Caroline: „ik vind, dat wiej gelijk
hebben. Anders kan ik je niet zeggen."
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N e s e k e keek nadenkend : „Het is erg moeilijk," zeide
zij, en toen : „Maar God, Die weet het Loch !"
Sophie von Lohe was de eenige, die openlijk met
Caroline brak. Zij liet haar door haar stiefmoeder zeggen,
dat zij niet wist of haar man goed zou keuren, als zij haar
bleef zien nu hun verhouding tot den hertog zoo veranderd
was, en dat zij haar daarom niet meer bezoeken kon.
„Dat is de eerste," dacht Caroline bitter.
Maar niemand anders volgde. Alleen het verschil van
meening was daar, en de verkoeling bleef niet uit. Zij
voelde het ; en vanzelf trok zij zich terug.
Een ander werd benoemd in de plaats van haar man.
„S o p h i e vertelt aan iedereen, die het hooren wil,
dat Sp e i e r de betrekking aan L -u dwig to danken heeft,"
vertelde haar stiefmoeder haar kort na de nieuwe benoeming,
„en zij vertoont zich overal alsof zij de beschermvrouw
van de Speiers is."
Caroline glimlachte even. Zij kende Sophie's
gewichtige houding.
„Ze heeft een brief van hem gekregen," vervolgde
mevrouw von Loh e. „Hij laat zich daarin ook nit over
je man."
„Heeft zij misschien permissie gekregen, mij to zien 7"
klonk het scherp.
„Niet naar gelnformeerd ! Marie von S a y n vertelde
het mij. Zie je, ik zeg het je, want ik geloof, dat wij in
Ludwig den man moeten zien, die over Heinrich gesproken heeft. Sophie schijnt tenminste to vertellen, dat
hij je man veel to Franschgezind vond, altijd al, en zijn
vriendschap met De Mesmes had hij zoo teekenend gevonden, dat hij het noodig had gevonden dit aan den
hertog mee to deelen."
„O," zeide Caroline kortaf.
Zij herinnerde zich opeens dien zomermorgen toen 4
met Ludwig von Lohe over de ink-wartiering had gesproken, en hoe onaangenaani toen eigenlijk zijn stemming
was geweest.
„Hij heeft nooit van Heinrich gehouden. Hij heeft
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„hij zal alles
nooit Haseirode kunnen vergeten," zeide
wel niet verzacht hebben."
,Neen, dat heeft hij zeker niet !" klonk het geergerd.
,,Sophie komt er trouwens rond voor Zij beschouwt
het als zijn plicht en zij vindt, dat hij het land gered heeft."
„Dus het is heel zeker, dat hij het deed."
„Zeker, lieve, zeker — Marie von S a y n heeft den
brief gelezen. Ik geloof dat Sophie hem overal in haar
reticule meedraagt, om hem te laten zien."
„Het is om Haselrode," dacht Carolin e, toen, na vele
betuigingen om den moed niet te laten zakken, haar stiefmoeder in haar caros was weggereden en zij alleen bleef
denkende over het nieuws. En zij ging haar man zoeken.
Het was al laat en zij vond hem in de bibliotheek bij
kaarslicht bezig eenige kaarten te bestudeeren. Hij leefde
den laatsten tijd alleen voor zijn boeken en scheen de
buitenwereld te vergeten.
„Het is Ludwig von Loh e," zeide zij, plaatsnemend
bij de tafel, „die den hertog tegen je opgezet heeft. Ik
heb het zoo juist gehoord !"
„De hertog had hem niet moeten gelooven, hij had
mij volkomen moeten vertrouwen," antwoordde hij langzaam. „Het doet er niet toe, wie hem opgezet heeft.
Daar zit de krenking niet in."
„Maar hij ! een neef."
Heinrich von Widel maakte zijn afwijzend gebaar.
„En neef, die nooit veel voor het familieschap gevoeld heeft,"
zeide hij „misschien geen wonder, als ik denk, hoe Haselrode hem ontgaan is. We moeten eerlijk zijn, Carolin e."
Zij bewoog zich onrustig in haar fauteuil. Zijn kalmte
en gelatenheid prikkelden haar. Zij inwendig kookte van
verontwaardiging. Ludwig had immers geweten hoe
onschuldig haar man was. Zij had in voile vertrouwen
met hem er over gesproken.
„Wat een groote kaarten hebt je daar voor je,"
merkte zij op, hat." drift beheerschend.
Hij keek er naar met een tevreden uitdrukking op zijn
fijn, geleerd gezicht, dat beschenen wend door het Edit
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van de kaars. „Ik maak mijn plannen," zeide hij nadenkend,
en Coen opeens naar haar opziende : „Ik heb er, sedert ik
mijn betrekking neerlegde, over nagedacht, en nu staat
het besluit dan ook vast bij mij, dat wij weg moeten,
hier vandaan."
„Naar Haselrode," zeide zij verheugd, „geloof je dat
het kan?"
Hij schudde het hoofd : „Haselrode zou niet ver genoeg
zijn, en het zou ook niet kunnen met die halve verbouwing.
Neen, Car olin e, ik wil terug naar mijn eigen land. Ik
weet wel, dat Brunswijk het land van mijn geslacht is, en
ik heb daarom ook getracht het lief te hebben, maar mijn
aard, mijn geheele natuur hangt aan die andere streek,
ik kan er heimwee naar hebben !"
„Naar Coblenz," herhaalde zij verwonderd.
Zij was er nog nooit geweest. In haar eerste huwelijksjaar was haar schoonmoeder naar Brunswijk gekomen,
in het tweede was Erns t-W ilhelm geboren, en daarna
was de oorlog uitgebroken.
„Maar de reis zal zoo moeilijk zijn ? En wanneer wilde
je dan terugkomen ? Na den oorlog ?"
„Ik sprak niet van terugkomen. Ik wil er gaan
wonen voor goed."
„Maar Haselrode dan ! En dit huis ?"
„Ik kan beide verkoopen. Ik geloof niet dat je me
begribt, Carolin e, ik wil hier niet blijven. Het land is
mij vreemd. Ik heb geprobeerd er mij thuis te voelen en
mijn plannen te realiseeren, maar die oorlog is er tusschen
beide gekomen en ik mocht hem nog eens niet verwenschen !
Ik denk anders dan de menschen hier; ik hoor hier niet.
Dat voel ik duidelijk."
„Maar de jongens, H e i n r i c h, de jongens !"
„Die zullen daarginds opgevoed worden en daarginds
gelukkig worden. Ik zou voor hen Haselrode kunnen
aanhouden. Ik heb erover nagedacht. Maar familiegoed
is het toch nooit geweest."
„Neen," klonk het hard. „Maar je kreeg het toch
door erfenis." Zij begreep hem niet.
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„Men zegt, dat er wel vredesvoorstellen zullen gedaan
worden," vervolgde hij, „en dan als de vijandelijkheden
gestaakt worden, zullen wij gemakkelijk de reis kunnen
maken. Maar 't kan nog lang duren. Doch we kunnen
onze plannen al vast ineenzetten. 1VIijn moeder zal ons
heel goed kunnen ontvangen. Zij zal zelfs zoo bliej zijn,
en ik ook, om weer terug te zijn." Hij glimlachte voor
zich heen. „Wij zullen er zoo gelukkig zijn."
Maar zij was niet blij. Haar hart was vol twijfel,
bitterheid en zorgen. Zij had zijn hooghartige houding
tegenover het wantrouwen van den hertog volkomen goedgekeurd, maar nu begreep zij hem niet meer. Daar waren
er — zij wist het door haar stiefmoeder — die gezegd
hadden, dat hij lang zijn ambt moe was en daarom zoo
gereed was geweest het op te geven. Hij was ook moedeloos geweest den laatsten tijd. 0, die oorlog, die oorlog !
Zij wist zeker, dat als de vrede gekomen was, en de oude
toestanden teruggekeerd waren, hij vol plannen en idealen
zou geweest zijn, ook voor Brunswijk, ook voor Haselrode.
Maar het aftreden uit zijn ambt had de maat doen overloopen.
„Als die verdenking er niet geweest was," dacht zij
bitter, toen zij de bibliotheek had verlaten en langzaam
de trap opging, „dan zou dit alles er ook niet zijn."
Zij ging naar de kinderkamer. Oude Lise was er
niet meer, zij was gestorven kort na de geboorte van kleinen
L u t z. Nu was er een jong meisje, die op de jongens
paste en Caroline ging iederen avond zien, of voor alles
goed gezorgd was.
Lutz lag al in zijn wieg in 't schemerdonkere vertrek.
Ernst -W ilhelm zat met bengelende beentjes in de
leuningstoel van oude L i s e, en at nog een boterham.
Toen hij zijn moeder zag, liet hij zich dadelijk op den grond
glij den.
„L u t z slaapt al," zeide hij, „hij sliep dadelijk. Hij is
nog maar zoo klein, he 2"
„Maar jij moet ook gauw naar bed," zeide zij vrien.delijk.
„En weet je, Lutz is wel klein, maar Loch niet zdO klein
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meer. En nu heb ik eens gedacht, we mochten hem Loch
wel wat meer als een grooten jongen behandelen."
Ernst-Wilh el m keek met groote oogen. „Mag hij
later naar bed ?" vroeg hij nieuwsgierig.
„Nees, maar ik vind, dat zijn naam zoo heel kort is,
vindt je ook niet ? Jij hebt zoo'n langen. We moesten Lutz
Ludwig noemen. Zoo werd grootvader ook genoemd,
-Wen hij een kleine jongen was."
Ernst-Wilhelm lachte hel op : „L ud wig," herhaalde
hij, „mag ik het hem dadelijk zeggen ?"
„Maar dan maak je hem wakker !"
„'k Zal het heel zachtjes doen."
Op zijn teenen liep hij naar de wieg en keek erin :
„L udwi g," riep hij fluisterend, „L udwi g".
Maar kleine Lutz sliep rustig voort.
„Hij hoort niets," zeide Ernst-Wilhelm.
„lVIorgen, als hij wakker wordt," zeide zijn moeder.
„Je moet nu zelf naar bed."
Zij kuste hem goedennacht, gaf de kindermeid nog
eenige bevelen, en ging naar haar eigen slaapkamer. Anders
bleef zij langer bij de kinderen, vooral den laatsten tijd.
Maar onrust dreef haar voort. Zij bedacht zich opeens,
dat zij vergeten had Erns t-W ilhelm het Onze Vader te
laten opzeggen. Zij was begonnen het hem te leeren. Hij
kende er al de helft van.
„Dan moet hij het maar voor eens laten," dacht zij
uitkijkende in den tuin, waar nog maar heel flauw in 't
halfdonker de struiken en beelden zichtbaar waren. „En
ik zal het hem ook niet verder kunnen leeren," dacht
zij toen hard.
Haar hart was vol bitterheid. Zij voelde het. Zij
zag, hoe koud en onwillig haar stemming was, en zij
ontroerde er niet van. Koel besefte zij dit. — Strak bleef
zij voor zich uitstaren. Er kwamen geen tranen in haar
oogen en haar lippen beefden niet.
Maar uit de diepte schreeuwde haar ziel het opeens
uit : „Heere, Heere ! kom mij ter hulpe of ik verga".
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In de holle kamer van de blinde had Caroline's
stem geklonken. Nu was het er stil. De oude vrouw tuurde
voor zich nit met neergeslagen oogen, de gevouwen handen
zenuwachtig ineen knijpend.
Zij had de tijding gehoord over de toekomstplannen
van Heinrich von W i d e l en 't was als een steek
door haar hart gegaan. Maar zij zeide het niet. Zij zag
zwijgend in de donkerheid, die altijd om haar was, zag de
dingen van haar eigen onzienlijke wereld.
„L udwig heeft altijd iets tegen Heinrich gehad,"
verbrak Caroline de stilte, en 't was alsof zij iets rechter
nog ging zitten op haar rechten stoel, waar zij zat, over
de blinde, aan d' anderen kant van het kruisraam. De
hooge vensterbank was nu niet deftig genoeg voor haar
statige hoepelrokken.
„Het is om Haselrode. Hij heeft het nooit kunnen
vergeten."
Daar klonk iets uitdagends in haar stem, alsof zij
tegenspraak verwachtte.
De blinde hief het hoofd op : „Ja kind," antwoordde
zij kalm, „hij heeft het niet op kunnen geven. Ik heb
het altijd gevoeld. Het was zooals bij C a 1 n, toen Abels
offer was aangenomen, en niet het zijne. De zonde lag
toen bij hem voor de deur."
„Hij is dadelijk tegen mijn huwelijk geweest. En ik,
die gehoopt had den vrede tot stand te brengen. !"
Het klonk zoo bitter, maar de oude vrouw ontroerde niet.
„Daar moet nog vrede zijn," zeide zij.
„Ja. Maar het kan niet."
„Caroline!"
En toen er geen antwoord volgde : „Het moet, kind".
„Ik weet het, tante, ik weet het wel. Misschien later,
als ik oud ben."
„Maar de bitterheid zal groeien. Ze zal je hart vervullen. En het zal ook zijn als bij C alp?
„Maar daar kunnen nu te veel zorgen zijn om te
strijden."
„Neen." En toen kwam er bijna iets smeekends in
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de oude stem, „strijd toch, strijd toch, zonder strijd moeten
wij ondergaan".
Caroline zweeg — en 't was stil in de kamer. De
blinde dacht diep na over het leed, dat over dit jonge
hoofd gekomen. was.
„Het is zwaar," zeide zij verschoonend. „Maar toch,
waar C h ri stus is voorgegaan door zooveel smart en
tranen en verzoekingen. Kind ! je hebt het toch anders
ue eerd."
6
„O ja, tante, en ik weet het ook wel."
„Maar waar Hij aan het kruis om de zonde smarten
heeft verduurd en diepten heeft gepeild, die wij niet eens
kunnen onderscheiden, daar kunt je toch niet denken :
de zonde is niet groot, de strijd en de moeite zijn niet
noodig. Of dacht je, dat het leven maar was : een beetje
strijd, een beetje moeite, en dan ook een beetje aardsch
geluk ? Het leven is heel anders. Kind ! daar zijn diepten
van smart en strijd in het leven als de diepten der zee.
En daar zijn hoogten van geluk als de hoogte der hemelen.
Het gaat om het leven der ziel, dat eeuwig is.
„Christus heeft den weg gewezen — — Hem moeten
wij volgen."
„Ja, tante."
„Je moet vrede in je hart hebben. Je moet het Onze
Vader kunnen bidden. En de kinderen ! Je moet het aan
je kinderen kunnen leeren. Wie moet het anders doen ?"
0 ! de kinderen ! de kinderen !
Er trilde iets in de oogen in het jonge gezicht, dat
zoo doordringend ernstig voor zich uit zag. Zoo stijf zat
zij daar. Zij klaagde niet. Zij schreide ook niet. Het was
alsof zij met sombere vastberadenheid den weg afzag, dien
zij to volgen had.
„Kind," kwam nog eens zacht de stem van de blinde,
„je moet bidden, want zonder bidden zult je niet kunnen
volgen."
(Slot volgt.)

HERVORMINGEN IN DE INDISCHE
RECHTSBEDEEL1NG
DOOR

Mr. H. J. SCHEITER.

Mag men de belang.stelling van het publiek in het
vraagstuk van de in de Indische rechtspraak aan te brengen
hervormingen afmeten naar het aantal der in de laatste
tijden verschenen geschriften, waarin dit onderwerp ter sprake
kwam, dan zou men gaan gelooven dat die kwestie het
brandend stadium is ingetreden en eerlang nit den schok
der meeningen de oplossing moet geboren worden. Aileen
in de maand September 1909 verschenen : in de Gids een
opstel van Mr. L. W. C. van den Berg, in de N. R. Ct.
van 24 en 25 September twee hoofdartikelen en een lijvig
stuk in het laatste nummer ingezonden door den oudpresident van het Hooggerechtshof van Ned.-Indie, Mr.
Winck e 1; in de eerste dagen van October de vier en
twintig nitgewerkte ontwerpen van Indisch recht, het
g.emeenschappelijk werk van laatstgenoemden rechtsgeleerde
en van Mrs. Carpentier Alting, Kleintjes en van
Vollenhoven, en onmiddellijk daarop in de N. R. Ct.
van 6 October een protest tegen het stuk van M r.
Winckel van zijn ond-collega Mr. A. Stibbe, president
O. E. X 1

3
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van de Bijzondere Commissie uit de Staatscommissie voor
de herziening van het Indisch privaat- en strafrecht, en
eindelijk een opstel van Mr. F. C. H e k m e ij e r, lid van
voormelde Staatscommissie in het October-nummer van de
Indische Gids.
In al deze artikelen komt de bij uitstek gewichtige
vraag, waaromtrent van regeeringswege nog geen beslissing
genoinen schijnt, ter sprake. De geleerden zijn het niet
eens, allerminst omtrent de bruikbaarheid der wetsbepaling
die tot grondslag voor de nieuwe rechtsbedeeling zal dienen :
het nog steeds niet in werking getreden artikel 75 van
het IRegeeringsreglement 1).
Het komt mij echter voor dat alle debat omtrent die
bruikbaarheid, omtrent de vraag dus of het artikel, zooals
het nu luidt, geschikt is om als hoeksteen van het rechtsgebouw der toekomst te dienen, en zoo neen, hoe het dan
het best te wijzigen ware, is voorbeschikt om onvruchtbaar

1) Wet van 31 Dec. 1906 (Indisch Staatsblad 1907 no. 204).
„Het burgerlijk recht, het handelsrecht en het strafrecht, alsmede de
burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering worden geregeld bij algemeene verordeningen.
In de algemeene verordeningen worden
a.

wat de Europeanen betreft de in Nederland geldende wetten

gevolgd slechts met die wijzigingen, Welke wegens de bijzondere toestanden
in Nederlandsch-Indict noodig zijn.
b.

wat de Inlanders, de vreemde oosterlingen en de onderdeelen,

waaruit deze beide hoofdgroepen der bevolking bestaan, betreft, de voor
Europeanen geldende bepalingen toepasselijk verklaard, voor zooverre de
bij hen gebleken maatschappelijke behoeften dit eischen, terwijl overigens
de onder hen geldende, met hunne godsdiensten en gewoonten samenhangende
rechtsregelen worden gevolgd.
De bevoegdheid van Inlanders en vreemde oosterlingen om zich in
het algemeen of voor een bepaalde rechtshandeling vrijwillig te onderwerpen
aan niet op hen toepasselijke voorschriften van het burgerlijk recht en het
handelsrecht der Europeanen en de gevolgen dier onderwerping worden bij
algemeene verordening geregeld.
De op dit artikel berustende algemeene verordeningen zijn in die
gedeelten van Nederlandsch-Indict, waar de Inlandsche bevolking gelaten is
in het genot van hare eigene rechtspleging, slechts in zoover toepasselijk
a' s hiermede bestaanbaar is."
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te blijven, zoo lang de gezaghebbende meeningen omtrent
de rechtsorde-zelf welke men zal gaan invoeren, over de
kwestie dus : onder welk recht de verschillende groepen
van ingezetenen van Nederlandsch-Indie zullen leven, in
dezelfde mate als tot heden het geval was, bliiven uiteenloopen.
Het ligt toch voor de hand dat b.v. zj de den Inlander
willen laten in het, volgens prof. van den B e r g, euphemistisch alzoo genoemd „genot" van hetgeen men gewoon
is adat of volksrecht te noemen en de voorstanders van
assimilatie, ook op justitieel terrein, van alle bevolkingsgroepen, niet met dezelfde redactie van artikel 75 te bevredigen zijn. Ook diegenen van de eerste categorie, die
dat volksrecht willen vastleggen in een codificatie, kunnen
zich moeilijk met hen, die alleen heil verwachten van
onbeinvloede ontwikkeling van dat recht, vereenigen in
bewondering voor denzelfden tekst. En daaronl moet men
zich verwonderen dat in al die vijandige kampen mannen
gevonden worden die voor hun tegenstrijdige zienswijzen
in hetzelfde artikel 75 steun nieenen te vinden. Een compliment voor de redactie van het wetsartikel kan men dit
bezwaarlijk noemen.
De vraag, welk recht wij den Inlanders en vreemden
Oosterlingen hebben te geven, moest zijn opgelost en die
oplossing uitvoerbaar zijn gebleken, v66rdat men die beslissing in een artikel der Indische Grondwet ging. forumleeren. Is de eerste kwestie tot algemeene tevredenheid
beslist, dan zal de uitdrukking van die beslissing in het
Regeeringsreglement niet veel moeite kosten. De onagekeerde werkwijze die gevolgd is bij de totstandkoming van
artikel 75 schijnt onlogisch.
Ik bedoel met dit opstel een poging te wagen om
langs empirischen weg tot de beslissing van de eerste
vraag, waarop het m. uitsluitend aankomt, mede te
werken en zal dus voornamelijk wijzen op die gebreken
in de rechtsbedeeling die de Indische rechtspractijk mij
heeft doen kennen.
Zoo ooit, dan dient bij deze vrij gecompliceerde vragen
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voor alles helderheid van voorstelling betracht en alle
dubbelzinnigheid van terminologie vermeden te worden.
Niet alien b.v., die zich scharen onder de voorstanders van
eenheid van recht voor geheel Indie, verstaan daaronder
hetzelfde. Op 't eerste gezicht zou men Loch zeggen dat
dit begrip vrij eenvoudig is, dat unificatie van recht voor
Indie niet anders kan bedoelen dan dat alle ingezetenen,
hoe verschillend ook van landaard, bloedsmenging, kleur,
afstamming, godsdienst of ontwikkeling, aan dezelfde
rechters en dezelfde rechtsregelen onderworpen worden,
zooals in de beschaafde staten van Europa en Amerika, waar
de exterritorialiteit binnen de nauwst-mogelijke grenzen is.
teruggebracht. Niet zelden echter hoort men hen, die zich
voorstanders van de unificatie noemen, hun standpunt verdedigen met het argument dat de onophoudelijke wijzigingen
der Indische rechtsreglementen tot een zoodanigen doolhof
van Staatsbladen hebben geleid, dat zelfs de meest daarin
doorkneede magistraat zich niet meer weet te redden en alleen
een geunificeerd wetboek hem weer wegwijs kan makers. Dus
niet het verschil van recht, maar de moeilijkheid om dat
recht in de voortdurend elkander opvolgende en voor
verschillende bevolkingsgroepen en gebiedsdeelen verschillende regelingen te vinden is hun hoofdbezwaar Niet
echter waar het recht te vinden is, maar wat het voorschrijft is de vraag : men onderscheide dus formeele van
materièele eenheid van recht pluraliteit van recht, maar
in een wetboek samengevat, van eenheid van recht voor
alien. Het doolhof-argument is dus bruikbaar voor het
betoog dat men met geregelde tusschenpoozen opnieuw
moet afkondigen, zooveel mogelijk verspreide regelen moet
verzamelen en vereenvoudigen — waarbij men niet moet
vergeten dat ook dan partieele wijzigingen steeds noodig
zullen blijken — maar heeft als grond tot unificatie geen gewicht. Mag men dus oneerbiedig het bestaande rechtssysteem
1) Zooals wij zien zullen is dit ook de opvatting van de Staatscommissie voor de herziening van het Indisch privaat- en strafrecht, althans
van Mr. St ibb e, den voorzitter der Bijzondere Commissie uit Naar midden.
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vergelijken met het labyrinth van Kreta, clan geeft dit
nog geen aanleiding om uitsluitend voor de materieele
unificatie van recht de rol van A r i a d n e op te eischen.
De bestaande rechtsbedeeling voor de drie hoofdgroepen,
waarin men tot nog toe g,ewoon is de ingezetenen van
Nederlandsch-Indic te verdeelen, zal hier vluchtig in oogenschouw genomen worden tot verduidelij king van de daaraan
vast te knoopen beschouwing van de voornaamste grieven,
die gemeenlijk tegen de rechtspraak worden ingebracht ;
en ten slotte zal een poging worden gedaan om, zooveel
mogelijk met behoud van het bestaande, een schema te
vinden van de werkelijk urgente hervormingen voorzoover
die binnen onze finantieele en personeele krachten vallen.
Het vraagstuk van eenheid of pluraliteit van recht voor
Indic komt daarbij nit den aard der zaak op den voorgrond.
I.
De dagelijksche rechter over de Inlanders op Java
en Madoera 1) is in civiele en crimineele zaken de landraad,
tegenwoordig samengesteld nit twee actieve of gepensionneerde inlandsche bestuursambtenaren onder presidium van
een Europeesch rechtsgeleerde, een inlandsch Officier van.
Justitie, een Mohamedaanschen adviseur en een Europeesch
griffier. Lagere rechtbanken zijn de districts- en regentschapsgerechten met een geringe competentie in burgerlijke
en strafzaken ; de politierol met uitsluitend crimineele, en
de priesterraden met uitsluitend civielrechtelijke bevoegdheid
(huwelijks- en erfi.echt). De uitspraken van den landraad
komen in tweede instantie voor den nit Europeesche juristen
samengestelden raad van justitie. Voorzoover op de buitenbezittingen wordt rechtgesproken in naam der Koningin
en de inheemsche bevolking daar niet is gelaten in het
bezit harer eigen rechtspleging — ook deze veelal onder
toezicht der Europeesche bestuursambtenaren — gelden
1) Het forum privilegiatmn voor het luttele aantal van hen die daarop
door hun geboorte aauspraak hebben, bluff bier buiten beschouwing.
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daar mutatis mutandis dezelfde voorschriften. Kortheidsen duidelijkheidshalve zal hieronder dus slechts van
Javaansche rechtstoestanden sprake zijn, waarbij de welwillende lezer wel een reservatio mentalis zal willen maken
voor hetgeen op de buitenbezittingen anders is geregeld.
Waar die afwijkingen van overwegend belang zijn, zal de
aandacht daarop worden gevestigd.
Het recht dat als regel door deze rechters wordt toegepast, bestaat uit de ongecodificeerde godsdienstige wetten,
instellingen en gebruiken der Inlanders, wat men gewoon
is kortheidshalve te noemen volksrecht of, op voorstel van
prof. van Vollenhove n, adatrecht. Op dien regel bestaan
echter al dadelijk twee belangrijke uitzonderingen : het
materieele strafrecht en het formeele recht zijn gecodifi
ceerd in en werden gekend nit het strafwetboek voor
Inlanders, vrijwel een copie van dat voor de Europeanen,
en het Inlan_dsch reglement, dat hoewel heel wat eenvoudiger van bouw dan de Europeesche reglementen van rechtsen strafvordering echter geheel Europeesch van karakter
en strekking is 1). Wat de inlandsche godsdienstige
wetten, instellingen en gebruiken daaromtrent ooit mogen
hebben voorgeschreven, heeft sinds een halve eeuw kracht
van wet verloren en kan, naar het schijnt, voor goed worden ontbeerd.
Voldoet nu deze regeling in de practijk aan de eischen
die men tegenwoordig aan een behoorlijke rechtspraak
stellen kan ? Een bevestigend antwoord op deze vraag zon.
zelfs met de qualificatie van „beminnelijk optimisme"
te zacht zijn omschreven. De grieven zijn gewichtige
en vele.
Afgezien van de meer theoretische bezwaren tegen het
instituut der priesterraden : de onvoldoende regeling hunner
1) Het voornaamste verschil tusschen de beide strafwetboeken ligt in
het strafstelsel. Sinds de reorganisatie echter van den dwangarbeid door
den voorlaatsten directeur van Justitie, wijlen Mr. C ohen Stuart, begonnen, sedert geregeld voortgezet, en thans in voile werking, bestaat er
eigenlijk Been principieel onderscheid meer tusschen den inlandschen dwangarbeid en de Europeesche gevangenis- en tuchthuisstraffen.
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competentie, de twijfelachtige beteekenis van de executoirverk-laring van hunne beslissingen door den landraad, het
niet-wortelen van de geheele instelling in de rechtsovertuiging van het yolk, dat geen priesters en geen collegiale
geestelijke rechtbanken kent, zijn de meest gehoorde grieven
der practijk deze : Ook ongevraagd, wanneer de belanghebbenden het onderling volkomen eens zijn, bemoeien
zich de priesterraden gaarne, in lijnrechten strijd met de
wet, met de verdeeling van inlandsche nalatenschappen,
deelgerechtigden daarbij in den waan brengende dat
verdeeling anders geen rechtskracht heeft en tot allerlei
„soesah" zal leiden. Zij taxeeren soms de waarde van den
boedel veel to hoog met het oog op de procenten die zij
daarvan voor hun bem.oeienis vragen (5 a 10 %), zoodat
soms de geheele nalatenschap nau-welijks toereikend is om
die kosten to dragen en de erfgenamen zich moeten vergenoegen met het mager resultaat dat do erfenis naar alle
regelen van de kunst is verdeeld zonder dat zij er rijker
door geworden zijn. Van de working der priesterrechtspraiak
op de buitenbezittingen is weinig bekend.
Ook van de resultaten der door de districts- earegentschapsgerechten (districtsgerechten op enkele buitenbezittingen)
uitgeoefende rechtspraak krijgt men niet veel to hooren.
De rechters, de wedono en de regent of patih met enkele
assessoren van minderen rang, spreken vrijwel recht ex
aequo et bono, zonder veel inmenging van Europeesche
zijde, want het toezicht der landraadspresidenten op de
regentschapsgerechten heeft niet veel om het lijf en van
hooger beroep wordt weinig gebruik gemaakt. Dat dus
over doze rechtspraak niet veel klachten vernomen worden
kan evengoed eon gevolg zijn van de onbeduidendheid der
door doze gerechten behandelde zaken en van het respect
van den minderen Inlander voor de beslissingen zijner
hoofden als van de juistheid dier beslissingen. Wanneer
eon recente wijziging van artikel 83 van de Rechterlijke
Organisatie zal zijn in working getreden, zal er eon eind
komen aan eon zonderlinge uitbreiding door sommige regentschapsgerechten aan hun competentie gegeven. Er schijnen
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geen overwegende bezwaren te bestaan om deze gerechten
voorloopig te handhaven.
Meer aanleiding tot critiek geeft de crimineele rechtspraak over Inlanders en met hen gelijkgestelden op Java
door de politierol, op de buitenbezittingen door de mayistraatsgerechten uitgeoefend ; de behandeling van delicten waarop
een maximum-straf is gesteld van drie maanden ten arbeid
stelling of f 100 geldboete. Dadelijk zij echter erkend dat
die critiek zich lang niet altijd heeft weten vrij te houden
van overdrijving en dat als van ouds, gemakkelijker is
dan de kunst om doeltreffende verbeteringen aan de hand
te doen. In dit opzicht zijn de tijden wel eenigszins veranderd. Toen omtreeks 1870 onder het ministerie-d e Waal
voor het eerst een strenge scheiding tusschen rechterlijke
en administratieve ambtenaren werd ingevoerd en bepaaldelijk, al ging het ook niet opeens, de residenten als voorzitters der landraden door gegradueerden werden vervangen,
ging men vrij algemeen van het beginsel nit dat een
niet-jurist eo ipso niet deugt als rechter, ook niet als
politierechter. Hiertegen is zeker vrij wat in te brengen
en zelfs vele juristen denken hierover tegenwoordig anders
dan men veertig jaren geleden deed. Maar hoe dit zij,
al ware het te verkiezen — wat nog lang niet vaststaat
— dat alle Indische politierechters in de rechten waren
gepromoveerd, dan nog zouden alle theoretische bespiegelingen niet knnnen beletten dat de politierechtspraak,
en wel de politierechtspraak door de bestuursambtenaren, moet gehandhaafd blijven. Er komt absoluut
niemand anders voor in aanmerking, er kan geen sprake
van zijn de honderdduizenden strafzaken, die jaarlijks voor
de politierol en de magistraatsgerechten komen, voor een
anderen rechter b.v. den residentierechter of den landraad te brengen. Evenmin veroorlooven ons de beschikbare
personen en middelen om op alle plaatsen, waar thans een
bestuursambtenaar als politierechter zetelt, een jurist in
zijn plaats te benoemen. Op dit punt zijn althans wat de
40 millioen Inlanders betreft, in afzienbare tijden alle
veranderingen uitgesloten. Hoogstens zal misschien metter-
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tijd op de hoofdplaatsen van Java die rechtspraak zijn op
te drag en aan een met geen ander werk -Le belasten ambtenaar, zoo mogelijk een jurist.
Wil hiermede nu gezegd zijn dat deze rechtspraak in
haar soort zoo goed is als zij wezen kan en de klachten
daaromtrent ongegrond of tenminste overdreven zijn
geenen deele. Zooals zij in de practijk werkt is de politierechtspraak verre beneden haar taak gebleven.
Wat hiervan de redenen zijn schijnt niet moeilijk na te
gaan. Al is een strafzaak nog zoo eenvoudig — en een
delict is volstrekt niet altijd eenvoudig oindat er geen
zware straf tegen is bedreigd een gerechtelijk onderzoek
ter terechtzitting dat lien naam verdient, zonder behoorlijke voor-instructie, als hoedanig het getuigenverhoor in
artikel 369 van het Inlandsch reglement bezwaarlijk kan
gelden, vereischt toch allicht eenige uren. En weer dan
enkele dagen in de week hebben, vooral op de grootere
hoofdplaatsen, de met ander werk overladen bestuursainbtenaren voor dit deel van hun taak niet beschikbaar.
Of er onder die omstandigheden wel sprake kan zijn van
een nauwkeurig wikken en wegen van de bewijzen van
schuld tegen een paar duizend beklaagden per jaar, laat
zich licht raden.
Maar niet Merin_ ligt de hoofdfout. De wet die deze
materie regelt is onvolledig, de wet voor Java zelfs in
tweeerlei opzicht.
De dertiende titel van het Inlandsch reglement brengt
den politierechter, overstelpt als hij is met ander werk,
dagelijks l n verleiding om met de hem toevertrouwde
rechtspraak de hand te lichten. Acht hij het hooren van
getuigen., of hun beeediging, te omslachtig, hij doet de
zaak of zonder getuigen of zonder hen te beeedigen. Het
eenige wat hem imperatief is voorgeschreven is het hooren
van den beklaagde zelf (minder kan het dan toch ook niet !)
en de aanteekening in zijn register dat (niet wat) de beklaagde zelf heeft erkend of ontkend. Hierop kan hij
terstond tot veroordeeling overgaan, niet gebonden door eenige
bemjstheorie, die hem een minimum wettelijk bewijs voor-
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schrijft; zijn eigen overtuiging geeft zonder meer den
d.00rslag. Niets of niemand kan den politierechter dwingen
getuigen a decharge of een deskundigen verdediger aan
te hooren of zelfs maar in de gerechtszaal toe te laten.
Voor de buitenbezittingen geldt de grief van de vrijebewijstheorie niet: de magistrates mogen slechts veroordeelen op een minimum wettelijk bewijs. Maar daar ook
hier alle verdere voorziening is uitgesloten behalve een
louter platonische examinatie door de raden van justitie
die aan de uitspraken niets meer veranderen kan, blijft
het altijd mogelijk dat de magistraat zich aan het wettelijk
voorschrift niet stoort en toch op onvoldoend bewijs veroordeelt. Een eventueele aanmerking van den rand deponeert hij ter piffle.
Want dit is de tweede gewichtige grief die ook- voor
de buitenbezittingen geldt: het hooger beroep is uitgeslotein,
en de vonnissen worden (behalve als er een verzoek om
gratie wordt gedaan) stance pede ten uitvoer gelegd. Doorgaans kraait er geen haan naar.
Beschouwt men nu deze beide bezwaren in verband
met elkander, dan is het duidelijk dat, wanneer des politierechters karakter en onpartijdigheid niet boven alien
twijfel verheven ziejn, deze rechtspraak tot schromelijke
ongerechtigheden kan leiden. Zoo is het zelfs voorgekomen
dat de politierechter daarin een middel zag om een zijns
inziens onjuiste of minder gewenschte uitspraak van een
hoogeren rechter, den landraad, naar zijn beter begrip te
corrigeeren en een voor die rechtbank vrijgesproken beklaagde terstond na de vrijspraak voor hetzelfde feit tot
drie maanden ten arbeidstelling aan de publieke werken
voor de kost zonder loon (vulgo „krakal") veroordeelde.
Het „non bis in idem" was voor hem niet geschreven !
Dat de zaak tot nog toe „gemarcheerd" heeft, is in
de tegenwoordige tiidsomstandigheden geen reden om alles
bij het oude te laten. Niet alleen de zelden-klagende
inlanders, maar ook de met hen gelijkgestelde „vreemde
Oosterlingen" zijn aan deze rechtspraak onderworpen. Het
geval kan zich dus voordoen en heeft zich voorgedaan, dat
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een gezeten Ohineesch burger op een bloot vermoeden van
den eersten den besten politie-oppasser door dezen voor
den magistraat wordt gebracht om daar te midden van
allerlei rapaille in de voorgalerij van een gouvernementskantoor staande of naar verkiezing op den grond hurkende
of te wachten totdat het zijn beurt zou zijn om voor den
politierechter te verschijnen, om vervolgens op staanden
voet tot een belangrijke vrijheidsstraf veroordeeld te worden
waaraan geen macht ter wereld meer iets veranderen kon.
Geen wonder dat nit de kringen der tegenwoordig iiberhaupt
tot emancipatie genegen Oosterlingen krachtige protesten
tegen deze rechtspraak zijn opgegaan ; laatstelijk, zooals
de Indische bladen meldden, in den vorm van een request
aan den Gouverneur-Generaal om afschaffing van de politierol,
waarop geantwoord zon zijn dat reeds plannen aanhangig
zijn tot nadere regeling van deze rechtspraak. Tegenover
het buitenland zoomin als tegenover zijn eigen onderdanen
is het gouvernement verantwoord wanneer deze waarschuwingen in den wind worden geslagen.
hit het bovenstaande volgt echter volstrekt niet dat,
al zijn er tegen de huidige rechtspraak der politierechters
vele en zware beschuldigingen in te brengen, het instituut
op zichzelf niet kan worden gehandhaafd. Bij de bespreking
der hervormingen zal hierop worden ter-uggekomen.
Ook de landraden, als instelling moeten zonder eenigen
twijfel worden bestendigd. De dagelijksche rechter over
de Inlanders met de hoogste competentie in civiele en
crimineele zaken bekleed in iedere residentie-afdeeling kan
natuurlijk niet worden gemist ; en deze rechtbanken zijn op
zeer logische wijze samengesteld. Men zou misschien om
de inlandsche bestu-ursambtenaren van een hun hoogst
onaangename taak te ontlasten, de assessoren uitsluitend
nit de gepensionneerden kunnen recruteeren of mettertijd
nit hen die van een einddiploma der nieuwe rechtsschool
zijn voorzien ; of nog een schrede verder gaan en den
landraadsvoorzitter als nuns judex laten optreden geassisteerd
door den djaksa en den Mohamedaanschen adviseur. Maar
dit zijn punten van ondergeschikt belang.
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Toch voldoet ook de landraads-rechtspraak niet aan
billijke eischen. Men zou echter in hoofdzaak al dadelijk
het terrein der klachten kunnen beperken tot de crimineele
rechtspraak. Mocht er ook aan de burgerlijke jurisdictie
het een en ander haperen, dan is dit toch moeilijk door
een enkele wetswijziging herstelbaar, maar eerder te wijten
deels aan de onvastheid van het inlandsche volksrecht
waarvan de landraadsleden doorgaans niet veel meer op
de hoogte zijn dan de Europeesche voorzitter, deels aan de
litigeerende partijen zelf, die vaak met de zonderlingste op
geen behoorlijke basis berustende vorderingen voor den
rechter komen, soms niet weten waarover hun geding
eigenlijk loopt en of zij wel den juisten persoon in rechten
hebben gedaagd en bovenal maar zeer zelden in staat
blijken. hun door de tegenpartij ontkende posita eenigszins
behoorlijk te bewijzen 1). De codificatie echter van het
formeele recht in het Inlandsch reglement, al is het dan
ook geen volksrecht, maar zuiver Europeesch, is een nitmuntend stuk legislatief werk. De civiele procedure is
eenvoudig, snel, goedkoop en met de noodige waarborgen
omkleed : het noodlottige principe van de lijdelijkheid des
rechters is, tot groot profijt van de rechtzoekenden, daarin
volkomen verlaten. De nog bestaande lacunes — want
die zijn er — kunnen geleidelijk worden aangevuld : speciaal
op het stuk van executie van vonnissen valt nog wel het
een en ander te hervormen. Zoo zou, om een voorbeeld
te noemen, daar het inlandsch recht geen : „en fait de
meubles possession vaut titre" kent, een invoering van het
revindicatoir beslag op roerend goed in het Inlandsch
reglement volkomen op haar plaats zijn.
De crimineele rechtspraak van den landraad die, dank
zij de codificatie van het materieel strafrecht, toch zooveel
vasteren grond onder de voeten heeft dan de civiele jurisdictie is — het schijnt niet te boud. gezegd — een volkomen failure.
1) Vaal- zijn ook bij eenigszins gewichtige civiele processes de desabewoners in twee partijen verdeeld, waaruit respectievelijk gerecruteerd
worden de getuigen van den eischer en die van den gedaagde.
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Het is waar dat vooral in de laatste jaren, door het
toenemend gebrek aan ambtenaren vaak onervaren landraadpresidenten worden benoemd, dat hun kennis van taal
en yolk zeer veeb te wenschen overlaat, dat de leden zich
over 't algemeen weinig voor dit deel van hun werk
interesseeren en dat de griffiers, enkele goede niet te na,
gesproken — niet voor hun taak berekend zijn en den
voorzitter die, wil er iets van terechtkomen, hun het geheele procesverbaal der terechtzitting moet dicteeren, veel
sneer hinderen dan helpers ; maar dit alles is van volkomen
ondergeschikt belang vergeleken met de hoofdzaak : het
voorloopig onderzoek is absoluut ondeugdelijk en onbetrouwbaar.
Om tot de bron van deze ongerechtigheden te komen

moeten wij de tusschenliggende stadia van het voorloopig
onderzoek in handen van den djaksa, den regent en den
(assissent-)resident overspringen en komen tot de personen
die de werkelijke leiders zijn van de eerste, in strafzaken
altijd de gewichtigste instructie, de districts- en onderdistricthoofden. Aan een onwaarachtig procesverbaal dat
echter voor het oog goed in elkander zit, kunnen de hoogere
ambtenaren die in verband met andere drukke ambtsbezigheden slechts een oppervlakkige contrOle kunnen uitoefenen,
die onwaarachtigheid niet altijd aanzien, en slechts nu en
dan blijkt hull uit het op ongelegen tijden door de mand
vallen van een weinig rolvast getuige dat de geverbaliseerde
verklaringen fictief zijn ; zelfs het grondiger onderzoek ter
terechtzitting van den landraad gaat toch lang niet altijd
diep genoeg om een handig in elkaar gezet complot to
ontwarren en to doen falen.
De derde titel van het Inlandsch reglement geeft een
behoorlijke instructie aan de districtshoofden hoe zij te
handelen hebben bij de ontdekking van misdaden. Maar
theorie en practijk zijn twee. Het fatale „wakil"-systeem
werkt ook in dit opzicht allerverderfelijkst. Dat in de
onderdistricten de assistent-wedono deze fu.netien van het
districtshoofd vervult, is natuurlijk volkomen in orde, maar
dat het verhooren van verdachten en getuigen aan den

46

HERVORMINGEN IN DE INDISCHE RECHTSBEDEELING.

djoeroetoelis of aan een nauwelijks de schrijfkunst machtigen „hoofd-oppas" wordt overgelaten, is uit den booze.
Toch is dit in vele gevallen de normale gang
b b van zaken.
De processenverbaal zijn formeel volledig, d.w.z. op iedere
omstandigheid waaruit het bewijs kan worden opgebouwd,
zijn minstens twee getuigen „gehoord" (is er maar 64n die
van het feit afweet, dan wordt er een willekeurige tweede
bikezocht, bereid om te beamen wat de eerste beweert te
weten, en alvast op zijn naam een tweede procesverbaal
van een volkomen fictief verhoor opgemaakt) ; en wanneer
nu de zaak voor de hoogere autoriteiten komt, kent ieder
zijn les en legt alle eeden of die men van hem vordert.
Wat onder die omstandigheden de „leiding" van het
voorloopig onderzoek door de bestuursambtenaren beteekent,
begrijpt men. Het bepaalt zich in werkelijkheid, na lezing
der stukken, tot het teekenen van een formulier, waarbij
de stukken in handen van den landraadvoorzitter worden
gesteld, die maar zien moet hoever hij ermee komt, en
vaak ter terechtzitting moet ontdekken dat de verklaringen
van het voorloopig onderzoek of niet of geheel anders
zijn afgelegd dan in de stukken te lezen staat of wel dat
voor een niet disponibelen, overleden of recalcitranten
getuige zoolang een remplacant is meegezonden.
Dat dit tafereel niet te donker gekleurd is mogen de
beide volgende staaltjes bewijzen.
Op de terechtzitting van een landraad trok het des
voorzitters aandacht dat herhaaldelijk vee-diefstallen in
hetzelfde onderdistrict gepleegd werden, die volgens de
stukken van voorloopig onderzoek altijd op dezelfde wijze
ontdekt werden en ook verder volmaakt hetzelfde verloop
hadden. Het bleek Coen, dat de assistent-wedono — of
diens plaatsvervanger — als practisch bureaucraat er vaste
modeller van voorloopig onderzoek op nahield, die naar
omstandigheden pasklaar gemaakt, met verandering van
de namen der getuigen etc. voor alle soortgelijke gevallen
konden dienst doen, en dus veel werk uitspaarden.
Een ander voorzitter ontdekte ter terechtzitting dat
de in de stukken opgegeven jeugdige leeftijd van een
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brandstichter volstrekt niet te rijmen was met het eerwaardig uiterlijk van hem die als beklaagde was verschenen.
Na een uiterst nauwkeurig en uitvoerig onderzoek
van den voorzitter gelukkig iemand die doorkneed was
in kennis van taal en yolk ! — kwam het hooge woord
eruit en bleek het dat de verschenen „beklaagde" hier de
plaats vervulde van zijn even onschuldigen zoon, dien hij,
lid van het desabestuur en verplicht om als zoodanig ter wille
van de goede zaak te zorgen voor de aanwezigheid van
een „verdachte", — die anders niet te vinden was — had
belezen om de schuld maar op zich te nemen. Na de
generale repetitie met de getuigen had de zoon ter
elfder ure zich bedacht en zijn verdere medewerking
geweigerd, waarom de patriarch als een oud Romein, om
het spel niet to bederven, zichzelf maar voor de goede
zaak had opgeofferd. Bij de nieuwe verdeeling van deze
zonderlinge gastrollen had men vergeten de leeftijdsopgave
des beklaagden in de stukken te veranderen !
Yalt het onder zulke gegevens te verwonderen dat de
crimineele landraadsrechtspraak geen succes is te noemen,
dat de Europeesche voorzitter door het eindeloos puzzleoplossen wantrouwig, misschien te wantrouwig geworden,
huiverig is mu tot veroordeeling te besluiten, dat het
percentage der vrijgesproken beklaagden onrustbarend hoog
is (ruins 26 % tegen 6 % van hen die in Nederland voor
de arrondissementsrechtbanken terechtstaan) De fout
schuilt dus niet in de regeling der strafvordering in het
Inlandsch reglement, evenmin in de gedingvoering voor
den landraad, maar, om tot de kern der zaak te komen,
in de geringe belangstelling van den Inlander, niet alleen
van de instrueerende ambtenaren, maar van de justitiabelen
zelf, die zich tot pracqken als hierboven geschetst willen
leenen, die aan absolute waarheid, de eenige waarheid in
strafzaken, minder waarde hechten dan aan de afdoening
van een stuk, en tevreden zijn wanneer de nu eenmaal als
verdachte gesignaleerde persoon naar de regelen van de
kunst is veroordeeld — of desnoods vrijgesproken — en
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de zaak daarmede uit de wereld is. Het „fiat justitia, ruat
caelum !" is hun volkomen vreemd.
Een radicale hervorming van het voorloopig onderzoek
in strafzaken is dus dringend noodzakelijk. Zoolang die
niet heeft plaats gehad, is een werkelijk behoorlijke strafrechtspraak over de Inlanders niet te verwachten.
In dit opzicht schijnen de buitenbezittingen in eenigszins gunstiger conditie te verkeeren dan Java. De kleine
man is daar blijkbaar minder gemakkelijk te vinden om
zich tot knoeierijen te leenen misschien ook hebben de
instrueerende ambtenaren door het veel geringer aantal
zaken meer gelegenheid zelf de instructie te houden, zoodat zij die niet behoeven over te laten aan onbetrouwbare
ondergeschikten.
De onvastheid van het materieele civiele recht en de
onbetrouwbaarheid van het voorloopig onderzoek in strafzaken zijn dus de twee zwakke punten onzer inlandsche
rechtsbedeeling.
Over de rechtspraak in tweede instantie, in appel voor
civiele en in revisie voor strafzaken, bij den raad van justitie,
valt na het bovenstaande weinig meer te zeggen. De beide
geconstateerde gebreken werken natuurlijk ook in tweede
instantie door.
De revisie-rechtspraak is bij het Kamerdebat over de
Indische begrooting voor 1909 door de leden van Styru
en van Deventer nog ter sprake gebracht. Beide afgevaardigden wezen er nogmaals op dat, ondanks de toezegging der Begeering indertijd aan de Kamer gedaan, het
oraal debat in revisie uiterst zelden voorkomt, zoodat zelfs
in de gewichtigste strafzaken als repel in tweede instantie
op de stukken wordt rechtgedaan. Het ware inderdaad
voorzichtiger geweest indien de bewuste toezegging achterwege ware gebleven, want wanneer men nagaat dat gemiddeld van de drie raden van justitie op Java ieder per
jaar een paar duizend revisiezaken heeft of te doen, dan
blijkt het duidelijk dat van een nieuwe mondelinge behandeling op eenigszins ruime schaal geen sprake kan zijn.
Ilitbreiding van het aantal raden van justitie of althans
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van dat der strafkamers zou alleen in dit desideratum kilnnen voorzien. Het is echter zeer de vraag of men niet
veel beter zou doen de daaraan verbonden groote uitgaven
te besteden aan de verbetering van het voorloopig onderzoek.
De tweede hoofdgroep van ingezetenen, veel minder
talrijk :dan de Inlanders, zijn de in theorie met dezen gelijkgestelde vreemde Oosterlingen, in ruwe getallen op
600000 zielen geschat en bestaande uit afstammelingen
van de in Indie niet autochthone Aziatische volkeren,
waaronder de Chineezen en de Arabieren de meest bekende zijn.
In theorie is dus deze bevolkingsgroep onderworpen
aan hetzelfde recht als de Inlanders, maar practisch geldt
deze gelijkstelling nog maar alleen voor het strafrecht.
Reeds in 1855 toch is de geheele b-urgerlijke en handelswetgeving der Europeanen — behoudens het familie- en
erfrecht — op de vreemde Oosterlingen op Java en Madoera
toepasselijk verklaard, en gaandeweg is die gelijkstelling
over nagenoeg den geheelen archipel uitgebreid. Zij staan
in de door het burgerlijk en handelsrecht beheerschte gedingen terecht voor den Europeeschen rechter, derhalve,
al naar de waarde der tegen hen ingestelde vorderingen,
voor het residentiegerecht of den raad van justitie. Aangenomen dus, zooals tegenwoordig veelal beweerd wordt, dat
Europeesch recht en rechtspraak hun idealen zijn, dan zijn,
op civielrechtelijk gebied althans, deze uitlanders niet te
beklagen.
Hun klachten betreffen dan ook uitsluitend de crimineele rechtspraak en een enkele verwijzing naar hetgeen
hierboven van de crimineele jurisdictie der politierechters
en landraden is gezegd, bewijst dat die klachten niet ongegrond zijn.
Op het eerste gezicht schijnt het eigenaardig dat zij
zich veel meer door de rechtspraak ter politierol dan door
die van den landraad verongelijkt achten. Maar als men
nagaat dat in 't algemeen deze klasse lang niet uit onze
slechtste staatsburgers bestaat — wanneer althans de veel4
0. E. X 1
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vuldigheid van aanrakingen met den dagelijkschen strafrechter als criterium daarvan mag gelden — dock dat zij,
ook al tengevolge van de hinderlijke wijze waarop zij met
het wijken- en passenstelsel vervolgd en anderszins „gemassregelt" worden, schier dagelijks kans hebben met den
politierechter in botsing te komen, dan laat het zich gereedelijk verklaren waarom niet de landraad, maar de
politie-rol hun bete noire is.
Stelt men zich overigens voor hoe een misschien in
Westerschen geest opgevoed Chinees zich gevoelen moet
wanneer hij op nergens omschreven bewijsgronden of zonder
bewijsgronden tot eenige weken of maanden ten arbeidstelling veroordeeld, als „politioneel gestrafte" met het
uitschot der inlandsche maatschappij aan het onderhouden
van den openbaren weg of het reinigen van goten wordt
gezet, dan wordt de urgentie van hervormingen op dit
stuk duidelijk.
Ten aanzien van de rechtspraak over de Europeanen
kunnen wij kort zijn. Zij is eenige jaren — het materieel
strafrecht eenige decennien — bij die in het moederland
ten achter , is overigens naar het stelsel der verplichte
concordantie in artikel 75 van het Regeeringsreglement
voorgeschreven 1) op dezelfde leest geschoeid en wordt
geleidelijk naar Nederlandsch model hervormd.
In algemeenen zin kan men dus aannemen dat de
Europeesche justitiabelen in Indic geen redenen hebben
om de rechtspraak in het moederland te betreuren, daar
zij onder de keerkringen dezelfde waarborgen voor een
behoorlijke rechtsbedeeling genieten als aan de oevers der
Noordzee. Slechts laat de snelheid der strafprocedure
nog wel eens te wenschen over, zoodat de terechtzittingen
te lang na het plegen der strafbare feiten plaats hebben,
1) De raison d'être van die concordantie is natuurlijk duidelijk en
logisch. Echter zou het mogelijk overweging verdienen die in het Regeeringsreglement wat weer facultatief te stellen opdat niet iedere radicale hervorming in Indic op een Nederlandsch praecedent behoeve te wachten.
Zoo zou misschien herziening van het civiel procesrecht naar Oostenrijksch
model in Indio urgenter kunnen blijken dan in het moederland.
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hetgeen vooral als er inlandsche getuigen gehoord moeten
worden, niet wenschelijk is.
II.
Tilt al het voorgaande blijkt dat de Europeesche
rechtspraak voornamelijk in twee opzichten boven die over
de Inlanders uitmunt. De burgerlijke rechtspraak berust
op een gecodificeerd, alzoo behoorlijk vaststaand materieel
recht en de crimineele procedure biedt de noodige waarborgen aan voor een nauwkeurig en betrouwbaar onderzoek
naar de materieele waarheid. Volgt hieruit nu dat de
overige ingezetenen van Nederlandsch-Indie die, zooals
hierboven is geschetst, in deze opzichten minder bevoorrecht zijn, derhalv e gebukt gain onder een minderwaardige
rechtsbedeeling, zoodat men uit een oogpunt van billijkheid
en van politiek niet beter kan doen dan ook op hen het
Europeesche recht over de geheele linie toepasselijk te
verklaren en met voile zeilen de veilige haven der unificatie
binnen te stevenen ?
Ons antwoord is pertinent en met voile overtuiging
dat de praemisse slechts onder benefice van inventaris aanvaard en de conclusie in ieder geval verworpen moet
worden. De Inlandsche rechtsbedeeling — om nu maar
kortheidshalve deze uitdrukking te bezigen — is ondanks
Aare gebrekkige werking, niet minderwaardig. Dat wil dus
zeggen dat Naar systeem deugdelijk is en de geconstateerde
gebreken daaraan niet — inhaerent zijn, zoodat die gebreken met intact-lacing van het systeem, langs den weg
van partieele aanvulling en wijziging kunnen en moeten
worden hersteld.
In geen geval kunnen die gebreken, reeds nu, de invoering wettigen van een voor alle ingezetenen geldende
rechtsorde.
Wij zijn gehouden deze beide stellingen te bewijzen,
,ofschoon eigenlijk op hen, die eenheid van recht eischen,
de bewijslast drukt dat die eenheid de panacee zal zijn der
geconstateerde kwalen.
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Al aangenomen dat het in theorie wenschelijk zou zijn
de dertig millioen Javanen en ettelijke millioenen andere
Inlanders op dezelfde wij ze te berechten als de enkele
duizenden Europeanen, dan spreekt het toch vanzelf dat
daartegen voorshands onoverkomelijke practische bezwaren
bestaan. Daartoe ware toch in de eerste plaats noodig een
corps rechterlijke ambtenaren zevenmaal talrijker dan de
geheele rechterlijke macht in Nederland, waaraan natuurlijk
voorshands niet te denken valt. Beseffende dat er dus voor
de Inlanders een van de Europeesche rechtsorde afwijkende
organisatie moest worden ingevoerd en rekening houdende
met de beschikbare krachten, stelde Mr. Wichers in
1848 bij zijn ontwerpen als eerst desideratum : een snelle
en eenvoudige procedure, en de ervaring van meer dan een
halve eeuw heeft bewezen dat hij in die poging geslaagd
is. De Inlanders mogen zich gelukkig prijzen dat zij vroeger
aan de „gewone", thans zelfs aan de „summiere" civiele
procedure der Europeanen zijn ontsnapt.
Wij beweren niets nieuws wanneer wij constateeren
dat de Europeesche procesorde, aan den Code de procedure
civile ontleend, tegenwoordig nog maar matig bewonderd
wordt. Om met dit ingewikkelde, langzame en dare systeem
vol voetangels en klemmen te kunnen dwepen moet men
begonnen zijn met totaal uit het oog te verliezen dat toch
als regel een proces pleegt begonnen te worden met de
bedoeling de bescherming der wet te zoeken tegen een
beweerde rechtskrenking van de zij de des gedaagden. Is
dit gekunstelde samenstel van bepalingen, zou men willen
vragen, werkelijk uitgedacht of gecompileerd met de bedoeling om recht-zoekenden zoo snel, zoo goedkoop en zoo
volledig mogelijk aan hum recht to helpen, of leven daarin
nog reminiscentien uit den tijd Coen de rechter er niet was
ten behoeve der partijen, maar orakelen uitsprak ontleend
aan een soort van kabalistische wetenschap, verre verheven
boven de wenschen van het profanum vulgus P Waartoe
dienen tegenwoordig nog gemeenplaatsen als: lijdelijkheid des
rechters en verplichte vertegenwoordiging door procureurs ?
Waarom dwingt men ontwikkelde lieden, volkomen in staat
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orn zelf hun woord te doen of hun eisch en verweer schriftelijk te formuleeren, tot het engageeren van een uiterst
cluren pleitbezorger, wiens belang kan meebrengen de zaken
te embrouilleeren en dus vaak strijclig is met dat van zijn
client P De Hemel beware onze bruine onderdanen in Indie
voor de zegeningen van dit systeem ! Van de honderd
Inlanders zouden er trouwens geen twee de kosten kunnen
betalen van een eenvoudig geding voor den raad van justitie.
Aan het felt dat voor de vreemde Oosterlingen dit
paraclijs reeds hi 1855 ontsloten is, valt nu niets meer te
veranderen, maar laten wij ons minstens tweemaal bedenken
voordat wij nog een schrede verder gaan en op dit gebied
iets invoeren dat op unificatie in Europeeschen geest gelijkt !
Eon duidelijk bewijs dat de oude civiele procedure,
met toepassing van de voor Indie omgewerkte lex-Hartogh
incluis, allesbehalve onontbeerlijk is, heeft de Indische
wetgever zelf geleverd door de regeling van de procedure
voor de residentiegerechten. Al had men die misschien
nog wel wat eenvoudiger kunnen opzetten, toch blijkt
daaruit zonneklaar dat men, - zelfs waar het Europeanen
geldt, met veel minder vormen het best kan stollen. Wat
voor vorderingen beneden f 500.— bruikbaar is, kan evengoed voor
voor grootere vorderingen dienen, behoeft althans
daartoe geen radicale omwerking : het staat nergens geschreven dat het geding over het grootste bedrag ook het
gecompliceerdste moet zijn. Principieel onderscheid bestaat
er niet.
In werkelijkheid heeft zonder twijfel het formeel recht
in het Inlandsch reglement tot model gediend voor de
procedure bij het residentiegerecht waaruit het theoretisch bewijs voortvloeit dat de hoegrootheid der vordering
met de ingewikkeldheid der procesvormen niet to makers
heeft — en is daarmede na ruim eon halve eeuw een welverdiend compliment aan den arbeid van Mr. W i eh e r s
gebracht.
Het Inlandsch reglement, het is reeds hierboven geconstateerd, is in dit opzicht een uitnemend staaltje van
een juist inzicht in de behoeften der justitiabelen. Beide
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partijen verschijnen doorgaans in persoon voor den reciter ;
willen zij een procureur zenden of meebrengen dan staat
hun dit vrij ; de rechter, wel verre van lijdelijk te zijn, is
den eischer als hij dit wenscht, zelfs behulpzaam in het
formuleeren van zijn vordering, waardoor al dadelijk een
onuitputtelijke bron van chicanes en onrecht : de nietigheid
van dagvaarding, is vermeden ; de ter terechtzitting in acht
te nemen vormen zijn nagenoeg nihil ; van embrouilleeren is,
geen sprake en de rechter blijft in alle stadia van het
geding den gang der procedure beheerschen, steeds gereed
om in te grijpen als partijen van den tekst mochten
dwalen. Ik aarzel niet om met de Europeesche rechtzoekenden vergeleken de Inlanders in dit opzicht zeer
bevoorrecht te noemen. Niets is volmaakt en het spreekt
dus ook vanzelf dat het Inlandsch reglement ook in dit
opzicht voor verbetering vatbaar is ; maar men spare het
systeem en ga bij die verbetering alleen na gebleken noodzakelijkheid en zeer sober en voorzichtig te werk. Wie den
Inlanders het Inlandsch reglement ontneemt, bewijst hun
b()Ten dienst.
Een eenigszins uitgewerkte regeling van, althans een
nauwlettender toezicht op de procedure in huwelijks- en.
erfrechtzaken voor de priesterraden zal echter niet achterwege mogen blijven. Wij zouden dit althans verkiezen
boven een intrekking van het geheele instituut en nitbreiding van de competentie des dagelijkschen rechters
over dit gebied, waardoor hetzelfde college dat thans reeds
de rechts-macht bezit om de beslissingen der priesterraden
te doen uitvoeren, ook met de rechtspraak belast zou worden ;
ook al ware het meer in de juiste lijn van den Islam dat
de landraad, als dagelijksche reciter de rol van kadhi
vervullende, hier competent was. Wellicht ook ware hier
een middenweg in te slaan en de bevoegdheid der priesterraden in zaken van huwelijk en echtscheiding te handhaven,
dock de boedelscheidingen, het terrein der meeste ongerechtigheden, over te brengen naar den landraad.
De justitiabelen zelf zouden hiertegen zeker geen
bezwaar maken.
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Wanneer in deze leemte behoorlijk zal zijn voorzien,
dan kan volgehouden worden, dat op het stuk van het
formeele burgerlijk recht de Inlanders alles hebben wat
zij in gemoede kunnen begeeren, althans den Europeanen
niets te benijden hebben. Van assimilatie der niet-Europeesche bevolkingsgroepen met de Europeanen behoeft op
dit punt alzoo geen sprake te zijn.
Veel minder gunstig is de toestand wanneer wij komen
op hetgeen bij de inlandsche rechtspraak volgens het
IRegeeringsreglement tot rechtsbron moet dienen, het
adatrecht.
De kennis der landraadvoorzitters op Java — het is
nog dezer dagen in het aangehaalde opstel van Mr. H e km e y e r erkend en toegelicht — is in dit opzicht minimaal
op enkele buitenbezittingen, waar deze ambtenaren minder
moeite hebben om in den stroom van crimineele zaken
het hoofd boven water te houden en de adat scherper
omlijnd en meer algemeen bekend is, is die mogelijk iets
grooter. Die geringe kennis en de moeilijkheid om in
ieder concreet geval den toepasselijken adatsregel te vinden
en stante pede toe te passen, de weinige hulp die hij daarbij
ondervindt van de assessoren die toch in de eerste plaats
verondersteld worden daarvan op de hoogte te zijn zij
zitten ervoor ! — doen den landraadspresident vooral op
Java in negen van de tien dubieuse gevallen Brij naar
het Europeesche recht om althans een beslissing te kunnen
nemen en motiveeren. En de lijdzame, onverschillige aard
der justitiabelen draagt ertoe bij om die anti-nationale
beslissingen met geduld te verduren niet alleen, maar mu
zelfs hier en daar de overtuiging aan te kweeken dat die
heele adat eigenlijk maar malligheid is en wij niet beter
kunnen doen dan then met bekwamen spoed door ons
Europeesch recht te vervangen. Ik durf verder gaan en
beweren dat, als wij zoo voortgaan, binnen een halve eeuw
de adat op Java versmoord, althans onherkenbaar en niet
meer toe te passen zal zijn.
Ik weet dat er zijn die dien kant uitwillen en zich
een overdreven voorstelling maken van de Europeaniseering
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van de inlandsche maatschappij. Het Regeeringsreglement
verbiedt het nitdrukkelijk, ook de tekst van het nieuwe
artikel 75. Maar afgezien daarvan, gaan er gelukkig in
de laatste tijden protesten tegen deze verkeerde richting
op, to krachtig en van to bevoegde zij de om niet aangehoord en ernstig overwogen to worden. Zoowel in Nederland als in Indio heeft zich een commissie gevormd die
zich tot taak heeft gesteld de adatregelen to verzamelen,
zoo mogelijk tot een afgerond geheel, dat men naar bevind
van zaken zal kunnen vastleggen in een codificatie of op
andere wijze stabiel waken en van den ondergang redden.
Het lid dier Commissie, woordvoerder van de verdedigers
van het nationale recht, prof. van Vollenhoven to
Leiden, laat geen gelegenheid voorbijgaan ora tegen het
lichtvaardig op zij de d-uwen_ van de adat to waarschuwen
en zijn ambtgenoot mr. C a r pentier Alt in g heeft nog
geen jaar geleden aangetoond 1) dat zij die geroepen zijn
artikel 75 van het Regeeringsreglement nit to voeren,
moeten beginnen niet met het samenstellen van ontwerpen,
maar, daar het artikel duidelijk wil dat het Enropeanenrecht slechts zal worden toegepast zoodra de behoefte daaraan bestaat en overigens het adatrecht moot worden
gevolgd, met het constateeren en van die behoefte en van
den inhoud van het nog slechts ten deele bekende yolksrecht. „Niemand kan" zegt de hoogleeraar letterlijk „de
oppervlakkige, niet op locaal onderzoek ber-ustende beschonwingen der (Staats) commissie houden voor een vaststellimg der rechtsbehoefte van een Aziatische bevolking
aan toepasselijkverklaring van vreemd recht : dat is eenvoudig onmogelijk. Omtrent een poging zelfs tot vaststelling van volkrecht blijkt voorts absoluut niets".
De inlandsche maatschappij heeft voorshands aan het
Europeesch civielrecht als geheel geen behoefte : zij heeft
moor dan ooit in doze tijden, waarin decentralisatie het
wachtwoord is — recht op eerbiediging van haar yolksrecht, dat haar in de Regeeringsregleraenten is gewaarborgd
1) Indische Gids 1908 I blz. 729 vig.
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en waarvan wij de interne waarde niet kunnen beoordeelen,
allerminst ontkennen, zoolang daarvan niet een ernstige,
systematische studie is gem.aakt. Het is strijdig met de
meest elementaire begrippen van rechtvaardigheid, het is
in Mil woord een grove politieke font het adatrecht zonder
kennis van zaken op zijde te schuiven om het te doen
plaats maken voor een aan het rechtsgevoel van het
overheerschte yolk volkomen vreemd Westersch recht,
alleen, omdat dit door den TVesterschem reehter gemakkelijker
.
toe te passen its.
Ik acht de redeneering van prof. C a r p e n t i e r Alting
onweerlegbaar juist. De tegenstand dien het oorspronkelijk
regeeringsontwerp tot wijziging van artikel 75 Regeeringsreglement in de Tweede Kamer ondervond, van welk
ontwerp de werkelijke eenheid van recht de grondtoon
was 1) wortelde juist in de algemeene overtuiging dat het
volksrecht daarin niet genoeg geeerbiedigd was, zoodat het
Minister Fock slechts gelukte het wetsontwerp te doen
aannemen, nadat door een amendement de oorspronkelijke
strekking nagenoeg was omgekeerd.
Uitvoering van artikel 75 veronderstelt dus een voorafgaand onderzoek naar het volksrecht en zoolang dat niet
gehouden is, kan aan het Kamervotuin niet worden voldaan.
Niet alleen dus omdat artikel 75 — wat niij ontwijfelbaar voorkomt — dualisme van recht voorschrijft, inaar
omdat de Kamer uitdrukkelijk slechts op die voorwaarde
het artikel heeft aangenomen, mag in de ontwerpen tot
uitvoering van het artikel van unificatie geen sprake zijn.
Pit wordt nu ook — in zoover gelukkig ! — erkend
door den Voorzitter der Bijzondere Commissie in zijn aangehaald protest tegen Mr. Winck el in de N. R. Ct.: „De
Commissie heeft niet den toeleg," staat daar ongeveer, „om
aan de inlandsche bevolking een recht op te dringen, dat
niet voor haar past. Wel wil 4 een technisehe unificatie,
d. w. z. het opnemen van het recht voor de Europeanen
1) iNieu leze de Memorie van Toeliohting op het ‘'Vetsontwerp van
Minister Idenbur g.
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en voor de Inlanders in eenzelfde wetboek, maar slechts
wanneer de maatschappelijke behoeften voor den Inlander
eischen dat voor hem hetzelfde recht zal Belden als voor
den Europeaan, wordt hem dat recht gegeven 1) voor het
overige worden of bijzondere bepalingen voor hen gemaakt
Of werdt verwezen naar den adat de uitvoering van artikel
75 behoeft het onderzoek naar dien adat niet of te wachten".
Dit spreek ik pertinent tegen. Het onderzoek naar
die ondergeschikte punten waaromtrent het wetboek naar
plaatselijke gebruiken kan verwijzen behoeft niet afgewacht
te worden maar dat naar de hoofdregelen die juist moeten
beslissen of en hoe ver er Europeesch recht noodig is,
moet men ongetwijfeld afwachten. En wat zou er wel staan
in die „bijzondere bepalingen" die voor de Inlanders gemaakt worden (op het gebied van het volksrecht natuurlijk,
want zij vallen buiten het terrein van het Europeesche
recht) die zonder voorafgegaan onderzoek naar dat yolksrecht zijn ontworpen
Iutusschen nemen wij acte van Mr. Stibbe's schrijven.
De Staatscommissie wil dus geen eenheid van recht, maar
handhaving van het bestaande dualisme, want de unificatie
zal zijn Touter-technisch, d.i. formed, en, zooals reeds aan
den aanvang dezer studie is gezegd, formeele eenheid van
recht is geen eenheid niet waar het recht staat geschreven,
maar wat er staat geschreven is de vraag. Er wordt dus
erkend dat de inlandsche maatschappij als zoodanig niet
rijp is voor Europeanenrecht en het adatrecht moet worden
gehandhaafd, een stelling die zelfs Prof. van Voile nhoven geen bezwaar zal waken te onderschrijven. Wij zijn.
1) Deze terminologie is aan den tekst zelf van het nieuwe art. 75
ontleend en maakt ons niet veel wijzer. Overigens zie ik niet in hoe samen
te rijmen zijn het voornemen om aan de Inlanders Europeesch recht te geven
zoodra hun maatschappelijke behoeften dit blijken te eischen en de stoute
bewering dat de algemeene verordeningen tot uitvoering van art. 75 zeer wel
zijn te ontwerpen zonder voorafgaand onderzoek van den adat. Als men
niet weet of op zeker punt de adat-voorSchriften voor het moderne verkeer
bruikbaar zijn, kan men ook moeilAjk de behoefte aan Europeesch recht
constateeren.
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zelfs gaarne bereid te erkennen dat een maatregel die het
naslaan van vele Staatsbladen onnoodig zal maken op zichzelf zonder twijfel zijn nut heeft, maar kunnen toch de
vraag niet achterwege laten of dit gemak voor den rechter
en voor den wetgever, die mettertijd eventueele wetswijzigingen zal hebben tot stand te brengen, nu wel den omvangrijken en bezwaarlijken arbeid van meerdere jaren
waard was ? 1) Of moet het formeel-geunificeerde wetboek
tevens dienen om materieele unificatie voor te bereiden of
zelfs om met die materieele unificatie op sommige punten
reeds nu een begin te maken ?
Ik meen het recht te hebben om die vraag te stellen,
na herlezing van den bij de begrooting voor 1908 als
bij C der Memorie van Toelichting overgelegden brief
van Mr. Stibbe aan den minister van kolonien van 15
Juli 1907 no. 105.
Men versta mij wel. Ik geloof niet dat bij het
voortschrijden der ontwikkeling en van het verkeer op
den duur de pluraliteit van recht zal blijven bestaan,
althans wanneer die ontwikkeling ten slotte bestemd
is te leiden tot het sainensmelten der verschillende bevolkingsgroepen, Indo-Europeanen 2), vreemde Aziaten. en
Inlanders tot een voldoend-homogene massa, op ongeveer
gelijk peil staande van beschaving en ontwikkeling en
waarvan ook de rechtsovertuiging door onderlinge wrijving
en aanraking met het wereldverkeer tot ongeveer dezelfde
vormen zal zijn afgeslepen. Daarmede zijn echter, zooals
van zelf spreekt, minstens een paar menschenleeftijden
gemoeid. Al acht ik die eindelijke samensmelting waarschijnlijk, zij is toch voorloopig niet meer dan een hypo1)

Er ligt ook, zooals de N. It. Ct. terecht heeft opgemerkt, lets

hypocritisch in, wanneer men het tegenover het buitenland en andere outsiders doet voorkomen alsof er voor alle ingezetenen 66n Burgerlijk Wetboek
bestond, dat feitelijk echter alleen voor de Europeanen geldt en voor de
Inlanders naar ander recht verwijst.
2)

Ik spreek hier uitsluitend van Indo-Europeanen omdat naar het

mij voorkomt, tot die samensmelting de „niet-blijvers" weinig of niets
zullen bijdragen.
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these, ligt in ieder geval in een nog te verre toekomst
dan dat wij daarover ons reeds nu het hoofd behoeven te
breken of dat wij door bij voorbaat het recht te unificeeren op
die problematische homogeniteit zouden gaan vooruitloopen.
Iedere font die ten deze gemaakt wordt — men vergete dit niet ! — is onherstelbaar ; een adats-voorschrift
dat eenmaal door een Europeeschen rechtsregel is vervangen, is niet weer toe te passers.
Is dit alles, „precher des convertis" ? of wil de Staatscommissie anders ? Ik vrees het laatste, maar erken dat
wij de beloofde ontwerpen dienen of te wachten voordat
wij op dit stuk recht van critiek hebben. Bij voorbaat
doe ik gaarne amende honorable, als ons daaruit mocht
gebleken zijn dat de Staatscommissie zich werkelijk bepaald
heeft tot formeele unificatie, ook in dat geval het echter
betreurende dat zooveel kennis en arbeidskracht slechts
tot dit magere resultant moesten leiden en de Commissie
niet een anderen weg is ingeslagen. Voorshands geloof
ik echter dat door haar menig stuk terrein voor proefnemingen met Europeesch recht zal zijn in beslag genomen,
dat prof. van Vollenhov n en de Leidsche school nog
gaarne en op goede gronden voor het adatrecht hadden
willen reserveeren. Qui vivra, verra !
Tot eene conclusie achten wij ons echter reeds nu
gerechtigd : de formeele unificatie der Staatscommissie zal
de onvastheid van het burgerlijk recht der Inlanders niet
opheffen. Wil men met eerbiediging van het volksrecht
dit doel nastreven, waardoor dan ook het laatste voorwendsel van minderwaardigheid der inlandsche rechtspraak
in burgerlijke zaken zal verdwijnen, dan schijnt mij daartoe
slechts een weg open te staan. Men codificeere den adat
zoo volledig mogelijk, dat wil zeggen over zijn geheelen
omvang, maar in zoo grove trekken dat de codificatie over
een zoo uitgestrekt mogelijk territoir kan gelden, met
speelruimte derhalve voor plaatselijke afwijkingen waaromtrent dan naar locale gewoonten zal kunnen worden
verwezen.
Het spreekt vanzelf dat dit noodwendig een werk van
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langen adem zal inoeten zijn, zonder een uitgebreid en
systematisch onderzoek niet tot stand te brengen. Of dit
onderzoek lang of kort zal duren is de vraag niet. Aan
den gecodificeerden 1) adat, uit zijn aard telkens slechts als
een afgerond geheel te beschouwen binnen een betrekkelijk
klein territoir dat men echter trachten moet zoo groot
nemen als de varieteit van recht toelaat — kan om dezelfde
reden slechts bij kleine stukjes tegelijk rechtskracht gegeven
worden, zoodat het zeer wel denkbaar is dat gehouden
onderzoek b.v. ter Westkust van Sumatra behoorlijk naar
het volksrecht wordt rechtgesproken, terwijl dat onderzoek
op Java nog niet afgeloopen is. Een termijn te stellen
heeft dus geen zin. Inmiddels kunnen studien als die van
Mrs. Carpentier Alting en Willinck door het verschaffen van materialen het week der tweelings-commissie
in Nederland en in Indie veel vergemakkelijken 2).
Is dan eenmaal op de bedoelde wijze het adatrecht
gecodificeerd (waarin onbruikbare voorschriften natuurlijk
niet opgenomen worden) dan is ook op dit gebied een
behoorlijke rechtspraak te wachten en van minderwaardigheid geen sprake Ineer. Tertium non datur : of vastlegging
van het inlandsche burgerlijk recht op deze wijze Of verdringing van dat recht door het Europeesche.
Moeilijker zal het vallen een afdoende verbetering te
vinden van de rechtspraak in strafzaken, die zich natuurlijk
uitsluitend zal 'moeten bewegen op het gebied van het
strafproces, daar zooals wij zagen het materieel strafrecht
voor alle bevolkingsgroepen nagenoeg hetzelfde is. Nog
1) Ik spreek opzettelijk hier van codificatie en niet van officieele
of semi-officieele verzamelingen van adatrecht omdat de gewenschte vastheld van recht alleen in 't eerste geval verzekerd is. De ontwikkeling
van het volksrecht behoeft onder die codificatie niet te lijden, omdat wetten
evengoed als gewoonten voor verandering vatbaar zijn. Natuurlijk wachte
men zich voor afdalen in te veel details en regele alleen wat met de overheerschende overtuiging overeenkomt en in afzienbaren tijd onveranderd
kan blijven.
1) Ook monografien als van Mr. A. A. Galestin „Het gade-contract
op West-Java" Indische Gids 1909 I biz. 25 Sqq.
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meer dan bij de civiele rechtspraak moet hier eerder de
vraag zijn wat practisch mogelijk dan wat theoretisch het
meest gewenschte zou zijn. Voortdurend hebben wij in
het oog te houden dat het betere niet de vijand moet
worden van het goede. Beginnen wij met te onderscheiden
tusschen vreemde Oosterlingen en Inlanders.
Voor de vreemde Oosterlingen schijnt de tijd gekomen
om den maatregel van 1855 ook over het crimineel procesrecht uit te breiden en alzoo de justitieele gelijkstelling
met de Europeanen over de geheele linie — altijd met
uitzondering van het familie- en erfrecht — door te voeren.
Deze kiasse van ingezetenen zou dus voortaan voor de
Europeesche rechters, residentie-gerechten en raden van
justitie, terechtstaan en de politierol zou voor hen vervallen.
Men kan Langer of korter redetwisten over de vraag
of dit in abstracto noodig of wenschelijk is ; maar die
justitieele gelijkstelling is een integreerend deel, is zelfs
de hoofdzaak van de nog weer omvattende assimilatie van
vreemde Oosterlingen met Europeanen die na de laatste
historische gebeurtenissen in Oost-Azie niet meer te keeren
is; het zijn dus voornamelijk andere dan interne factoren
die tot deze concessie moeten leiden. Te minder hebben
wij recht die te weigeren waar, zooals boven is geconstateerd, vooral de rechtspraak ter politierol dezen ingezetenen
recht van spreken heeft gegeven.
In theorie kan het zelfs — ik erken het ronduit —
wenschelijk zijn nog een stag verder te gaan en de
assimilatie ook tot alle Inlanders nit te breiden, een
werkelijke unificatie alzoo op het geheele gebied van de
strafrechtspraak ; maar daartoe zijn wij niet in staat.
Roeiende met de riemen die wij hebben moeten wij ons
vergenoegen met de kleinste groep der niet-Europeanen
boven de groote massa der Inlanders tot ons te trekken.
Wij hebben trouwens geen keus.
Juist waar het deze groep geldt moeten wij ons aan
de onvermijdelijke vermeerdering van werk voor de landraadspresidenten in hun qualiteit van residentierechters
en van de raden van justitie echter geen overdreven voor-
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stellingen maken. Wanneer misschien mettertijd met het
wijken- en passenstelsel ook de andere uitzonderingsbepalingen zullen vervallen zijn, die deze lieden zoo veelvuldig
met den politierechter in botsing brengen, zal deze over 't
algemeen uit rustige en gezeten burgers bestaande klasse
het den Europeeschen strafrechter niet bij zonder lastig
maken. De landraden, tot nog toe de dagelijksche strafrechters over de vreemde Oosterlingen, behandelen slechts
zelden zaken waarin zij als beklaagden optreden.
Het spreekt vanzelf dat de bedoelde justitieele gelijkstelling — die, naar het mij voorkomt, vrij eenvoudig in
de wet te formuleeren zal zijn — vooralsnog niet in werking behoort te treden in de zoodanige gewesten waar het
gros der bevolking bestaat uit saamgeraapte Aziatische
koelies, in beschaving zeker de minderen der Inlanders en
die er trouwens ook niet naar zullen verlangen. Dit regele
men naar bevind van zaken. Trekt men echter de duizendtallen van deze koelies of van het totaal der vreemde
Oosterlingen dan wordt het aantal der voor de Europeesche
rechters te brengen justitiabelen al veel minder onrustbarend.
Meer rechters zullen er intusschen ontwijfelbaar noodig
zijn, maar zonder uitbreiding van personeel en grootere
uitgaven kan in Indie niet Langer naar behooren worden
rechtgesproken. Er moet diep in den buidel worden getast
en het personeel der rechterlijke macht moet blijvend
worden versterkt. Een gouvernement dat niet kan zorgen
voor een behoorlijke rechtspraak — dat fundamentum
regnorum, zooals minister Nelissen het onlangs noemde
— is ten doode opgeschreven.
Het komt mij overigens voor dat een reorganisatie in
den door mij bedoelden geest betrekkelijk nog de minste
uitgaven zou medebrengen.
Zal die justitieele gelijkstelling der vreemde Oosterlingen met de Europeanen echter Been wrok zetten bij de
Inlanders, de eenige klasse van ingezetenen, de landskinderen nog wel, die zich alzoo zonder Europeesche
rechtsbedeeling moet zien te redden? Ik geloof niet dat
men de vraag zoo moet stellen. Wij zijn zonder twijfel
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gehouden aan alle ingezetenen van Indie, Inlanders of nietInlanders, de best mogelijke rechtspraak te geven die
binnen ons bereik valt.
En nu ligt het voor de hand dat reeds door hun veel
geringere getalsterkte de niet-Inlanders, die bovendien
zooals wij gezien hebben als klasse door hun „social
standing" daaraan veel meer behoefte hebben, eerder in
aanmerking komen voor een meer gecompliceerde rechtsorde dan de veertig millioenen Inlanders. De vraag is dus
alleen maar of wij in staat zijn ook den Inlanders een
behoorlijke rechtspraak te geven, niet of die dezelfde moet
zijn als. die over de niet-Inlanders wordt uitgeoefend. Op
het gebied van het b;urgerlijk recht hebben wij gezien hoe
naar onze meening dit desideratum is te bereiken. En zoo
kome dan ten slotte de hervorming van het inlandsche
strafproces ter sprake.
De politierol — wij zagen reeds waaroin — blijve
voor de Inlanders behouden, met dien verstande evenwel
dat de politierechter, als reeds tegenwoordig de magistraat
op de buitenbezittingen, gebonden worde aan een behoorlijke bewijsleer, die hem verbiedt zonder een minimum.
wettelijk bewijs, alleen op zijn eigen overtuiging, tot veroordeeling over te gaan, en bovendien in ieder geval van
zijn uitspraken hooger beroep opensta.
Ik weet wel dat men tegen beide maatregelen dadelijk
zal aanvoeren dat de snelheid der rechtspraak — de
grootste deugd van de politierol — er onder lijden zal.
Het bezwaar schijnt mij echter overdreven, maar al was
het gegrond, dan is toch in ieder geval een ietwat langzamer
rechtspraak, die echter waarborgen aanbiedt voor haar
juistheid, verre te verkiezen boven een met snelheid veroordeelen naar des rechters persoonlijk inzien.
Daar komt nog iets bij. Binnen het gewest Oostkust
van Sumatra is een vereenvoudiging van de bewijsleer
ingevoerd, in dien zin dat bij de politierechtspraak een
behoorlijk voor den rechter afgelegde omstandige bekentenis
den rechter tot veroordeeling voldoende kan zijn wanneer
naar zijn inzien de schuld des beklaagden overigens aan
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geen redelijken twijfel onderhevig is : de veroordeeling bi ijfet
ook dan nog steeds facultatief 1).
De wetgever was hier intusschen — het valt niet to
ontkennen — op een hellend viak. In theorie moet de
bewijsleer dezelfde zijn voor zware en niet-zware delicten,
op Java en op de Oostkust van Sumatra, voor het bog
gerechtshof en voor de politierol, en het Staatsblad zou
als wapen kunnen worden gebruikt door ben die beweren
dat, als het „maar" Inlanders geldt, het gouvernemeut
niet al to ,,particular" is waar het de waarborgen der
individueele vrijheid. betreft en geen bezwaar heeft dat met
de bewijsleer de hand gelicht wordt. Zoo is het natuurlijk
Diet bedoeld can mag het niet opgevat worden. Ook
de rechtspraak mag rekening houden met plaatselijk
zondere omstandigheden. Voordat de bewuste verordening
tot stand kwam had de politierechter in de omgeving van
Medan de keus om of duizenden overtredingen door de
koelies op de tabaksvelden gepleegd tot groote verbazing
der delinquenten zelf, die volledig in confesso waren, ongestraft to laten oindat nu eenmaal 44n tandil of mand.oer
op een paar honderd koelies niet iedere overtreding naar
waarheid als getuige kan bevestigen — Of om toch to
veroordeelen vierkant in strijd met de wet. Wat het
zwaarste is moet het zwaarste wegen.

Mocht op den duur blijken dat deze maatregel niet
de uitwerking heeft die men ervan verwacht, dan ligt het
voor de hand dat die vereenvoudigde bewijsleer niet alleen
elders niet zal worden ingevoerd, maar ook op Sumatra
ingetrokken moet worden.
1) Art. 431 a bij Stbl. 1908 no. 553 in het rechtsreglement van dit
ge west ingelascht, luidt :
„In zaken van overtreding welke behooren tot de kennisneming van
de magistraten kan eater een bekentenis, door den beklaagde voor den
rechter afgelegd dat hij de strafbare daad aan hem ten laste gelegd, heeft
gepleegd, vergezeld van een bepaalde en nauwkeurige opgave van de omstandigheden waaronder hij die gepleegde, volledig bewijs opleveren, indien
de schuld van den beklaagde naar het oordeel van den rechter, aan geen
redelijken twijfel onderhevig is."
O. E. X 1
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De invoering van verplichte bewijsminima kan alleen
van practisch nut zijn wanneer zij gepaard gaat met een
tweede instantie. Wat tot heden als surrogaat daartoe
diende, de examinatie der registers op Java door het Elooggerechtshof, op de buitenbezittingen door de raden van
justitie, kon geen effect hebben, omdat het wel leiden kon
tot opmerkingen aan den magistraat, waarvan deze zich
zooveel of zoo weinig kon aantrekken als hij wilde, maar
niet tot verbetering van de rechtspraak. Wanneer de strafzaak
in tweede instantie komt, of kan komen, zal dit niet
missen een gunstigen invloed te hebben op het gehalte
van de rechtspraak in eersten aanleg. De hoogere rechter
zal inzonderheid toezien dat er niet op onvolledig bewijs
is veroordeeld en anders de uitspraak vernietigen.
Maar een andere vraag is : wie moet die appelrechter
zijn I'
Naar het mij voorkomt, de raad van justitie. De
residentiegerechten en de landraden schijnen voor deze
rechtspraak in tweede instantie die uit den aard der zaak
op de stukken zal moeten geschieden, minder geschikt.
Vooral nit een oogpunt van prestige schijnt het niet
wenschelijk dat de uitspraak der politierechters door den
op dezelfde plaats zetelenden residentierechter of landraad
worde gecorrigeerd ; ook is de landraadpresident, die tevens
de functie van residentierechter bekleedt al te veel met
ander werk overstelpt om hem deze omvangrijke taak nog
bovendien op te dragen. Gaat daarentegen de justitieele
gelijkstelling der Vreemde Oosterlingen met de Europeanen
door, dan moet, zooals boven is gezegd, het aantal raden
van justitie of althans het aantal strafkamers toch aanzienlijk worden uitgebreid. Nu lijkt het niet onmogelijk
dat de vonnissen der politierechters door een der leden
van de strafkamer worden onderzocht, en dat op zijn
rapport als basis door de kamer in pleno wordt beslist.
In zeer vele gevallen zal geen hooger beroep worden
ingesteld, en het onderzoek dat in normale omstandigheden
zich toch zal bepalen tot een nagaan of in eersten aanleg
de zaak behoorlijk is geinstrueerd, of de beklaagde niet
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in zijn recht van verdediging is verkort en of er niet op
onvoldoend bewijs is veroordeeld, al hetwelk nit de op
te zenden registers zal kunnen blijken, behoeft niet zoo
tijdroovend to zijn dat .een ambtenaar nit iedere strafkamer,
die met geen ander werk zal worden belast, dat werk niet
zou of kunnen. Intusschen, ik geef gaarne dit denkbeeld
voor beter, maar het schijnt mij vast to staan dat het
institunt zelf van de rechtspraak ter politierol voor de
Inlanders, "nits gezuiverd van de beide groote haar aanklevende fouten, zeer wel kiin en moot worden gehandhaafd ; vooral wanneer men met mij aanneemt dat het
verbeterd onderwijs der candidaat-ambtenaren dat tegenwoordig to Leiden in zulke uitstekende handen is, en de
working van de Indische Bestuurs-academie bij de politierechters der toekomst meer respect voor individueele vrijheid en meer begrip van rechtspraak in het algemeen
zullen vestigen dan vroeger het geval was.
Wanneer ik thans tot de hoofdzaak kom — de verbetering van het voorloopig onderzoek in strafzaken waarin
Inlanders als verdachten compareeren —, ben ik mij volkomen bewust dat ik tot het hachelijkste deel van mijn
werk ben genaderd, en ik vlei mij dan ook niet een onfeilbaar remedie aan de hand te kunnen doen waardoor dit
probleem kan worden opgelost. Wat hieronder volgt beschouwe men dan ook in de eerste plaats als een afbakening van een strijdperk, als een poging om de aandacht
zooveel mogelijk op dit belangrijke punt to concentreeren,
want, zooals ik reeds zeide : alle werkelijk behoorlijke strafrechtspraak over Inlanders moot op doze hervorming
wachten , zoolang die niet is tot stand gekomen, zal men
bij geen en.kel stelsel, oud of splinternieuw, baat vinden.
Het kwaad is zoo diep ingeworteld en hangt zoo nauw
samen met de eigenaardige opvattingen van het inlan.dsche
karakter omtrent de noodzakelijkheid om na eon misdrijf
den werkelijk schuldige en geen ander to treffen, dat wij
met optimistische profetieen zeer spaarzaam moeten zijn.
Door opvoeding en leiding in Westerschen geest — de
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besten onder de Javanen hebben het reeds begrepen! —
moet dat karakter op dit punt langzamerhand ontwikkeld
en vervormd worden, zoodat de inlandsche beambte en
ambtenaar leeren begrijpen dat het instrueeren en berechten van een strafzaak een zoeken naar de absolute waarheid bedoelen en niet te vergelijken zijn met het invullen
van een staat met officieele waarheden of het met meer
of minder juistheid opmaken van een rapport, waarbij,
naar de echt bureaucratische opvatting, het alleen op het
afdoen van een stuk aankomt. Ik weet zeer goed dat er
voor de opsporingsambtenaren tal van verzachtende omstandighed.en zijn; dat ook zij moeten roeien met de riemen
die zij hebben, dat er geen ondankbaarder werk is dan
het ondervragen van lieden die talentvol liegen „piaster"
noemen, en dat ook de drang van boven de begeerte om
met bedenkelijke middelen allerlei duistere zaken „trang"
te maken in de hand werkt. Het is hier echter geen
quaestie van appreciatie van personen maar van de genezing van een groot maatschappelijk euvel.
Dat dit allerminst op slag met bloote wetswijziginggeschieden kan volgt nit het bownstaande onnaiddellijk.
Maar tenzij men wanhoopt aan de toekomst van het
Javaansche yolk, behoeven die gebreken, dat Bemis aan
absoluten waarheidszin op den duur Loch niet onherstelbaar to zijn. De opvoeding van het inheemsche ras wordt
tegenwoordig en door de regeering en door het particulier
initiatief — wat een goed teeken is, door de Javanen zelf
— krachtig ter hand genomen, de intellectuels zien wat
hun ontbreekt, en dit geeft ons goeden moed dat, wann eer
mettertijd een breede schaar van Europeesch-onderlegde,,
wetenschappelijk gevormde inlandsche rechters zal zijn
gevormd met eerbied voor de individueele vrijheid., ook
van den minderen desa-man, en voor de heiligheid der
onschuld, ook het voorloopig onderzoek in strafzaken —
zij het ook zeer langzamerhand — daarvan den goeden
invloed zal ondervinden. En ziet het yolk duidelijk in dat
ook de inlandsche ambtenaren niet meer van stereotiepe
leugens gediend zijn en het hun niet alleen om de papieren
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waarheid te doen is, dan zal die verbetering ook geleid.elijk tot de lagere volksklassen doordringen en zullen pracfijken als hierboven vermeld, vanzelf verdwijnen.
In tusschen moet reeds dadelijk de hand aan het werk
geslagen worden, want, zoo ergens, dan is hier periculum
in mora. Ik stel mij voor bij iederen landraad een inlandschen officier van justitie — met een heel andere positie
werkkring dan de tegenwoordige djaksas een
inlandschen rechtercommissaris voor strafzaken, wier werkzaamheden bij het voorloopig onderzoek geheel naar het
model van die hunner Europeesche collegas bij de raden
van justitie moeten worden geregeld. Heeft men er
bezwaar tegen voor zoover het bestaande personeel ontoereikend is die plaatsen voorloopig te bezetten met gepensionneerden enz., dan dient men te wachten tot tijd en
wipe de eerste gediplom.eerde leerlingen der inlandsche
rechtsschool als zoodanig kunnen. optreden. Men stelle
die officieren van justitie rechtstreeks hierarchisch onder
den Europeeschen officier bij den raad van justitie, wat
voor de hand ligt omdat de raad de revisierechter is, en
niet als tot nog toe onder den Europeeschen best-u-ursambtenaar ter afdeelingshoofdplaats, nog minder onder den
Europeeschen ambtenaar bij het residentiegerecht wiens
taak veel minder gewichtig is. Men geve aan dat ambt
van inlandsch officier zooveel mogelijk relief, zooals het,
wordt het goed en met eere vervuld, ongetwijfeld dubbel
dwars verdient, want het belooft alles behalve een
sinecure te worden. Wellicht ware daarom nader te
4)verwegen of niet binnen het ressort van iederen landraad ook enkele substituten noodig waren. Maar in ieder
geval deele het Openbaar Ministerie de baat van de voorloopige instructie met een rechter-commissaris nit de gestudeerde leden
leden van den landraad. Misschien ontstaat zoodoende van zelf de traditie van integriteit en nauwgezetheid als bij het Europeesch Openbaar Ministerie, die
noodig is wil de erimineele rechtspraak ten slotte niet
ontaarden in een stuitende komedie waarin de rechter
onbewnst de rol vervult van uitvoerder van inlandsche
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intrigues. Maar zelfs dan wanneer de theoretisch juiste
therapie zal zijn gevonden, moeten wij ons getroosten dat
in de eerste jaren de toestand niet noemenswaard verbetert.

Men heeft opgemerkt dat ik bij de beschouwing van
de wenschelijke hervormingen zooveel mogelijk heb vermeden het goede voor het betere in de waagschaal te
stellen en waar ik het mogelijk achtte, den bodem van het
bestaande niet heb verlaten, van welk weinig revolutionnair
systeem de voordeelen op zichzelf niet nader behoeven te
worden aangetoond. Mijn bedoeling was daarbij tweeledig :
in de eerste plaats scheen mij die methode de snelste om
te komen tot verbetering in de rechtspraak, en bovendien
is het dringend noodzakelijk dat eindelijk eens met beslistheid worde gekozen tusschen de twee stelsels waarvan het
eene rechtstreeks op assimilatie van de geheele Indische
samenleving aanstuurt, en het tweede, zonder die assimilatie
in de verre toekomst onmogelijk te achten, voorshands bij
wetgeving en rechtspraak onderscheid, dualisme, pluraliteit
of hoe men 't noemen wil, wenscht te handhaven tusschen
de bestaande bevolkingsgroepen. Mijn opstel is een pleidooi
voor de laatste opvatting, die ik met de meeste Indische
practici in afzienbaren tijd de eenige juiste acht.
Tot voor korten tijd is de noodzakelijkheid, het vanzelf-sprekende van verschillend recht voor de heterogene
bestanddeelen waaruit de Indische maatschappij bestaat,
vrijwel als een axioma beschouwd, en eerst in de laatste
tijden is men aan de juistheid daarvan gaan twijfelen. Het
dualisme is echter niet op zekeren dag in de studeerkamer
uitgevonden, is nog minder een pis-aller waar men om
finantieele of personeele redenen van eenheid van recht
moest afzien, maar wortelt in den aard der dingen.
Ik acht althans het bewijs van het tegendeel niet geleverd. Ik geef dadelijk toe dat men maar weinig profetisch
aangelegd behoeft te zijn om te kunnen voorspellen dat
nu de Indische samenleving de kinderschoenen begint te-
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ontgroeien, zij in stede van als vroeger gelaten te ondergaan wat men in den Haag en te Buitenzorg over Naar
geliefde te decreteeren, zal beginners te eischen. Daaraan
is niets te doen, en ik heb er ook niet op tegen. Maar
die eischen moeten ons het hoofd niet doen verliezen ; wij
behoeven bij de hervormingen die wij moeten invoeren en
waarbij geen verkeerde zuinigheid de wij sheid mag bedriegen,
niet te gaan doorslaan, en niet te anticipeeren op wat of
nooit gebeuren zal Of in ieder geval nog in de verre toekomst ligt.
Ik betwijfel het sterk of de inlandsche gemeente
wanneer zij het voor het kiezen had en de voile portee
van die keuze begreep, met zooveel graagte zich onder het
Europeesche recht zou stellen als men wel eens doet voorkomen. Van verlangen daarnaar door de Inlanders is nog
nooit iets gebleken.
De vorderingen der beschaving in onzen archipel, de
wrijving en het drukkere verkeer tusschen de verschillende
rassen en de politieke veranderingen der laatste jaren in
Oost-Azie zijn zeker gewichtige feiten, maar tezamen of
elk afzonderlijk leiden zij niet tot de conclusie dat alle
wettelijke onderscheiding tusschen onze veertig millioen
inlandsche onderdanen en de Europeanen uit den tijd is,
althans binnen een nu reeds vast te stellen termijn overbodig zal zijn. Er is meer verschil tusschen Oostersche
en Westersche karakters en rechtsbegrippen dan met een
enkele wetsverandering te verhelpen zou zijn ; wij begrij pen
de Inlanders en zij ons nog te weinig dan dat men zou
kunnen volhouden dat het onderscheid eigenlijk nog maar
alleen gebaseerd is op verschil van wetgeving en recht,
en met dat verschil vanzelf zal verdwijnen. Bovendien
acht ik de intrinsieke voortreffelijkheid van het Europeesche boven het Inlandsche recht zachtstgenomen dubieus.
Het is mij steeds voorgekomen dat de tegenovergestelde
zienswijze gegrond is op overdrijving van de portee van
enkele feiten. Het ontwaken van Azie als een gevolg van
het betrekkelijk succes der Japansche wapenen tegen het
Westersche Rusland houdt, naar het mij voorkomt, al zeer
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weinig verband met den drang der Javaansche intellectuels
naar ontwikkeling in Westerschen geest, zich bepaaldelijk
en op zoo syinpathieke wijze, openbarende in de oprichting
van Boedi Oetomo. Dit verschijnsel schijnt mij een logisch
gevolg van de drukkere aanraking van de Inlanders met
de Europeanen ook in de binnenlanden, tengevolge weer
van de reusachtige uitbreiding der verkeersmiddelen. Het
verschijnsel moest zich dus — ceteris paribus — op den
duur evengoed op Java voordoen als het zich, lang voor
den Russisch-Japanschen oorlog, in Britsch-Indie heeft
geopenbaard, waar insgelijks de inheemsche bevolking door
dagelijk.sch contact met een hooger ontwikkeld ras en de
producten eener grootere techniek naar de middelen om
tot die ontwikkeling te komen, ging verlangen. Ook zonder
dien oorlog was dus een dergelijk reveil ook op Java te
verwachten. Zeker heeft de uitslag van den krijg het zelfvertrouwen der vreemde Oosterlingen, speciaal der Mongolen,
verhoogd. Maar de Javanen voelen zich volstrekt niet als
door de natuur en hun Aziatische afkomst aangewezen
bondgenooten der Mongolen, voelen zich in een woord geen
Aziaten in den chauvinistischen zin van die term. Het is
reeds opgemerkt dat de Jong-Javaansche beweging volstrekt
geen aan het Nederlandsch gezag vijandige strekking vertoont. Integendeel, de ontwikkelden onder het yolk voelen
zich sterk tot de Nederlandsche taal, de Nederlandsche beschaving, zelfs tot het Nederlandsche koloniaal beleid aangetrokken, dat hun zoo oneindig sympathieker moet schijnen
dan het hooghartige systeem der Britten tegenover „coloured people". En de niet-ontwikkelden plegen zich in
dergelijke kwesties niet te verdiepen.
Het zou van bekrompenheid getuigen, wanneer men
kunstmatig en systematisch de bestaande verschilpunten
zou willen verscherpen of zelfs maar handhaven waar de
opheffing nuttig en doenlijk zou zijn. Dat de regeering dit
inziet en met bewustheid op die opheffing aanstuurt is o.a.
gebleken uit de toelating der landskinderen in de gewestelijke en gemeentelijke raden, waardoor men hun als klasse
een brevet van politieke mondigheid heeft uitgereikt, al
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moet men zich van de practische resultaten voorloopig
nog geen te groote voorstellingen maken. En zoo is er
meer terrein, vooral op het gebied van de staatsburgerlijke
rechten, waar aan de Inlanders dezelfde plaats kan worden
ingeruimd als aan de E-uropeanen. Want hier betreedt de
Westersche wetgever een maagdelijk terrein waarop geen
inheemsch recht kon bestaan en dus ook geen adat to
verdringen viol. Op het stuk van burgerschapsrechten was
de Inlandsche maatschappij als overal in het Oosten
eenvoudig rechteloos.
Het is echter een bewijs van weinig practischen zin,
het is in een woord doctrinair om, waar autochthoon recht
bestaat, dit met het Europeesche to willen assimileeren,
gesteld al dat het mogelijk was en die assimilatie niet
eigenqk maar pro forma zou zijn 1), het recht dat toch, al
klinkt het als eon afgezaagde gemeenplaats, verondersteld
wordt terug to geven de rechtsovertuiging van een yolk.
TJit de strekking van mijn opstel om dit en dit alleen
to betoogen, volgt terstond dat het volstrekt geen aanspraak
maakt op volledigheid. Zoo zijn de rechtstoestand der
inlandsche Christenen, het vraagstuk der preventieve
hechtenis, de feitelijke afwezigheid van een habeascorpusacte voor de Inlanders — op zichzelf zeker gewichtig
genoeg — met opzet niet ter sprake gebracht. Do op die
1) Deze tusschenzin was reeds geschreven then ik een artikel las in
de Indische Correspondentie van de „N. R. Ct." van 27 October 1909, getiteld : „Op den goeden weg ?" waarin speciaal deze zinsnede mijn aandacht trok :
„Er schijnen nog steeds personen te zijn, die meenen, dat men den
Inlander een dienst zou bewijzen door hem ons recht op te dringen. Hoe
ver zien zij verkeerd. Zulk opdringen zou eenvoudig onmogelijk zijn ; men
zou de maatschappij, indien het beproefd werd, eenvoudig een ander recht
zien gebruiken dan de wetboeken voorschreven."
De mij onbekende sehrijver, met Wien ik overigens geheel aceoord
ga, maakt echter aan het slot van zijn artikel bezwaar tegen codificatie
van den adat. Hoewel zijn betoog mij op dit punt niet overtuigd heeft, zie
ik de bezwaren van een adatscodificatie niet voorbij, die m.i. echter niet
tegen de vastheid van recht opwegen. Maar dit punt is van later zorg,
de hoofdzaak is dat in beide gevallen de adat moet worden bestudeerd
hem een zeer ruime plaats bij de rechtspraak moet worden. ingeruimd.
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punten to maken regelingen vallen of staan niet met het
behoud van het dualisme of de invoering der unificatie,
zullen in beide gevallen noodig zijn. Ook heb ik mij
onthouden :van een bespreking van de mij overigens zeer
sympathieke ontwerpen van Mr. Carpentier Alting
c.s., omdat ik alle debat over formuleering van wettelijke
voorschriften praematuur acht, zoolang niet vaststaat naar
welke hoofdlijnen die voorschriften zich zullen moeten
bewegen.
De hand moet aan de ploeg geslagen worden, want
er is periculum in mora: Indie wacht op recht,
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I. Casa (le' Spiriti.
Aan de uiterste punt der Fondamenta Nuove is een
aan drie zijden door huizen en werven besloten inham
der Lagune, de Sacco della Misericordia. De gear van
versch hout roept een visioen op van woudrijke bergen.
En hoog-opgestapelde houtvoorraden leiden de gedachten
naar wat menschenhanden ervan gaan maken : onderdeelen
van huizen, meubels, bruggen, gondels en schepen om de
Adriatische zee to bevaren, palen als grondvesten voor
nieuwe gebouwen. Een geest van bedrijvigheid, de suggestie
van het toekomende, heerschen hier nu. Maar andere
geesten waarden hier eertijds rond. DaAr aan de Sacco
della Misericordia staat het : Het Huis der Geesten, de
Casa de' Spiriti. In vervallen grootheid tuurt het door de
zwaar-ledige oogramen over de wijde Lagune, langs het
doodeneiland San Michele en het verlaten Murano tot aan
den horizon, door de Alpen afgesloten. Lucht- en watergeesten dreven hier hun spel en gierden langs de hoeken
van het huis op stormige winteravonden en een luide
echo herhaalde elk geluid, dat van de overzijde der Fondamenta kwam aangegolfd. En uitgelezen geesten verzamelden

76

IVAAJUIEID EN LEGENDE VAN VENETII.

zich in het huis. De traditie wil, dat hier de schilder
T i t i a a n woonde. Dat was in de tijden, Coen aan de
Fondamenta de zomerpaleizen der Venetiaansche patriciers
stonden, de bloemrijke tuinen dalend tot in het water.
Tegen de marmeren balustraden leunden de edelvrouwen
en luisterden naar het snarenspel der ridders, die in de
warme zomeravonden in hunne gondels voorbijgleden. Wat
Venetie aan geest en schoonheid en rijkdom bezat, verzamelde zich Mer. En menig geruischvol feest werd gevierd
in de Casa de' Spiriti. Een beroemd Renaissance-geleerde
uit Rome, P r i s c i a n o, beschrijft zulk een gastmaal, door
T i t i a a n in zijne woning gegeven onder de gasten bevonden zich ook Aretin o, de invloedrijke, Sansovin o, de
beminnelijke architect en beeldhouwer, de Florentijnsche
historieschrijver Nardi en hijzelf.
„Het huis," zoo zegt hij, „is gelegen aan het uiterste
einde van Venetie aan de zee en van daar nit ziet men
Murano en andere schoone eilanden. Dit gedeelte der
Lagune krioelde, zoodra de zon was ondergegaan, van
gondels, gevuld met edellieden en schoone vrouwen. Men
hoorde een welluidend samenklinken van stemmen, zang
en muziek, dat tot middernacht ons feestelijk avondmaal
begeleidde. De tafel was fraai versierd en niet minder
goed voorzien met wat de tong kan streelen. En behalve
de uitgelezen spijzen en precieuse wijnen werden er dien
avond vermakelijkheden ten beste gegeven, geheel in harmonie met het jaargetijde, den aard der gasten en den
geest van het feest."
Aretino, in weerklank op Titiaan's gastvrijheid,
noodigde dan weer den meester uit, met hem en Angiolo
Z a ffe t a te gaan avondmalen en den ouden dag — dien
spion van den dood — door vroolijkheid en geest op een
behoorlijken afstand te houden.
Het was ook in dit huis, dat de kunstenaar-avonturier,
Benvennto Cellini, gastvrij ontvangen werd op een
zijner zwerftochten naar Venetie. Nu droomt het Huis
der G-eesten voort over grootheid, die verging.
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II. San Fraiteesco del Deserto.
Onvergetelijk is een zomeravond in de Lagunen; tegen
zonsondergang op de „isola morta" Torcello voet aan wal
te zetten en boven van den massieven klokketoren dit
stille land der vele herinneringen en de tallooze eilandjes
in al wijdere kringen rondom in het avondgoud gedoopt
te zien. Dan, als stil het late uur van de zware klok
valt, de gondel weer opgezocht en koers gezet naar het
uiterste laguneneiland: San Francesco del Deserto. Op
een afstand is niets te onderscheiden dan een smalle landstrook, die boven het water schijnt te drijven en waarop,
fantastisch hoog en zwaar — zwart in het nachtelijk
licht — de vele cypressen naar boven wijzen. En naderbij
gekomen blijven zij overheerschen, de cypressen. Hier is
het eiland der cypressen. Zij rijzen slank als uit het
water, hare spiegelbeelden wijzen de oneindige diepte in,
zooals zij zelve naar oneindige hoogten. Ads wachters
omgeven zij de eenige menschelijke woning hier: het in
duisternis schuilende klooster. Onder de cypressen zet
men zich dan stil, om de maan over de Lagune te zien
glanzen.
Boven de deur van het klooster is geschreven:
beata solitudo ! 0 sola beatit-udo ! Elongavi fugiens et
mansi in solitudine." Het kloosterklokje klept met een
fijn ver geluid, als een klank uit vergane tijden, verijlend
in de groote eenzaamheid rondom.
Hier toefde voor meer dan zes honderd jaren „il
glorioso poverello di Cristo", de grootste en de nederigste
der heiligen, Sint Franciscus van Assisi.
De legende vermeldt, dat hij, in 1220 willend terugkeeren uit Egypte met zijn discipel Fra Illuminato d a
Riet i, zich inscheepte op een Venetiaansch vaartuig, dat
in Alexandria juist voor de afreis gereed lag. Het schip
voer de Lagune binnen door de haven „Tre Porti" en
wierp het anker in de nabijheid van Torcello. Een hevige
storm woedde op zee en Franciscus knielde neer op
het schip en bad. En de storm bedaarde: het werd klaar
en stil rondom en de reizigers konden landen op een klein
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eiland, dat hen lokte door liefelijke Egging en beschutting
van vele bowmen.
Toen de heilige het land betrad, begon de zon te
stralen , de vogels, die nestelden in het zware loof, hieven
een blij gezang aan om hun vriend, den heilige der nederigen en der kleinen, te verwelkomen. Sint Francis cus
zeide toen tot zij n gezel : „Onze broeders, de vogels, loven
met hun lied den Schepper en ook wij, wandelend in
hun midden, willen God's lof verkondigen". De vogels
bleven dicht bij de twee pelgrims op de takken zitten en
zongen hunne liedjes z(56 luid uit, dat Francis ens hen
moest vermanen : „Vogels, staakt uw gezang, tot wij geeindigd hebben God ter eere te zongen". En deze zwegen
stil en hieven hun lied niet weder aan, voor zij daartoe
van den heilige verlof kregen.
Francis c u s bleef eenigen tijd op het eiland en met
eigen hand bouwde hij er een hut van riet, met klei
bedekt. En hij verrichtte er vele wonderen. Hij deed
het water der lagune, tot vreugde en heil van de bewoners
der omliggende eilanden, op de plekken vloeien, die anders
droog of moerassig waren. Hij plantte een dennetak,
van Albanie's kust meegevoerd, p ier in de aarde. En deze
zette wortels, werd groen en groeide zóó hoog en school].
op, dat zij nog eeuwen lang een voorwerp van vereering
voor de geloovigen was. Later, toen Francis c u s naar
Umbrie was teruggekeerd, kwamen Franciscaner broeders
naar het eiland en na den dood van den heilige werden
een kerk en klooster gesticht. „De heilige Francis cus
van het verlaten land" : de oude naam past nu weer dan
ooit bij de plek, die door malaria geheel ontvolkt is.
Alleen de monniken van het oude klooster hoeden het
heiligdom.
III. Ponte dei Pugni.
Bij de niet belangrijke kerk San Barnaba met hoar
Benaissancegevel staat een der fraaiste klokketorens van de
torenrijke stad Venetie. De bekroning van de vierkante,
stevig opstrevende campanile wordt gevormd door vier
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ertegen leunende hoektorentjes. Deze massieve en Loch in
perfekte verhouding uitgegroeide top, gevoegd bij het ouderdomswaas, dat den baksteentoren overtogen heeft, geven
hem geheel het uiterlijk der Romaansche wachttorens. Over
het kanaal, waarin hij zich spiegelt, ligt de Ponte dei
Pugni — de Brug der Dolken. Op de brug staande, ziet
men op den bodem aan weerzijden in de Brij ze steen twee
wit marmeren voetzolen op gelijken afstand ingevat.
De brug is een der vele, die in de middeleeuwen het
strijdperk vormden voor de beide vijandige partijen der
Castellani en Nicoletti. Aan weerszijden van het kanaal
stonden de tegenstanders, tot den aanval bereid. Wie de
meeste vijanden geworpen had over de lijn, aan beide
kanten door de marmeren voetzolen gevormd, was overwinnaar. Daar de brug in dien tijd geene leuningen had,
tuimelden bij elk verwoed samentreffen heel wat kampioenen
in het kanaal. De bloedige naam der brug is eene herinnering aan de felle gevechten der opgewonden burgers.
Veelvuldig waren dergelijke facties in het oude Venetie :
meestal stored eene volkspartij tegenover den aanhang der
patriciers, zooals bij de Candiani en Orseoli het geval was.
In de politiek voerden zij hun strijd door en tot eene
sterke uiting kwam het dikwijls bij de Doge-verkiezing.
Men zegt, dat de Signoria dergelijke verdeeldheden aanmoedigde om een oorlogzuchtigen geest bij de bevolking
wakker to houden. Zeker is het, dat nog in 1705 een
bizonder bloedig samentreffen tusschen de aanhangers der
Castellani en Nicoletti plaats vond, wat een krachtig
verbod tegen dergelijke straatgevechten tengevolge had.
Eerst in 1848 had de officieele verzoening der beide groepen
plaats. Bij de hedendaagsche schooljeugd zijn de partijgevechten der Castellani en Nicoletti nog een zeer geliefd
en populair spel.
IV. Marco Polo.
Dicht bij de kerk San Giovanni Chrisostomo is een.
kleine „campo", een door huizen aan alle zi.jden ingesloten
plaats, zooals men er zoovele in het oude Venetie kan
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ontdekken. De Campo draagt den weidschen naam van
Corte del Milione. Links in den hook is de ingang voor
de goedkoope rangen van het Malibran-theater. Kan het
moderner en is er grooter anachronisme denkbaar dan
deze : dat de ingangspoort naar „het schellinkje" een marmeren met fijne ornementen bedekte laat-G-othische boog
is, die deel uitmaakte van de woning van een van Venetie's
meest vermaarde burgers ? Het huis, waartoe de poort
behoort, heeft nog in een hock een torenachtigen uitbouw,
de eenig overgeblevene der vier hoektorens, die in de 13e
en 14e eeuw de huizen der meergegoede burgers en patriciers
een burchtachtig aanzien gaven.
De woning behoorde aan de famine der Polo 's en van
hier vertrok in 1271 de zeventienjarige zoon Mar co met
twee zij ner ooms, onvervaarde zeevaarders der Lagunenstad,
naar het verre Oosten.
En rijk aan avonturen werd zijn zwerversleven. Hier
volgt, wat de kroniek verhaalt over zijn terugkomst in de
vaderstad.
Een kwart eeuw nadat de jonge Marc o, van wien
nooit taal of teeken vernomen werd, was vertrokken,
kloppen drie havelooze reizigers in grove Tartaren-kleederen
en sprekend met een vreemd accent aan de poort van het
Polo-huis.
Aanvankelijk wordt hun de toegang geweigerd. Teneinde de bloedverwanten milder te stemmen, noodigt het
drietal hen uit op een rijk banket. De gasten zijn gezeten
en blikken elkaar ietwat onrustig en wantrouwend aan
immers de gastheeren zijn nog niet verschenen. Daar opent
zich de deur en de drie mannen treden binnen in slepende
gewaden van purper satijn. Nadat zij hunne handen gewasschen hebben, verdwijnen. ze en keeren terug in nog
fraaier kleeding van purper damast. Zij genieten eenige
van de verfijnde gerechten, trekken zich wederom terug
en verschijnen in prachtgewaden van purper-fluweel. Neemt
nu de vertooning een einde ? wederom laten zij hunne
gasten alleen, om weldra met hunne genoodigden verder
te genieten. Maar als de negen purperen gewaden volgens
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de gebruikelijke vorstelijke gewoonte onder de dienaren
verdeeld zijn, verheft zich Marco Polo nogmaals van
zijn plaats. Hij komt na eenige oogenblikken in zijn versleten Tartaarsch reisgewaad terug , voor de verbaasde
blikken der aangezetenen snijdt hij het open en zie ! een
schitterende juweelenmassa, edelsteenen van onschatbare
waarde, rollen over de tafel.
Geen wonder, zoo de verloren zoon nu met jubel wordt
begroet ! Heel Venetie weerklinkt weldra van zijn naam,
is vol van hem, die wonderverhalen weet te vertellen over
avontuurlijke tochten in geh eimzinnige landen, over de
door millioenen nienschen bewoonde steden in het rijk van
den Khan van Tartaqe, in Perzie, China, Japan en Indie,
over de duizenden en millioenen van schatten en edelgesteenten, die aan zijne oogen voorbij gingen. Het goochelen
met die duizelingwekkende, suggestieve getallen bezorgt
hem bij het yolk den naani van „Messer Marco Milione".
En nadien wordt de plek, waar zijne Toning staat, „Corte
del Milione" genaamd tot op den h-uidigen dag.
Den rusteloozen zwerver dreef het tot nieuwe daden.
Onder de lange regeering van den Doge G r a d e n i g o
(1289-1311) woedde de hevige strijd met Genua om de
overmacht ter zee, de invloedsfeer in het verre Oosten.
Een strijd, die, met afwisselend geluk gevoerd, beiden staten
ontelbare menschenlevens en reuzen-vloot op vloot kostte.
In 1298 waren juist nieuwe eskaders door Venetie
uitgerust en het enthousiasme bij de bevolking was z66
vurig, de haat tegen. Genna 7,66 fel, dat vele rijke burgers,
waartoe ook Marco Polo behoorde, zichzelf en hun
schepen voor den oorlog aanboden. Onder bevel van
Andrea Dandolo trok de vloot van 95 galeien zuidwaarts en ontmoette de G-enueesche, waarvan L a m b a Doria
de aanvoerder was, bij het eiland Curzola op de trust van
Dalmatie. Dori a, met groote zeemanskennis toegerust, wist
partij te trekken van tijd en weersgesteldheid. Hij viel aan
en de Venetianen, die met de zon in de oogen moesten
vechten, werden verslagen. Slechts 12 galeien, wier bevelhebbers, door paniek bevangen, de vlucht hadden genomen,
O. E. X 1
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keerden terug om de droeve tijding der moederstad te
verkondigen. De fiere Venetiaansche vloot was ten deele
verbrand, deels zonk zij in de wateren , het verlies aan
dooden was overweldigend en 7000 Venetianen waren op
weg naar de gevangenissen van Genua. Tot de laatsten
behoorde Marco Polo. Maar verre van zich door dezen
tegenslag te laten ontmoedigen, nam hij den tijd van gevangenschap waar, om aan zijn vriend en lotgenoot R u stic hello in boeiende taal het verhaal van zijn zwerftochten
en zijne bevindingen in de Oostersche landen te dikteeren.
Deze reisverhalen maakten de belangstelling voor het verre
Oosten in wijdere kringen gaande, Polo vertelt o. a., hoe
hij als eerste Europeaan op het eiland Sumatra voet aan
wal zette. Nog tot op dezen dag worden zijne verhalen
gretig gelezen.
Intusschen was Venetie niet vervaard en, zinnend op
wraak, zette het zich weer aan het werk. In het Arsenaal
werd alles voorbereid, om een nieuwe vloot van honderd
galeien nit -be rusten. Genua echter, uitgeput door eene
overwinning, die het de laatste krachten had gekost, was
bereid tot overleg en door bemiddeling van Milaan werd
er op eervolle voorwaarden vrede tusschen de twee Republieken. gesticht.
V. Arsenaal on,,Handel.
De monumentale ingangspoort tot het oude Arsenaal
wordt geflankeerd door vier enorme van vorm geheel
archaistische leeuwen, die in glorierijke tijden door F r a nc e s c o Morosini als zegeteekenen. uit Athene naar de
vaderstad werden meegenomen. Waardige pendanten zijn
zij van de vier bronzen Helleensche paarden, die boven
van de San Marco over de Piazza blikken en die door
een anderen Doge-triomfator, Enrico Dandol o, bij de
verovering en plundering van Konstantinopel in 1204 als
buit naar Venetie werden gebracht. De banale omgeving
steekt wonderlijk of bij deze weidsche poort. En wanneer
de groote deuren achter ons dichtvallen, zoude het ons
gansch niet verwonderen, in het wijde, afgesloten bassin
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de trotsche zeekasteelen te zien liggen met hunne hooge
voorstevens en torens, lange boegspriet en complicatie van
zeilen, touwen en wapperende vanen : de galeien, galeoni,
galeazze, die eeuwen lang op de oceanen Venetie's roem
hooghielden. Maar — nuchtere administratiegebouwen
en moderne werven zijn het, waarlangs wij gaan. En
alleen bOven geeft het museum met kleine modellen van
schepen nit alle tijden van Venetie's historie een flauwen
weerglans van wat eens her plaats had. Toen was het
Arsenaal de trots der Republiek twee mijlen in omtrek
waren de muren, die het omspanclen, twaalf wachttorens
verhieven zich daarboven en scla ildwachten liepen dag en
nacht heen en weer om het rijk der schepen te bewaken.
Het was de veldheer-Doge Ordelafo Falie r, die
in de eerste jaren der 12e eeuw het initiatief nam tot
de oprichting van het Arsenaal, door alle kleinere werven
en werkplaatsen sainen te doen smelten tot deze eene
-r ote. En reeds in de Trecento was deze reuzenwerf z66
vermaard, dat Dante in zijn Inferno (Canto XXI 7-15)
Pen beeldrijke en plastische beschrijving geeft van het
onvermoeide werken en zwoegen in het „Arzena de' Veniziani".
De handels- en transportschepen ontwikkelden zich
voortdurend in den loop der eeuwen zoowel wat grootte
als uiterlij ken en inwendigen bouw betreft. Op de kleine
schepen, die voor de binnenwateren dienden en hoofdzakelijk
door roeiers bediend werden, volgden de meer zeewaardige
„galandrie" en „dromoni" zeilschepen, die tegelijk geroeid
konden worden. Deze maakten op hare beurt weer plaats
voor de grootsche zeekasteelen, welker fiere zeilenpracht
ons nog menig oud schilderij te bewonderen geeft. — De
werven waren voortdurend onder gouvernementstoezicht
er werd zelfs een besluit uitgevaardigd, dat er binnen de
grenzen der Republiek slechts schepen volgens officieel
aangegeven }paten mochten vervaardigd worden. Deze
maatregel verklaart de wonderbaarlijke sn.elheid, waarmede
Venetie in tijden van gevaar zijne vloot als uit de wateren
deed verrijzen. Alle handelsvaartuigen toch hadden dezelfde
afmeting en uitrusting en konden met weinig moeite
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kosten in oorlogschepen veranderd worden. De Staat liet
voortdurend galeien bouwen, bewapenen en van 'evensmiddelen voorzien om ze dan in veiling te brengen. De
kooper moest Venetiaansch burger zijn en had het recht
zelf zijn personeel aan te werven. Hij laaddie het schip
en voerde het meestal zelf naar de zeeen van het verre
Oosten of de havens van Zuid- en West-Europa. leder
man aan boord, passagier zoowel als zeeman, moest gewapend
zijn en het schip verdedigen, wanneer het werd aangevallen,..
Een kapelaan, een chirurg, een muziekkorps bevonden zich
steeds aan boord. Een geschilderd of gebeeldhouwd kruis,
op zij de van het schip aangebracht, diende als ladingslijn
en staatsinspecteurs moesten strong tegen overlading waken..
In 1476 word het Gilde van Sint Nikolaas, den patroon
der zeelieden, opgericht ter bescherming van varenden en
zeehandeldrijvenden en de organisatie dezer broederschap
diende velen lateren gilden tot voorbeeld.
De macht van Venetie lag op het water : hoe het van
zijne kindsheid of dat beginsel erkend en doorgevoerd
heeft en niet eerder gerust vOCIr de suprematie ter zee
zijn vast eigendom was, bewijst heel de politieke en
economische geschiedenis der ondernemende Republiek.
Om de groote handelsbeweging, die met het toenemen
van betrekkingen en de uitbreiding van koloniaal bezit van
lieverlede ontstaan was, geregeld in gang to kunnen
hoiden, rustte de Staat ieder jaar zes eskaders uit. Hij kon
daarvoor beschikken over 36.000 zeelieden, 16.000 werklieden in het Arsenaal en 3300 schepen. Van doze handelseskaders zette een koers naar de Zwarte Zee, een ander
naar Griekenland en Konstantinopel, de overige naar de
Syrische havens, Egypte, Noord-Afrika, Engeland en Vlaanderen. De vloot was het troetelkind der Venetianen zoo
good als zij het van modern Engeland en Duitschland is.
Geestdrift en offervaardigheid waren onbegrensd, alle inner-lijke verdeeldheid en partijschappen tijdelijk vergeten
het gold eer en room van het vaderland op de waterers
hoog to hoiden en to verdedigen.
In tijden van oorlog was de discipline uitstekench
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Lindsay in zijn „History of Merchant Shipping" geeft
.de volgende beschrijving van het uittrekken eener vloot :
„Als het uur van vertrek naderde, kwam de komman,dant aan boord, aangekondigd door trompetters en gevolgd
door zijn staf. Volmaakte stilte heerschte, als hij zijn
inspectie begon. leder man was op zijn post, iedere roeiriem op zijn plaats. Bewapening, uitrusting en bemanning
werden met de grootste stiptheid geschouwd en als de
trompetblazers het sein tot vertrek gaven, zetten de
roeiers als met een handgreep de roeiriemen in beweging,
of, als de wind gunstig was, haalden zij ze in en de zeilen
werden met wonderbaarlijke snelheid geheschen. De dag
werd met pracht en praal als een gansch bizondere feestdag
gevierd. Alle schepen waren wit en rood geschilderd, de
zeilen verlevendigd door kleurige strepen en schilderingen,
de voorstevens rijk verguld en voorzien van fraai beeldhouwwerk. De Doge en de Raad met schitterend gevolg,
senatoren in scharlakenroode kleederen, de elite der Venetiaansche vrouwen, beroemd door schoonheid en gratie,
getooid met rijke gewaden, en honderden burgers in versierde gondels woonden het vertrek der vloot bij."
In 1267 beschrijft Martino da Canale zijne geboortestad als : „la vine la plus belle et plus plaisante du siècle,
pleine de beanie et de tons biens" en voegt eraan toe :
„Van alle plaatsen komen kooplieden en goederen en de
waren stroomen door de stad als water door een. fontein.
Overal ziet men zeelieden en velerlei soorten van schepen,
om de waren naar alle plaatsen te vervoeren, ook groote
galeien tot schade voor hare vi.janden".
Venetie's handel, zoozeer verbonden met zijn koloniaal
bezit, bereikte reeds in de 14e eeuw zijn. glanspunt. Over
heel de toen bekende wereld breidde zich het net der
handelsbetrekkingen en vaste koloniale stations nit. In
Griekenland waren Athene en Saloniki tijdelijk in handen
-der Republiek ; vasten voet had zij in een deel van Konstantinopel ; Negroponte, Kreta, Koron en Modon op Morea
kon zij haar eigendom noemen. Venetiaansche handelskantoren waren gevestigd in bet gebied, dat de Krim, Armenie,
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Syrie en Egypte omvat. Ook in Trapezunte en KleinArmenie had Venetie koloniaal bezit. Zijne handelskaravanen
gingen langs den door wachters bewaakten weg, die van
Chan Ghazan naar Perzie en Indie voert. Sedert 1370,,
then zich kooplieden uit de Republiek in Damiette en
Alexandria hadden gevestigd, waren daar, volgens het
voorbeeld der moederstad, „fondachi" (een soort factorijen)
voor de Oostersche gasten opgericht. Van deze plaatsen
nit weed Kairo bezocht, dat Coen ter tijd in grootte en
inwoneraantal alle Europeesche steden overtrof en dat
30.000 lastdieren en 36.000 Nijlschepen tot zijne beschikking had.
De slavenverkoop speelde geen gieringe rol bij dit
verkeer tusschen Oost en West en hield zich zeer langklandestien staande, trots het verbod van vele der dog en
tegen den onchristelijken menschenhandel.
En wat voerden de steeds de Oceanen kruisende snellezeilschepen niet naar de stad der Lagunen ! Schatten en
heerlijkheden, die visioenen van Oostersche pracht en weelde
wekten en de Duizend-en-Een-nachtverhalen in tastbare
Averkelijkheid deden verkeeren. Daar werden op de van
menschen wemelende kaden. ontladen : aloe, amber, geurigebalsem, katoen, in Sicilia, Kandia, Cyprus en Armenia
gewonnen, kruidnagelen, notenmuskaat en ebbenhout van
de Molukken, sandelhout uit Timor, aloe uit Cochin China,
reukwateren van China, Japan en Siam, die de versieringskunst van het verre Oosten in de Westersche landen
bekend maakten. Dan de teere weefsels van de kusten. van
Koromandel ; edelgesteenten in overvloed : goudkleurige
topazen en gloeiende robijnen nit Ceylon, bleekgroene
smaragden van Boven-Egypte, bloed.roode karniolen en
granaten, saffieren, blauw als de Zuidelijke zeeen nit de
landen van Indie, diamanten van Golconda, paarlen van
de banken van Zuid-Arabia en de Perzische Golf. Ook
blank ivoor uit Aethiopie, vlas uit het Nigdelta, gedreven
wapenr-ustingen en rijkgeborduurde shawls uit Kashmir.
De Oostersch-geurende muskus van Tibet, indigo van de
hoofdmarkt Bagdad ; gember, die het meest in de bazaars
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van Samarkand te vinden was. Dan, — 0111 den verfijnden
weeldezin der rijke patriciers te bevredigen — werden
ingevoerd doorzichtige glaswaren, porselein nit China, teer
als eierschalen ; gond- en zilverdraad, zij stoffen nit
Bagdad en Damaskus ; goudbrokaten uit Syrie en Cyprus.
In de laatste voortbrengselen konkurreerde Venetie zelf
met den Orient, in zooverre het woven van kostbare zijden
stoffen een der meest verbreide takken van nilverheid was,
die reeds in de Quattrocento haar hoogsten bloei bereikte.
Geen wonder dat vreemdelingen, die Venetie bezochten,
zich in een tooverland waanden, als zij al die Oostersche
pracht aan hunne oogen zagen voorbijgaan. En velen waren
zij, die uit verre landen op de schepen meekwamen : de
Oosterlingen in hunne bonte en vreemde kleederdrachten,
die de nauwe Venetiaansche straten nog bunter en levendiger maakten en zich 's avonds op het St. Markusplein
tusschen de bevolking bewogen. Daar konden zij v6Or het
heiligdom van Venetie's schutspatroon de driekleurige
standaarden zien wapperen, die symbool waren van do
heerschappij over Griekenland, Cyprus en Kreta.
„ZO6vele vreemde talon hoort men hier spreken," zegt
een oud kroniekschriiver, „dat de Piazza niet ten onrechte
genoemd kan warden: „forum orbis, non urbis" (de marktplaats niet van een stad, doch van do wereld).
VI. Bone kowingin fait Venetie.
In een zaal van het Museo Civico, waar de fraaiste
miniatuurboeken, rijkgesierde oorkonden en gildenregisters,
bewonderenswaardig gekalligrafeerde brieven en staatsstnkken alle in nauw verband met Venetie's historic —
in vitrines zijn tentoongesteld, kan ons oog vallen op een
waardig uitziend perkament, een schrijven beheizend van
Catarina C o r n a r o aan den Doge van Venetie. In
gouden en blauwe prachtletters van de Quattrocento staat
daar aan het hoofd: „Catarina Cornelia de Lusignano, Dei
Gratia lliernsalem, Cypri et Armeniw Regina". En onderaan
in eigen handschrift de onderteekening.
Ernaast op een gelijkvormig perkamentblad het ailt-
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woord van Doge Agostino B ar badico aan de „Serenissima et eccellentissima Donna Catarina Veneta di
Lusignano, eadem gratia Hierosalemme Cypri et Armeniw Regina, illustrissima, charissima figlia nostra".
Een bontwisselend levensbeeld wordt opgeroepen door
den naam dezer Venetiaansche patriciersdochter, die koningin
werd. Toen in het einde der 15e eeuw de Turksche overheersching in den Griekschen Archipel de Republiek
dwong af te zien van de daar eenmaal genoten voordeelen,
trachtte zij zich op andere wijze daarvoor schadeloos te
stellen en nieuwe invloedsferen te winnen. Begeerig
vestigde Venetie het oog op het langgewenschte eiland
Cyprus en het lot was zij plannen gunstig.
Jacob II van L u s i g n a n, koning van Jerusalem,
Armenie en Cyprus, had zich verloofd met de schoone
Catarina Cornaro, dochter van het aloude adelgeslacht der Cornari di Ca'Grande van Venetie. De
Republiek beschouwde dit huwelijk als eene politieke gebeurtenis. Zij haastte zich Catarina te adopteeren. als
„dochter der Republiek" en begiftigde haar met een bruidschat van 10.000 dukaten. Nooit had het lot een menschen.kind vrien.delijker toegelachen dan het deze blonde Venetiaansche deed. Met militaire eer en groote praal werd
haar huwelijk in de vaderstad gevierd en als „Godin der
Liefde" werd zij in haar nieuw eiland-koninkrijk binnengehaald. Na slechts acht maanden wendde zich het lot
en trof de koningin van Cyprus de eerste noodlotslag.
Haar echtgenoot stierf. En toen der jonge weduwe een
zoon was geboren en zij in moedergeluk vergoeding zocht
voor het geledene, werd zij nOgmaals en nog wreeder beproefd. Een jaar na de geboorte stierf ook haar zoon.
Gedrukt door zoo groot leed, werd haar, beroofd als zij
was van echtgenoot en kind, ook het koninkrijk tot een
twijfelachtig bezit. Bloedverwanten van den gestorven
Lusignan verklaarden de aanspraken zij weduwe voor
ongeldig en samenzweringen werden gesmeed om haar
invloed zoo spoedig mogelijk te breken. Toen werd de
Republiek Venetie bevreesd het bezit van het schoone
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eiland te verliezen, temeer then de mare doordrong, dat
prins A 1 fo n s van Napels de jonge koningin-weduwe voor
zich trachtte te winnen. Nu was het noodig met beleid
en energie op te treden, wilde men het niet aanzien, dat
de heerschappij over Cyprus aan een vreemde macht zou
vervallen. Het eiland moest wader den onmiddellij ken invloed
van Venetie komen.
Catarina's broeder, Giorgio Cornaro, werd met
eene vloot gezonden om de koningin te overtuigen, dat
zij afstand van al hare rechten op Cyprus moest doers ten
behoeve parer vaderstad, en hair dan naar Venetie terug
te voeren. C a t a r i n a, eraan gewend dat de wil der Republiek
wet was, bewilligde in alles. Zoo keerde zij als koningin
zonder rijk terug naar de Lagunen. Zelfs lang te treuren
werd haar niet gegund. Met eene andere diepbeproefde
vrouw — Christine de Pisan — kon zij zingen:
„De triste coeur chanter joyeucement
Et ri re en deuil, c'est chose fort it faire".

Haar terugkeer in 1489 werd gevierd met buitengewone
pracht en jubel. Doge Bar b a r i g o voer haar naar het
Lido tegemoet in ziejn van goud glanzend staatsschip, de
Bucintoro, en leidde haar met alle eener koningin toekomende
eerbetoon door het Canale Grande naar de San Marco,
waar Catarina op plechtige wijze hare rechten op Cyprus
aan hare vaderstad overdroeg. En Venetie bleef ook verder
haar koningsvrouwe getrouw : zij verschafte C at a r i n a
een nieuw zij het bescheiden — rijk. De heerlijkheid.
Asolo bij Bassano aan den voet der Alpen werd haar met
ruime toelage geschonken en pier voerde de nieuwe
heerscheresse tot aan haar dood in 1510 een idyllisch en
poetisch bestaan. In en om de burcht te Asolo verzamelde
zich eene gansche hofhouding en een kring van geleerdell
en kunstenaars. Spoedig kon haar klein rijk in glans
van uitgelezen geleerden, letterkun.digen en kunstenaars
wedijveren met de weer weidsche Renaissancehoven der
Vis c onti 's in Milaan, der Este 's en Gonzag a, 's in
Ferrara en Mantua. C a t a r i n a ontving deputaties uit
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Cyprus, bezoeken van vorsten, kunstenaars en kunstlievende
edelen en verheugde zich in de bijna afgodische vereering
harer onderdanen. Haar beminnelijkheid en grootmoedigheid
werden algemeen geroemd. En wanneer zij in Venetie verscheen, dan juichte de geheele stad de schoone koningin
toe, wier bekoorlijkheid onvergankelijk scheen. Beroemde
schilders bedelden om de gunst, haar portret te mogen
maken. Zoowel Gentile Be 11 i n i als Titiaan moeten
haar persoonlijk meermalen gezien hebben. Doch bekend
is het niet, of zij voor het waarlijk vorstelijke portret, dat
de laatste van haar schilclerde, werkelijk geposeerd heeft.
Ook in proza en poezie is de 1Vluzenhof te Asolo in verfijnde
Renaissancetaal vereeuwigd. Haar neef Pietro Bemb o,
de bekende humanist, een der meest beteekenende persoonlijkheden in den geleerdenkring van Aldo Manutio to
Venetie, ging. in 1506 naar het hof van Urbino, waar hij
als een genie gevierd werd. Hij bezocht Catarina meerBaden en verheerlijkte in zijn werk „Gli Asolani" de philosophische gesprekken over de liefde, het samenleven aan
het kleine hof te Asolo. B e m b o geldt nog als een der
voornaamste hervoriners van den goeden stip, zoowel in
het Latijn als het Italiaansch.
Z66, als in een sprookje, vol tooverglans, liefde, tragiek
en met een sereen einde, verging het leven dezer Venetiaansche vrouw, wier handschrift de perk-amenten in Archief
en Stadsm.useum nog onverbleekt bewaren.

ARMENZORG
(STROOMINGEN, WETGEVING, LITERATUUR)
DooR,
Jhr. Mr. H. S1VIIS SAERT.

Wie eenigszins thuis is in de armenzorg-literatuur van
ruim een halve eeuw geleden, weet dat in die jaren deze
literatuur overrijk was. De armenwet van 1854 is, kan men
wel zeggen, voorafgegaan door een vloedgolf van vlugschriften, waarin zeer uiteenloopende denkbeelden over de
wenschelijke regeling van deze aangelegenheid werden verdedigd. De kennisneming van de grootere en kleinere
geschriften nit dien tijd is nog belangwekkend, omdat men
daaruit zien kan, niet slechts hoezeer toen reeds de meeningen verdeeld waren, maar ook hoe toen reeds oplossingen van het vraagstuk werden voorgesteld en stelsels
werden voorgestaan, die nog in onze dagen pleitbezorgers
vinden. Het is trouwens op het gebied van het armwezen,
naar het schijnt, wel altijd zoo geweest dat het oude het
nieuwe was en het nieuwe het oude. In de rede, waarmede
Mr. W. H. de Beau fo r t als voorzitter der Nederlandsche
Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid de jongste
ledenvergadering te Rotterdam in September dezes jaairs
opende, haalde hij een schrijven aan dat in 1804 door de
Algemeene Armencommissie voor Holland was uitgezonden
en waarin dezelfde aangelegenheid werd besproken, die in
1909 het onderwerp der bemoeiingen van de thans 1L:joe-1-
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komende vereeniging geweest was. Ook al gaat men nog
veel verder dan tot 1804 terug, dan zal men toch telkens
ervaren, dat in vroeger eeuwen in zake regeling van armwezen opvattingen werden gehuldigd en stellingen verkondigd, die thans nog als geheel moderne denkbeelden zouden
kunnen gelden.
De stroom van geschriften in de jaren voor 1854 werd
veroorzaakt door de levendige belangstelling die in breede
kringen toen voor de wettelijke regeling van het armwezen
werd gekoesterd, en die algemeene belangstelling sproot
voort, wel in de eerste plaats uit het door Minister T h o rb e c k e kort voor 1853 ingediend ontwerp eener wet, welk
ontwerp bij de partijstelling van die dagen wel uitermate
geschikt was om de gemoederen niet weinig te verontrusten.
Door Thorbecke was ter toelichting van zijn wetsvoordracht gezegd, dat de door hem ontworpen regeling naast
burgerlijke armenzorg oak de kerkelijke en bij zondere
bestaan liet, doch dat de grondwet veroorloofde verder te
gaan en aan de Regeering de bevoegdheid gaf heel het
armwezen aan zich te trekken. In het ontwerp zelf werd
de bepaling gevonden dat, wanneer diaconieen weigerachtig
bleven zekere van Overheidswege gevraagde inlichtingen
te verstrekken, de Overheid met den sterken arm zich die
inlichtingen kon verschaffen. Voor een verklaring van de
groote ontroering, die dit ontwerp wekte, zij n reeds trekken
als deze zeker voldoende. Scherp stonden toen tegenover
elkaar zij, die de stelling handhaafden dat de inrichting
van het armwezen uiteraard was een zaak van publiek
belang, waaromtrent de wetgever niet onverschillig kon
zij n, dat dus de wetgever bevoegd was al zulke regelen to
stellen als enkel en alleen het belang der zaak zoude
vorderen, dat meewerking op dit veld door anderen dan
de Overheid slechts te aanvaarden of te dulden was wanneer en voor zoover die anderen de door de Overheid te
stellen regelen wilden naleven. Daartegenover stond scherp
het standpunt van hen, die de vrijheid der Kerk of der
Kerken indiceerden, om in een zoo zuiver kerkeqke aangelegenheid als de uitoefening der liefdadigheid, .geheel
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Haar eigen zelf-gegeven regelen te handelen, die dus als
onduldbare aaninatiging van den Staat afwezen, elke poging
o in die uitoefening van kerkelijke liefdadigheid te binden
aan wettelijke regelen, en die bovendien in het zich-opden-voorgrond-stellen van den Staat in deze aangelegenheid
zagen, een ook voor andere dan kerkelijke belangen allergevaarlijkst staatssocialistisch drijven.
Het is bekend dat Thorbecke's ontwerp door den
val van zijn Ministerie wegens de April-beweging niet
anders dan historisch belang heeft behouden. Het „gouvernement van tegenovergestelde richting", gelijk het zich
aankondigde, diende een nieuw ontwerp in, uit welks
inhoud en strekking inderdaad die tegenovergestelde richting
wel zeer duidelijk sprak. Deze wetsvoordracht Loch, die
later de noggeldende armenwet is geworden, kwam in
hoofdzaak hierop neer, dat de ondersteuning van armen
volgens de wet overgelaten werd aan kerkelijke en bijzondere instellingen ; dat van overheidswege geen onderstand
zou worden gegeven dan nadat het Burgerlijk Armbestuur
zich had vergewist of men wellicht de behoeftige ondersteuning van kerkelijke of particuliere zijde kon verkriken,
en dat, indien er dan termen voor een gift uit de publieke
kas aanwezig waren, die gift zou beperkt worden tot het
volstrekt onvermijdelijke ; tevens werden aan kerkelijke en
bijzondere instellingen slechts die enkele verplichtingen
opgelegd, buiten welke men het nu eenmaal, zelfs bij een
zoo summiere regeling van het armwezen, begreep niet to
kunnen stellen.
Dat deze wet ook door de regeering slechts bedoeld
was als een voorloopige voorziening, als een proefneming,
kon slechts een schrale troost zijn voor hen, die van de
tot stand gekomen regeling niets goeds verwachtten, want
inderdaad is deze voorloopige wet van 1854, die nu vijf
jaar geleden haar gouden feest mocht vieren, wel een
sterk bewijs voor de bekende waarheid, dat niets zoolang
duurt als het voorloopige.
Ook dit ontwerp, de wetsvoordracht van Minister
van R e e n e n, leidde tot een levendige gedachtenwisseling
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niet slechts in, dock ook buiten het Parlement en was
opnieuw aanleiding voor de verschijning van allerlei
geschriften, waarin belangwekkende beschouwingen over
verschillende stelsels gevoerd worden, geschriften die toonden
hoezeer ook de publieke aaiidacht op deze aangelegenheid
gevestigd bleef.
Levendige publieke belangstelling in deze aangelegenheid is er ook in onze dagen en het is niet vermetel to
hopen, dat zij ook thans de voorloopster moge blijken van
een aanstaande wetsherziening. Toch is er bij overeenkomst
veel verschil tusschen het toen en het nu. De partijen,
die voor 50 jaar elkaar zoo fel bekampten en tusschen
wier verschillende opvattingen een verzoenende oplossing
volstrekt uitgesloten scheen, die partijen zijn thans elkander
niet weinig genaderd. Wel blijkt nu en dan dat het (Hide
vuur nog smeult en somtijds vlamt het nog op, maar
ongetwijfeld mag worden getuigd dat de strijd, die op dit
gebied tusschen voorstanders van verschillende richtingen
gevoerd wordt, zeer veel van zijn scherpte heeft verloren.
Ongetwijfeld is er thans in beide kampen veel meer waardeering dan voorheen voor hetgeen in het andere kamp
als het juiste inzicht wordt aangeprezen er is een beter
begrip van het standpunt dat de ander inneemt, meer
geneigdheid bij beiden om dat standpunt ook bij de praktische vragen, welke een wettelijke regeling doet rijzen, te
eerbiedigen voor zoover het eigen beginsel dit slechts even
gedoogt; aan beide zijden bestaat bij velen de hoop dat
het mogelijk zal zijn een alien bevredigende regeling te
ontwerpen, waarbij bezwaren van weerszijden zullen worden
ontzien. Hoe is na een fellen strijd van vijftig jaar her,
een zoo tegemoetkomende houding van weerszijden ontstaan I'
De fouten der wet van 1854 bleven niet lang verborgen.
Zoo goed als dadelijk bij de inwerkingtreding dier wet
klaagden. Gedeputeerde Staten der verschillende provincies
reeds en steeds luider, over „de slechte werking der wet",
die gelijk het heette, „haar hoofddoel ten eenenmale miste".
Men bedenke hierbij dat als hoofddoel der wet door de
Regeering was genoemd : de trapsgewijze overgang der
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armenzorglasten van de Overheicl naar de kerkelijke in de
eerste en naar de bijzondere armenzorg in de tweede plaats.
In het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs
over de Staatsbegrooting voor het jaar 1862 werd opnie'ww
de aandacht der Regeering gevestigd „op de noodzakelijkheld eener algeheele herziening der armenwet".
De tot een enkel punt beperkte wijziging van 1870
(zij betrof uitsluitend de regeling van het onderstandsdomicilie) deed die klachten niet verstommen, doch men vond
ze totnogtoe slechts in de officieele bescheiden van de
Regeering en hare organen het groote publiek deed daar
alsnog het zwijgen toe. Straks werd ook dit anders. Wat
aan de wet ontbrak werd allengs klaar voor velen, die door
hunne vrijwillige werkzaamheid op het terrein der wet
met haar in aanraking kwamen. En de stemmen van dezen
begonnen luider te klinken.
Toch was het eerst na 1890 dat de zaak nicer algemeen de aandacht begon te trekken. In de toen gehouden
jaarvergadering der Vereeniging voor de Staathuishoudkunde
en de Statistiek, sprak de toenmalige voorzitter Mr. N. G.
Pierson een rede waarin hij aan een afkeurend
oordeel over de Armenwet, haar stelsel en haar werking,
toevoegde de verklaring dat wij te weinig van die werking
wisten, dat onderzoek op dit gebied dringend noodig was.
De Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistick pakte dat onderzoek op breeden voet aan, op te breeden
voet, naar straks Meek, voor de beschikbare krachten. Zij
verzamelde over een tijdvak van tien jaar gegevens omtrent
burgerlijke, kerkelijke en bijzondere armenzorg over heel
ons vaderland en zij hoopte binnen korten tijd die gegevens
bewerkt te kunnen publiceeren. De voorgenomen arbeid
vorderde echter niet dan langzaam en zoo verouderde meer
en weer het verzameld materiaal. Bekend is dat ten slotte
slechts de bewerkte gegevens over vijf groote gemeenten
van ons land door deze Vereeniging zijn gepubliceerd. Mr.
Ph. Falkenburg bezorgde drie deelen: over Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag, schrijver dezes over Utrecht en
Mr. J. H. van Z a n t e n over Groningen. Al bleven dus
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de uitkomsten van dit onderzoek beneden de daarvan
gekoesterde verwachtingen, de verschijning van deze vijf
monografieen was Loch het stellig resultaat van Mr. Piers on's
rede. En ook in andere richting bleef die rede niet onvruchtbaar zij vestigde ook in wijder kring dan die der Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek de aandacht op wat aan onze Armenwet ontbrak en zij spoorde de
velen, die deze kritiek op de wet deelden, aan tot het
bij eenbrengen van feitenkennis oin ten voile in het licht
te stellen in hoever de wet had gefaald.
Van dien tijd of wordt opnieuw het armenzorg-vraagstuk, zoo van wetgevend als van maatschappelijk standpunt,
een onderwerp van veler studie en studien. In verschillende
academische proefschriften wordt het probleem van verschillende kanten belicht. Wellicht mag schrijver dezes,
de tijdsorde volgend, zonder al te groote onbescheidenheid
eerst noemen zijn eigen dissertatie (1893), waarin over het
aandeel van den Staat in de verzorging der armen historische, statistische en kritische beschouwingen werden geleverd. Zeker moet pier in een lijst, die niet vooral naar
volledigheid streeft, worden genoemd de doorwrochte arbeid
van Mr. H. W. Meth or s t: „Werkinrichtingen voor Behoeftigen" (1895) waarin een zoo belangrijk onderdeel van
het vraagstuk op zeer verdienstelijke wijze werd behandeld.
Uit later tijd mag worden vermeld het geschrift van Mr.
S. J. R. de Mon chy: „De Nederlandsche Wetgever tegenover de Armoede" (1905), in welk werk de schrijver niet
alleen allerlei administratief-rechterlijke kwesties nit de
Armenwet besprak, maar ook vragen stelde en beantwoordde
die aan het jus constituendum ontleend waren, bij kritiek
op de wet zijn wenschen op het stuk van herziening aangaf
en in het algemeen. wel Week in te stemmen met het voor
eenige jaren verschenen ontwerp eener herziene armenwet
van Minister Goe m an Borgesiu s. Het jaar 1908 bracht
twee nieuwe proefschriften : „De Armezorg te Leiden tot
het einde van de 16e eeuw" door Dr. Chris tina Ligte n.b erg, en „De Verhouding van Kerk en Staat in het bijzonder ten aanzien der Armverzorging" door Mr. J. E v e r t s.
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In het eerste dier twee geschriften ziet men aan den
arbeid de ijverige speurster in oude Leidsche archiefstukken,
die daaruit allerlei belangrijks (en ook wel wat min belangrijks) over plaatselijke armenzorg in Leiden tot het
einde der 16e eeuw aan het licht brengt. De waarde van
dit boek ligt voor mij in de uitvoerige beschrijvingen, die
Dr. Ligtenberg achtereenvolgens aan de verschillende
Bast- en heilige-geesthuizen heeft gewijd, en waarin zij het
ontstaan, de ontwikkeling en wat daar vender over die
instellingen te vinden was, zeer uitvoerig meedeelt. De
waarde van Naar werk schijnt mij niet gelegen in de beschouwingen die de schrijfster wijdt aan den aard der liefdadigheid in vroeger tijd.en en den aard van het pauperisme.
Het ontstaan van zooveel inrichtingen van armenzorg in
de middeleeuwen meent deze schrijfster te moeten verklaren
niet nit „het Christendom", ook niet uit vrees voor straf,
maar in de eerste plants uit het bij uitstek mystieke van
het volksgeloof, dat de behoefte m.eebracht zich aangenaam
te waken bij God of bij de Moeder Gods, met wie men
zich in onmiddellijke en persoonlijke betrekking dacht.
De uitgesproken bedoeling bij het stichten van liefdadige
instellingen is schier zonder eenige uitzondering vrijwillig
eigen of anderer zielsrust te verzekeren. Hoe komt het,
vraagt de schrijfster, dat terwij1 er te Leiden tusschen 1276
en 1390 slechts weinige instellingen van armenzorg waren,
er tusschen 1390 en 1430 zooveel nieuwe inrichtingen
bijkomen P Dit kan, zegt zij, niet toevallig zijn, en is evenmin geheel uit maatschappelijke oorzaken te verklaren, al
noemt de schrijfster er dadelijk twee voorname van de
laatste soort. Die bloei van de liefdadigheid valt in den
bloeitijd van de mystiek in Holland. De veelheid van liefdadige stichtingen valt te verklaren uit de innige begeerte
om God te bewijzen, dat men werkelijk afstand wilde doen
van het aardsche ten behoeve van de amen, met wie Hij
zich vereenzelvigd had. — Dit lezende vraagt men zich af,
waarom dan de schrijfster vooraf gezegd heeft, dat zij het
ontstaan der armenzorg-inrichtingen niet te verklaren acht
nit het „Christendom" P Wat was dat in die tijden anders
7
0. E. x 1
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dan de innige begeerte waarvan zij thans spreekt ? Welke
eigenaardige zucht om hier een of andere doctrine aan den
man te brengen, leidt de schrijfster er toe het Christendom
als hef boom bij de uitoefening van middeleeuwsche liefdadigheid weg te redeneeren en daarvoor zoo stellig de
mystiek in de plaats te schuiven ? En waar zij over den
aard van het pauperisme spreekt, mag zij het hedendaagsch
pauperisme zoo maar, mir nichts dir nichts wijten aan het
bestaan „van die groote mass y van loonarbeiders, die",
gelijk zij zegt, „altijd gebrek lijden aan het noodige, wat
zij zichzelf meestal niet meer bewust zijn, en Wier arbeidskracht, hun eenig bezit, zelfs elk oogenblik op de arbeidsmarkt alle waarde kan verliezen ?" Wij aanvaarden dus uit
hare hand liever de feiten dan de beschouwingen.
Feiten en beschouwingen geeft ook Mr. Everts in
zijn lijvig boekdeel, dat een geharnast betoog bevat voor
de stellingen, die daarin door den schrijver worden ontwikkeld. Achtereenvolgens worden in dit werk besproken
de armverzorging voor de reformatie, de kerkelijke armverzorging in den confessioneelen Staat, de scheiding van
Kerk en Staat in het revolutietijdvak en den invloed daarvan op het armwezen, de houding van Kerk en Staat in
1848, eindelijk het armbestuur in den neutralen Staat.
Straks zal zich voor ons de gelegenheid voordoen na te
gaan wat deze schrijver te zeggen heeft over de belangrijkste vraag die op dit terrein moet worden gesteld ; vermelden wij thans slechts dat hij in zijn slotwoord eenige
conclusies trekt, Welker samenvatting hier niet onvermeld
moge blijven. Naar zijn zienswijze hebben Kerk en particulieren ten allen tijde een bewonderenswaardigen ijver ten
Loon gespreid in de uitoefening der liefdadigheid doch
zijn zij, zelfs op het toppunt van hun invloed, te eenenmale onvermogend gebleken om het armwezen op doeltreffende, alomvattende wijze te organiseeren. Voor de
kerkelijke liefdadigheid moet dit worden verklaard, allereerst uit den aard der kerkelijke werkzaamheid zelve ; de
bemoeiing der Kerk met de armverzorging heeft een hoofddoel : hetzij dan missie of eigen zielsheil, dat verre ligt
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buiten bestrijding der armoede. In de tweede plaats bleek
de Kerk onmachtig tot de aangeduide taak wegens haar
toestand en eigenschappen : hare verdeeldheid in tallooze
afzonderlijke, veelal onderling vijandige gen.00tschappen,
de beperktheid zelfs van haar gezamenlijke invloedssfeer,
het gebrek aan gezag zelfs in den boezem der kerkgemeenschappen ieder op zichzelf, althans in de Protestantsche
gezindten. In de derde plaats in tal van bijzondere doch
meestal blijvende omstandigheden ails : onvoldoende geldmiddelen, gebrek aan genoeg bekwame vrijwillige arbeidskrachten, bovenal de onmogelijkheid voor de vrijwillige
ambtsdragers om na den arbeid voor het eigen brood, den
liefdadigen arbeid naar den eisch te verrichten en te organiseeren. De schrijver verwacht niet dat in afzienbare
toekomst nit de kerkelijke liefdadigheid, aan zichzelf overgelaten, een doeltreffende algemeene organisatie van den
strijd tegen de armoede zal voortkomen, want alles, wat
tot nog toe dit belette, werkt thans in sterkere mate dan
ooit. Zoo is 't dan hoog tijd dat de Staat de algemeene
orbg anisatie van het armwezen ter hand neme en in de hand
houde : daarbij blijve den kerkgenootschappen de gelegenheid opengesteld een zoo groot mogelijk aandeel in de
praktische armverzorging te nemen.
Terwi.j1 wij, gelijk gezegd, nader nog op het werk van
Mr. Everts terug komen, willen wij nu, na de bespreking
van deze proefschriften, den draad weer opvatten, waar wij
die straks lieten glippen, om nader de stroomingen te
teekenen die na 1890 zich voordeden. De belangstelling
in armenzorgaangelegenheden en in de wettelijke regeling
van het vraagstuk vond steun in de behandeling daarvan
door verschillende commissies en colleges. Dezelfde Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, die
in zekeren zin den stoot had gegeven voor de nieuwe
beweging, stelde voor hare jaarvergadering van 1894 twee
daarop betrekking hebbende vragen aan de orde nl. deze :
behoort het beginsel der armenwet, dat de burgerlijke
Overheid slechts bij gebleken volstrekte onvermijdelijkheid
-onderstand mag verleenen, te worden gewijzigd, zoo ja, in
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welken. zin? Door wie behooren de kosten der openbare,
armenzorg te worden gedragen ? Over deze vraagpunten
werden praeadviezen uitgebracht door de heeren G. H.
Hintzen, Hugo Muller en H. Pyttersen Tzn. Men
ziet dat onder de praeadviseurs niet iemand gevonden werd
die van kerkelijk standpunt zijn licht over de gestelde
vragen deed schijn.en, doch dit nam niet weg dat onder dedrie genoemden zich voldoende meeningsverschil openbaarde,,
daar toch ook met terzijdestelling van het eigenaardig
kerkelijk standpunt, genoeg ruimte voor uiteenloopende
meeningen binnen het veelomvattende kader van het
vraagstuk, gelijk dat gesteld was, overblijft. In hoofdzaak
concentreert zich dan zoodanig meeningsverschil over de
vraag, of men bij een herziening van de geldende regeling
het aandeel van den Staat door zijn organen in de verzorging der armen ruimer wil zien genomen dan wel of
men de voorkeur geeft aan een meer beperkte bemoeiing
der Overheid ook op dit terrein.
De bovengenoemde praeadviezen en de daarover gevoerde gedachtenwisseling werden kort daarna gevolgd door
de verschijning van een zeer belangrijk geschrift. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen had nl. aan een Commissie van vijf mannen opgedragen een rapport samen te
stellen over „het vraagstuk der armverzorging". Dit verslag,
opgesteld door de heeren Mr. H. Go e m a n Borgesiu s,
Mr. A. F. K. Hartogh, J. F. L. Blank enberg, Dr.
H. J. de Dompierre de Chaufepie en Mr. R. J. H.
P a t ij n zag aan het eind van 1895 het licht. Dit was een
merkwaardig werk, ook omdat hierin na een belangwekkende
schets van den feitelijk bestaanden toestand, aan een scherpe
kritiek op de wet werd toegevoegd opbouwende arbeid :
het ontwerp eener nieuwe regeling, waaruit duidelijk.
bleek de richting, die deze mannen voor de oplossing
van het oude probleem wenschten gevolgd te zien. In
dit verslag werd niet voor het eerst (want Mr. N.
G. P i er s o n had reeds daarop de aandacht gevestigd)
doch met grooten nadruk gewezen op het gemis aan
samenwerking tusschen de velen die aan armenzorg
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wijden, op het geniis van waardeering dat daaruit
voortvloeit, op de jammerlijke versnippering van krachten
die van dat geniis aan samenwerking het gevolg is, op
het voordeel, dat daardoor geboden wordt aan den beroepsarme, die bij verschillende instellingen aanklopt en door
wellicht al die instellingen wordt ondersteund zonder dat
dit aan de besturen over en weer bekend is, op de schade
die nit dezen staat van zaken voortvloeit voor den „deserving poor" die kans heeft, als hij zich aanmeldt, de kas
leeg te vinden, doordat zoo weinig stelselmatig en zoo
zonder eenigen samenhang de weldadigheid door allerlei
los van elkaar staande besturen wordt uitgeoefend. Hier
werd voor het eerst ook gewezen op praktische middelen
.om het geschetste euvel en zijn gevolgen te verhelpen, op
de wenschelijkheid van centralisatie door instelling van
centrale registers, waarin de verschillende gegevens door
onderscheidene armbesturen ter wederzijdsche raadpleging
zouden worden bijeengebracht en ook door instelling van
armenraden, die men zich dacht als colleges, waarin de
besturen van liefst alle armenzorg-instellin gen eener zelfde
gemeente vertegenwoordigd zouden zijn en, elkander in de
vergaderingen van den raad ontmoetende, daardoor van2elf tot samenwerking en gemeenschappelijk overleg zouden
geraken. Ook werd hier duidelijk en klaar de stelling nitgesproken dat de burgerltike armenzorg, welker overbodigheid door den wetgever van 1854 werd gehoopt, doch die
nog steeds en zelfs in voortdurend sterkere mate onmisbaar blijkt tot aanvulling van kerkelijke en bij
armenzorg, in elk geval op doeltreffende wijze zou zijn
georganiseerd en onderworpen zou zijn aan een regeling
die waarborgen bood voor een goede werking.
Dit verslag bleef en bliejft als materiaal voor een wettelijke regeling van groote waarde. Van de vele literatuur
die zich om dit nutsrapport groepeert, zij hier slechts genoemd de daaraan gewijde beschouwing eener commissie
nit de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg te
Rotterdam, dezelfde vereeniging welke nog onlangs aan
'eeli andere commissie nit haar midd.en opdroeg beschou-
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wingen te leveren over de werkwijze van het Burgerlijk
Armbestuur als orgaan van het openbaar armwezen.
Hoewel in het nutsrapport een schets van den bestaan
den toestand gegeven was, bleef intusschen nog altijd veel
te weinig bekend wat er in steden en dorpen aan organisaties op het gebied van armenzorg werd gevonden. Om
samen te werken, daartoe is wel allereerst noodig, dat
men elkaar kent en nu kwam het niet slechts in de
grootste maar in groote, ja in kleinere en kleine gemeenten voor, dat zij, die daar armenzorg uitoefenden, als.
vertegenwoordigers van een of andere instelling of vereeniging, niet wisten te zeggen welke andere instellingen of
vereenigingen in diezelfde gemeente op hetzelfde arbeidsveld werkten. Aan volledige kennis daarvan ontbrak het
althans zeker wel zoo goed als geheel en overal. Het
is waar, de Armenwet schrijft voor, dat ten stadhuize een
lijst wordt gehouden van alle in de . gemeente bestaande
instellingen in den zin der wet, dock vooreerst viel het
niemand in, die lijsten te gaan raadplegen en ook zij n in
vele gevallen die lijsten niet betrouwbaar, daar zij zooveel
namen bevatten van reeds weder verdwenen stichtingen
of vereenigingen, als ook namen niet bevatten van jongere
instellingen, welker besturen verzuimd hebben de aangifte
te doen. Naar veler ervaring was het noodig dat eel]
adresboek van ons Nederlandsch Armwezen verscheen.
Welnu, dit is in 1899 geschied. Onder den titel : „Gids.
der Nederlandsche Weldadigheid" hebben de heeren J.
F. L. Blankenberg en Dr. H. J. de Dompierre de
Chaufepié met schrijver dezes de vruchten van een
voor enkele jaren aangevangen en sedert voortgezet onderzoek het licht doen zien. In 1000 bladzijden noemden
zoo mogelijk met eenige aanwijzing van aard, doel en
werking, bijna 7500 instellingen, welker bestaan hun was
gebleken en zij voegden daaraan in nog 100 bladzijden
toe, een naar provincies en binnen dat leader gemeentelijk
gerangschikte lijst van al die vereenigingen en corporaties.
Naast het zuiver praktisch doel, dat ieder, die voor eenig
bijzonder geval ergens hulp zocht, in dit adresboek mocht
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vinden wat hij noodig had, beoogden de samenstellers van
dezen gids tevens door meedeeling van die gegevens den
weg tot samenwerking te effenen, nu eerst bleek hoeveel
verspreide krachten inderdaad op dit gebied wel werden
gevonden, hoezeer de versnippering was doorgevoerd en
hoeveel sehuttinkjes (om met Mr. N. G. Pierson in zijn
voorwoord van dien gids te spreken) er op dit terrein
wel werden gevonden, maar ook : nu althains zou men
elkanders bestaan niet meer niet kennen, niet 'neer kunnen
ontkennen, want voor ieder was het nu mogelijk om te
weten wie in zijn gemeente naast hem denzelfden akker
beploegde. De sanienstellers van dezen gids vleiden en
vleien zich dat het praktisch doel wel eenigermate door
de verschijning van hun boek was bevorderd, doch ook
dat het verder liggend oogmerk daardoor mede wel werd.
gediend.
Onder dit alles bled een aan bespreking van armenzorgzaken gewijd orgaan ontbreken. Het waren de samenstellers van de gids, die in denzelfden gedachtengang de
oprichting van zoo'n orgaan voorbereidden en tot stand
brachten. Het Tijdschrift voor Armenzorg telt thans zijn
tiende jaargang; men ziet hieruit dat het ontstaan daarvan
de verschijning van den gids op den voet heeft gevolgd.
Aanvankelijk alleen onder redactie van het gids-trio, trad
het later mede op als orgaan van den Bond voor Kinderbescherming; de indiening, straks de aanneming en de
inwerkingtreding der Kinderwetten, niaakte de oprichting
van een Biihne gewenscht voor de velen die elkander op
dit terrein wilden voorlichten en ontmoeten, zoo werd de
naam van het Tijdschrift aangevuld tot : Tijcischrift voor
Armenzorg en Kinderbescherming en werden Jhr. Mr. A. J.
Retha an Macare en Th. Nolen in de redactie opgenomen. Reeds dadelijk bj de verschijning van dit vakblad
in 1900 bleek welke vordering de zaak der samenwerking.;
in de laatste jaren had gemaakt: aan het hoofd van dit
blad was te vinden een bonte lijst van inedewerkers,
samengesteld nit lieden van zeer uiteenloopende riehting
op het stuk van armenzorg, doch die althans bereid
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gevonden hier elkaar te woord te staan. Door de verkregen
toezegging van die medewerking beteekende de oprichting
van dit blad een mijlpaal op den weg naar meer waardeering en beter begrip van elkanders inzichten, naar
samenwerking en gemeenschappelijk overleg. Nog niet
zoolang voor 1900 kon men medewerking van zoo verschillend denkenden op dit gebied aan eenzelfde blad rekenen
tot de pia vota, lees : de onwaarschijnlijkheden. En die
medewerking werd niet slechts in naam verleend. In deze
kolommen ontmoeten elkander allerlei schrijvers en berichtgevers, die slechts hierin overeenstemmen dat zij alien
belangstellen in armenzorg doch overigens onderling zeer
uiteenloopende inzichten zijn toegedaan.
Het is hier, in dit verband, de plaats nu te spreken
over het ontwerp van wet tot herziening der geldende
Armenwet, hetwelk door Minister Goeman Borgesius
bij de Tweede Kamer werd ingediend. Deze wetsvoordracht had het ongeluk te verschijnen in Mei 1901, het
ongeluk, want dat tijdstip viel, gelijk men weet, vlak
voor de algemeene verkiezingen, die beslissen zouden
over het lot van het Kabinet-P ie r s o n. Men weet ook
dat bij die verkiezingen reeds de antithese werd gesteld
en het was te begrijpen dat Dr. A. K -u.y p e r als leider
der rechtsche partijen zich op deze wetsvoordracht wierp
om daaruit een machine de guerre voor den bestaanden
verkiezingsstrijd te smeden. Een scherpe driestar in „De
Standaard" kwam betoogen dat deze proeve van liberalistische wetgeving op drieste wijze de vrijheid der kerken
aanrandde; allen wien deze vrijheid lief was, werden te
zamen geroepen tegen zulk een aanslag en tegen hen die
dezen aanslag beraamden.
Was zoodanige kenschetsing van dit ontwerp verdiend
In het algemeen scheen de ontwerper meer te hebben
gestreefd naar het openstellen van gelegenheden, naar het
geven van vingerwijzingen omtrent gewenschte regelingen,
dam naar dwingende voorschriften. Wel poogde hij de
burgerlijke armenzorg op deugdelijke wijze te organiseeren,
doch waar het gold de aanraking met en de verhouding
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tot kerkelijke en bijzondere armenzorg, scheen hij bezield
door een zekeren schroom om niet door dwang en gebod
de uitoefenaars van zoodanige armenzorg te ontstemmen
en van zich te vervreemden. Het antwoord op de vraag,
of nu dit ontwerp de vrijheid der kerken aanrandde, hangt
natuurlijk of van de wedervraag wat men onder die vrijheid der kerken te verstaan heeft, en op die vraag geeft
m. i. het proefschrift van Mr. Everts een bescheid, dat
aan duidelijkheid even weinig als aan overtuigende kracht
te wenschen overlaat. Deze schrijver komt tot de slotsom
dat (ook) op het gebied der armenverzorging de wetgever
in abstracto het recht heeft de onbeperkte vrijheid van
wie zich met dit belang bezig houdt, ook van de Kerk,
te beperken. Het feit alleen dat de wetgever ook op dit
gebied de Kerk ontmoet, legt hem geenerlei beperking op
in de vervulling van zijn plicht, indien hij maar zorgt,
dat hij de concrete rechten van belijdenis, eeredienst en
kerkformatie niet aan banden legt en in het algemeen zijn
neutraliteit in zake godsdienst handhaaft. Juist echter op
het gebied der armenzorg loopt de wetgever groot gevaar
die rechten tekort te doen en heeft hij zonder twijfel
menig keer het oog vestigend op het belang der armenzorg,
den bijzonderen aard van den kerkelijken diaconalen arbeid
miskend en door beperking en in de vrijheid van arinverzorging, de vrijheid van belijdenis, eeredienst en kerkformatie
te kort gedaan. Men heeft daarbij te bedenken dat de
diaconale arbeid voor de Kerk zelve in de eerste plaats
Juist is : belijdenis, dienst des Woords ; dat die arbeid deel
uitmaakt van den eeredienst en dat de diaconie althans
voor vele gezindten een integreerend deel der kerkformatie
is. Alleen door dit te erkennen kan de wetgever het gevaar
vermijden die rechten te krenken. De wetgever houde dus
in het oog dat de diaconale arbeid geen toevallige werkzaamheid der kerk is, die even goed door haar kan worden
nagelaten, loch dat die arbeid slechts een uiting is, een
zijde van het ongedeelde geheel. Die wetenschap nu, van
de godsdienstige en kerkelijke beteekenis, Welke de Kerk
aan hare diaconale werkzaaniheid hecht, heeft tweeerlei
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gevolg. In de eerste plaats zal de wetgever, genoopt om
het ontstaan van een wel ingericht armwezen te bevorderen
o. a. door aan de Kerk zekere beperkingen op te leggen en
voorschriften te geven, genoopt dus om in deze zijn recht
nit te oefenen en zijn plicht te vervullen, moeten zorgen dat
hij dit niet doe door zoodanige voorschriften, als onvereenigbaar zijn met het doel, waarmede de Kerk armverzorging
uitoefent, welk doel immers niet of althans niet alleen ligt
in de armverzorging zelve. Doch vermijdt de wetgever het
stellen van zoodanige voorschriften, dan heeft de Kerk geen
recht van protest. Overal immers waar de Kerk gebruik
maakt van stoffelijke middelen : het verstrekken van goedkoope woningen, het verschaffen van werk, het geven van
voorschotten, het stichten van ziekenhuizen en krankzinnigengestichten, het oprichten van banken van leening
enz. daar zal zij gebruik moeten maken van die middelen,
zooals die door de Overheid zijn geordend en daar zal zij
de regelen in acht moeten nemen die door de Overheid in
Woningwet, Gezondheidswet, Hinderwet enz. to dien aanzien
zijn gesteld. En zoo zal de Kerk ook rekening moeten
houden met de beperkingen die de wetgever op het stuk
van het armwezen meent te moeten stellen. En aan den
anderen leant zal de wetgever bij de overweging van de
vraag, hoe gebruik kan worden gemaakt van den vriejwilligen arbeid op dit gebied, de diaconieen niet kunnen
beschouwen als publiekrechtelijke organismen. Door zoodanige behandeling van diaconieen zou de neutraliteit van
den staat worden geschonden. Het zou een grove inbreuk
zijn op de vrijheid van hen, die de diaconie als hun
natuurlijke toevlucht in geval van nood willen beschouwen,
wanneer de wetgever hen dit wilde beletten en hen dreef
naar het B. A. ; doch op even grove wijze zou de neutraliteit
geschonden worden, wanneer de Staat hen, die de diaconieen
en de Kerk niet als zoodanig beschouwen, wilde dwingen
zich bij Naar aan to melden, of zelfs wanneer de Staat hen,
die overigens de Kerk als hun huis en de diaconie als de
armverzorgster der huisgenooten erkennen, officieel naar
de diaconie verwees. Den Staat is in al deze gevallen
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geen oordeel gelaten, evenmin als over de vraag, wie al
of niet tot de Hervormde gezindte behoort en in aaninerking komt om door hare diaconie bedeeld te worden.
Dit gaat den Staat niet aan.
Verdiend was in elk geval de veroordeeling van
Minister Borgesiu s' ontwerp door Dr. K u y p e r reeds
daarom niet, omdat voorbijgezien werd hoe joist Merin
gestreefd was naar eerbiediging van bezwaren, die van
kerkelijke zijden tegen organisatie van het armwezen bij
de wet werden en worden aangevoerd. In de M. v. T. tot
dit wetsontwerp werd tweeèrlei standpunt geteekend. Er
werd gesproken over hen, die oordeelen dat de kerkelijke
en bijzondere instellingen een geheel eigenaardige plaats
innemen, welke haar rechtens en op historische gronden,
toekomt ; die oordeelen dat de armenzorg voor alles
is een liefdewerk, als zoodanig allermeest behoorende tot
de roeping van de Kerk en allerminst gelegen op den weg
van den Staat ; dat de Kerk zich dit werk niet mag laten
ontnemen ; dat het pier geldt het uitreiken van een broedergave, door welgestelde broeders voor den behoeftigen broeder
afgezonderd en door t-usschenkomst van daartoe gekozen
kerkelijke armverzorgers verstrekt, een werk, dat dus uit
zijn intiemen en bijzonderen aard onvereenigbaar is met
eenig Staatstoezicht ; die ook oordeelen dat de kerkelijke
liefdadigheid siechts kan bloeien en gedijen, wanneer ze
zonder eenige inmenging van de Overheid geheel wordt
vrijgelaten. Daartegenover weal vermeld de door sommigen verkondigde stelling dat op het gebied der armverzorging de Staat de eerste en voornaamste plaats behoort in te nemen ; dat op dit terrein niets moet kunnen
e,tr eschieden dat niet ten voile strookt met de inzichten
van den wetgever, die Bens en vooral —en voor alien —
heeft vast te stellen wat als deugdelijke armenzorg zal
worden beschouwd. Volgens de leer van dezen is de meewerking van kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid niet uitgesloten, doch alleen toelaatbaar onder
de voorwaarde, dat deze instellingen geheel zich plooien
naar de uitvoerig geformuleerde eischen, die van Staats-
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wege aan haar optreden zullen worden gesteld. Wie naar

die eischen zich niet plooien wil, moet van het terrein der
armverzorging als schadelijk element worden geweerd.
Welk standpunt tusschen die twee uiterste meeningen
had de Regeering ingenomen bij de samenstelling van haar
ontwerp Zij verklaarde daarbij rekening te hebben gehouden met hetgeen h.i. in elk van beide stelsels waar en
juist is. De Grondwet, zoo sprak zij, stelt vast, dat het
armbestuur een voorwerp van aanhoudende zorg der Regeering is ; die bepaling kan op historische en juridische
gronden niet anders worden opgevat, dan als een opdracht
om — zoo noodig, en voor zoover noodig — heel het
werk der armverzorging onder de bepaling der wet te
brengen. Een last om dat werk in zijn ganschen omvang
van Staatswege te organiseeren kan damin echter evenmin
gelezen worden als een gebod om de meewerking van
kerkelijke en bijzondere instellingen slechts onder voor
deze onaannemelijke voorwaarden te aanvaarden. De
Regeering, zoo lezen wij, staat in de vaste overtuiging,
dat op het stuk der verzorging van armen, de Overheid
zeer beslist een bepaald aangewezen taak heeft, waaraan
zij zich niet dan tot schade voor de gemeenschap zou
kunnen onttrekken. Maar tegelijkertijd is de Regeering er
diep van doordrongen dat het loffelijk werk van kerkelijke
en bijzondere instellingen van weldadigheid een zeer te
waardeeren steun kan zijn en een krachtdadige citing is
van gemeenschapsgevoel en menschenliefde, die het even
onstaatkundig als ongeoorloofd zou zijn te verstikken. Terwig de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid in hare vrije werk-zaamheid niet behooren belemmerd
te worden, behooren ook de bindende bepalingen ten aanzien van hare besturen te worden gehouden binnen de perked
van hetgeen het belang der gemeenschap strikt vordert.
Aldus werd in deze M. v. T. het standpunt der Regeering uiteengezet en op welke wijze de Regeering haar
beginsel van wetgeving had toegepast, bleek volkomen
o.a. bij de regeling van het centraal register. De wettelijke
regeling daarvan, zoo schreef zij, is een dier vraagpunten,
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waarvoor reeds in woord en geschrift verschillende oplossingen zijn aan de hand gedaan, oplossingen die van
andere zij den bestreden werden. De Regeering had zich
dus ook hier beijverd een regeling te ontwerpen die niet
voor alles zou zijn een theoretische, doctrinaire vaststelling
van verplichtingen maar een, die, rekening houdend met
bezwaren, welke geeerbiedigd behooren te worden, ook hen
zou kunnen bevredigen, die in zake de uitoefening van
weldadigheid alien dwang tot het volstrekt onmisbare
willen zien beperkt. Zoo oordeelde de Regeering dat dwang
tot het vooraf raadplegen van het centraal register geacht
zou kunnen worden te behooren tot de soort van maatregelen, waaraan de niet-burgerlijke armenzorg zich slechts
zeer ongaarne zou onderwerpen. Van dien dwang werd
getuigd dat zij voor de kerkelijke en bij zondere instelling onaannemelijk is en deswege in de wet verwerpelijk is.
Dezelfde gedachtengang was ook gevolgd bij de regeling
van armenraden. De Regeering oordeelde op dit stuk, dat
het een zeer belangrijke stap in de goede richting zou zijn,
wanneer in elke gemeente, waar verschillende instellingen
van weldadigheid voorkomen en waar dus van stelselmatige
samenwerking vruchten voor de uitoefening der armenzorg
kunnen worden verwacht, de besturen van alle instellingen
tot zoodanige samenwerking geneigd bleken en deze mogewilden waken door een vertegenwoordiger aan te
wijzen voor het college, dat bestemd is tot behartiging der
gemeenschappelij ke belangen, maar de Regeering verklaarde
tevens ervan doordrongen te zijn, dat samenwerking, wil
zij vruchtbaar zijn en niet zuiver formeel, onvereenigbaar
is met wettelijken dwang doch geboren moeten worden uit
het levendig besef harer nuttigheid.
Onbevangen overweging van uitspraken als deze doet
zien, dat de Minister inderdaad te goedertrouw gezocht
had naar een oplossing in verzoenenden geest van de netelige
vraagstukken en dat aan dit pogen meer waardeering had
moeten ten deel vallen dan in den fellen verkiezin.gsstrijd
het geval was ; doch overigens mag wel met vreugde worden
erkend, dat dit ontwerp in andere kerkelijke tiring en dan die
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van Dr. Kuyper niet principieelen tegenstand ontmoette.
Mr. Everts haalt in zijn laatste hoofdstuk een aardig
staaltje aan ten bewijze van het feit dat men in de Synode
der Nederlandsche Hervormde Kerk blijkbaar nog al
tevreden was met dit ontwerp. Dit zou men, zoo schriejft
Mr. E., althans kunnen opmaken nit haar antwoord aan
de klassikale vergadering van Wijk, welke een verzoek
had ingediend „om naar aanleiding van de onlangs ingediende armenwet door den Minister, als waardoor de vrijheid
der kerkelijke diaconieen bedreigd wordt, al het mogelijke
te doen om dit bg evaar te voorkomen of of te weren".
Het antwoord luidde : „de Commissie van verslag waardeert
de waakzaamheid van de diaconieen, doch betreurt dat de
klassis niet heeft aangetoond in welk opzicht die vrijheid
bedreigd wordt en op hoedanige wijze, naar haar oordeel,
aangenomen dat dit oordeel juist is — zulk een gevaar
zou kunnen worden afgewend". Terecht mocht Mr. Everts
zeggen, dat nit de besprekingen van het ontwerp ook op
de klassikale conferenties in het algemeen een welwillende
toon bleek, en dat, al waren er enkele bezwaren, over het
algemeen van de Nederlandsche Hervormde Kerk geen
principieel protest tegen de wetsvoordracht is uitgegaan.
In verschillende bladen en tijdschriften, welke gemeenlijk
als voorstanders der kerkelijke armenzorg plegen op te
treden, is erkend dat het ontwerp rekening hield met de
wenschen dier kringen en de diaconale armenzorg de vrijheid
liet die deze noodig heeft". Aldus vat Mr. E. samen zijn
indruk der lezing van hetgeen nit die kringen over dit
ontwerp is gesproken en geschreven, en wie met hem van
dat geschrevene en gesprokene heeft kennis genomen, kan
geen anderen indruk dan deze, daarvan hebben ontvangen.
Het ontwerp van Minister Borgesins is, gelijk men
weet, door zijn opvolger Dr. A. Kuyper ingetrokken, wat
trouwens te voorzien was. Doch het ontwerp is van groot
belang gebleven. Want hier had men nu een concrete
regeling, gemaakt op dien voet dat eenerzijds gestreefd
was naar een bevredigende organisatie van het armwezen
en andererzijds naar eerbiediging van de bekende bezwaren,
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voorzoover die eerbiediging vereenigbaar werd geacht met
het doel der herziening. En her was nu, zooveel reeeler
dan het ontwerp der Nuts-commissie, een houvast waaraan
zich voortgezette gedachtenwisseling kon. hechten. Aan die
voortgezette gedachtenwisseling heeft het dan ook niet
ontbroken, en daarbij bleek meer en meer een en ander,
dat hoopvol stemt wie verzoening van zoo onderling
strijdige of strijdig schijnende inzichten op dit gebied
verlangt.
Feitelijke samenwerking was niet geheel onbekend :
in de hoofdstad had de Vereenioino. van Armbesturen een
voorbeeld gegeven, hetwelk weliswaar nog te weinig werd
nagevolgd dock niettemin aantoonde dat vertegenwoordigers
van verschillende gezindten en uiteenloopende richtingen
op armenzorggebied in eenzelfde college praktisch werkzaam wilden en konden zijn. Een onlangs ingesteld onderzoek heeft wel aan het licht gebracht wat sommigen reeds
vermoedden, dat de feitelijke samenwerking in ons land
praktisch nog niet heel veel beteekent en het zou ontmoedigend zijn deze uitkomst te moeten vaststellen nadat
reeds zoo lang en zoo vaak op geregeld overleg en gemeenschappelijk handelen is aangedrongen, wanneer men
niet tevens overt-uigd mocht zijn dat de toepassing van dit
denkbeeld veld wint en dat wij thans toch wel op den
goeden weg zijn, ook al vorderen wij daarop slechts langzaam. Juist nu de strooming heden ten dage in die richting
geleid wordt, is het een schoone en dankbare taak voor
den wetgever om die strooming te versterken daartoe zal
het genoeg zijn wanneer hij slechts, gelijk in het ontwerp
van 1901 geschiedde, de gelegenheid tot samen beraden en
samen werken openstelt. In dit openstellen van zoodanige
gelegenheden door den wetgever is een zedelijke factor
van groote beteekenis gelegen. Terecht werd in de M. v.
T. tot het ontwerp van 1901 gezegd, dat men samenwerking
niet door dwingende voorschriften kan verkrijgen, dat zij
moet voortspruiten uit het besef harer nuttigheid. Doch
wanneer de wetgever elke poging, elk streven in die richting,
waar ook zich voordoend, gaat steunen door als het ware
t73
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de uitgestoken hand te grijpen, door te zorgen dat althans
het orgaan der Overheidsarmenzorg zich nimmer onthoudt,
door de te stichten organisaties te erkennen, dan moet in
steeds breeder lagen de overtuiging gewekt worden dat langs
dien weg iets goeds voor ons armwezen te bereiken valt.
Deze praktische samenwerking veronderstelt en vordert
ook dat de kerkelijke armenzorg er geen bezwaar in ziet
te treden nit het isolement, waarin zij veelal en sedert
langen tijd reeds zich heeft opgesloten gehouden. Bedriegen
wij ons, of zijn er teekenen dat dit isolement thans reeds
minder star is dan voorheen I' Wij meenen te zien dat meer
dan vroeger voorstanders en vertegenwoordigers van de
kerkelijke armenzorg zich mengen in den strijd der meeningen, aanwezig zijn op vergaderingen waar anderen, die
buiten hun sfeer staan en werken, over armenzorgvraagstukken van gedachten komen wisselen. In elk geval is
het wel zeker, dat men in diaconale en andere kerkelijke
kringen zich allengs meer gaat bezig houden met de vraag,
of wel de kerkelijke liefdadigheid op de rechte wij ze wordt
beoefend. Vrienden, die haar de feilen toonen, ontbreken
niet aan kerkelijke instellingen en deze zelfcritiek moet
leiden en leidt tot verbetering der werkwijze. Daar komt
bij dat het aan de kerk zwaarder valt dan vroeger haar
taak in zoo ruime mate te vervullen als zij zelf wel zou
wenschen , het zijn niet zoo weinige diaconieen die hare
middelen zien slinken en zich gesteld zien voor de lastige
vraag : of men van de voorheen opgespaarde kapitalen
slechts als tot dusver de jaarlijksche rente verbruiken zal
dan wel de hoofdsom zelf zal aanspreken , er zijn er ook
wie de nood der tijden reeds gedrongen heeft dat laatste
te doen en die dus „interen". Is het niet begrijpelijk dat
deze omstandigheid diakenen er toe leidt te overwegen
wat dan wel de beste bestemming zal zijn voor de te
schaarsche gelden ? Wie maar heeft toe te fasten, kan zich
de weelde veroorloven van minder schroomvallig te zijn
bij het doen van uitgaven , wie niet of nauwelijks rondkomt ziet vanzelf toe dat hij geen geld aan onwaardigen
wegiverpt. Maar tevens heeft deze geldnood van kerkelijke
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instellingen een scherper licht doen vallen op de uitoefening der armenzorg van Overheidswege, welke immers met
de bijzondere liefdadigheid aanvult wat gene overlaat. En
de stelling dat de burgerlijke armenzorg, zoo lang zij niet
gemist zal kunnen worden, goed geregeld behoort te zijn,
die stelling wordt thans ook beaanid door velen, wier
ideaal dat die burgerlijke bedeeling inderdaad zal
kunnen worden gemist. Ook zij verlangen thans dat een
herziene Armen vet niet meer, als de geldende, met enkele
administratieve bepalingen deze burgerlijke armenzorg formeel heete te regelen, (loch dat zij aithans de beginselen
voorop stelle, waarnaar rationeele armenzorg van wege de
burgerlijke gemeente worde georganiseerd 1).
Verschuivingen in de denkbeelden als de hier aangeduide ontstaan niet van den eenen dag op den anderen
ook is Naar ontstaan niet met een a + b = c te bewijzen
maar dat zij zich voordoen kan niet twijfelachtig zijn
voor wie verschillende citing eel van kerkelijke zij den aandachtig vole.
In het voorjaar van 1908 is op het gebied, waarover
ij
tip- spreken, een feit geschied, dat hier niet onvermeld
mag blijven, omdat het zoo duidelijk toont in welke mate
de toestand heden ten dage verschilt van omstreeks 1850
en volgende jaren. Wij bedoelen de opriehthig der „Neder1) Reeds doet rich thaws het merkwaardige reit voor, dat stemmen
wit kerkelijke armenzorg-kringen beduchtheid nite_u voor een te

weinig regelende

nieuwe armenwet. In het Tii dschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming
van 6 November 1909 schreef de heer J. R. Snoeck Henkemans over
A rmenraden : 11-0 herinnerde er aan clat „Lnappe koppen" op dit gebied
aanvankelijk dwang tot bereiking van het gewenschte hadden verlangd, dock
dat „de meest koene hervormers, later tot andere gedachten komend, de
idee van vrijwillige samenwerking op den voorgrond hebben gesteld". „Duch
uu doet rich het merkwaardig geval voor, dat gevaar gaat dreigen van de

tegenovergestelde zijde. Afkeer van dwang, vreeze om of to schrikken, run
kunnen leiden tot onthouding van regelend optreden ook daar, waar regeling onontbeerlijk is." Schr. meent dat „onder de tegenwoordige vrijheidlievende stemming inderdaad een gevaar dreigt" en dat er „reden tot ongerustheid" is. vat ons ontbreekt — zoo eindigt schr. — is „slechts de
krachtige, machtige hand, die de samenwerking ral organiseeren. Die hand
kan alleen worden gereikt door de Overheid !"
O. E. X 1
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landsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid".
Deze Vereeniging is ontstaan uit het besef dat samenspreking over de gemeenschappelijke aangelegenheid, die
alien op het veld der armenzorg werkende ter harte gaat,
noodig en wenschelijk is haar bestaan en haar gelukkige
ontwikkeling getuigen ervan dat dit besef bij zeer velen
leeft en dat die samenspreking tusschen zeer velen ook
praktisch tot gunstige uitkomsten leidt. In de allereerste
circulaire, waarin door de redactie van het Tijdschrift voor
Armenzorg en Kinderbescherming en door het bestuur der
Vereeniging van Armbesturen te Amsterdam allerlei onderling zeer uiteenloopende organisaties en personen tot een
samenkomst werden uitgenoodigd, werd gezegd, dat weliswaar de vroegere wederzijdsche onbekendheid en het
vroeger zoo goed als volstrekt isolement niet meer in zoo
sterke mate bestonden, dock dat op den weg van verbroedering nog slechts de eerste stap was gezet en dat daaroni
in de te houden bijeenkomst de vraag besproken zou
worden : „Wat zoude kunnen gedaan worden om een
algemeenen band te vormen, waardoor alle instellingen
den lande en alle belangstellenden in geregelde aanraking
met elkander zullen komen ter bespreking van onderwerpen,
die van belang zijn voor alien gezamenlijk". Op deze
eerste bijeenkomst waren aanwezig vertegenwoordigers van
burgerlijke armbesturen, en diaconian van verschillende
Protestantsche gezindten, van het Episcopaat der RoomschKatholieke Kerk in Nederland, den hoofdraad der Vereeniging van H. Vincentius a Paulo, van het R. K. Oude
Armenkantoor, het Nederlandsch Israelitisch en het Portugeesch Israelitisch armbestuur in de hoofdstad, den
Centraalbond van Christelijk-philanthropische inrichtingen,
van allerlei bijzondere instellingen en genootschappen en
voorts vele op dit gebied gezaghebbende particuliere personen. Later werd in de statuten der Vereeniging haar
doel aldus omschreven: „a. kennisneming van de verspreide
pogingen, die op het gebied der armenzorg en der weldadigheid verbetering ten doel hebben; b. voorlichting van
de openbare colleges en de besturende lichamen in zaken
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van armenzorg en weldadigheid, door mededeeling van de
inzichten welke ter vergadering der Vereeniging zijn verdedigd".
Op de eerste algemeene vergadering der Vereeniging
(November 1908) sprak de scheidende voorzitter van het
Voorloopig Bestuur, de heer L. J. van Wij k, bij het
teekenen van de wordingsgeschiedenis der organisatie deze
woorden, waaruit wel bleek welke onverwachte en onvoorziene vorderingen het denkbeeld van samen beraden en
samen handelen in de laatste jaren. had gemaakt: „Ik kan
er niet aan denken te trachten U eenig beeld ook maar
te geven van de werkelijk verbijsterende sympathie, die
wij boven alle verwachting bij ons pogen hebben mogen
.ondervinden. Wij hebben mogen bemerken dat ons streven
.alone in den lande dieper en steviger reeds heeft bestaan
dan iemand dacht en dat men als het ware op de gelegenheid wachtte zich te uiten en het verlangen naar samenwerking naar buiten uit te spreken. Nog niet vele maanden
geleden, toen de eerste voorloopige besprekingen werden
gevoerd in kleinen kring, werd de vraag gesteld : zou een
dergelijk streven al ingang vinden? zouden daarvan al
vruchten kunnen verwacht worden? zouden voor zoo jets
de tijden al rijp zijn? Welnu, ik geloof dat de verwachtingen, zelfs de stoutste verwachtingen van de meest optimistischen onzer, volkomen beschaamd zijn. Wij hebben
nooit kunnen denken dat van zooveel zijden zulke krachtige bewijzen van sympathie ons zouden bereiken, dat van
zoovele plaatsen in ons land uit zoovele kringen een zoo
krachtige uitspraak zou zijn gekomen, zoo spoedig de
uelecrenheid zich daartoe aanbood. Daarom is het met een
gevoel van groote voldoening en dankbaarheid dat wij
d.eze vergadering openen". Op die eerste vergadering kon
de secretaris mededeelen dat toen reeds, behalve de bij na
300 persoonlijke leden, velerlei instellingen van bedeelende
b-argerlijke armenzorg, kerkbesturen, l'rotestantsche kerkelijke armbesturen, Roomsch-Katholieke, Israelitische en
andere kerkbesturen met allerlei bedeelende en andere
particuliere instellingen als lid waren toegetreden, terecht
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noemde de voorzitter deze lijst „de weisprekende illustratie
van hetgeen ik zooeven heb gezegd".
Het was wel niet zonder bedoeling dat het bestuur
voor deze eerste vergadering niet slechts sprekers van verschillende „kleur" had uitgenoodigd, doch ook hen verzocht
had elk een cede te houden over het begrip samenwerking
in een of ander verband. Zoo spraken daar Mr. R. v a n
M a a r e B.Jzn. over samenwerking en trouw aan eigen
beginsel, Mr. R. J. H. P a t ij n over samenwerking en
eerbied voor anderer overtuiging, Mevr. M. G. M u 11 e rLulo fs over samenwerking en het belang der amen,
Dr. J. T h. de Visser over samenwerking en de overheid,
Mgr. Dr. W. H. N o 1 e n s over samenwerking en onze
volkseenheid , en den volgenden dag sprak de heer J. R.
Snoeck Henkemans over de praktijk der plaatselijke
samenwerking.
Wij weerstaan de verleiding om uit die zes redevoeringen
het belangrijkste aan te halen of daarvan slechts een be-knopte samenvatting te geven. De dagbladpers heeft op
ruime schaal en in ruimen kring bekendheid gegeven aan
wat op deze bijeenkomst is verhandeld en in blijvenden
vorm vindt men dat terug in No. 1 van de geschriften
der Vereeniging. Voor ons doel is het genoeg het enkele
felt te vermelden en zijn beteekenis in het licht te stellen.
Welnu, het feit is dit : dat daar uit alle deelen des lands
allerlei mannen en vrouwen bijeen waren, alien werkend
of belang stellend in armenzorg, mannen en vrouwen van
onderling vaak zeer uiteenloopende geestesrichting, aanhangers van zeer verschillende denkbeelden en beginselen ,
zij waren bijeengekomen om te spreken en te hooren
spreken over samenwerking. De beteekenis van dit feit is
deze : dat hieruit groote vooruitgang blijkt op den weg,
die naar verzoenende oplossing van de dikwijls netelige
vraagstukken moet leiden.
De jeugdige vereeniging, die op zoo gelukkige wijze
te arbeiden begon, heeft dien arbeid op niet minder gelukkige wijze voortgezet. In September 1909 zijn de leden
andermaal bijeengekomen, ter behandeling van de vraag :
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Welke is de taak der Overheid in zake armenzorg, en ter
bespreking van de inrichting en werkkring der armenraden.
Wat en in de vooraf uitgebrachte praeadviezen, en in de
daarna en daarover gevoerde gedachtenwisselingen den
onbevangen hoorder wel het meest moet hebben getroffen,
was niet het verschil van inzicht, ook nu zich vanzelf
openbarend waar verschillend denkenden bij een waren,
maar was juist de betrekkelijk groote overeenstemming,
waartoe en de praeadviseurs en de aanwezigen, voor zoover
zij hunne meening to kennen gaven, hier geraakten. Ook
nu onthouden wij er ons van, uit deze allerjongste
geschiedenis der Vereeniging, die immers bekend verondersteld snag worden, jets mode to deelen om den boven
weergegeven indruk omtrent het karakter van deze bij eenkomst ook bij onze lezers to wekken. Het moge genoeg
zijn aan het toes geschrevene en gesprokene to herinneren.
Maar wel moge met eon enkel woord gewezen worden op
het standpunt dat van kerkelijke zij de wordt ingenomen
ten aanzien van deze Vereeniging en haar streven. Op de
Centrale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken,
Gouda 15 September 1909, word gesproken over de vraag
of de diaconieen dezer kerken zich bij die Vereeniging
behoorden aan to sluiten; met nagenoeg algemeene stemmen spraken de samengekomen diaconieen (91 in getal)
de wenschelijkheid nit dat de diakenen der Gereformeerde
Kerken in gemeenten, waar de behoefte aan samenwerking
op het gebied van armenzorg -wordt gevoeld, lid der Vereeniging zouden worden, In de „Kerkelijke Courant" word
er over geklaagd dat er naar verhouding zoo weinig kerkelijke armverzorgers op de vergadering der Vereeniging
waren geweest; een warm woord van groote sympathie
word in dit blad gewijd aan deze Vereeniging en haar
„schoon doel": samenwerking, en krachtig word er voor
gepleit dat ook uit kerkelijke armenzorgkringen levendiger
belangstelling in deze organisatie zou mogen blij ken.
Teekenen als deze geven grond voor de verwachting
dat de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en
Weldadigheid, meer nog dale thans reeds het geval is,
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het verzamelpunt zal worden van alien, die gemeenschappelijke bespreking ook van wat voor ieder hunner „het
kritiekste" is, niet schuwen, doch veeleer op prijs stellen,
omdat zij weten alleen langs dien weg te zullen geraken
tot een zooveel mogelijk alien bevredigende oplossing van
de op dit veld rijzende moeilijkheden.
Zoodanige oplossing is nog niet gevonden. Is zij te
vinden Het is niet mogelijk daarop met ja of neen te
antwoorden. Maar dit staat wel vast dat, zoo zij te vinden
is, zij slechts verkregen zal kunnen worden door onderlingoverleg van alle daarbij betrokkenen. En daarom moet dat
overleg zoo wenschelijk worden geacht door alien, wien
een bevredigende oplossing ter harte gaat, wenschelijk
geacht dus ook door de Regeering, die limners geroepen
is onze „voorloopige" Armenwet van 1854 te herzien.
De Regeering . Minister Borgesiu s' ontwerp is,
gelijk -wij reeds zeiden, door zijn opvolger Dr. A. Kuyper
ingetrokken. Deze heeft de indiening van een eigen wetsvoordracht eerst vastgekoppeld aan afwerking der wetgeving
in zake sociale verzekering, heeft later de eerste aangelegenheid weer van de Tweede losgemaakt, heeft meegedeeld
dat hij een wijziging der Armenwet in studie had genomen,
loch is afgetreden zonder een ontwerp bij de Tweede
Kamer aanhangig te hebben gemaakt. Ziju opvolger, Mr.
P. Rink, was ook, gelijk bekend is, voornemens de herziening der Armenwet ter hand te nemen ; bekend is dat
dit voornemen grootendeels reeds tot uitvoering gekomen
was ; , ook : dat ook bij zijn heengaan geen ontwerp het
Parlement had bereikt 1). Zijn op volger, Mr. Th. Heem sk e r k, heeft de eerste vergadering der Nederlandsche
1) Dr. 1\ o le n s, die in de Tweede Kamer (December 1908) bij den
Minister van Binnenlandsche Zaken (Mr. Heemsker k) op spoedige behandeling van een herziening der Armenwet aandrong, herinnerde er aan dat
Mr. P. Rink als Minister in de begrootingsstukken voor 1907 reeds verklaard had de voor de door hem ondernomen herziening benoodigde adviezen
op twee na te hebben verkregen, terwijl in het najaar van 1907 door denzelfden bewindsman werd meegedeeld dat het ontwerp rinds eenigen tijd
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Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid (November
1908) te Amsterdam bijgewoond. De voorzitter dier Vereeniging, Mr. W. H. de Beaufort, zeide in zijn tot den Minister
gericht welkomstwoord, dat het doel der Vereeniging ook
was de Regeering voor te lichten in zaken van armenzorg
en weldadigheid door meedeeling van de inzichten, die in
den boezem der Vereeniging worden te berde gebracht ,
spr. hoopte dat de Regeering die voorlichting niet zou versmaden , „zoowel voor de uitvoering der Armenwet als bij
een toekomstige herziening dier wet, doen zich vraagstukken
voor, waarvan de oplossing niet gemakkelijk is". In zijn
antwoord zeide de Minister dat deze Vereeniging reeds de
belangstelling der Regeering zou verdienen, al was er geed
sprake van wetgeving of van voorlichting in zake wetgeving ,
„maar hoeveel te ineer is dat het geval, wanneer op den
achtergrond staat een wijziging van de tegenwoordige Armenwet,
omdat door de werkzaamheid van deze Vereeniging al vast
een basis wordt aangewezen waarop kan worden gebouwd,
een basis die, ik geloof het te mogen zeggen, reeds sedert
eenigen tijd door de Regeering verwacht werd, zoodat met
het voorbereiden van hetgeen hier te doen valt een aanvang kon worden gemaakt. Ik verwacht dan ook wel, dat
wanneer deze vereeniging aan het werk tijgt, zij de grondslagen voor hetgeen een deugdelijke regeling van onze
Armenwet zal nioeten uitmaken, belangrijk zal versterken,
een licht zal doen opgaan over sommige punten, die nu
nog duister zijn en waardoor de Regeering beter dan tot
nu toe in staat zal zijn, die krachten in de maatschappij
aan te treften die op dit gebied kunnen werken, reeds
gewerkt hebben en wier arbeid moet worden geeerbiedigd."
zijn departement had verlaten. Dr. N olens voegde hieraan dit toe : „Ben
i k nu wel ingelicht, dan had de vorige Minister van Binnenlandsche Zaken,
de heer R i n k, ook alles aangewend om de verschillende richtingen, die
bij de regeling van dit zeer epineuse vraagstuk gehoord konden worden,
naar haar meening te vragen en indien ik mij niet vergis, had die Minister
ook getracht onl de scherpe punten die gebleken waren in het ontwerp
van den Minister (I o e m an Borgesius nog aanwezig te zijn, daarva,n
al' te slijpen".
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Deze woorden wekten de verwachting dat ook deze
Minister een herziening der Armenwet zou ter hand nemen.
In de jongste troonrede is een „wijziging" (niet : een herziening) der Armenwet aangekondigd. Doch wijziging of
herziening, vast staat dat andermaal de Regeering het brengen
van veranderingen in de geldende wet overweegt. Welnu,
wanneer een daartoe strekkend ontwerp door de Regeering
wordt voorbereid en straks in behandeling zal worden genomen, dan zal in velerlei opzicht de toestand anders,
gunstiger zijn dan in de eerste jaren na 1850.
Niemand kan zich overgeven aan de illusie dat er
geen ernstig verschil van meeningen op dit gebied meer
zou bestaan. Maar ook niemand kan ontkennen dat de
dragers der uiteenloopende denkbeelden elkander in belangrijke mate zijn genaderd, ja, dat meer dan ooit te voren
bij, zoo niet alien, dan toch zeer velen, de wil aanwezig
is om gezamenlijk tot overeenstemming te geraken omtrent
een regeling, die de uiteenloopende inzichten op dit gebied
zooveel mogelijk verzoent.
Hei terrein der armenzorg heeft van oudsher dit eigenaardige dat daarop tal van krachten praktisch naast elkaar
werkzaam zijn : de Overheid, kerkelijke organisaties, bijzondere instellingen, particuliere personen. Wanneer de wetgever regelen gaat stellen omtrent hetgeen op zoodanig
arbeidsveld zal moeten geschieden, dan heeft hij er voor
te zorgen dat die regeling niet de werkzaamheid van
anderen clan de Overheid terugdringt of achteraf stelt,
want die meewerking van kerk en particulieren is een
kostbaar goed, hetwelk de wetgever te ontzien, bij voorkeur
te bevorderen heeft. Zijn wet behoort een inderdaad nationale wet te zijn in dien zin, dat zij, voor zoover doenlijk,
rekening houdt met de inzichten van hen, die vrijwillig
met de Overheid zich tot den strijd tegen armoede aangorden. Doch het heuglijke van veel wat men in de laatste
jaren heeft kunnen zien en hooren, is wel juist dit : dat
de totstandkoming van zulk een nationale Armenwet minder
dan ooit voorheen onbereikbaar moet worden geacht.

DE IERSCHE BEWEGING
DOOR

Dr. M. P. ROOSEBOOM.

Menig buitenlander voor langeren tijd in Engeland
vertoevende moet wel getroffen worden door het lage peil
van het Britsche theater. ITiterlijk tot in de fijnste kleinigheden verzorgd, voorzien van een luxe en comfort zooals
alleen een Brit die eischt, biedt het innerlijk zoo goed als
niets. De weinige goede auteurs en de hoogst zeldzame
begaafde acteurs niet te na gesproken, is het Engelsche
theater een onbeduidende factor in de ontwikkeling en
beschaving van het Britsche publiek. En toch is dat publiek
ge-woon verzot op het theater, hetgeen bij sommigen tot
eene ware hartstocht is geworden. De negen en vijftig
theaters in Londen — zonder de een en zestig „music-halls"
, en de honderd dertig andere variet4s mede te rekeneD, —
zijn avond aan avond stampvol. Millioenen worden jaarlijks
voor het theater uitgegeven en in Londen alleen zijn over
de vijf en twintig duizend menschen die door het theater
hun brood verdienen. In Been land ook is de acteur
of actrice zoo gevierd als joist in Engeland. In alle kringen
hebben zij toegang en bij officieele gelegenheden kan men
gevierde acteurs naast Prinsen van den bloede, ambassadeurs,
bisschoppen, rechters en militaire autoriteiten aantreffen.
En toch vormt het volkomen geniis van goede comedic
wel de grootste intellectueele ontbering voor den buiten-
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lander in datzelfde Londen, dat in bijna iedere andere
richting zoo enorm veel biedt.
Het is hier niet de plaats uitvoerig uit te wijden
over de redenen van dit verschijnsel, dat zoowel te wijten
is aan het systeem van het Engelsch theater, als aan den
smaak van het Britsche publiek. Ook de Censor — of
„the King's Reader of Plays," zooals zijn officieele titel
is, — die de opvoering van Maeterlincks Monna Vanna,
van D'A nnunzios Citta Morte en van B r i e u x Maternite verbiedt, maar honderde minderwaardige insinueerende
stukken toelaat, speelt hier 1), met de verouderde puriteinsche
tradities van eene zekere classe der bevolking, eene
belangrijke rol.
En wat verlangt nu dat Britsche publiek a? Voor alles
wil John Bull amusement en eene kalme, deftige bekoring
zijner zinnen. Op de planken verlangt hij tooverachtige
effecten, monumentale lijnen, schoone vrouwen in schitterende
toilettes en rijke harmonieen van kleuren en klanken ,
bij het publiek deftigheid, elegance en comfort. Nergens
komt dan ook de karakteristieke Engelsche combinatie
van nut en comfort beter tot zijn recht dan in het theater,
waar alles harmonieus, gedempt en voornaam-deftig is. In
eene dusdanige omgeving zet hij zich dan neer om waardig
te genieten van stukken die zijne zinnen bekoren en zijne
eigenwaarde eerbiedigen en streelen. Hij verkiest dan ook
operette boven comedie, en pantomine, met al wat - daarbij
behoort van ijdelheid en frivoliteit, boven een goed drama.
Melodrama is hem echter het liefst van alles , in den zeer
onreeelen held ziet hij zich dan zelf weer en gevoelt zich
gestreeld en voldaan.
Is het dan wonder dat theaterdirecteuren het wag en
jets anders aan te bieden dan wat verlangd word-0 Het
theater is -moral eene zeer rendeerende onderneming en
men is er op uit dat te geven wat in den smaak valt.
1) Juist nadat dit geschreven was werd er een Enquete ingesteld
ten doel hebbende de methode van werking van den Censor na te gaan.
De aanleiding was zijne verbieding van Bernard S h a w s „Prescuttings".
Het verhoor van zaakkundigen leverde eenige zeer amusante incidenten op.
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In lien geest werden er zelfs stukken aan tooneelschrijvers
besteld.
Eenige goede moderne schrijvers, zooals Piner o, S-utr o,
Jones en S h a w, hebben veel gedaan en doen veel om
het theater op te heffen nit zijn hopelooze minderwaardigheid, en zoo nu en dan verschijnen er ware acteurs op de
planken die uit hunne rollen jets anders en hoogers halen,
en ons jets doen zien van het oneindige en het algemeen
menschelijke. Ook zijn er eenige ondernemende persoonlijkheden geweest die, minder commercieel dan de overigen,
zich losgemaakt hebben van de heerschende conventie en
getracht hebben jets blijvends te leveren. In 1890 stichtte
Grein het Independant Theatre, en wel, hoe wonderbaarlijk het ook moge klinken, met behulp van Nederlandschen
kant. In de Stage Society News van 25 Januari 1907 vertelt hij hoe hij in 1890 met zijn troep eenige stukken van
Jones en P i n e r o te Amsterdam had gegeven, „and so
great was the success of these English plays at Amsterdam
that the menagers of the Royal Subsidised Theatre sent me a
cheque for £ 50 to be used in the interest of art in
England. At the same time I had received another cheque
for X 30 for the translation of an English play. With
these gigantic sums, in the wake of Antoine of Paris, I
founded the Independent Theatre, the first performance of
which elicited no less than five hundred articles, mostly
vituperating I b s e n, whose Ghosts inaugurated the movement and obtained for me the honorary, if somewhat unflattering, title of „the best-abused man in London" ".
Alhoewel het independence theater met veel vijandelijke
kritiek te kampen had en vaak totaal verkeerd beoordeeld
is, werden er in zijn zevenjarig bestaan niet minder dan
zeven en twintig moderne stukken opgevoerd en Coen het
zijne deuren sloot was dit met het gevoel dat het aan zijn
doel beantwoord had. Het was een pioneer in de nieuwe
richting en liet een blijvenden indruk na. Twee jaar daarna
werd de „Stage Society" gegrond, waarvan de nu overal
bekende Bernard Shaw een van de beduidendste medewerkers is, en sedert is het „Court Theatre" older direelie
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van Granville Barker en Vedrenne het bolwerk
van de nieuwere richting. Zoowel Engelsche als vertaalde
opvoerwaardige stukken en eerstelingen van j onge schrijvers
vinden daar opname en worden op eenvoudige manier door
nitstekende krachten zonder hulp van de een of andere
„Star" vertolkt. En het was in dit theater dat het Irish
National Theatre dit voorjaar een reeks zeer geslaagde
voorstellingen gaf.
Het groote Britsche publiek, met zijn groven kunstzin
en geniis aan intellect, bezoekt echter het Court Theatre
niet wat daar gegeven wordt is niet naar zijn smack.
Stukken die te denken geven, die bestaande toestanden
aanvallen, die dingen bij den waren naam noemen, bevallen
den conservatieven, hoogst prude en conventioneelen Brit
niet, die, zij het nog eens gezegd, alleen naar het theater
gaat voor amusement, dit moge dan gelegen zijn in een
schitterende vertooning of in de innerlijke weelde eener
sentimenteele smart.
Geen wonder dus dat er zoo weinig auteurs zijn die
den cooed hebben, zoo ze al de capaciteit bezitten, om lets
beters te leveren en die het wagen den ban der tooneelconventie te verbreken en de directeuren te dwingen lets
beters en hoogers te geven aan een publiek dat nog
opgevoed moot worden.
Naast al dit middelmatige en onbezielde is het een
waar genot kennis te mogen makers met eene beweging
vol ideaal en leven. De Iersche beweging, met hare
dichters, prozaschrijvers en dramaturgen, in Engeland eerst
kortelings bekend, is voor velen op het vasteland nog eene
totaal vreemde. En toch is zij wel der kennismaking waard,
deze lifting der Celtische Renaissance die sedert eenige jaren
als een merkbare kracht over Ierland gekomen is. Jaren
lang was Ierland's energie en werkkracht geheel geconcentreerd op de politiek. De liefde tot wetenschap, kunst en
poezie, deze zoo beduidende karaktertrek der Ieren, scheen
als afgestorven. Home Rule, en Home Rule alleen beheerschte aller harten en aller zinnen in deze Sturm and
Drang Periode. Maar de val van P a r n ell en van G1 a d-
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stone en de daarmede gepaard gaande conservatieve en
imperialistisch e reactie in Engeland vernietigden op eenmaal
alle hoop en verwachting der Nationalisten in Ierland.
Eene periode van teleurstelling, van ontmoediging, van
gedwongen stilstand en van onderzoeking des harten volgde.
In dien tijd was het dat Ierland gevoelde dat, nu voorloopig alle hoop op politieke onafhankelijkheid vervlogen
was, het op eene andere inanier zijn nationaal gevoel moest
versterken en een anderen vorm moest zoeken om zijn
persoonlijkheid te handhaven. En het vond deze kracht
en dezen vorm in zijn nationale literatuur, in dien schat
van mythen en overleveringen, romances en balladen, die
kostbare nationale schatten, bewaard in de harten der landbewoners. Zoo ontstond in 1890 de Celtische Renaissance.
Ik zal hier niet spreken over het werk van de Gaelic
League, eene der openbaringen dezer Renaissance. Zij heeft
ten doel de herleving van de oude landstaal. Maar alhoewel
in vele districten van Ierland nog Gaelic gesproken wordt
en er in het Westen zelfs districten zijn waar het Engelsch
niet verstaan wordt, Loch is het geen levende taal weer.
De meesten die haar spreken kunnen haar niet lezen of
schrijven. De Gaelic League nu heeft talrijke scholen gesticht om het Gaelic te onderwijzen, zij geeft boeken en
tijdschriften in het Gaelic nit en doet alles wat zij kan
om de oude landstaal weer in zwang te doen komen met
eene liefde, energie en volharding die aller bewondering
waardig is. Maar of zij haar doel ooit zal bereiken P In
Noorwegen waar men de oude landstaal het Deensch Wilde
doen vervangen en in Provence waar de Langue d'Oc den
zoo begaafden F r é der i c Mistral tot voorvechter had
waren de uitkomsten allesbehalve bevredigend.
Op ander gebied echter heeft de Celtische Renaissance
reeds zeer belangrijke vruchten afgeworpen, namelijk door de
herleving der oude literatuur en door de stichting van het
Iersche nationale theater. Om deze uitingen van het Iersch
nationaliteitsgevoel goed te kunnen begrijpen moeten wij ons
eerst eenigermate een idee vormen van het Iersche karakter
zooals zich dat bij den landbouwer, den waren, ouden Ier,
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openbaart. Van een. Engelsch standpunt bezien is de Ier
een arm, onwetend schepsel, traag, bijgeloovig en ten eenenmale onvatbaar voor vooruitgang. Het is waar bij hem
bestaat de drang naar de grootstad niet, noch het verlangen den landbouw voor industrie te verlaten. Het
ideaal voor den Ierschen landman is te blijven waar hij
is en het leven van zijnen vader en grootvader te leven,
met dezelfde verwachtingen, hetzelfde geloof, dezelfde
opvattingen en dezelfde vermaken. Voor dit eenigszins
arkadisch ideaal offert hij alle gedachten aan comfort, en
materieele en moreele ontwikkeling op. Materieele eischen,
gelijk zijn Engelsche buren die hebben, kent hij niet. Hij
teert op aardappelen, leeft in een hut met strooien dak en
slaapt op zijn hooizolder — of in de stal bij zijn vee. Maar
hij heeft andere behoeften den Brit onbekend — geestelijke
en ideale, die voor zijn bestaan absoluut noodzakelijk zijn.
Mogen de eischen voor het materieele leven bij hem
ontbreken of zeer gering zijn, die voor zijn verbeeldingsleven zijn allesoverheerschend. Het onwezenlijke heeft vaak
voor hem meer realiteit dan het materieele. Te leven in
zijne valleien, in het gezelschap zij ner kameraden, met zijne
dorpskermissen, zijne dansen, zijne religieuse verplichtingen
en bovenal in die wazige celtische atmospheer van overlevering en legende, dat is zijn ideaal en eenigst verlangen.
Niets is hem zoeter dan des avonds, om een open vuur
gezeten, te luisteren naar de verhalen van C u c h u 1 a i n,
die twee dagen lang met de zee worstelde totdat de golven
hem bedolven, van Caolt e, die de vesting der Goden
bestormde, van 0 i s i n, die drie honderd jaren door het

elfenland zwerfde, tevergeefs naar vrede zoekende, en van
alle andere helden en heldinnen van deze groote Celtische
phantasmagoria. Het aardsche en tijdelijke verdwijnt dan
voor hem en hij leeft op in eene atmospheer voor hem
wezenlijker dan de meest onbetwiste realiteit van dit leven.
De landbewoner van Ierland is de bewaker van de
rationale literatuur, of liever van alle de schatten van
mythen, legenden, overleveringen, romances en balladen,
waaruit zij bestaat. Eeuwen lang, onder de benardste
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omstandigheden, heeft hij dat there, tooverachtige weefsel
van verbeelding niet alleen ongeschonden bewaard, maar
hij heeft er zijn alledaagsch bestaan mee omkleed, als met
een lichtenden sluier. Geen wonder dus dat Terland, Coen
het zich opmaakte om het geloof en vertrouwen in zij ne
nationale persoonlijkheid opnieuw te doen ontgloren, 14
dien eenvoudigen landbewoner ging zoeken naar de fondamenten en materialen waarop en waaruit het zijn nationale
kunst weer wilde opbouwen.
Van Londen en Dublin, waar de voorvechters der
Iersche literatuur het grootste gedeelte van het jaar doorbrengen om hun brood te verdienen, trekken zij iederen
zomer naar de wildernissen van Ierland. Daar verdwijnen
zij dan voor eenigen tijd tusschen zijn dalen en heuvels,
verkeerende met lands- en visscherslui, de legenden en
verhalen opteekenende, de tradities inoogstende, gewoonten
en g.evoelens bestudeerende en strevende om eenheid en
vorm te geven aan deze rudimentaire doch artistieke erfenis.
Ja er zijn studenten geweest die nachten doorgebracht
hebben op het dak van eene nederige hut om ongezien de
oude Celtische liederen van zekere schaapherders te kunnen
afluisteren.
Synge bracht verscheidene zomers door op het eiland
Arran, levende onder de visschers, hun taal sprekende en
hun voedsel en werk deelende. Yeats, de ziel van deze
Renaissance, schreef zijn „Celtic Twilight" naar de vertelsels
eener oude vrouw uit de provincie Mayo, en de verhalen
van Paddy Flynn, een dorpstype uit Sligo , en zoo zijn
er velen sneer.
Op verschillende manier neemt jong Terland deel aan
de beweging. Sommigen hebben de vertaling op zich genomen en geven oude romances en sager uit de landstaal
in het Engelsch weer. De voornaamste dezer werkers is wel
de hoogst begaafde Lady Gregory die op uiterst bekwame
manier al deze legenden en overleveringen verzameld, vertaald en gearrangeerd heeft in een harmonieus en samenhangend geheel. Zij heeft voor de Herodiaden van Terland gedaan
wat Malory deed voor den ring van Koning Arthur.
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Haar boek „Gods and fighting men" is dan ook een ware
schat voor ieder die zich voor Terland, of voor sagen in 't
algemeen, interesseert. Al lezende gevoelt men zich verplaatst in eene wereld van phantasie zoo rijk en zoo weelderig, van dappere helden en schoone koninginnen, van
onzichtbare kasteelen en van gewesten der zaligen, waarin
het wezenlijke en het onwezenlijke leven op rustige en op
als vanzelf sprekende wijze in elkaar vloeit.
Anderen hebben in deze oorspronkelijke stoffen inspiratie gevonden voor eene kunst die zoowel modern als
origineel is. Dit nu zijn de zangers der Celtische Renaissance 't zij dan episch of lyrisch zooals William Butler
Yeats, of godsdienstig gelijk Lionell Johnso n, of ook
weer mystisch en symbolisch als G. W. Russel 1.
Verder vinden wij de prosateurs, historische romances
opbouwende uit episoden van oude Celtische mythen, op
de wijze van Standish James O'Grady, of schetsen
en novellen schqvende die het leven, de gewoonten en de
mentaliteit der hedendaagsche Ieren analiseeren en bestudeeren.
En hoewel ze allen Ieren zijn — echte Ieren in gedachten, gevoelens en rijke verbeelding — schrijven zij een
zeer schoon Engelsch, dat tegelijk eenigszins de bijzondere
charme van het Gaelic weergeeft. Dit heeft het voordeel
dat hunne werken niet tot een klein kringetje van Celten
beperkt blijven, maar toegankelijk zijn voor het groote
Engelsch lezende publiek. Het in 1892 opgerichte National
Literary Society en het Irish Text Society van 1893 steunen
deze arbeiders in hun werk.
In eene dusdanige beweging, de aankweeking en zuivering van het nationaal gevoel ten doel hebbende, moest
noodzakelijkerwijze het drama — de meest gemakkelijke en
de meest toegankelijke literaire vorm voor de groote massa —
eene groote plaats innemen. Maar het moest een drama
zijn met een zeer speciaal karakter. Engelsche stukken
konden niet gebruikt worden omdat zij toestanden en gewoonten beschrijven die den Ieren gehaat zijn, en betere
buitenlandsche stukken behandelden problemen ten eenen-
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male buiten hun gezichtskring liggend. Het moest een
drama zijn, dat, alhoewel nationaal opbouwend en ontwikkelend, geschikt zou zijn voor een land dat nog niet volkomen
tot ontwikkeling is gekomen en ook aan ontwikkeling en
vooruitgang geen behoefte gevoelt. Ierland is in menig opzicht
ontegenzeggelijk mëer dan achterlijk en ook nog in hooge
mate Paapsch en bigot, hetgeen hoofdzakelijk daardoor
komt omdat het Katholicisme als het beste wapen beschouwd
wordt om het Protestantsche Engeland 'nee te bestrijden.
Home Rule zal volstrekt niet Terland volkomen in de handen
der priesters overleveren, zooals zoovelen meenen deze
zullen integ,endeel hunne macht daardoor gaandeweg zien
verminderen 1). En nooit zal Ierland tot algeheele ontwikkeling komen voordat baar nationaal probleem opgelost is.
A_angezien er nu geen theater was dat aan het gestelde
doel kon beantwoorden, was het noodzakelijk er een te
scheppeu.
Histrionischen aanleg heeft Ierland wel altijd bezeten,
inaar tooneelschrijvers zooals a r q u h a r en C o n g r e v e,
Goldsmith en Sheridan, Oscar Wilde en G. B.
S h a w, alhoewel Ieren van oorsprong, bezitten geen speciaal
rationale eigenschappen en schreven en schrijven voor een
Engelsch publiek. Echte Ieren begonnen nu tooneelstukken
voor hunne landgenooten te schri_jven en men trachtte er
eene geschikte interpretatie voor te vinden. De eerste
poging, die van het Irish Literary Theatre, nmislukte, omdat
de acteurs, Engelsch als ze waren, noch in den geest van
het publiek, noch in dien van de schrijvers konden komen.
In 1902 ontstond echter het Irish National Theatre, dat
sedert met zooveel succes werkte en langzamerhand nu ook
buiten Ierland bekend wordt.
Een zeer begaafd Iersch acteur Mr. W. Fay, verzamelde
een troepje amateurs om zich en begon, krachtig gesteund
door Yeats, Edward Martyn en George Moore,
voorstellingen te geven van stukken voor zijn theater
speciaal geschreven. Hun optreden en hun doel herinneren
1) Zie Bernard Shaw's: Preface for Politicians, in zijn John
Bull's other Island. A. Constable and C o.—Londen.
O. E. X 1
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ons zeer sterk aan het streven van Antoine met zijn
Theatre Libre te Parijs. In het eerst hadden zij met groote
moeilijkheden te kampen. Het Nationale Iersche Theater,
dat uiting zou geven. aan het dramatische genie van het
y olk had om te beginnen geen gebouw waarin het kon
optreden. Doch dit was geen overwegend bezwaar. Men
toerde rond van stad tot stad, spelende in zalen of particuliere vertrekken, zonder tooneel of decors, vaak zelfs zonder
de noodige costuums. Deze laatsten werden gemaakt door
de actrices zelve, naar ontwerpen van Mr. Robert G r eg o r y, een artist. Zij werden en worden vervaardigd uit
de incest eenvoudige en goedkoope stollen die men maar
vinden kon, maar zij munten uit door schoonheid van lijn
en kleur, en zijn sours zeer rijk in de fraaiste borduursels
naar oud Iersche patronen. Miss Sara Allgo o d, eene der
eerste actrices schreef mij over deze costuums onlangs het
volgende : „the ladies of the Co. used to make their dresses
during the hours of rehearsal, with the occasional help of
a professional dressmaker, that is, any one member who
was not rehearsing would take up some part of a dress
and start to - embroider it, or do something to further
the work, then, when her turn came to go on the stage,
another would take it up and perhaps finish what she had
started. I think at that time, it is nearly six years ago, we
were one of the happiest little crowds of people one could
meet. I need not say we were frightfully poor, and I remember
our joy when we were able to hire a gas stove that would
heat the room and boil a kettle at the same time", etc.
Deze toestand duurde twee jaar lang totdat Miss
Horniman, eene vurige bewonderaarster van Ierland in
Louden, een oud theater te Dublin opkocht, het geheel
voor hare kosten liet restaureeren en het daarna aan de
Vereeniging ten geschenke gaf. De geheele restauratie en
decoratie van het Abbey Theatre, zooals het genoemd is,
werd uitgevoerd door Iersche vaklui en aan artisten werd
daar gelegenheid gegeven op verschillend gebied proeven
hunner bekwaamheid te leveren. Groote dankbaarheid aan
Miss Horniman vervult nu nog de harten dezer dappere
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voorvechters die aldus hunne grootsche plannen van een
nationaal theater in een eigen gebouw verwezenlijkt zagen.
Alhoewel er toen betere tijden aanbraken toch moet nog
steeds de grootste zuinigheid in acht genomen worden,
want al ziejn de salarissen zeer laag en worden de onkosten
zooveel mogelijk beperkt, de ontvangsten zijn ook vaak
maar gering. _Maar het is dien enthusiasten niet om gewin
te doen en men moet ze hebben zien spelen en men moot
ze persoonlijk hebben leeren kennen om het mooie van
hunne opoffering en van hun enthusiasme ten voile to
kunnen beseffen.
In eene opvoering treft zoowel de soberheid der décors
en de prachtige harmonie der kleuren, als de uitstekende
dictie en het veelgevend acteeren. Ye at s, de ziel der
beweging, geeft hun veel goeden raad en treedt vaak als
r4gisseur op. „Een achtergrond", zoo zegt hij, „moet in 't
algemeen maar van eene kleur zijn, zoodat de spelers, waar
zij ook geplaatst zijn, er mee kunnen harmonieeren en
tevens onze attentie boeien. In andere woorden, hij moot
ontworpen worden, niet op de manier waarin men in gedachte
een landschap ontwerpt, maar alsof het de achtergrond ware
van een portret." Doze eenvoud wil hij ook in het acteeren
hebben; „wij moeten van tijd tot tijd de bewegingen die
het oog ziet vervangen door edeler bewegingen die het
hart ziet, die rythmische bewegingen welke in onze verbeelding schijnen op to wellen van uit een dieper liggend
en geheimer leven dan dat van onze individueele ziel".
Ook op uitstekende dictie en cadence wordt strong gelet
en het is een waar genot die melodieuse Iersche stemmen
te hooren, nu vol gloed, dan weer vol weemoed, maar altijd
bezield en altijd passend. Dit vomit zulk een groot contrast
met het Engelsche tooneel waar zooveel gemaakts is. Maar
hoe kan men dit ook anders verwachten van eene natie
die van haar jeugd af gedrild wordt alle gevoel te verbergen
en die in ijzige onverstoorbaarheid veel van haar kracht
vindt ? De bewegingen en dictie van een Engelsch speler
zijn altijd correct omdat ze bestudeerd zijn maar ze zijn
nooit spontaan of natu-urlijk. Ironie gaat hem nog het

132

DE IERSCHE BEWEGING.

beste af, maar in eene komische rol wordt hij meestal
grotesque en in een sentimenteele vaak gewoonweg belachelijk ; hij declameert dan op zingenden toon of schreeuwt.
In liefdesseenen wordt bijna altijd geschreeuwd, waarschijnlijk
om met uiterlijke beweging goed te maken wat er aan
innerlijke passie ontbreekt. Natu.-urlijk zijn hierop gelukkige
uitzonderingen, maar over 't algemeen kan men met recht
beweren, dat de Engelschman geen geboren acteur is, terwijl
de Ier dit wel is. Hij gevoelt en weet uitdrukking aan zijn
gevoel te geven. Men wordt getroffen door de groote fijnheid en zekerheid waarmede deze slechts weinig geschoolde
spelers en speelsters de kleinste nuanceeringen in stemmingen
weten te vertolken, zoowel in treur- als in blijspel. Zij
verstaan het zich geheel in hunne rollen te verplaatsen..
Het gecompliceerde Iersche temperament dat, hoewel zeer
droomerig en bijgeloovig, tevens toch ook zeer spotziek en
ironisch is, komt hun hierbij goed te stade. Sommige
hunner blijspelen zijn dan ook alleramusants en borrelen
over van dat zekere onbetaalbare ,„Irish wit" en van die
onberekenbare dolle uitvallen, waarvoor de Ieren zoo.
bekend zijn.
Het meest indruk maakt echter wel de meesterlijkeinterpretatie van het bovennatuurlijke in sommige der stukken, door eene beweging, door eene intonatie, of soms door
de geheele atmosfeer waarin het stuk vertolkt wordt..
Psychische conflicten en geestelijke stroomingen worden
ten tooneele gevoerd op eene manier die den toeschouwer
soms overweldigen. Alhoewel zijn lichamelijk oog slechtsweinig te zien krijgt, is hij zich toch volkomen bewust van
de onbelichaamde en onzichtbare machten die werkende
zijn. Die machten waarvan Yeats zoo school]. zegt : „disembodied powers whose footsteps over our hearts we call
emotions".
Alvorens nog jets over de schrijvers en de stukken te
zeggen, moet er nog eene bizonderheid vermeld worden di&
den buitenlander zeker opvallen zal. Dit is het in vele
stukken voorkomende „keening". Keening is eene soort van
melodieus weeklagen dat in Ierland nog algemeen in zwang-
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is bij begrafenissen. Het is een geluid dat het midden
houdt tusschen huilen en zingen, met eene snikkende
cadence, soms woest opstormend, soms intreurig wegstervend
'en over 't algemeen zeer aangrijpend. Het heeft geen
woorden maar het is een soort o-klank. Nog levendig staat
mij voor den geest een donkere regenachtige Decembernamiddag waarop we rond een heldervlammend open vuur
zaten als eenige verlichting, en eene der actrices na het
half vertellen, half neurien, eener treurige Iersche levende
op eens in deze weeklacht uitbrak, eerst zachtkens en
gedempt, doch daarna al woester en hartstochtelijker totdat
het geheele vertrek vervuld was met een bovenaardsche
noodkreet en de vuurvlammen, als het ware zich terugtrekkende voor zooveel leed, het zoo nu en dan maar
waagden
schuchter een flakkerenden. lichtstraal over het
b
zich langzaam wiegende lichaam der rouwklaagster te
werpen. Ook op het tooneel werkt dit keening zeer aangrijpend , als woorden of daden geen uiting meer kunnen
geven aan de volheid van smart en wanhoop is deze ware
zielenschrei een indrukwekkend einde eener tragedie.
Zoo vertolken dan deze spelers de werken voor hun
tooneel geschreven. Deze werken zijn blijspelen, of drama's
in een akte, en behandelen zoowel historische, legendarische,
als alledaagsche onderwerpen; de aspiraties en teleurstellingen,
de droonien en de herinneringen, het lief en het leed van
het yolk worden beschreven. De toon is of satirisch of
zeer ernstig. Het is zulk eene nationale en algemeene beweging dat allerlei soort menschen er aan meewerken :
dichters, letterkundigen, jonge meisjes, ja zelfs priestess
hebben stukken geleverd. Hoewel vele dezer producties
zwak en ietwat primitief van constructie zijn, de dialoog
is meestal goed en natuurlijk en er naar strevend uiting
te geven aan wat schoon en edel is.
Het zou te ver voeren de verschillende schrij vers en
schrijfsters dezer dramatische uitingen hier te besprekeii,
maar twee daarvan, Synge en Y e a t s, verdienen speciale
vermelding. Yeats is niet alleen de ziel der beweging,
hij is er tegelijkertijd het levende symbool van. Kent men
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hem en zijne werken dan ke pt men de quintessence der
Celtische Renaissance. Terland heeft nooit een zanger
bezeten die met grooter waarheid, en tegelijkertijd met
grooter bescheidenheid, haar geheimenis en innerlijke charme
geopenbaard en in woorden gebracht heeft. Dat weeinoedig
verlangen naar het onbereikbare en onzichtbare, dat levee
in droomen, dat realiseeren van het onwezenlijke en die
kalme gelatenheid der Ieren hebben in hem eene zuivere
expressie gevonden. Hij is de mystieke zanger en de
ziener van zijn land geworden en van hem geldt terecht
dit schoone Fransche gezegde : „Pideal a plus de realite
que les realites et les soi disant „necessites" de la vie
presente". Zijne geheele persoonlijkheid drukt dit dan ook
uit. Slank en tenger van gestalte, met een lang ovaal
typisch Iersch gezicht, ingevallen wangen, spitse kin, en
een bos haar, zijne bleeke maar toch nog jeugdige
trekken overschaduwend, staat hij daar voor u. Maar wat
het meest treft zijn zijne oogen, twee donkere, diepliggende
oogen van wonderbaarlijken vorm, somber en droonierig
ver voor zich uitstarende als ziende de onzienlijke ding en.
Het is alsof zijn geheele wezen nit die oogen bestaat ; al
het andere valt er bij weg. Mij was het alsof ik maar
steeds naar die wondere oogen moest zien, alsof ze
mij magnetisch aantrokken ; al het andere scheen mij
daarmee vergeleken zoo banaal in die groote salon vol
van menschen waar ik hem leerde kennen. En toch is
Yeats geen poseur, of streeft hij naar effect. Het best is
hij met een paar vrienden als hij aan zijne rijke phantasie
den vrijen loop kan laten en het is weldoend zoo nu en
dan opeens zijne groote liefde voor Ierland en zijn geloof
in Ierland to zien opvlammen. Yeats is een zeer buitengewone coinbinatie van mysticus en sociale hervormer ; geheel onvereenigbare en tegenstrijdige opvattingen en principes levee vriendschappelijk in zijn rijk gemoed. Als
droomer, verteerd door een drang naar het bovennatu-urlijke
heeft hij eene voorname negeering van al het aardsche en
is hij een quietist in den waren zin des woords. Geestelijke
openbaringen zijn voor hem hoofdzaak en hij predikt een
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levee z66 ingericht en z66 los van al het aardsche dat deze
openbaringen er het essentieele van kunnen worden. Maar
toch ziet hij zelf het gevaar hier wel van in. „It is perhaps
well that so few believe in it", zegt hij 1), „for if many
did, many would go out of parliaments and universities
and libraries and run into the wilderness to so waste the
body, and to so hush the unquiet mind, that, still living,
they might pass the doors the dead pass daily", etc. Moraliteit wordt voor hem eene kleinlijke conventie op praktisch
nut gebaseerd, waarmee het zieleleven niets te maken heeft.
Gelijk Maeterlinck vroeger, meent hij dat de ziel als
zelfstandig en afgescheiden wezen niet beinvloed of bevlekt
kan worden door de zonden van het lichaam en predikt
hij eene algeheele overgave aan de passie en impulsie van
het oogenblik. Geesteqk genot en geluk is zoowel te
vinden in ascetisme, als in een toegeven aan begeerte, zoowel in de Heilige Graal, als in het wijnvat.
„And blessedness goes where the wind goes,
And when it is gone we are dead;
I see the blessedest soul in the world
And he nods a drunken head." 2)

Maar naast zulke theorieen, die hij ontwikkelt iii zijne
„Ideas of Good and Evil" en in andere geschriften, bestaat
er een totaal andere Yeat s. Yeats de patriot en hervormer, vervuld met innige liefde voor zijn poetisch land,
altijd klaar staand oni te helpers met raad ell daad in iedere
practische beweging die het welzijn van zijn geliefd Ieriand
ten doel heeft, is een geheel andere persoonlijkheid dan
de Yeats IT zooeven getoond. De droomer maakt plaats
voor den man van praktijk en veel, zeer veel, is Ierland
aan hem verschuldigd. Toch zijn zijne beste gaven aan zijn
land wel zijne literaire producten, iii proza, poezie en
tooneelstukken. Zijn proza omvat zoowel verhalen, schetsen
en volksvertellingen, als literaire kritieken, terwiji zijne
verzen deels episch, deels waiver lyrisch zijn. In deze alien
vindt men weer terag deze mystieke drang, dit hooger
1)

Ideals of God and Evil.

2)

The Wind among the Reeds.
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stellen van het oneindige en onzichtbare boven het aardsche
en bereikbare. Hij laat een koning zijn scepter en aardsche
heerlijkheid ruilen voor een zak van droomen :
Druid
What would you ?
Fergus
I would be no more a king,
But learn the dreaming wisdom that is yours.
Druid
Look on my thin gray hair and hollow cheeks,
And on these hands that may not lift the sword,
This body trembling like a wind-blown reed.
No maiden loves me, no man seeks my help,
Because I be not of the things I dream.
Fergus
A wild and foolish labourer is a king,
To do and do and do, and never dream.
Druid
Take, if you must, this little bag of dreams;
Unloose the cord, and they will wrap you round

1).

Zijne lyrische pokie . vloeit over van de schoonste
symbolen. Soms zijn deze wel wat ver gezocht en verlangen
zij een celtisch temperament om wel verstaan to worden,
maar vaak komen ze tot ons als kinderen van onze eigene
verbeelding.
Beloved, gaze in thine own heart,
The holy tree is growing there;
From joy the holy branches start,
And all the trembling flowers they bear.
The changing colours of its fruit
Have dowered the stars with merry light;
The surety of its hidden root
Has planted quiet in the night;
The shaking of its leafy head
Has given the waves their melody,
And made my lips and music wed,
Murmuring a wizard song for thee.
There, through bewildered branches, go
Winged Loves borne on in gentle strife,
Tossing and tossing to and fro
The flaming circle of our life.
1) Fergus and the Druid.
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When looking on their shaken hair,
And dreaming how they dance and dart,
Thine eyes grow full of tender care :
Beloved, gaze in thine own heart

1).

Na dit bezingen van een innerlijk leven, na dit loflied
op een innerlijk visioen, verwondert het ons niet Yeats
verder te leeren kennen als een dramatisch hervormer, als
een verklaard vijand van het Britsche tooneel met al zijn
uiterlijkheden_ en al zijn geniis aan innerlijke waarde. Hij
steunt het Iersche theater niet alleen met zijn pulp en
zijne practische raadgevingen, hij heeft er ook voor
geschreven. Zijn „Countess Cathleen" was een van de
twee stukken waarmee het Irish Literary Theatre hare
proefneming begon. Hoewel toen slecht vertolkt door
Engelsche acteurs had het Loch een groot succes nog
nooit was er een drama in Ierland opgevoerd zoo geheel
doortrokken van den geest des lands. Het speelt in het
Ierland van den vroegeren tijd gedurende een van de vele
hongersnooden die het land of en toe teisterden. Sommigen
sterven onder het aanroepen van Gods naam, anderen
uitroepende : „God en de heilige Moeder zijn slapende",
verkoopen hunne zielen aan als handelaars vermomde demonen en koopen brood voor het verkregen geld. Countess
Cathlee n, met innerliike ontferming bewogen over de
ellende van haar yolk, geeft rijkelijk van hare schatten om
het voor tijd en eeuwigheid te redden. De demonen woedend
dat zij in hunne helsche ondernemingen gedwarsboomd
worden stelen daarop al hare bezittingen. Tot wanhoop
gebracht door het lijden om haar heen besluit de gravin,
ten einde raad, dan maar haar eigen ziel voor groot geld
den demonen te verkoopen. Zij lenigt hiermede het lijden
harer landskinderen doch verbeurt tevens, naar zij meent,
haar eigen heil. Een visioen aan het eind van het stuk
toont echter dat zij gerechtvaardigd is daar God de beweegredenen des harten en niet de daad. oordeelt. Deze legende
is een bijzonder mengsel van godsdienst en bijgeloofonaar
daardoor joist typisch Iersch. In Ierland zijn Christendom
1) The two Trees.

138

DE IERSCHE BEWEGING.

en Paganisme nog onscheidbaar door elkaar gestrengeld
en heerschen zij gezamenlijk in iedere hut en in ieder hart.
Is er in de „Countess Cathleen" eene daad van zelfopoffering die puur christelijk is, in de „Land of Heart's
Desire" voert het paganisme den boventoon. Het handelt
over eene jonge vrouw die, ontevreden en onvoldaan in
haar huwelijksleven, al maar droomt, en al maar verlangt
naar het onbekende, naar een leven van wind en golven,
totdat zij ten slotte door de elfen ontvoerd wordt. In
toon herinnert het ons eenigszins aan den ErlkOnig. Nair e
hoort steeds duidelijker de loktoonen der elfen en wordt
steeds moeder en zatter van haar toch zoo gelukkig huiselijk
leven, terwijl Shaw n, de man die haar aanbidt en op de
handen draagt, maar niets begribt van hare onrust en
haar verlangen naar een land :
„Where beauty has no ebb, decay no flood
But joy is wisdom. Time an endless song."

Het is een van de beste fairy-tales 1) die Yeats geschreven heeft; zijn stof daartoe vond hij in volksoverleveringen
waarin elfen jonge bruiden stelen.
Behandelen deze twee stukken onderwerpen dierbaar
aan het Iersch gemoed, niet minder doet dit „Cathleen (ni)
Hoolihan". Alhoewel het slechts uit eene akte met eene
scene bestaat, zond de opvoering, in 1902 in het Abbey
Theatre to [Dublin, een golf van enthusiasme over gansch
Ierland. In een hut vinden wij den jongen Michael
Gillan e, zijne braid Delia Cahe 1, met wie hij morgen
trouwen zal, zijn vader Pete r, met innig genot de zak
met geld — de bruidschat van Delia — streelende, en
anderen verheugd en tevreden bijeen , in een woord een
gelukkig huiselijk tafereel. Allengs komt er echter een
gevoel van onrust, een voorgevoel van iets onbekends, van
iets tragisch over allen. De deur gaat langzaam open,
eene oude vrouw treedt binnen en zet zich aan den haard.
Op doffen toon verhaalt zij hoe zij door vreemdelingen van
1) Anderen zijn: A Faery Song. The Stolen Child
The man who dreamed of Fairy Land.
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huis en erf verjaagd is en hoe men haar hare vier schoone
weiden 1) ontstolen heeft. Zij vertelt, zucht, en zingt een
aangrijpend treurig lied, dat diepen indruk op allen maakt.
Toch is zij niet zonder hoop. Velen beminnen haar nog,
maar die haar beminnen moeten bereid zijn zich geheel
voor haar te geven. „It is a hard service they take that
help me. Many that are red-cheeked now will be palecheeked ; many that have been free to walk the hills and
the bogs and the rushes will be sent to walk hard streets
in far countries ; many a good plan will be broken ; many
that have gathered money will not stay to spend it ; many
a child will be born, and there will be no father at its
christening to give it a name. They that had red cheeks will
have pale cheeks for my sake ; and for all that they will
think they are well paid." Men ziet hoe de jonge Michael
geleidelijk onder haar invloed komt en als zij ten slotte
de hut verlaat, even geheimzinnig als zij binnentradt, volgt
hij haar als gehypnotiseerd. Plotseling weerklinken er
vreugdekreten buiten. Het is 1798 en de Franschen landed
in Killala Bay. Tevergeefs tracht Deli haren bruidegom
aan hare zijde terug te roepen, met de anderen rent hij de
fransche bevrijders tegemoet. Een klein jongetje komt dal"
binnen en op de vraag van den ouden Peter of hij eene
;trine oude vrouw het pad heeft zien afgaan, antwoordt de
kleine Patrick : „I did not, but I saw a young girl, and
she had the walk of a Queen". Dit stuk werkt buitengewoon
machtig in zijne schitterende vertolking door de Iersche
spelers en men kan zich denken welke de uitwerking moet
zijn op vaderlandsche Ieren, wier liefde voor hun land
hun boven alles gaat.
Van Y e a t s' andere tooneelwerken voeren twee ons
terug in den helden ti.jd : „Shadowy Waters" en „On Baile's
Strand". Zijn „Pot of Broth" is de eenige comedie en staat
als oolijke grap geheel op zichzelf „The Hour-Glass : A
Morality" geeft ons weer een typischen blik op Yeat s'
gemoed. Den gek toch, die, niettegenstaande alle bewe1) Be vier k artieren van lerland.

140

DE IERSCHE BEWEGING.

ringen van zijnen meester dat negatie alles is, to ch blijft
gelooven, en die door al de anderen uitgelachen en bespot
wordt, maakt hij ten slotte den redder van dienzelfden
meester : het geloof bij intuitie stellende boven het ongeloof
door de rede.
Zijn langste en tevens minst pakkende werk is „Where
there is Nothing", een prozadrama vol van mystiek. Paul
Ruttledge een rijk landbezitter, zat van zijn weelderig
leven, verlaat alles en sluit zich aan bij een troep zigeuners,
hun leven en bovenal hun haat voor alles wat wet, regel
en organisatie is deelende. Door ziekte wordt hij genoodzaakt
toevlucht te zoeken in een klooster, waar hij door overdreven penitentie en devotie zijnen Vader in den Hemel
tracht te zoeken. Weld.ra wordt hij door zijne geestelijke
eigenschappen leider in het klooster en verkondigt de leer
dat de eenige weg tot het Oneindige voert over de rumen
van alle wet, theologie, philosophie, wereldlijke en geestelijke
instellingen. Zijne leer, en vooral zijn fanatiek enthusiasme
gewinnen hem z6Ovele aanhangers dat hij ten slotte, in
eene zeer pakkende kerkscene, door den superieur verbannell
wordt. Met de broeders die hem gevolgd zijn wil hij nu
eene nieuwe sekte, die der verwoesters stichten, dock ziet
dan in dat ook dit zonder organisatie en wereldlijke macht
niet gaat. „I was forgetting, we cannot destroy the world
with arms; it is within our minds that it must be destroyed — it must be consumed in a moment inside our
minds", zoo zegt Zijne leeringen wekken ten laatste
z66 zeer den afschuw en woede der boeren op dat zij hem
steenigen. Blijmoedig en gewillig ondergaat hij den dood
en zijne laatste woorden zijn : „Remember always, where
there is nothing there is God". Sabin a, het zigeunerwijf,
dat hij getrouwd heeft, knelt neer bij zijn lijk en het
gordijn valt. Dit zijn de korte trekken van een zeer onbevredigend stuk waarin Yeats getracht heeft een woest
geestelijke revolutie te dramatiseeren, of moot Engeland
gedacht worden als de personificatie van alle wet, regel en
organisatie en is dit stuk eene verheerlijking van de
ontembare Iersche wetteloosheid Onder zijne verdere tooneel-
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stukken verdient „Deirdre", een drama in vers, vermelding,
waarin hij op tragischen Loon den zelfmoord van D e i r d r e
bezingt die, liever dan met koning Cone hub ar te trouwen,
zich doodt op het lijk van hared beminde. ook dit stuk is
vol van geheimzinnige en bange voorgevoelens en werkt
dramatisch zeer goed. Men vraagt zich echter wel Bens af wat
voor werk Yeats verder in de toekomst zal leveren en of
hij ook waarlijk een' helpenden en opheffenden invloed zal
hebben op het land dat hij zoo vurig bemint P
Een ander beduidend schrijver is de onlangs overledene
J. M. Synge, die op meesterlijke wijze Iersche karaktertrekken in zijne spelen gepersonifieerd heeft. Het is echter
jammer dat bijna alle deze Ieren juist de slechte en belachelijke kanten hunner landgenooten tot onderwerp gekozen hebben. Dit vindt men vooral zeer sterk in Sy n g e.
In zijn „The Well of Saints" behandelt hij twee oude blinde
landloopers, man en vrouw, die tevreden samen langs den
weg leven en gelukkig zijn omdat ze elkaars uiterlijk voor
zeer school" houden. Een rondtrekkend heilige geneest hen
van hun blindheid, met het gevolg dat ze voor elkaar met
afschuw vervuld worden. De man loopt dan mooie meisjes
na, die echter niets van hem weten willen en betreurt dat
hij nu werken moet voor zijn brood en geen aalmoezen
meer krijgt. Beiden verlangen naar hun vroeger geluk terug
en ten slotte worden hunne gebeden verhoord. Als de
heilige dan weer voorbij komt en het yolk er op aandringt
het paar nog eenmaal te genezen, willen de blinden er
eerst niets van hooren. Eindelijk stemt de vrouw er in toe
en de man doet dan alsof ook hij gewillig is weer ziende
te worden. Maar als de heilige het kannetje met de laatste
droppels water uit de heilige bron opheft om hem er mee
te genezen, geeft hij opeens, op goed geluk af, er een slag
tegen, zoodat het op den grond valt en al het genezend
water verspild wordt.
Zoo heeft Synge meer tooneelstukken geschreven
waarin hij het irrationeele en buitensporige in zijne landslieden op de kaak stelt. Zijn doel hiermee is wel om zijne
toehoorders te denken te geven en ze tot inkeer te brengen,
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maar de stukken zijn ook weer te amusant om veel indruk
te maken. In eene voorrede voor zijn „Playboy of the
Western world" zegt hij : „The drama is made serious, not
by the degree in which it is taken up with problems that
are serious in themselves, but by the degree in which it
gives the nourishment, not easy tot define, on which our
imaginations live".
Het best is hij in zijne drama's waarin bange voorgevoelens den boventoon voeren; deze weet hij meesterlijk te
vertolken. Als zoodanig is dan ook wel „The Riders to
the Sea" S y n g e s meesterstuk te noemen. Niet alleen op
de planken voldoen zijne stukken, ook tot lezing leenen
zij zich zeer goed. Zij zijn vol rijke poetische uitdrukkingen, zooals ze nu nog door het Iersche yolk gebruikt
worden, maar zooals wij ze nu nog alleen maar in sonnetten aantreffen. Zijn dood, eenige maanden geleden was een
gevoelige slag voor het Iersche theater waarvan hij een
der bekwaamste en rijkste medewerkers was.
Behalve deze twee behandelde auteurs zijn er echter
nog zoovelen die door hunne werken de bespreking overwaard zijn en die op waardige wijze medehelpen aan deze
nationals en literaire beweging. Men kan wel zeggen dat
in dezen tijd dit de eenige literaire beweging is die leven
heeft en waarin toekomst zit in geheel Groot-Brittanje.
Moge zij door de bestudeering en waardeering parer werken
ook in Holland eenige sympathie vinden.

ANONYM US
DOOR

A. S. C. WALLIS.

Men heeft in Budapest een eigenaardig standbeeld
opgericht een standbeeld voor iemand, van wiens levee
men niets weet, en wiens naam zeifs men niet kent, voor
iemand die zich den schrijver van koning B el a — men
weet niet Béla III of IV — noemde, en die, waarschijnlijk
een geestelijke, tevens de Nelis Stoke van zijn yolk is
(Yeweest. Om de verdienste van den onbekenden creschiedschrijver, wiens werk nog steeds geraadpleegd wordt, in
herinnering to houden, wijdde men dit monument aan de
nagedachtenis van den „Anonymus".
Wat kon, zoo vroegen al de kloosterlingen,
Toch de oorzaak zijn, dat koning Bela's keuze
Zich juist op broeder S t e fa a n had bepaald
Hun broeder St efa a n, aller zondenbok,
Aan elk tot spot, geroepen aan het hof
En uitverkoren daar tot de eereplaats
Van 's konings schrijver„ dus van zijn vertrouwde !
Ja, 't was een Bijbelsch woord : „de minsten zullen
Eens de eersten zijn", maar in 't gewone leven.
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Zag Been van hen nog ooit de vetste befell
Verdwalen naar de hongerigste monden,
— Aileen wat eigen jacht had, at fazanten —
En nu zou hij juist 't allerfijnst gebraad
Zich voorgezet zien, die wellicht fazanten
Voor kraaien at.
Want wie was broeder Stefaan?
Dat hij geleerd was, zij geloofden 't gaarne,
— Dingt men soms of op waar, die men niet koopt ? —
Maar aan een hof, waar 't kleed sneer dan de drager,
De fraaie schede sneer geldt dan het zwaard,
Wel, ieder hunner scheen daar weer te passen,
Dan juist die 4ene, dien men er beriep.
Was — grootste afwisseling in hun eentonig,
Het heden steeds naar 't gisteren plooiend leven
Er buurtbezoek tot hen gekomen, altoos
Had broeder St efaan's pij dan scheef gezeten,
Bedekt met afgeveegde inkt, en de abt
Had zich beschaamd gehaast hem naar zijn cel
Terug te zenden en zijn perkamenten.
Dacht hij misschien zijn opwachting aan 't hof
Ook op die wijs te maken ? Dacht hij soms
Dat ook aan 't hof men maar te laat mocht wezen,
Zooals bij 't wederkeerig gastbezoek
Aan de adellijke heeren in den omtrek
Steeds slede of wagen waren weggereden
Eer broeder S t e fa a n klaar kwam P Broeder S t e fa a n
Was als een klok, die altoos achterliep,
Geduldig mikpunt aller spotternij.
Geduldig ? Wie hem door de kloostergangen

Schuw heen zag sluipen als een stomme bede
Om onbeinerkt te blijven, moest het denken ,
Zijn stille cel wist beter. De eenzaamheid
Wist hoeveel wrok, die zich niet uiten dorst,
Hem op de lippen brandde, hoeveel trots
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Die schijn van needrigheid verborgen hield.
Wel kende hij het steken van dien glimlach
Waarmee hem de andren plachten ga te slaan
Of ze steeds wilden zeggen : „wees als wij ;
Waarom zoo anders toch ?" Hij kon niet zijn
Als zij, niet met hen luistren naar 't verhaal
Der jacht op beer of wildzwijn, dat hun oogen
In hoogste spanning schitt'ren deed, hij kon
Geen kreet van blijdschap of verwondring slaken
Wanneer een reuzenvisch werd opgehaald.
De broeders waren zeker, dat hij niet
Te zeggen wist, welk wild men had geschoten,
Noch van een visch de maat nam met zijn blikken ;
Zijn blikken straalden slechts, wanneer hij 't stof
Afblies van de oude perkamenten rollen
Die — ongerept zoo hij hun rust niet stoorde, —
De planken vulden van de boekerij,
Of als een gast uit meer geleerde kloosters
Hen op kwam zoeken, en hij, die in 't heden
Als een verdoolde was, dien in 't verleen
Tot gids kon zijn.
Want daarin was hij thuis,
Gelijk de broeders — meer met medelijden
Dan met bewondring — te getuigen plachten.
Hij kende oude keuren, handlend over
Veel rechten en veel plachten, waar zij nooit
Zich 't hoofd mee braken, wist wat de kronieken
Van oude dagen meldden, at met graagte
Beschimmeld brood, zooals hun abt het noemde,
Die zich bij 't versche brood, het heden, hield. —
Men had er immers niets aan, of men wist
Hoe iemand leefde, die nu toch al dood was.
Wat scheelde 't hun, of A r p a, d of een ander
Hun rijk gesticht had, zoo men hen maar vredig
Er wonen liet en rustig 't hunne houden ;
Of koning Ladislaus de Kumanen
Had overwonnen, niet met hen in strijd ;
Ja, wat zelfs scheelde 't hun, of Koloman,
0. E. X 1
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Dien 't yolk nog steeds den „boekenkoning" noemde,
Gezegd had, en men prees hem om dat woord,
Dat velen had gered : „er zijn geen heksen,
Hoe zou ik iemand dus vervolgen mogen,
Om wat men niet lean wezen 2" Nu, zij waren
Niet wreed en wenschten niemand te vervolgen,
Maar dat er heksen waren — of men 't wist,
Wanneer men jaagde en vischte. Want ging 't soms
Met rechte dingen toe, als men gedurig
Misschoot, of wel de netten optrok leeg 2
Ging 't soms met rechte dingen toe, wanneer
Een koe geen melk wou geven I'
„'T ligt aan 't vOer,
Of aan de stalling", zei dan broeder Ste fa a n,
Die nooit naar vOer of stalling keek, maar zeker
Dat ergens had gelezen, mooglijk wel
In een geschrift der wijze non Hr o s wit h a.
Hij kneep de melkster nooit eens in 't geniep,
— 'T was Loch zoo'n glunder meiske, — in de wangen,
Maar sprak men van die oude non Hr o s w i t h a
Van Gandersheim, keek hij met stralende oogen,
Als een verliefde, en prees haar hoogbegaafd,
„Een uitverkoorne voor den Heer, een vat
Vol van genade". — „Ik houd meer van vaten
Vol wijn", had broeder T as silo, de spotter,
Gefluisterd. — Jai, hij las al wat in letters
Geschreven stond, maar wat het leven niet
In letters neerschreef, daarvan wist hij nets.
Hij had 't geluk niet count te kunnen slaan
Uit 't wetensgoud, dat in zijn binnenst rustte.
Hij was een lamp, die in 't verborgen brandde,
— En zelden valt op zoo verborgen lampen
Een zienersblik, die waarneemt dat ze stralen —
Lichtgevend enkel over 't perkament
Waarbij hij peinzend neerzat in zijn eel.
Want niet zoodra greep hij de pen, of al
Zijn schuchterheid viel van hem of als schellen.
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Dan voelde hij, die onder zijn gelijken
Niet thuis zich voelde, thuis zich onder vorsten,
En ging als een vertrouwde om met hen
Wier daden de geschiedenis had geboekt.
'T was hem, als zat hij in hun raadzaal aan,
En zei wat hun te doen stolid. De enge eel
Werd tot paleis, en zij die spotten dorsten,
— Hij zag met trots van weten neer op hen,
De onwetenden — deed hij de hoofden buigen
Waarover hij, zich heerscher voelend, heenging;
Verdrukkersdroom zooals verdrukten droomen,
In onmacht felst op overmacht belust.
Slechts een ding was ook in zijn stille eel
Hem soms tot stoornis. Nooit kon hij er de oogen
Opslaan naar 't kruisbeeld, hangende aan den wand,
Of hij moest tevens ook de woorden lezen :
„Gewerkt te hebben, dat zij u genoeg".
Een vroegere bewoner had — won hij
Zich zelf, of hen die na hem komen zouden,
Die spreuk tot les doen zijn ? — ze daar gegrift,
En immer boeiden zij zijn aandacht, immer
Was de eenvoud van die woorden hem tot grief.
Zoo wordt soms 't pralend pronkgewaad beschaaind
Door 't sober kleed, dat meer niet wenscht te schijnen,
Als hem die spreuk beschaamde, of steeds Naar schrijver
Hem aanzag met de vraag : „was van ons beiden
Ik niet de rijkste, wi.j1 ik niets meer vroeg ?
Gil arme, wanneer zult ook gij als ik
Den grooten glimlach leeren, die vergeeft,
Als goud gesmaad, en koper wordt geprezen7".
Wel ver nog was die glimlach van zijn. lippen,
Die de alsem drenkte van verkropte woorden
Vol bitterheid, al dachten ook de broeders
Gansch onbewust hem van hun blik en lach,
Onnoozel schier door overmaat van weten.
Ook toen hun 't eervol koninklijk bezoek
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Werd aangezegd, wijl koning B 61 a wenschte
Een schrijver uit te kiezen onder hen,
Had de abt zich bij zijn zorgen voor het maal,
Waarmee de kloosterkeuken zich moest eeren,
Bezwaard gevoeld : hoe 't zou met broeder S t e f a a n,
Nu — allereerst verzet van den gedweee, —
Hij 66k den vorst wail zien, en men hem dus
Niet in zijn eel kon laten I"T stond te vreezen
Dat, zoo de koning hem iets vragen mocht,
Hij zich belachelijk maken, spreken zou,
Zooals men niet met hooge heeren sprak.
Vandaar dat de abt, Coen hij den vorst de broeders.
Had voorgesteld, van Stefaan had gezegd
„Dit, Majesteit, is onze broeder wijsgeer,
Die dag en nacht in oude schriften leeft",
Maar daarna snel 't gesprek had afgeleid
Op de and'ren, blij dat koning B 61 a zeker
Niet verder letten zou op hun geleerde,
Dien men aan 't verste eind' der koningstafel,
Waar hij wel minst in 't oog viel, had gezet.
Doch evenmin als zich de ervaren bouwer
Vergist in 't soort van steen, dat hij behoeft,
Vergisten zich vorst B o'l a's koningsoogen
In 't voor hem noodig menschenmateriaal.
Glimlachend hoorde hij naar 't jachtverhaal,
Dat de abt ten beste gaf, deed gul bescheid
Den welgemutsten broeder bottelier
En prees het maal door 't zich te laten smaken,
Maar tot zijn schrijver dacht hij dat de broeder,
Die altoos pende en las best passen moest,
Dus koos hij tot zijn scriba broeder Ste faa n.
En — weliswaar sloot echte loyauteit
Afke-uring buiten van een koningskeus,
Maar 't stond toch vrij, ze niet terstond te vatten
Toen de abt verbazing toonde, zei de koning
„Mij leerde 't lot een les, eerwaarde vader,
Waarvan men denken zou, ze is te onnoozel
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Om zoo te heeten, en die Loch, naar 't schijnt,
Door velen nimmer wordt geleerd, de les :
Sla altoos met het zwaard, schrijf met de pen.
Nietwaar, 't klinkt wel eenvoudig, en ik zag
Toch heel veel slag en al verloren gaan,
Zag heel veel hechte perkamenten scheuren,
Omdat men met de pen streed, schreef met 't zwaard."
Toen had de abt begrepen, en — gezwegen.
Zoo woonde broeder St e fa a n dus aan 't hof,
En zag de wereld, waarnaar hij zoo vaak
In stilte had verlangd, de groote wereld ;
Het was vervulling van zijn stoutste droomen,
Hier immers was het leven, dat zijn pen
Zoo gaarne woft beschrijven, was het leven
Dat eens geschiedenis worden zou, dat hij
Voor 't nageslacht wOu laten leven blijven.
Want een van die kronieken als hij zelf
Met schuwen eerbied slechts ter hand dorst nemen,
— Steeds vol verlangen denkend : ach, wie ook
Eens walk een blij vend werk zou mogen scheppen,
Een werk dat aan de toekomst 't beeld van dagen,
Dan weggegleden met den stroom des tijds,
En kenbaar in lien spiegel slechts, zou toonen —
Zulk een kroniek won hij aan 't nakroost schenken
Ter blijvende getuigenis van 't verleden.
Zoodat bewond'rend 't nakroost zeggen zou :
„Zie, dit schreef broeder St efaa n, de eerst miskende
Maar wijze monnik, eens door koning Béla
Aan 't hof geroepen tot diens raad en steun."
weelde van dat duiken in 't verleden,
Om wat het heden hem niet schonk, het leven
Met al zijn gloed en tochten, er te grijpen.
Beschreef hij daden, zelf deed hij ze mee,
Zag eigen, vijanden in de verslaag'nen,
Ontving van eigene verdiensten 't loon
Als hij verhaalde van met eer gekroonden.
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Zijn pen werd onbewust tot wapen, wrack
Voor opgekropte, en — versche grieven nemend.
Want ach, ook 't hof was slechts een ster geweest,
Zoolang 't hem nog van ver had toegeschitterd ;
Nu hij er toefde, was de glans gedoofd,
En bleek de koningsgaarde al even rijk
Aan onkruid als eens dorpers schamel tuintje.
Ook daar vloog slechts wat vleugels had er boven
En ook daar kroop, wat worm slechts was, in 't stof.
zag dat kleine menschen even klein
In 't pronkgewaad als in de monkspij bleven
En dat wie tot de kudde niet behoort,
Op ied're weide eenzaam is. Hij voelde
Den hovelingen, die hem niet verstonden,
Gold hij, wat hij in 't klooster had gegolden
Waar men hem niet verstond als zonderling,
Vreemd in hun midden. Middelmaat alleen
Kan in een menigte verborgen blijven,
Maar dwerg of reus valt elk terstond in 't oog,
En hij was beiden, was een dwerg in alles
Wat uitmaakt 't daagsche zijn, en dorst de ziel
Toch tevens vol van reuzeneerzucht drag en.
Zoo hechtte ook pier de glimlach van den spot
Zijn Nesseushemd zich foltrend aan hem vast.
Maar Loch, hoe nietig was dit alles, had hij
Zijn arbeid niet, om wiekslag hem to zijn,
Die ver hem wegdroeg boven kleine grieven,
En zag hij niet dien arbeid daaglijks vord'ren ?
Te zwaar een taak slechts mocht de schouders drukken,
Geen geevenredigd aan volbrengingskracht.
Volbrengingsweelde stroomde nit ieder blad
Dat dichtbeschreven werd ter zij gelegd.
En de oogen van een tijd, die nog niet was,
Zag hij daaruit bewondrend op zich rusten.
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Om ongestoord zich aan zijn werk te wijden,
Placht hij voor korte pooze in 't klooster songs
Terug te keeren, maar 't was of zijn blikken
Dan als betooverd aangetrokken werden
En altoos hechten bleven aan de spreuk,
Geschreven door een hand, die lang reeds rustte:
,,Gewerkt te hebben, dat zij u genoeg".
Hoe tergde hem steeds meer en meer dat woord !
Hem was zijn arbeid niet genoeg, hij eischte
Daarvoor der toekomst loon, het koningsloon,
Dat wordt betaald in roem. Niet in dien roem,
Die van het oogenblik, van het geslacht
Dat hij verachtte, zijn zou, peen, in glorie
Van 't nakroost, dat met andre inaat zou meten.
Daglooners worden met den dag betaald,
Der grooten loon wordt hun gereikt door de eeuwen,
En tot die blijvenden in wat vergaat
Wou hij behooren. Ja, de toekomst eischte
Hij als zijn recht, hij eischte ook waar hij bad,
Maar zooals bidt, wie wel de knieen buigt,
De ziel niet. 't Kruisbeeld, beeld van smarte en ootpoed,
— Hoe vaak, ach, klonken hoogmoedsvragen op,
Naar 't beeld van deemoed — hoorde 't staamlend vragen :
„0 gun hem, die voor Naar 't verleden boekt
Een blik ook in de toekomst. Laat mij zien
Wat eer zij m j vergoedend schenken zal."
„Heer", bad hij, „geef dat ik inijn naam mnag hooren
Geroenid door 't nageslacht, wijl ik de daden
Der vaad'ren voor vergetelheid bewaarde,
En zelf dus nooit vergeten worden kan.
Toon mij wat lauw'ren wel mijn graf bestrooien,
Geef mij een teeken, Heer !"
't Bleef alle y stil,
En met een zucht nani hij zijn werk weer op,
Tot op zijn moegestaarde oogen lood
Van slaap zich legde, en ze toe deed vallen.
Hij sluimerde in en droomde.
't Scheen hem toe,
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Dat men hem voerde naar een groote stad,
Een stad hem vreemd, en toch of hij ze kende,
Zooals wie lang, lang ver was en terugkeert,
— De boomen in Wier schaduw hij Bens rustte
Zijn sedert lang geveld, en 't nieuwe woud
Heeft paden slechts, waarop hij nimmer ging
Maar 't is de plek toch, waar zijn, boomen stonden
Zoo was 't ook hem. Dat was zijn eigen Donau,
Geen oor vergeet het ruischen van den stroom,
Die 't eerste lied zong, dat het hart vervoerde,
En waar een leven is, was ook een lied,
Dat moest zijn Donau zijn, en dat de heuv'len,
De groene krans, die haar ook toen omvlocht ,
De inenschen ook, in dracht en zijn hem nieuw
Als vreemdelingen, maar wie van de lippen
De klank toch vloeide van zijn eigen taal,
Het moest de stad van koning Béla wezen !
En in die stad een plein met hoog geboomte,
Dat 't beeld daartusschen met zijn herfstelijk loof
Bestrooide. Een ernstig, edel mannenbeeld
In geestlijk kleed, als peinzend neergezeten,
't Gebogen hoofd door breede kap beschut,
De hand slap hangend als van arbeid moe,
— Stil als een smart, die overwonnen wend,
Een onrust, door gedachte en werk bedaard. —
Op 't voetstuk stond : „aan koning B 61 a' s schrijver".
Er was geen naam.
Maar een van hen, die 't beeld
Omringden, sprak en zei : „wij weten niet
Wie koning B 6 1 a' s schrijver is geweest,
Zijn naam ging onder, schoon zijn werk ons rest
— Een hecht gebouw behoeft aan 's bouwers naam
Geen glans to ontleenen — maar om diens verdienst
Te eeren, richtte men dit standbeeld op
Ter nagedacht'nis van den namelooze".
„Den namelooze" ! Door den droo pier ging
Een koude schok heen — toen ontwaakte hij.
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Niets was veranderd in de stille eel
Waar 't morgenlicht in binnendrong. Zijn oor
Nog doof van 't luid gerucht der groote stad
Waar hem de droom had heengevoerd, dronk gretig
De stilte in. Was dit geen nieuwe drown?
Neen, 't was zijn eel, daar ping het crucifix,
Daar was zijn arbeid, voor hem lag het blad,
Waarbij hij onder 't schrijven was in slaap
Gevallen, waar nit iedere letter stemmen
Van eerzucht spraken, stemmen, die hem plotsling
rit nooit meer te bereiken verre verte
Toeklonken als een leege, ijle klank.
TEO trad aan 't raam en staarde lang naar buiten,
De morgeneenzaamheid rustte over 't landschap,
Geen zorgen, geen geluiden van den dag,
Die weldra zijn zou, waren nog ontwaakt.
Hoe groot, hoe stil scheen alles en hoe nietig
Al 't wenschen van den mensch, de kleine vonk,
Die zonnestraal wou zijn en schitt'ren wilde.
De leeuwrik vroeg niet, wie zijn juichen hoorde,
De stroom niet, wie er luisterde aan den oever,
De stroom wou ruischen slechts, de leeuwrik juub'len,
En hij P — hij stortte op de knieen neder
Voor 't kruisbeeld dat hem aanzag stil en zacht,
Niet als een rechter, naar als een erbarmer,
Die zelfzucht noodlot achtte meer clan zonde,
Die hem, den kleinen mensch, 't lichtkevertje,
Dat waren dorst een stralend licht te zijn,
Zoo gaarne opheffen wilde naar de hoogte,
Die 't stof niet naakt, waar slechts de vleugel peen gnat,
En 't was of al wat tot dit stof behoorde,
Als kaf van koren scheidde, en van hem viel.
Zijn ziel steeg opwaarts in dat heet verlangen,
Waaraan voldaan is, als 't gekoesterd wordt,
't Verlangen om zich los te kunnen makeu,
Van eigen lager ik.
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Dan rees hij op.
Weer greep zijn hand de pen. Als troostend schijnsel
Blank plotsling hem nu tegen de eigen spreuk,
Die hem zoo vaak geweest was tot verbittring :
„Gewerkt to hebben, dit 4 u genoeg."
En hij schreef voort, al wist hij dat men nooit
Hem de eer van het geschrevene zou geven,
Schreef 't werk, dat leven zou als hij gestorven,
Zijn naam vergeten was — en hij had vrede.

BUITENLAND.
Verreweg het belangrijkste, wat over de afgeloopen maand te
vermelden valt, gebeurde in Engeland.
Dat Spanje bij Melilla over de Mooren van het Rif de zegepraal heeft behaald en daarmede zijn bezit in Afrika heeft gehandhaafd, is voor dat land en voor de toekomst van Marokko van belang ;
Moelai Hafid, de Sultan van Marokko, die een oogenblik begon
te dreigen, heeft bijtijds begrepen, dat hij zich rustig moest houden,
en doet pogingen om met Spanje op goeden voet te komen ; hij schijnt
zelfs dankbaar te zijn voor de onderwerping der weerbarstige Mooren
van het Rif en heeft in ieder geval voortaan ook met het zegevierende Spanje te rekenen. — De verandering met het ministerieGiolitti in Italie, waar thans Sonnino het weer eens probeeren
zal met de nooit standvastige meerderheid in het Parlement, gaf
nieuwen steun aan hen, die meenen, dat Italie nog altijd zijn staatkundig evenwicht zoekt. — Op den Balkan is het nu rozengeur en
maneschijn, ter inleiding misschien van een Balkanbond tusschen
de idyllische nation van dat gelukkige schiereiland ; koning Peter;
tsaar Ferdinand en vorst Nikita wisselen vriendelijke blikken
onderling en de Jong-Turk knikt tevreden, op hoop dat hij de

zou hij misschien
Kreta ook op den duur uit de handen kunnen houden van Griekenland, dat, voorzoover men daar ernstig wil, denkt aan hervormingen tot versterking der „rationale kracht," d. w. z. van het lager
en de vloot om die bij tijd en gelegenheid te kunnen gebruiken.
Allen te zamen letten op de vriendelijke Buren, Rusland, Oostenrijk
en Italie, die met levendige belangstelling nagaan, wat er op het
Balkanschiereiland gebeurt. — Rusland zelf tracht met taaie volharding den hardhuidigen Finnen de zegeningen der Russische beschaving langzaam maar zeker deelachtig te doen worden. -- Oostenrijk rolt altijd maar weer den steen der „eene en ondeelbare
monarchie" den steilen berg op. Italie zweeft nog steeds tusschen
de beide groote bonden in. — Duitschland ziet met belangstelling
uit naar de daden van den nieuwen uit de bureaucratie voortgekomen rijkskanselier, die het alvast met de gematigde conservatieven en liberalen blijkt te willen houden. Of hij lang blijft of niet,
leiding krijgt in dien roemruchtigen bond; dan
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kan voorloopig een vraag der toekomst zijn, maar dat de riviertollen er nog niet zullen komen, schijnt wel zeker, nu Saksen en
Baden zich er ronduit tegen hebben verklaard en ook elders de
oogen zich openen voor de gevaren van de zaak. Hier te lande zal
men daarover niet rouwen ! — In Frankrijk begint de schoolstrijd
te komen ; wij hebben er bier genoeg van genoten om de radicale
Republiek, de rose Vrijheidsmaagd, het beste te kunnen wenschen
en voorloopig schijnt zij dat wel noodig te hebben : de geschiedenis
in de schoolboeken wordt al een aardig onderwerp van plagerijen
en ernstige voorpostengevechten.
Met de meeste belangstelling mogen wij gadeslaan, wat er in
Belgie gebeurt. De dood van koning Leopold II is na een korte
ongesteidheid op 75jarigen leeftijd nog plotseling gekomen en
daarmede heeft Belgie een groot verlies geleden. Hij was —
zijn eigenaardig familieleven ter zijde gelaten — een groot
koning, die zijde veelomvattende denkbeelden tot verheffing der
economische kracht van zijn land van jongs of met energie heeft
nagestreefd en nog den triomf heeft mogen beleven, ook wat betreft de bevestiging der onafhankelijkheid door versterking der
weerkracht en afschaffing der plaatsvervanging. Zijn groote stichting, de Congostaat, zal als Belgische kolonie een grooten invloed
oefenen op de ontwikkeling van Belgie zelf, wanneer eenmaal het
overal in de wereld verspreide Belgische kapitaal en de overal een
uitweg zoekende Belgische energie zich in de eerste plaats daarheen
wendt en de Congostaat zoo voor Belgie zal kunnen worden wat
Nederlandsch-Indio voor ons is. In zooverre eere aan de nagedachtenis
van dozen buitengewonen vorst ! Zijn neef en aangewezen opvolger,
Prins Albrecht, heeft de beste verwachtingen voor de toekomst
gewekt en geniet, weer dan zijn oom, aanvankelijk de sympathie
van Let Belgische yolk, dat in hem misschien voor het eerst den
geboren en getogen landsvorst zal kunnen eeren en de dynastie der
Coburgs in hem, reeds om haar eervolle plaats in de historische
ontwikkeling des lands. Heeft de eerste Leopold met ongeövenaard regeertalent den jongen staat gevestigd, de tweede dien tot
grooten bloei weten to verheffen, de derde Belgische Coburg belooft de sporen van zijn oom en grootvader te zullen drukken. Dat
zijn land daarbij zal to rekenen hebben met de brave Christenen,
die op de „hoeken der straten" van den nabuur aan de overzijde
der Noordzee handel en Christendom in „sympathieke" vermenging
trachten to bevorderen, is buiten twijfel.
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Die brave Christenen hebben gelukkig echter thuis ook wat
anders te doen. De Lords hebben zoowaar van de begrooting van
de Commons ten slotte met groote meerderheid niet willen weten
evenmin als vroeger van de onderwijswet en laten het aankomen op eene ontbinding van het Lagerhuis, op de „stem des
Volks" in de verkiezingen van Januari. Welk een schouwspel
Het voorbeeld van alle Parlementen is in zichzelf verdeeld ,
de heftigste smaadredenen weerklinken tegen de „Hertogen", de
grootgrondbezitters en hun aanhang, die weigeren de kosten te
dragen van de voorgestelde „sociale" wetten en voorzieningen. Van
plaats tot plaats trekkers reeds de liberale en socialistische woordvoerders rond om met de bekende holklinkende argumenten der
heele en halve socialisten den „rijkaards" de stemmen der verbaasde
burgers te ontfutselen. In het land der „ongeschreven grondwet" roept
men van radicale zijde om een geschreven dito, waarin allereerst
moet staan, dat een der oude zuilen van het Britsche staatslichaam,
het Hoogerhuis, een gekozen Senaat zal zijn op het voorbeeld der
Senaten, die elders een zwak tegenwicht vormen tegen de wisselende inzichten der volksvertegenwoordiging in de „andere" Kamers.
Engeland doorloopt een staatkundige crisis, die gaat herinneren
aan den tijd der Reformbills en der Cornlaws, ja hier en daar aan
de dagen van de 17de eeuw. Voorzichtig houdt de Kroon, die een
oogenblik in den strijd gemengd scheen te zullen worden, zich
buiten de zaak, ten minste voor het oog, wel wetend dat het hoogst
gevaarlijk voor haar zou kunnen zijn een openlijke keuze te doen.
Zij wacht af en laat aan het land zelf de volkomen verantwoordelijkheid voor de beslissing, gereed om desnoods te roeien met nieuwe
riemen. Hoog spel spelen de liberalen en radicalen, maar spelen ook
de Lords. Hoe het zal afloopen ? Voorloopig schijnen de Lords
te zullen zegepralen, gesteund als zij worden door de vrees voor
radicalisme en socialisme, den conservatieven Engelschman aangeboren, gesteund ook door de Unionisten en protectionisten, door
de tegenstanders van Iersch en Welsh Home Rule, die door de
radicalen beloofd worden, door de suffragettes, die intusschen van
hen zeker nog minder te verwachten hebben dan van deze regeering,
door haar met blinden haat vervolgd. Maar in zulke omstandigheden
hangt van schijnbare kleinigheden veel af en het

zou

gewaagd zijn

met groote zekerheid te voorspellen, wie ten slotte winnen zal in
Januari. Zeker is het, dat de strijd vinnig genoeg is, voor het
tot voor weinig jaren gereserveerde Engeland ongewoon scherpe
vormen gaat aannemen en

op het oogenblik zelfs de nachtmerrie
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van het Duitsche gevaar zoo niet doet wijken dan toch tempert,
al wordt ook dit in het debat niet als wapen minachtzaamd. In
ieder geval zal de afloop van den strijd van groote beteekenis zijn
voor het Engelsche staatsrecht, dat zoo lang het vaste gesternte
is geweest, waarnaar zich het staatsrecht van vele vastelandsstaten
heeft gericht. Wat toch zal bestaan, wanneer dat gesternte, ook in
dit tijdschrift met zooveel liefdevolle belangstelling bestudeerd,
zijn kleur wisselt of misschien zelfs uiteenspat na lange tijden van
voorbeeldelooze schittering? Met spanning slaat het vasteland Bade,
wat daar plaats heeft in het centrum van het grootste wereldrijk der
geschiedenis. Gelukkig, dat alvast de LT nie van Zuid-Afrika door
den Koning plechtig is afgekondigd, al is zij nog niet in werking
getreden. Daar kan men thans met eenige geruststelling den loop
der zaken afwachten, maar men houde er het oog in het zeil, want
lord Milner is een voorname en invloedrijke leider der Lordspartij
en zijne vrienden, de Unionisten, waren nooit de beste vrienden
van de Boeren.

LEESTAFEL.
Dr. T. en Prof. W. S oderhj elm. De Italiaansche
Renaissance. Uit het Zweedsch door D. Logem a n—
van der Willigen. Utrecht. E. Honing. 1909.
Er zijn over de Renaissance zoovele voortreflijke — populaire en
dieper gaande — boeken geschreven, dat een nieuw geschrift over
dat tijdperk allieht de vraag op veler lippen brengt : „Waarom?"
Op die vraag geeft ondertitel en inhoudsopgave van dezen bundel
een afdoend antwoord. De Finsche Hoogleeraar en zijn — kort
na de uitgave van dit werk overladen — zoon hebben blijkbaar
het doel gehad aan den overrijken schat van boeken en plaatwerken
over de Renaissance-kunst eenige studien over de literatuur en de
kultuur dier periode toe te voegen. De illustraties van dit hun
werk — niet alle even gelukkig geslaagd — moeten dus dienen
tot verlevendiging van hetgeen in den text wordt gezegd : de text
is de hoofdzaak.
Die text is afwisselend en rijk. Nu eens wordt ons — niet
voor de eerste maal — de vraag voorgelegd, wat eigenlijk Renaissance is en Welke haar aanvangs- en eindtermijnen zijn, dan
weer verlicht eene studie over Lorenzo de Medici als dichter
den achtergrond van Bo t t i c elli's schilderijen. Soms verdiepen wij
ons met de schrijvers in de raadselachtige tegenstelling van beschaving en barbarisme die ons uit de annalen der S fo rza's en
Visconti's tegemoettreedt, soms luisteren wij aarzelend naar de

chronique scandaleuse

van het Vaticaan , een andermaal herlezen

wij met aandacht de treffende geschiedenis der schoone Giulia
Gonzaga.
Zoo houden de studien van vader en zoon beiden den lezer
aangenaam bezig : die van den zoon — mij althans — meer dan
van den vader. Dr. T. verstaat het beter de lijnen scherp te
trekken en zich te beperken in de keus van 't geen hij moat meedeelen of verzwijgen. Het ligt zeker niet aan onvolledige kennis
van het onderwerp dat des Hoogleeraars uitvoerige studie over
Poggio bij al haren rijkdom aan pikante anecdotes ons toch eigenlijk sleehts den buitenkant van het humanisme vertoont, of dat wij
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in de schets van Pe trarca's humanistischen arbeid geen duidelijke voorstelling krijgen van diens Latijnschen stijl.
Misschien echter vraagt wie zoo iets verwacht den schrijver
wat deze niet bedoelde to geven. Erkend moet worden dat en,
over Petrarca en over Poggio en over Boccaccio populair en onderhoudend in deze studien wordt geschreven. Toch zou bet zeker
in het voordeel der compositie zijn geweest indien Michele is
spiritueele uitspraak : „de Renaissance is de ontdekking van de
wergild en van den mensch" den schrijver niet steeds had vervolgd.
Niet zonder schroom voeg ik hieraan eene opmerking over de
vertaling toe. Mevr. L o g e m a n heeft een goeden naam als vertaalster to handhaven, maar in dit werk heeft zij noch voor zich
zelve noch voor onze Nederlandsche taal de noodige 6gards gehad.
Ik heb hierbij niet zoozeer het oog op het verwaarloozen van naamvalsuitgangen — die komen nu eenmaal, heiaas, bij ons in 't gedrang — of op schrijffouten als consilium voor concilium, „honderde
vertelsels" voor „honderd" (p. 86), „Cicero 's brief" voor Cicero 's
brieven" (p. 63); ook niet op de ongracieuze overzetting van een
uiterst bevalligen zin uit Boccaccio (p. 87), daar hier wellicht de
fout reeds aan het Zweedsch kan liggen. Maar onnoodig groot is
het aantal bladzijden waar de verwaarloozing van den goed nederlandschen zinsbouw ons onder het lezen het onbeleefde schoolmeesterspotlood in de hand duwt. Eene bloemlezing van die plaatsen to
geven is volstrekt over5odig, Mevr. Logeman zal ze zeker zelve
gemakkelijk vinden, wanneer zij den tweeden druk, dien wij haar
toewenschen, voorbereidt.
K. K.
G. L. Gongr ij p Jr. Het eerste Levensdal. Een lyrisch
drama. Amsterdam. W. V e r s 1 u y s, 1909.
Van een lyrisch drama, dat bij uitstek symbolisch is een deels
gissende, deels missende toelichting to schrUven is een nuttelooze taak.
Ook behaagt het mij niet als dank voor het genot, dat Gongr ij p s
vaak welluidende poezie mij heeft geschonken mijne bezwaren op to
sommen, al zijn die vrij talrijk. De moeilijke reis van Juvenis,
den mystieken jongen dichter die den droom blijft liefhebben ook
nadat hij Somni a, de oppervlakkige bevallige jonkvrouw, minnares
van den aardschen schijn, heeft losgelaten is mij in hare moeiten
duidelijker dan in haar zegenrijk eind. Vigor, Juvenis' kloeke
gezellin en Vigor's ernstige bruid, de toewijdingsvolle „oudste
zuster" van J u v e n i s versta ik beter dan het Leven weiks poort
zij zoeken. Maar er is nu eenmaal, waar bet levenswaardeering,

LEESTAFEL.

161

levensmoed, levenswanhoop geldt een sfeer waarin de aandoening
der diehterziel zich met het aangeven van stemmingen tevreden
stelt zonder die of to slijpen tot scherp aangegeven voorstellingen.
Eene dichterziel nu spreekt ongetwijfeld uit dit drama : de ziel
van een dichter wien de tucht nog niet de strenge en vruchtbare
deugd der klassieke zelfbeperking heeft geleerd, maar die wel de
kostbare gave der aanschouwing en der zeggenskracht bezit. Men
hoore slechts hoe zuiver van bouw en hoe lenig soms de jamben van
GongrUp zijn. Dit zijn woorden uit het afscheid dat Juveni s,
tot manlijke idealen gewekt, van S o m n i a neemt :
Dit lief gezicht, laat mij nu voor het laatst
Het schromend nemen tusschen mijne hauden,
En laat mij, voor het laatst nu, in gedachten
Lrw voorhoofd strelen, en uw zachte hauden.
0 wonderzonnige oogen, die niet weten
Wat tranen zijn, en in wier klare pracht
Geen medelijden en geen liefde droomt,
Die toch de reine hemel zijn geweest
Van mijn verblijding en al mijn geluk . .

Wie zulke jambische verzen kan schrijven, die belooft als 't
ware stilzwijgend, dat hij ons eens ook lyrische verzen zal geven,
door strenger tucht en geduldiger afwachten der inspiratie den
dichter en zijn onderwerp waardig, want zoo zijn er wel in dit
drama, maar het zijn niet de meeste. En ook dat onderwerp zal
voor Gongr ij p s lezers boeiender worden als hij duidelijker dan
Juvenis en Vigor van de met moeite bestegen bergtoppen het
Leven, niet in vage omtrekken, maar in klaren ernst heeft gezien.
K. K.
L o d. van Miero p. Geestelik en maatschappelik leven.
Zwolle. Ploegsma en Co. 1909.
„Meerderen tot nut en zegen" daartoe heeft de schrijver oude
opstellen verzameld en er nieuwe bijgevoegd. Hij is een prediker,
een profeet, geen groote maar een kleine, gelijk er zoovelen zijn
in onze dagen. Hij predikt een levensbeschouwing die hij christelijk
acht, verder rein leven, anarchisme, antimilitarisme, een toekomst
waarin het geestelijke de grondslag zal zijn van 't maatschappelijke
alles, gelijk men uit den titel ziet, in Kollewijnsche spelling. Men
ontmoet hier natuurlijk 0. Wilde, Tolstoi, Ellen Key (met
grooten lof schoon met een enkele belangrijke reserve). Het
christelijk geloof is Christusgeloof nml. in den zin van geloof
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aan den innerlijken Christus die in ons alien is, dus een soort van
mystiek geloof aan de menschheid. Ik gevoel geen roeping van
deze korte aankondiging een discussie te maken. De lectuur van
het boek is zeer eentonig, en de historische voorbeelden, citaten,
stijl en compositie verheffen zich niet boven de qualificatie : slap
middelmatig. Het is een dier geschriften waarin met groote naieveteit
nieuwe vormen van godsdienst op de puinhoopen van het, gelijk
vanzelf schijnt te spreken, gevallen historisch christendom worden
verheven. Verbijsterend is, hier en in andere soortgelijke geschriften,
dat de oplossingen zoo eenvoudig zijn, zoo voor de hand liggen
terwijl dan Loch de toestanden zoo bedorven zijn. Dit komt omdat
enkele kleinigheden systematisch worden genegeerd : als daar zijn
de menschelijke hartstochten, de macht van het kwaad, de macht
1. S.
van het historisch gewordene.

Dr. J. R. Slo te m a k e r de B ruin e. Christelijk sociale
studien. 2e herz. en verm. druk. Utrecht. G. J. A.
Ruys. 1910.
Er bestaat voor mij geen aanleiding uitvoerig terug te komen
op een werk waarvan ik den eersten druk met onverholen ingenomenheid heb begroet (Onze Eeuiv 1908 IV). Het boek is hetzelfde gebleven, zegt de schrijver, al is het dan ook flink „herzien
en vermeerderd." Maar karakter, geest, inhoud zijn niet veranderd,
nog altijd is het geen propagandalectuur, maar studiewerk, al is
daarbij bedoeld een beroep op het geweten en het aanwijzen eener
taak. Hoogelijk te waardeeren is ook nu, niet minder dan in den
len druk, de vrees van den schrijver voor een pleidooi, zijn eerlijk
streven naar waarheid en objectiviteit. Niet minder te prijzen de
voortdurende arbeid blijkbaar uit talrijke kleine wijzigingen en
toevoegsels, ook uit langere ingevoegde stukken, Welke 1 aatste hij
in een klein supplement afzonderlijk verkrijgbaar stelt voor de bezitters van den eersten druk (een staaltje van goede manieren,
helaas al te zeldzaam). Daarmee is evenwel nog lang niet alles
gedaan, stellig ook niet naar schrijvers eigen voornemen. Ik constateerde dat een aantal der leemten waarop ik in mijn bespreking
woes waren gebleven. Doch er is al belangrijk bijgewe r kt. Als
de schrijver nu maar de kracht, en den tijd heeft om 't zij dit
work nog tot meer volledigheid en rijpheid to brengen, 't zij een
1. S.
ander op 't getouw to zetten.
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J o. de Vries. Twaalf preeken. Haarlem. H. D.
Tjeenk Willink en Zn. 1909.
Een heerlijke bundel. Indien men geneigd mocht wezen ze
bij zijn twee voorgangers achter to stellen, dan is het waarlijk niet
omdat de inhoud of de vorm minder zou zijn, maar omdat het
verrassende der eerste kennismaking met dezen preektrant er
bij de derde keer natuurlijk wel af is. Maar de frischheid is er
waarlijk niet af bij dezen na 46-jarigen dienst afgetreden prediker.
Al zijn eigenschappen zijn er nog in dezen bundel die met zijn
afscheidswoord aan zijn Haarlemsche gemeente opent.
Weldadig, en als een zeldzaamheid in ons Hollandsch „Kanaan",
treft het dat deze preeken, evenals de beste moderns Engelsche,
in 't geheel geen „richting"-preeken zijn. Zij brengen geen „nieuwe
theologie" maar evangelic. Daarom is het den prediker to doen.
Ook zij die eenigszins anders zouden uitdrukken, misschien wel
hier en daar wat missen, kunnen zulke preeken met ware stichting
lezen, tenzij zij hangers aan geijkte termen en daarvan hun stichting
afhankelijk maken.
Een fijn gevoel en een fijne smaak : ziedaar wat dozen schrijver
in elk genre kenmerkt. De schakeering van menschelijk gevoel
ook op het hoogste gebied : hoe weet hij daarop een blik te geven !
En wij bewonderen den goeden smaak waarmee de schrijver sours
gewaagd tot aan de grenzen gaat van het geoorloofde, vergelijkingen
heeft uit het dagelijksch leven, desnoods een tramlijn, zoodat wij
waarschuwen : nu geen stap verder ; maar die ongewenschte schrede
dan ook nooit zet.
Hob ik geen reserve ? Ik geef ze als kenschetsing, geenszins
als aanraerking. Ik heb wel eens hooren zeggen : deze prediker
preekt volmaakt over de kleine dingen die aan den omtrek liggen,
niet over het centrale. Geheel beamen kan ik dit niet. Doch
wel treft mij, in deze zoo volmaakt verzorgde stukken zeker
gemis aan diepte. Het best druk ik dat wel uit door te zeggen :
de levensernst is er in, de levenStragiek niet. Wij missen zeker
perspectief. Deze stukken geven tal van fijne trekjes, geen wijd
perspectief. Men geniet ze; men zet geen gedachtenlijnen voort.
En dan — zij zijn van een anderen tijd ; reeds nu. Dit is your
een deel groote lof. Helaas, `vie schrijft en preekt nog zoo keurig,
zoo verzorgd ? Maar : het is ook een grens. Zij spreken niet uit
het bewustzijn van de kinderen der laatste kwart eeuw. Men zal
verstaan wat ik bedoel als ik er Naumann's Gotteshilfe bij poem.
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Doch mijn laatste woord zij dank voor het genotene, en de
wensch dat wij van den frisschen ouderdom van J o. de Vries
nog menige pennevrucht, menige preek mogen ontvangen.
1. S.
Dr. J. D. Bierens de Haan. De weg tot het inzicht.
Een inleiding in de wijsbegeerte. Amsterdam. S. v a n
L o o ij. 1909.
Dit fraai geschreven en met zorg overwogen boek, waarin de
allerzwaarste problemen op aangename en leerrijke wijze behandeld
worden, geeft, zooals natuurlijk is, tot enkele vragen en bedenkingen aanleiding.
Op bl. 42 lezen wij : „De inhouden van het denken zijn een
bonte verscheidenheid. Nu is het de tulpenhandel en dan het
wereldverkeer en weidra het leed des jongen W e r t h e r s, de
stelling van Pythagoras, een rijwieltocht, of een ontdekking,
die tot inhoud van mijn denken strekt. Al die inhouden zijn het
objekt, en het objekt kenmerkt zich door veelvoudigheid — maar
het subjekt is een. In al zijn theoretische verrichtingen is het
subjekt, het denkende, een. Het subjekt is de ware algemeenheid,
het onafhankelijk bestaande en bet brengt de objekten of denkinhouden als zijn denkinhouden voort, van zich afhankelijk."
Toen ik die woorden gelezen had, kwam het vermoeden bij
mij op, dat er hier een tegenstelling was gemaakt, die geen steek
houdt. Immers de eenheid van het algemeen ego is niet-numeriek,
de veelheid van het gedachte wel. Uit wat ik las op de volgende
bladzijde bleek mij, dat mijn vermoeden juist was. Daar staat
geschreven : „Er is in waarheid maar een subjekt. Het Eene is
slechts eenmaal, het is de Wereldrede , de Wereldrede is het beginsel dat in ons denkt, de ware algemeenheid en de voortbrenger
van alle inhouden. Heel de veelvonnige objektswereid, die zich
voor onze waarneming uitstrekt, verwijst ons naar het Algemeene
denken. Ziehier het denken zelf als centraal Beginsel aller
werkelijkheid."
Het spreekt wel vanzelf, dat het Algemeene er slechts eenmaal
is, maar die eenheid is de eenheid van een begrip. Het universeel
intellekt met den titel van subjekt en zelfs van êenig subjekt to
bestempelen, schijnt mij even bedenkelijk als de universeele menschelbke natuur mensch en zelfs anigen mensch to noemen. Het zware
probleem aan eenheid en veelheid gelijkelijk recht to doen wedervaren schijnt mij hier uit het oog verloren.
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Het zinnelijk wereldbeeld is volgens Dr. Bier ens de Haan
wel geen „hallucinatie", maar toch een ,,verkeerde zienswijze".
Het onjuiste gezichtspunt der zinnelijke aanschouwing, waarbij de
wereld tegenover ons staat, is, zegt hij, te wijten aan omzetting
van vreemd psychisch leven tot materieel beeld. Er is enkel het
psychische, maar dat psychische zweeft niet als losse vlokken door
de lucht. Overal groepeert het zich om zulke middelpunten als
wij, menschen, er van hooge orde zijn. leder bewustzijn kent
rechtstreeks enkel zijn eigen aandoeningen en verrichtingen. Alleen
wanneer ik steen, boom of ster word, zou ik dat ander wezen van
binnen uit ervaren, dus zooals het werkelijkheid is. Daar die verplaatsing naar een ander centrum onmogelijk is en wij nogtans uit
den aard der zaak kennis nemen van niet-ik, daar met het niet-ik
ook het ik zou verdwijnen, komt het niet-ik als boom, rots of
sterrenhemel tegenover ‘ ons te staan. Ruimte is de vorm der objektivatie, een schijnvorm der werkelijkheid. Het verband met de
werkelijkheid wordt losgelaten, als wij ons aan de vertooning van
het uitwendige vergapen. De ruimte is niets anders „dan de
onrechtmatige veruitwendiging van den tijdvorm, die aan de
psychische werkelijkheid eigen is" ( bl. 204).
Hier rijst de vraag : wat is dan het verschil tusschen een
hallucinatie, waarin alien deelen, en een stuk werkelijkheid ? Op
bl. 185 hooren we, dat een standbeeld „existeert", ook al wordt
het door geen mensch, geen paard of hond, geen vogel of kat
aanschouwd. „Het voorwerp bestaat onafhankelijk van alle bepaalde
individuen". Hier scl1ijnt het, dat Dr. Bier ens de Haan terugvalt in het zooeven veroordeelde realisme. Maar dat is enkel schijn.
Hij laat er onmiddellijk op volgen, dat het standbeeld niet als ding
bestaat, tegenover eenig kennend bewustzijn als zoodanig. Hoe bestaat het dan wel, onafhankelijk van u en mij en ieder schepsel?
De schrijver antwoordt: „het bestaat in de synthetische handeling
van een universeel bewustzijn zelf. Het universeele bewustzijn is
het Eeuwige Denken, de wereldgrond zelf, het wereldcentruxn".
Dus blijkt Dr. B. de H. met Kant te beseffen, dat elke voorstelling
van een objekt het teeken eener verbinding is, die door den geest
wordt uitgevoerd, en dat er van de geheele wereld buiten en in
ons niets zou overblijven, wanneer het synthetisch element, dat in
iederen geest werkt, te gronde ging. „De Idee of het wereldcentrum betoont zich in de wereld als synthetische werkzaamheid
en deze gaat van bepaalde punten nit". Dat laat zich hooren.
Maar ik begrijp niet, hoe er, afgezien van die bepaalde uitgangs-
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punters, dus onafbankelijk van alle individuen, van synthetische
werkzaamheid sprake kan zijn. Ik begrijp niet, hoe de schrijver
ooze aanschouwing van het voorwerpelijke „een herhaling" kan
noemen, „waarbij ons individueel bewustzijn de hoogere synthetische
handeling van een universeel bewustzijn weerspiegelt". Evenmin
begrijp ik, wat er samen te vatten zou zijn voor ,,een universeel
bewustzijn", betwelk niet over de grondelementen van het zinnelijk
wereldbeeld, gewaarwordingen, beschikken. zou. Immers kleuren,
geluiden, aanrakingen, temperatuursverschillen enz., bestaan er
enkel voor individueele wezens, niet voor een algemeenheid.
Het laat zich denken dat een Opperwezen, hetwelk aan de
spits der wezens staat, den naam van alziend verdient to dragen,
maar hoe een algemeen wezen een eigen waarneming zou hebben,
onafhankelijk van de individueele oogen, door welke het in de
wereld kijkt, is zeer moeilijk to vatten.
Door de logika van zijn denken gedwongen gaat dan ook
Dr. B. de H. er ten slotte toe over het algemeene wezen, het
wereldintellekt, in een Opperwezen om to scheppen. Hij weigert
met de volgelingen van Hegel het wereldssubjekt het „Niets"
te noemen, „dat nog eerst zijn inhoud verkrijgen moet van zijn
ontwikkeling, zoodat de wereld zelf tot inhoud wordt van de Idee."
De wereld, zegt hij, „kan dan niet de manifestatie van het subjekt
(Idee) zijn, want zij die niets is, heeft niets to manifesteeren. De
Idee slinkt aldus tot mathematisch punt ineen. Is editor de wereld
een manifestatie van het Wereldsubjekt, zijne zelfverwerkelijking, —
dan moot het subjekt een (eigen inhoud) hebben, van
welke de verschijningswereld een verwerkelijking is" (bl. 326).
Onmiddellijk daarna zegt de Schrijver
,,Zoo heeft dan het Wereldsubjekt een zijn-in-zichzelf! en dit ligt
van alle kenbaarheid af, voor alle oog verborgen . . . . zooals de
achter-hemisfeer der maan. Dit is zijn eigen wezen. Het onkenbare is de hoogste waarheid, of beter : het is boven de waarheid
en boven het bedenken. De heele wereld wordt gedragen door
het subjekt, dat in zich-zelven boven-denkelijk is" (bl. 327).
En op de volgende pagina lezen wij : „Het in-zich zijn van
het Wereldsubjekt blijft verscholen achter de overdenking : het is
algeheele Duisternis en ontoegankelijk Licht; het is Afgrond en
Steilte ; Hoogte en Diepte algeheel. Het is noembaar met negatieve
namen van positieven zin ; Damen vol tegenspraak, die eer de onmacht van ons pogen, dan het wezen der Idee aanwijzen. Het
Wereldsubjekt is het positieve Niets ; niet als indifferentie, maar
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als Volheid. Het is Mysterie. Waar de bezinning zwijgt, zingers
de stemmen, en deze zang drukt niet de klacht uit over den afstand, die ons scheidt van het verhevenste, maar veeleer de vreugde
der verwantschap, waarin het bewustzijn aan het Mysterie deel heeft."
De vrome looft zijn God op nog indrukwekkender en roerender
toon als den Heilige en de Liefde. Doch hier is geen aanbidder,
bier is een denker aan het woord. Welnu, heerlijker loflied laat
zich moeilijk verwachten van een intellektualistisch philosoof. De
door Dr. B. de H. gekozen woorden doen denken aan Aristoteles ,
waar eerstgenoemde zegt, dat het wereldsubjekt „geen substantie"
is, maar „activiteit", „denken", en dat denken het „onafhankelijke"
is, wat de wereld „mogelijk" maakt. Door ons denken is de
Wereldgrond to bereiken. Ons denken moet dus „verwant" zijn
aan dien grond en deze moet ,,denken" zijn. (Bl. 313 en 14).
Ik sprak van een intellektualistisch philosoof. De juistheid
van deze qualificatie blijkt daaruit, dat het denken volgens Dr. B.
de H. „eenig beginsel aller werkelijkheid" is. Niet de wil, niet
de liefde, maar alleen het denken.
Ik verbeeld mij, dat het moeilijk zal vallen den belangstellenden
lezer te doers beseffen, dat het denken een scheppende kracht is,
door welke ken-materie wordt voortgebracht.
Doch met dit book heeft Dr. B. de H. nog niet zijn laatste
woord gesproken. Half en half belooft hij ons reeds thans op bl. 40
een tweede boek. Wij wachten het met groote belangstelling af.
V. D. W.

G e or g G r ii newald K z n. Van het Wondere Ambt.
Amsterdam. L. J. V e e n, MCMIX.
In ons Hollandsch Kanailn waren pastorale schetsen, als v a n
Koetveld's Schetsen nit de Pastorie van Mastland en A. Pierson 's
Intimis, steeds gewilde lectuur. En geen wonder. De pastorie is
het gemeentehuis, waar ieder op zijn tijd komt, sours met zijn
vreugde, meest met zijn zorgen, en vanwaar invloed uitgaat, door
den een met dankbaarheid erkend, door den ander met vinnigheid
bestreden. Om niet te vergeten den strijd dien de pastoriebewoners
zelve doormaken, veel geestelijken strijd, wat vanzelf spreekt, ook
veel financieele zorgen, wat niet moest. Vandaar dat vele ex-pastoriebewoners, en zij zijn niet de minsten van onze landgenooten, gaarne
eens herinnerd worden aan dat nude huis, met zijn zorgen, en met
zijn humor vooral.
Zulke lezers zullen van een koude reis tehuis komen als ze
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dezen bundel lezen. Niet omdat ze hier in een friesch-vrijzinnigen
kring komen, en zoowat christelijk-socialistische rhetoriek te hooren
krijgen over de aanstaande Blijde Wereld, als alles zal zijn : „Rijkdom en Geluk, alles Vrede en Blijdschap enz. enz., doch de naam
godsdienst niet meer bekend zal zijn bij de menschen" (bl. 152) —
maar omdat ze den hier onontbeerlijken humor missen. Daarvoor
bekomen ze sarcasme van dit soort : „Het etiket der Belijdenis
staat op Dominee's gladgeschoren half-gare-kadetje-gezicht enz.
Het etiket der Belijdenis staat gedrukt in de rimpelige oudemannen-facie van Broeder-Ouderling, als hij met Dominee omgang
houdende door de Gemeente, met inkwisiteurs-blikken het herderlijk
oog laat weiden over zijn schapen" (31. 1). Ook sarcasme over het
wondere ambt-zelf; want wat is een dominee tegenwoordig anders
dan de Wijnreiziger, die zijn waar aanprijzen moet aan geheelonthouders en wat doet hij in de Middenzangs-meditatie anders
dan bedenken dat de eenheid, waarvan het door hem opgegeven
gezang getuigt, hier niet en in de S. D. A. P. wel is ? En is het
misschien ook sarcasme als hij straks thuis een schetsje begint
met dit opzichtig taaltje: „Arbeidershuisje bij winteravond. Man,
Vrouw, zielig werkuitgeknepen citroen van zeventig jaar
sloofje . Poes broedt knus-spinnend" enz. (bl. 99) en dit betitelt
Eenvoud! (sic!) Toch wilde de schrijver geen sarcasme geven maar
ernstig spreken over wat hij nu nog smartelijk mist, een godsdienst
zonder kerk, kerkvoogdij en diakonie, wat hij toch reeds ziet
komen. Ik geloof dat dit hem niet is gelukt, omdat hij nog niet
kon „consume his own smoke", omdat nog te veel verbittering
alles, ook zijn weemoed, wrang maakte. En deze bitterheid, zou ze
niet de natuurlijke vrucht zijn van dit al te ideale idealisme ?
G. F. H.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging on,tvangen
de mavolgende boekwerken :
Dr. N. J. Singel s. Gebrekkige Bijbelkennis. (Levensvragen IV : 2).
Baarn. Hollandia Drukkerij, 1909.
G. Bar g e r. De Swedenborgianen. (Kerk en Secte III : 8). Baarn.
Ifollandia Drukkerij, 1909.
Ds. G, A. Wum ke s. Volksgeloof. (hit omen bloeitijd I : 9). Boom.
Hollandia Drukkerij, 1909.
E. K amp e en Felix Or t t. Tweeörlei moraal. (Pro en contra V : 8).
Baarn. lIollandia Drukkerij, 1909.
L. C. T. B i g o t. Ben en ander over begrijpen en onthouden. (Paedagogische vlugschriften I : 7). Baarn. Hollandia Drukkerij, 1909.
H. N. de Fre mer v. Bewijzen voor 's menschen voortleven na den
stoffelijken dood. Bussum. V a n D i shoec k, 1909.

DE GESCHIEDENIS VAN
CAROLINE VON WIDEL
DOOR

IGNATIA LUBELEY.

(Slot).

II.
Coblentz 1777.
In de lichte kamer, waar de zon scheen, oefende
Clarchen von Widel zich op de guitaar, en zong er bij.
Der Tag hat seinen Schmuck
Auf heute weggetan,

zong zij met zachte stem :
Es ziehet nun die Nacht
die braunen Kleider an,
and dekt die Welt in angenehme Ruh
Mit ihrem Schatten zu.

Haar moeder die in haar kamer boven was, hoorde
haar, en even hief zij het hoofd op, om te luisteren. Toen,
ernstig, las zij verder, in hetzelfde groote preekenboek, waarnit zij als meisje tante Beata had voorgelezen.
Het was het stille uur na het vroege middageten.
Haar schoonmoeder was gaan rusten, C l a r c h en vol ijver
voor haar nieuwe muziekkennis, oefende zich , en zijzelf
had zich in haar slaapkamer teruggetrokken, om er naar
gewoonte, te lezen of brieven te schrijven.
O. E. X 2
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Zeventien jaar geleden was zij hier met haar man en
haar twee jongetjes in Coblentz gekomen en had er haar
intrek genomen bij haar schoonmoeder, die met vaste hand
het huishouden bestuurde, en haar zoon met zorgen omringde en beslag op hem legde als in de dagen toen hij
nog een jongen was, en zich als eenig kind door haar
bederven liet.
Een jaar later was Clarchen hier geboren, Clara
gedoopt naar haar grootmoeder ; met een glimlach Clarisse
genoemd door haar vader, die dweepte met den roman van
Richardso n, en staande bij de wieg had hij den wensch
uitgesproken, dat zij even deugdzaam, maar minder ongelukkig zou worden. Zij, Carolin e, had naar hem gekeken,
toen hij daar stond, zoo jong en vroolijk, en zij had naar
hem geluisterd met een flauw lachje. Maar toen had zij
met iets pijnlijks de wenkbrauwen samen getrokken, en
had haar oogen gesloten, alsof zij moe was, maar 't was
om de tranen, die opwelden. Want zij had op eens weer gedacht, hoe zij eens voor een dochtertje toekomstplannen had
gemaakt, en hoe die nu niet verwezenlijkt zouden worden.
Daar lag nu zooveel tusschen de Widels en de
L o hie' s. De bitterheid rees toen weer op in haar hart. En
zij bad, zij bad met krampachtig gevouwen handen, dat
zij toch vergeven mocht, dat er toch vrede mocht zijn.
En zoo ver lag Brunswijk van Coblentz. Al zou er vrede
zijn, de afstand was zoo groot, die lange, lastige vermoeiende reis scheidde haar van haar land.
Maar Haselrode was niet verkocht geworden, en de
hoop op terugkeer leefde toch in haar, niet voor haar man,
die het niet wenschte, maar om een van de jongens, en
die hoop deed haar luchtkasteelen bouwen, en maakte
haar vroolijk en sterk, als de verveling om bij een ander
in to wonen haar hinderde, als zij zich vreemd voelde
tusschen de nieuwe kennissen, als zij zich wat ongeduldig
afvroeg wanneer haar man aanvaarden zou een andere betrekking. Hij sprak er altijd over. Maar zocht niet. Hij
las alleen veel, en sprak veel over zijn idealen, over
wetten en opvoeding en nuttige instellingen.
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Maar de tijden_ waren dour. Haselrode bracht Diets op.
Tech nog v66r het einde van den rampzaligen oorlog kwam
er bericht van den zaakgelastigde der Widels in Brunswijk, dat iemand een bod op het goed had gedaan, en
Heinrich von Widel verkocht het. 't Was alsof hij
er blij om was, dat de omstandigheden zoo geleid werden,
dat het verstandig was, het goed in deze tijden van de
hand te doen ; en het was zonder smart, dat hij het zijn
vrouw meedeelde.
Door zijn toespelingen was zij al in vage onrust geweest. Zij ontving den slag zonder een klacht, maar 't
was alsof er in haar oogen iets uitdoofde.
„Aan wie ?" had zij toonloos gevraagd.
„Ik weet het nu. Sophie von Lohe heeft door den
flood van haar vader geerfd en het is Ludwig geweest,
die het gekocht heeft."
Zij had niet veel geantwoord. Maar langzamerhand
had zij gerealiseerd, wat het was Ludwig op Haselrode
te weten ; en haar geheele zijn was in opstand gekomen,
al de bitterheid was weder opgeweld in haar ziel.
Eenzaam te midden van het drukke huishouden, leefde
zij haar inwendig leven en screed zij biddende om vrede.
Na dagen legde de storm zich, maar liet haar veranderd
achter, stiller en strenger. Niemand ook moist, hoeveel het
haar kostte haar leven in Coblentz te aanvaarden, als iets
dat zoo blijven. moest, om verder te gaan, zonder die jonge
vroolijke hoop op terugkeer naar het eigen. land.
Maar nu lag dat alles al zoo heel ver achter haar
begraven.
Toen een parer broeders het geld nit Brun.swijk had
meegebracht, had zij getracht haar man over te halen een
werkkring te zoeken en elders te gaan wonen, maar met
een mat lachje had hij geantwoord, dat het niet gemakkelijk zou zijn, en 't was beter, dat het geld belegd werd,
ook voor de toekomst. Daar was iets vermoeids over hem
gekomen, alsof hij te veel te dragen had gehad, en zijn
veerkracht gebroken was. Als een snaar, die slap hangt
en onder de aanraking der vingers geen klank weer kan
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geven, zoo ook kon hij zijn idealen en plannen niet meer
weergeven in daden. Langzamerhand verzwakte hij ook
lichamelijk. Haar oogen gingen er opeens voor open, toen
zij bedacht hoeveel korter zijn wandelingen werden, hoe
blij hij was, als drakke bezoekers hem verlieten, en then
zij opmerkte, hoe dikwijls hij zijn boeken liet rusten op
de tafel, en met droomerigen blik er over peen tuurde.
De dagen kwamen dat hij veel sprak over uitgaan in
de natuur, maar niet meer ging, en dat met vervoering in zijn
zwakke stem hij haar voorlas nit Friihling van von K leis t,
Und ihr, o lachende Wiesen
Voll labyrinthischer Bache ! Betaute blumige Thaler !
Mit eurem Wohlgeruch will ich Zufriedenheit atmen. Euch will ich
Besteigen, ihr duftigen Hugel, and will in goldnen Saiten
Die Freude Bingen, die rued um mich her aus der gliicklichen Flur lacht."

en dat zij moist, dat hij het voorjaar waarschijnlijk niet
meer zien zou.
Diezelfde week vond zij hem eens ingeslapen in een
leuningstoel bij het raam, waardoor de winterzon naar binnen scheen. Zijn boek was op den grond gevallen. Zij bukte
zich en raapte het zacht op, en zich oprichtende, ontmoette
zij zijn vragenden blik vol verwondering.
„Heinrich" zeide zij met haar lieven lack — „Sliep je ?"
't Was alsof het geluid van haar stem even een glimlach op zijn trekken bracht. Maar meteen met een zucht
zonk zijn hoofd achterover.
't Was het einde geweest ; en o ! toen zij het begreep,
en bij zijn bed stond, waarop men hem had neergelegd,
en zij zag naar zijn bleek gezicht met de gesloten oogen
toen voelde zij wel, hoe lief zij hem had, niettegenstaande
alles wat hen gescheiden had ; en zij had heete tranen
kunnen schreien, neergeknield bij zijn bed. Maar zij had
sterk en kalm moeten zijn tegenover zijn moeder die radeloos was, tegenover de kinderen, die zoo verbaasd en versteld waren. En als een eenzame had zij ook hierin gestaan.
Nu was dat alles al zoo heel lang geleden.
Zij bleef in Coblentz wonen. Daar was geen andere
keus voor haar, en zij Wilde ook niet anders, omdat haar
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man altijd begeerd had, dat de kinderen daar opgevoed
zouden worden. Ernst-Wilhelm was nu student te
Giessen, dat Luthersch was ; Ludwig was in Hessischen
dienst getreden. Beiden konden nogal eens overkomen.
Clarchen, die zich haar vader nauwlijks herinneren
kon, was nu zestien jaar, thuis opgevoed, door haar moeder
en grootmoeder in alles onderwezen.
Het was nog niet lang, dat zij zangles had, maar de
guitaar kwam in de mode en Clarchen oefende zich met
vreugde op dien zonnigen zomerdag.
„Nun, dir befehl ich mich
du angenehme IN acht."

zong zij verder :
„Und wean das Morgengold
Am freihen Himmel lacht
So werde dock dem Herzen das geschenkt
Woran es sehlafend denkt."

Een paar tones werden nagetokkeld. Clarchen was
in grooten ernst. Zij zou, al luisterde niemand, niet nalaten
het lied zoo te doen uitsterven. Zij vond het zeif veel te
mooi zoo.
De deur van de kamer werd geopend en haar grootmoeder trad langzaam naar binnen, een korte gestalte in
wij de donkere japon met fiche, een groote gepijpte muts op.
„C 1 a r c h e n," zeide zij vriendelijk, „het wordt tijd om
je te kleeden. Ga het je moeder maar zeggen."
Clarchen legde zorgvuldig haar guitaar weg, en
snelde peen.
„Moeder !" zeide zij wat gehaast, komende in de slaapkamer, waar haar moeder nog zat te lezen. „Grootmoeder
zegt, dat het tijd wordt, om mij te kleeden."
„Het is nog vroeg," antwoordde Caroline kalm,
„neem je nieuwe japon maar nit de least, en de kanten
voor je haar, en je schoenen. En leg dan alles klaar."
Clarchen deed het met groote voorzichtigheid, met
voldoening den gebloemden zij den rok etaleeren.d over een
leuningstoel. Haar moeder zag de tevredenheid op haar
jong gezichtje. „Ze is blij, dat zij dien aan mag hebben,"

174

DE GESCHIEDENIS VAN CAROLINE VON WIDEL.

dacht zij — en even glimlachte zij, omdat zij zich herinnerde,
hoe zij in haar meisjesjaren ook haar nieuwe japonnen
bekeken had. Heel zelden kreeg zij die toen. Later als
mevrouw von Wide l was het anders geweest. Even dacht
zij aan de soirees in het hertogelijk paleis, in haar eigen
salons, zij moist dat er toen niemand zoo mooi was geweest
als zij . in Brunswijk — maar dadelijk leidde zij haar gedachten af, daar kwam zooveel bitterheid en verlatenheid daarna,
daar was zooveel veranderd en zoo ver van die vluchtige
glanzende dingen had haar hart leeren leven, dat zij niet
meer bij haar behoorden. En zij leefde nu haar kalm, eenvoudig leven in het huis van haar schoonmoeder.
Zij kapte zelf haar dochter. Met belangstelling volgde
het kind, voor den kapspiegel gezeten, iedere beweging
harer vingers, waardoor het blonde haar hoog werd opgehaald en boven gekroond werd met een kanten mutsje.
Het was geen echte pouff, maar 't maakte er toch het
effekt van. In haar uitgesneden lijfje droeg zij een Witte
fichu, haar ruime rok liet het hooggehakte schoentje zichtbaar. Mar c h e n constateerde met tevredenheid, dat er
wel iets landelijks was op te merken in haar costuum, en
dat trof goed, want zij ging naar een buitenpartij, beter
gezegd op visite buiten bij haar nicht in Thal Ehrenbreitstein,
en daar paste wel zoo'n kleeding. Tegen half vier zou het
rijtuig voorkomen. Om drie uur zat zij met haar grootmoeder te wachten in de zitkamer, en maakte zich ongerust dat haar moeder niet klaar zou zijn, maar toen de
karos voor de stoep stilhield, trad deze het vertrek binnen
heel eenvoudig in 't grijs, met een opgepofte en gepijpte
muts op, maar met die mooie houding van hoofd, waardoor
iedereen altijd kleiner en onbeduidend naast haar scheen.
Over de hobbelige keien schommelde het rijtuig de
straten door en hield stil voor de veerpont aan den Rhijn,
waar men uitstapte, omdat de oude mevrouw von Widel
het angstig vond om te blijven zitten. Langzaam en geleidelijk gleed men over de rivier. Zoo hoog schenen nu de
muren van de stad die men achter zich liet. Aan den overkant baadde Ehrenbreitstein in zonneglans, zich scherp
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en geweldig afteekenend tegen de blauwe lucht ; aan zijn
voet zoo liefelijk gelegen het dorpje Thal. Terwijl men
naderde, hield Clarchen haar blik gericht naar een eenvoudig buitenhuis, welks ramen het uitzicht hadden op de
rivier. Zij keek altijd uit naar dat huis als zij naar Ehrenbreitstein overvoer, het was het huis, waar mevrouw v o n
La Roche woonde, de schrijfster van die „Geschichte
des Frauleins von Sternheim," de beroemde, over wie ieder
ontwikkeld mensch sprak, „die gOttliche Sophi e" zooals
enkele dichters haar genoemd hadden. Zij woonde daar
met haar man en haar kinderen en vele beroemde menschen
kwamen er aan huis. Clarchen's nicht kende haar, maar
zij, Clarchen, had nog nooit het geluk gehad haar to
ontmoeten, hoewel zij voor zich zelf reeds menigmaal zich
voorgesteld had, hoe dat zijn zou, hoe mevrouw von La
Roche haar zou toespreken, en zij antwoorden zou., en
hoe dat antwoord getuigen zou van een „gefiihlvolles Gemiit."
Op den oever stapte men weer in, en het rijtuig reed
rechtsom, sloeg toen een zijweg in.
Mevrouw von Stein ontving haar familie op de stoep
van haar huis. Haar kleindochter nit Frankfort die bij haar
logeerde, stond naast haar, en omhelsde Clarchen teeder :
„Wij zullen buiten zitten," zeide zij haar „ik heb het
grootmama gevraagd, en zelf de stoelen onder de linde gebracht."
Achter het huis, onder de boomen met het uitzicht
op een glooiend grasveld en verder op een rijzend korenveld, stonden bij de tuinbank, stoelen en een tafel gereed,
en het gezelschap nam plaats.
„Het is heerlijk hier," zeide Clarchen zacht tot haar
vrien.dinnetje, toen de oudere dames in druk gesprek waren.
„Ach ja, niet waar P ik zeide tegen grootmama, laat
ons Loch buiten zitten. Het doet hier zoo denken aan dat
stuk uit „die Geschichtedes
Frauleins von Sternheim" en
,
ik zou het haar na kunnen zeggen : „Ich bin voll herzlicher Freude ! es ist Grasboden, den ich betrete. Malmo
unter deren Schatten ich ein Schiissel Milch verzehrte", want
zie je, straks krijgen we ververschingen, al is het misschien
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geen melk. Ik heb dat stuk van morgen nog overgelezen,
ik zou het van buiten kunnen leeren."
Clarchen knikte, vol instemming. Haar moeder vond
haar te jong om het boek te lezen, maar haar grootmoeder
had er gedeelten uit voorgelezen, en zij herinnerde zich
wel deze tevredenheid over de natuur.
„Het is dat gedeelte over die buitenpartijen," vervolgde
Franzisk a wijs, „die arme Sophie."
Clarchen knikte weer, maar wat vaag, geheel op de
hoogte was zij nu niet.
„Ik heb gisteren een visite gemaakt bij mevrouw v o n
La Roch e," hoorde zij mevrouw S t e r n m e ij e r zeggen,
die naast de von Steins woonde en met haar borduurwerk
gekomen was. „Mijn zuster was bij mij gelogeerd, ze is vanmorgen vertrokken, en ze vond het wel wat vreemd om
in Ehrenbreitstein te zijn geweest, en niet de beroemde
gezien te hebben !"
„En toen deed ze jullie zoo'n interessant verhaal,
niet waar 2" zeide mevrouw von Stein.
„Over dien Jacob i, bedoelje 2" vroeg mevrouw Ste rnme ij er droog. „Ja, ze vertelde ons, hoe zij in kennis
was gekomen met Georg Jacob i. Zij las haar oudste
dochter, die toen nog maar dertien jaar oud was, voor nit
een gedicht van hem . . . ik weet niet meer hoe het heet."
„Sommerreise," zeide Franzisk a plechtig.
„Joist, kind, zooiets was het. 't Moest erg mooi zijn
— zoo, dat mevrouw von La Roche en Maximiliane
er geheel door van streek waren. Zij nam een beeldje van
Amor, en schreef er een brief bij van „Amor an Georg
Jacob i", waarin zij hem een compliment maakte over
zijn kunst, en vertelde, hoe een moeder en een dochter
door zijn stuk waren getroffen. Zij onderteekende het niet,
maar haar vriend Wieland was in 't geheim, en eindelijk
is het toch uitgekomen."
„'t Was een echt poetische manier" zeide mevrouw
von Wide 1, toen stilte heerschte na het verhaal.
Over de trekken van haar schoondochter gleed even
een glimlach.
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„Nu komt Jacobi wel bij haar logeeren," legde
Franzisk a aan Clarchen uit, „'t moet toch bijzonder
zijn om op zoo'n manier elkander te leeren kennen."
„Ach ja," zeide Clirchen met een zucht, want
hoeveel minder banaal zou het leven zijn, als alle menschen
zoo deden.
Tegelijk met de ververschingen, de room en de vruchten, die een dienstmaagd op de tafel klaar zette, verscheen
mijnheer von S t e i n, klein, dik mannetje in blauwen rok,
met een gezicht verhit van het wandelen.
„Is er nog een plaatsje, dames ? Mag ik een stoel
krijgen in dezen vereerden kring."
Zijn vrouw wees hem een leuningstoel aan, die van
't begin of klaar had gestaan voor hem.
„Ja, want ziet u," vervolgde hij het gezelschap rondziende, „het begint er droevig uit te zien, tegenwoordig
voor ons mannen, nu de vrouwen zoo knap worden om
romans te schrijven waar moet dat keen ? Ik zie aankomen, dat er geen plaats meer voor ons zal overblijven.
Ze worden overal nummer een."
„O foei," klonk het in koor. „Zoo lang uw vrouw
voor u zorgt."
„En als de mannen niet meer de eerste plaatsen krijgen,"
zeide mevrouw Sternmeijer effen (Lisa Sternmeijer
durfde nogal wat zeggen) „dan krijgen ze de tweede ;
waar een plaats neemt ieder mensch in. Dus van geen
plaats kan nooit sprake zijn, St e i n."
Tegen deze logica was niet te debatteeren. Daarom
was het beter de geheele stelling weg te vagen, ook met
het oog op die twee jonge m.eisjes, die erbij zaten.
„Natu-urlijk is daar geen sprake van," zeide mevrouw
von Stein, zich oprichtende om haar gasten te bedienen,
„en dat geheele idee van die tweede plaats is dwaasheid.
Wil je veel suiker in je room hebben, lieve ? — en jij,
Caroline, neem je vruchten !"
„Ik heb Ringen gesproken," deelde mijnheer v o n
Stein mee, „hij ging kijken, of zijn zoon ook met de
pont overkwam. Hij verwachtte hem met de boot uit
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Keulen. Hij zou een vriend meebrengen, die ook de vacantie
hier kwam doorbrengen."
„Dan moesten we die jongens toch eens vragen".
Juist wat ik gedacht had. We vragen eenige jongelui.
Franzisk a logeert hier nu, dat is al nummer een. En
Clariss a, zou die willen komen ?"
Clarchen kreeg een kleur van pleizier, keek vragend
naar haar moeder.
„Ik denk, dat Clarchen heel graag zal komen," antwoordde deze beleefd.
„En dan de twee dochters Ringen. — We maken er
een buitenpartij van, hier in den twin."
„We moesten ook miiziek maken," zeide Franzisk a.
.”Je hebt je guitaar, C 1 ar c hen, breng die mee".
„Ik ken er nog niet veel van. Maar ik kan toch zingen van:
Der Tag hat seinen Schmuck
Auf heute weggetan —"

„Net iets voor den avond ! om het feest mee te eindigen."
Toen de gaiter afgeloopen was, mochten de twee
meisjes wat gaan wandelen. Arm in arm daalden zij het
glooiende grasveld of — naar het opstijgende korenveld —
om boven op den top het uitzicht te gaan bewonderen.
Daarboven schenen nog de laatste zonnestralen.
„Ze bepraten natuurlijk het feest," zeide de oude
mevrouw von Wide 1, die ze met een glimlach naoogde.
„Ach ja, de jeugd ! altijd vol hoop, vol plannen."
Mevrouw von Stein liet even haar tapisseriewerk rusten
op haar schoot. „Het leven lijkt haar nog zoo schoon —
Maar ze hebben ook gelijk — Het is mooi. Om te beginnen
de natuur. Is het niet heerlijk zoo, een stille zomeravond —
die korenvelden ! . . . . die blauwe lucht. — De natuur is
eenig."
„Zeker — zeker —" en de reusachtige mutsen knikten
toestemmend boven de handwerkjes.
Caroline luisterde zwijgend. Zoo ook had haar man
gedweept. De toon, die nu zooveel in boeken en gesprekken
gehoord werd over de verheerlijking van de natuur en van
het buitenleven, had reeds vroeg in zijn hart weerklonken.
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En toch als zij dacht aan Haselrode, moist zij, dat hij Been
echte buitenman was geweest. Niet den harden, ruwen
arbeid had hij ooit gezocht, alleen naar de schoonheid,
had hij uitgezien, met oogen vol droomen, totdat de dood,
in vreeselijke realiteit, ze toegesloten had. En daarom
kon zij den dood nooit vergeten, nu ook niet.
„En als men een goede gezondheid mag genieten, en
het noodige bezit, en rust heeft na het dagelijksch werk,
wat verlangt men nog meer ?" hoorde zij de gastvrouw
vervolgen.
„Ja, Zufriedenheit war stets die Mutter unsers Gliicks"
haalde Lisa Sternmeijer aan.
„Een tevreden, deugdzaam leven is toch alles. Ach,
als met. deugdzaam is, is men tevreclen. Dus zouden wij
mogen zeggen : die Tugend ist stets die Mutter unsers
Clucks. En als men daar dan nog bijvoegt al de aangename
ontspanningen, die wij aan onzen geest mogen geven ; alles
wat wij leeren kunnen. En dan de omgang met anderen.
Het moet een geluk zij n een echt deugdzaam en wijs
mensch te ontmoeten, iemand b.v. als „das Fraulein v o n
Sternheim".
„Moet ?" herhaalde Lisa effen. „Dus is het je nog
nooit overkomen 2"
„Iemand als zij ? o neen ! Iemand, die zooveel heeft
doorgemaakt ? Ik geloof wel" — op ernstig nadenkenden.
toon — „dat Sophie von La Roche bijna zoo is, maar
haar leven is zoo anders. Het is toch niet te vergelijken."
„Ik heb tenminste nooit gehoord, dat zij in het Schotsche
leigebergte heeft gehuisd."
„Neen, ik ook niet, L i s a". Het klonk waardig en Coen
het even stil was geweest in den kleinen kring onder den.
lindeboom. „Das Fraulein von St e r n h e i m is een voorbeeld en ik ben niet de eenige die het zegt."
Neen, de eenige was zij niet. Overal in Duitschland
waren er, die dat voorbeeld bewonderden, en het bespraken en er brieven over schreven, en in een dier brieven
(van Caroline Flachsland aan haar aanstaande,
H e r d e r) heeft dit gestaan : „Mein ganzes Ideal von einem
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Frauenzimmer! sanft, zartlich, wohlthatig, stolz and
betrogen."
Arm in arm kwamen Franziska en Clarchen van
haar wandeling terug.
„Het was Loch zoo mooi !"
„En we hebben mevrouw von La Roche zien wandelen met Maximiliane."
„Ze wuifden ons toe."
Er tintelde iets in de oogen van Lize Sternmeyer.
Zij bong zich over naar Caroline von Wi d e 1. „Het is
wel waar, dat Sophie von La Roche maar „bij na"
,
volmaakt is, als men denkt aan haar dochter."
Caroline knikte. Het was algemeen bekend, dat
mevrouw von La Roche haar oudste dochter op achttien
jarigen leeftijd ongelukkig uitgehuwlijkt had aan een
koopman in Frankfort, Peter B r e n t a n o, een weduwnaar
met vijf kinderen, een ernstigen man, hard en gierig, terwij1
Maximiliane en Wolfgang Goethe elkander liefhadden. En daar waren er die zeiden, dat de mooie Lotte
nit „Werther" niemand anders dan de jonge mevrouw
Brentano was.
Arnie Werther, hem hadden de mooie natuur en de
ontspanningen voor den geest niet geholpen. Caroline
dacht hieraan. Zij had zijn wanhoopsdaad in strengheid
veroordeeld, maar zijn uitroep : „Was ist der Mensch, der
gepriesene Halbgott !" wel begrepen.
„Als je moeder en je grootmoeder het goed vinden,
lieve," hoorde zij haar gastvrouw zeggen.
„Ik heb er Diets op tegen," antwoordde haar schoonmoeder.
„Wat moet ik goed vinden ?" vroeg zij vriendelijk.
„Dat Clarchen eenige dagen bij ons komt logeeren.
Het zou ons zulk een genoegen doen. Franziska en zij
zijn zulke goede vriendinnen. Ik zal voor haar zorgen als
voor mijn eigen dochter."
• „Dan kan ik niet neen zeggen," klonk het hoffelijk.
„En als een van je zoons mocht overkomen," zeide
mijnheer von Stein, die lets later zijn gasten hielp in-
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stijgen in de karos, „dan is die ook van harte welkom.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd."
Clarchen's rond gezichtje straalde van tevredenheid,
toen zij huiswaarts reden. Haar grootmoeder knikte Omlachend tegen haar en zij knikte terug. Haar moeder keek
stil uit over het avondlandschap. In Clarchen's oogen
was haar moeder een stille ernstige vrouw.
Zoo vredig was het op den Rhijn. Aan den westelijken
hemel blonken nog de laatste strepen van het wegstervende daglicht en weerkaatsten zich in de rivier, voorbij
de stad, die groot en donker stond op den oever. En van
de torenspits af, zi.h afteekenend tegen de avondlucht,
verhief zich het kruis.
Twee dagen later vertrok Clarchen met haar guitaar
naar de von Stein s, en werd met ongeduldig verlangen door
F r a n z i s k a ontvangen. Zij maakten samen muziek op
clavecimbel en guitaar en zongen samen, lazen verzen en
dweepten ermee, wandelden en bewonderden de natuur
's morgens als de dauw nog lag op het gras, 's avonds als
duizenden sterren flonkerden aan den hemel. . . luisterden
naar de vogels en plukten bloemen. Het waren dagen vol
charme, die een stralenden glimlach brachten om Clar c h ens
mond en haar droomerige oogen nog droomeriger maakten.
Op den dag van haar vertrek zou haar moeder haar
komen halen, om tevens de buitenpartij bij te wonen, die
dan ook gegeven werd.
Zij kwam reeds vroeg, en C 1 a r c h e n die het eerst
gekleed was, kwam haar tegemoet en geleidde haar naar
den lindeboom.
„Wat hebt je toch heerlijk weer gehad," merkte
Caroline op.
„O ja, moeder ! en het was zoo wonderlijk heerlijk
hier ! u weet het niet. We hebben zooveel gezongen en
gewandeld , en zulke aardige kennissen gemaakt. De
Ringens kwamen iederen dag. Weet u, die vriend, dien
Adolf von Bingen meebracht, bleek nog een neef te
zijn. Hij heet von Lohe en komt uit Brunswijk."
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„L o h e ! geen zoon van je oom Carl of Wilhelm ;
die hebben geen zoons van dien leeftijd."
„Neen, moeder, zijn vader woont op Haselrode, dat
vroeger aan Papa behoord heeft."
't Kwam er zoo eenvoudig uit. Clarchen wist niet
wat vooraf was gegaan aan den verkoop van Haselrode. Zij
wist alleen, dat het haars vaders eigendom was geweest
en in de dure tijden van den oorlog verkocht.
Caroline bleef opeens staan in het tuinpad.
„Van Haselrode," herhaalde zij. „Dus Hans von
Lohe ; want daar is maar 4en zoon."
„Ja, moeder. Hij heeft geen broers of zusters. Hij
woont geheel alleen met zijn vader, want zijn moeder is
dood."
„Ja, dat wist ik."
Zij liep langzaam voort, in gedachten neerziende.
Hans von Lohe was hier. Zij herinnerde zich den kleinen
blonden dreumes in de voorkamer van Sophie von
L ohe.... ach ! . . . . hoe lang geleden. Zij was dood, sedert
jaren. Zij had niet lang gewoond op Haselrode. Men had
beweerd, dat Ludwig hertrouwen zou, maar dat was Loch
nooit gebeurd.
• „We moeten links om, moeder," zeide Clarche n,
die zwijgend meeliep, met haar oogen vol droomen ziende
in het zonnige verschiet.
„En studeert hij in Gottingen ?" hervatte haar moeder.
„Ja, en 't is een vriend van Adolf von Ring en.
Hij vond het prachtig hier, moeder. Hij komt vanmiddag
ook, hij zingt zoo mooi."
Met dansenden tred op haar hoog gehakte schoentjes
kwam Fr anzis k a bij hen, toen zij onder de linde zaten.
Zij maakte haar mooiste neiging voor haar nicht, en betuigde haar leedwezen, dat de oude mevrouw von Wide 1
door lichte ongesteldheid verhinderd was om to komen,
maar het was prettig, dat Ludwig juist over was.
„Ja, hij komt straks," antwoordde Clarche n, „moeder
zeide, dat hij niet dadelijk mee 'kon komen."
Langzamerhand kwam het gezelschap bij een : druk,
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vroolijk, bedrijvig. Caroline glimlachend en beleefd, luisterde toe, haar gedachten ver weg, wachtend in spanning
dat de R i n g e n s komen zouden.
Eindelijk verschenen zij. Mevrouw von Ringen met
haar twee volwassen dochters, achter haar haar zoon met
zijn vriend.
„Wat lijkt hij op zijn moeder," ging het Caroline
door het hoofd. Het was hetzelfde, regelmatige gezicht.
Maar toen hij, door mijnheer von Stein voorgesteld,
diep voor haar boog, en daarna naar haar opzag, viel het
haar op dat zijn oogen anders waren : een paar vriendelijke,
blauwe, ietwat verlegen oogen keken met eerbied op naar
haar statige gestalte.
„Mijn neef," zeide zij vriendelijk, hem haar hand reikend.
„Uw dienaar," zeide hij hoffelijk buigend om de handkus te geven.
„Hadt ge wel gedacht zoo ver van Brunswijk uw
familie te vinden ?" vroeg zij schertsend. Zij Wilde weten
of hij op de hoogte was van haar relaties.
„Ik wist, dat u in Coblentz woonde," antwoordde hij
wat verward, „maar ik kom nu niet nit Brunswijk. Anders
had de familie mij gevraagd brieven mede te nemen voor
u, en het zou mij een eer geweest zijn u die te brengen.
Ik kom direct nit Gottingen."
Hij sprak van „de familie", niet van zijn vader en van
het overbrengen van diens groeten — natuurlijk niet —
maar zij begreep er door, dat hij dit ook onmogelijk had
geacht. Zij zag het ook aan de verlegen uitdrukking van
zijn oogen, dat hij bewust was van een scheiding tusschen
beide families. De glimlach verdween van haar mooi gezicht
en er kwam iets straks over haar trekken. Maar zij bedwong
zich. En weer plaats nemend :
„Het is heel lang geleden, dat ik in Brunswijk was,"
zeide zij vriendelijk, „het doet mij goed het accent weer
te hooren ; en iemand te zien. Ik krijg wel brieven, maar
het is Loch niet hetzelfde of men iemand spreekt. Hoe
gaat het met de familie in de stad ?"
Heel goed, meende hij, maar hij was er ook in een
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jaar niet geweest. Haselrode lag nog ver af. En als hij van
Gottingen naar Brunswijk ging, was het om bij zijn vader
te zijn. Toen vroeg hij haar, waarom zij nooit de reis eens
ondernam.
„Het is zoo ver," antwoordde zij kalm. „Als mijn vader
nog leefde, was het wat anders, maar -u. weet, dat hij nooit
geheel hersteld is van die wond in den oorlog, en dat hij
nog voor '63 gestorven is. En mijn tante, uw nicht, die
blind was, is ook gestorven."
„O, die oude nicht, bedoelt -a ?" antwoordde hij vaag,
trachtend zich te herinneren, „die altijd spon, en blind
was, en Beata heette, ja die is gestorven, maar ook al
lang geleden. Als kind heb ik haar weleens gezien, maar
later nooit meer. Toen woonden we ook buiten."
Zij knikte zwijgend. Zij dacht aan zijn ouders en aan
zijn kinderjaren, maar zij kon zich niet dwingen hierover
te spreken, en brak het onderwerp af, door even over
GOttingen te praten en daarna mevrouw von R i n g e n te
vragen of het haar zoon daar nog zoo goed beviel.
„Nog een neef, niet waar ?" zeide mijnheer von Stein
tot haar, toen het jonge gezelschap pratend en lachend zich
verspreidde door den tuin. „Een zeer aardig jong mensch.
Hij moet in Gottingen bijzonder goed aangeschreven staan."
Haar verwonderde het dat hij studeerde. Een Lohe
ging meestal in dienst, de Lohe's waren geen studiemenschen, en zijn vader allerminst. Maar zij hoorde
mevrouw von Bingen vertellen, dat hij letterkundig zoo
was ontwikkeld, en zooveel van muziek hield, en zoo
mooi zong.
Toen een paar muzikanten op het grasveld hun violen
stemden, keerden de wandelaars terug en de paren hadden
weldra hun plaatsen gekozen, om den dans te beginnen,
den dans vol figuren en wendingen en buigingen. Zij kwamen
en gingen, en bogen, en dansten in rustig rhythme, en
boven het getrippel der voeten en het geruisch der bewegingen, piepten en zongen de violen.
Caroline luisterde en zag toe, en onder die jeugdige
gestalten, merkte zij altijd weer op : Clarchen zoo tenger en
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jong in haar glad lijfje met de witte fichu, en Hans von
L o h e, lang en slank in zijn groenen rok met jabot en
lubben en zoo blij en vroolijk scheen hun leven op dien
liefelijken zomeravond — terwijl de avondwind streek door
de boomen, en de violen werden bespeeld ten dans — en
zij dacht aan hetgeen, in het verleden, achter die twee
lag . . . . aan de schuld en de bitterheid en de smart, die
waren voorafgegaan, die achter dit heerschten.
Men was het dansen niet moe, toen de laatste dans
was gedaan, maar niet te laat mocht het worden om den
terugkeer naar de stad, over de rivier onder het gebruiken der ververschingen zou er nog gezongen wo-rden.
Franzisk a en Clarchen zongen samen, toen Clarch en
alleen met haar guitaar, met ietwat onzekere zachte stein
aanheffend in de avondstilte :
„Der Tag hat seinen Schmuck
Auf heute weggetan. —"

om wat blij der te eindigen :
„So werde doch dem Herzen das geschenkt
Woran es schlafend denkt."

Nog meerderen zongen er, en men zong ook samen.
Maar Hans von Lohe scheen alleen door Clarchen's
lied getroffen te zijn, want toen men afscheid nam van den
gastheer en de gastvrouw, trad hij naast haar en boog zich
naar haar over : „'k zal dezen avond niet vergeten, nooit,"
zeide hij, „en de laatste woorden van uw lied zullen mij
hoop en cooed geven."
Hij geleidde de Widels tot de wachtende karos.
Vriendelijk keerde Caroline zich naar hem, eer zij
insteeg, en stak hem haar hand toe : „Ik heb te laat gehoord, dat u morgen reeds naar Brunswijk vertrekt," zeide
zij, „ik kan u dus geen brieven meegeven voor de familie,
maar wilt u hen allen mij n groeten overbrengen?" En toen
met zekeren nadruk : „Groet ook uw vader van mij, en zeg
hem, dat ik blij ben, dat ik zijn zoon weer eens gezien heb."
Hij kreeg een kleur van verrassing. Hij dankte haar
en beloofde haar, het niet te vergeten.
0. E. X 2
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Met een stijve buiging voor zijn neef, steeg Ludwig
von Widel achter zijn moeder en zuster in het rijtuig en
met een ongeduldige beweging wierp hij zich op zijn plaats.
Zijn moeder merkte zijn wrevel op, die den ganschen
weg over niet week, maar het deed de kalme uitdrukking
van haar mooi gezicht niet veranderen.

Clarch en begaf zich spoedig ter ruste. Haar moeder
ging even naar haar schoonmoeder zien, die reeds to bed
lag, en toen zij terugkeerde naar de zitkamer vond zij er
Ludwig nog, in gedachten staande bij de tafel waarop
een kaars brandde.
„Ga je naar bed ?" zeide zij vriendelijk. „Je ziet moe,
j ongen."
„Moeller," zeide hij wat gejaagd. „Mag ik u even
spreken ?"
„Natuurlijk. Wat is er ?"
„Ik wilde u wat vragen," begon hij aarzelend, staande
blijvend, terwijl zij had plaats genomen bij de tafel en
vragend naar hem opzag. „Waarom was u zoo vriendelijk
tegen dien Hans von Loh e. Hij is toch de zoon van
Ludwig v on L ohe... van Haselrode."
„Ja," antwoordde zij kalm.
„Maar daar is toch zooveel gebeurd... vroeger.
denkt misschien, dat ik het niet weet. Maar ik weet het
wel. En ik had gehoopt, dat u dien jongen niet zou
hebben aangezien."
„Wat weet je ? Zeg mij dat eerst."
„Wel, dat het de schuld van dien Lohe is, dat vader
destijds Brunswijk verliet, dat hij zoo geintrigeerd heeft,
dat vader bij den hertog in ongenade viel."
„Hoe weet je 't ? Ik heb het je nooit gezegd."
„Neon, u heeft altijd gezwegen, ik begrijp niet waarom.
Maar grootmama heeft ons weleens gezegd, dat er wat was
voorgevallen, en Ernst Wilhelm heeft er meer van gehoord, toen hij verleden winter bij oom Carl in Berlijn
was. Hij begreep, dat u het liever niet besprak, omdat u
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er niet op inging, toen hij er u naar vroeg. Maar nu, nu !"
„Wat nu ?" vroeg zij streng.
„Nu, dat u deed, alsof er niets was," zeide hij heftig.
„Moeder, ik moest misschien niet zoo spreken, maar ik
begrijp er niets van. Dien man, die ons het goed heeft ontnomen, zendt u uwe groeten."
„Hij heeft Haselrode gekocht," antwoordde zij koel,
„hij heeft het ons niet ontnomen."
„Neen, misschien niet, maar toch vader gedwongen
heen te gaan. Als hij er niet was geweest, zou alles toch
zoo heel anders zijn."
„Ja," zeide zij kalm. Maar daar kwam iets starends
in haar oogen, die zoo diep lagen in het bleeke gezicht.
„Het zou heel anders zijn geweest ?"
„En het is niet om mezelf, moeder, ik ben toch de
tweede zoon, maar Erns t-Wilh elm had toch Haselrode
gehad. Nu hebben wij niets dan onzen titel... terwijl dan"
Zij zweeg. Het was dezelfde strijd, dien zij vroeger
had gestreden.
„En nu is u zoo vriendelijk tegen den anderen erfgenaam van dat goed, dat hij zich geheel op zijn gemak
gevoelde tegenover ons... en zelfs Clare h en het hof
durfde maken. Want dat zult u toch wel opgemerkt
hebben, moeder, dat hij alleen oogen had voor haar. En
zij van niets wetende, vindt hem natuurlijk een held !"
„Daar moet ook niets tegen hem te zeggen zijn,"
merkte zij bedaard op.
„Neen, dat weet ik en als je de R in g ens wilt gelooven, heeft hij alle deugden der menschheid." Hij keek
neer met gefronste wenkbrauwen. „Maar hij is toch de zoon
van dien ander. . . het zou toch nooit kunnen, nooit."
„Wat ?"
„Wel, dat Clarchen met hem trouwde."
Zij glimlachte : „Wat een. sprong, Ludwig, en
Clare h e n, die nog maar zestien jaar is !"
„Daar zijn er toch weer, die jong trouwen. Maar als
het eens was, moeder, denkt het u eens even in, dan zou
u toch nooit uw toestemming kimnen. geven. Het zou
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niet kunnen. Het zou zijn alsof"... Hij aarzelde °peens..
„Alsof wat ? Ga door. Je magi je uitspreken."
„Alsof u. vader heelemaal vergat . . . het is Loch tegen
vader geweest."
De trek om haar mond werd scherper. Het was alsof
het gezicht onder de gepijpte muts nog wat bleeker werd.
Bij 't stille licht van de kaars, die zoo eenzaam brandde
in het groote vertrek, was 't alsof er donkere schaduwen
waren onder haar oogen. Zij antwoordde niet. Zij dacht na.
De stilte verontru.stte hem. „Ik wilde u geen verdriet
doen," begon hij aarzelend. „Maar u zeide zelf: ga door."
Zij maakte een afwijzend geba.ar, om te zeggen, dat
geen verontschuldiging noodig was. En toen heel gewoon
„Ga eens zitten, L u t z, dan zullen we nog even rustig praten."
Zwijgend zeeg hij neer op een stoel, aan den overkant
van de tafel.
„Mijn. neef Ludwig von Lohe heeft tegen je vader
geIntrigeerd," en haar stem klonk klaar en duidelijk, „hij
moist, dat je vader trouw was, niettegenstaande hij den
oorlog haatte, en hij heeft een valschen schijn aan zijn
daden gegeven. Je hebt gelijk, als je zegt, dat alles anders
zou geweest zijn, als hij er niet was geweest. Ik heb dat
altijd geweten. En ik heb jaren lang, dag na dag, gestreden
om te kunnen vergeven — om geen haat, maar vrede te
hebben."
Beschaamd sloeg hij de oogen neer.
„Maar je vader had daarom Brunswijk niet behoeven
te verlaten. Hij had zich op Haselrode kunnen. terugtrekken.
Maar hij hield er niet van, en hij verkocht het later, vrijwillig."
Zij was nu blij, dat zij dit zeggen kon. Zooveel bitterder
zou het geweest zijn, als die verkoop door dwang en bedrog
had plaats gehad.
,,,Te vader was heel gelukkig hier terug te zijn," vervolgde zij zachter : „Zijn geheele hart hing aan deze streek.
In Brunswijk had hij teveel tegenspoed ondervonden. Hij
wilde het vergeten. Hij sprak er bijna nooit over. Het was
als een bladzijde, die hij had omgeslagen, om er niet meer
in te lezen. Ik weet zeker, dat hij er nooit met jullie over
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gesproken zou hebben. Hij wilde vergeten, omdat het toch
niet te veranderen was. En ik, L u t z, ik wilde vergeven. En
geloof je wel, dat het de ware manier zou zijn, erover te
spreken, alles weder te doen herleven voor jullie P"
„Neen," antwoordde hij tusschen zijn tanden.
„En als wij door recht Haselrode terug hadden kunnen krijgen, ik zou niet gerust hebben. Maar het was eerlijk verkocht
en gekocht. En om den naam van je vader van een blaam te
zuiveren ? Die blaam heeft er niet lang op gerust. Niemand
heeft geloofd aan zijn ontrouw , alleen men begreep niet
zijn ergernis, zijn andere inzichten. De bitterheid over den
oorlog, de bitterheid over het onderzoek van den hertog
hebben hem doen weggaan. Maar hij ging vrijwillig."
Zij staarde nadenkend voor zich uit. Zij was niet vrijwillig gegaan toen. En zij had niet gezwegen, omdat zij
vergeten wilde, want zij had niet kunnen vergeten. Zij
had moeten vergeven. Vergeten zou geweest zijn : uitstel
van strijd. Vergeven was de overwinning, en zij moist, dat
zij die behaald had. Daarom stond zij nu zoo kalm tegenover het verleden, stond zij boven den wrevel en de bitterheid. Maar haar gezicht was bleek en haar oogen stonden.
moe : de herinneringen hadden haar aangegrepen en lieten
haar nog niet los.
Langzaam rees zij op van haar stoel en Ludwig stond
ook dadelijk : „Je begrijpt nu zeker, niet waar," zeide zij
vriendelijk, „waarom ik tegenover Ernst Wilhelm en
jou gezwegen heb. Je vader zou het ook gedaan. hebben.
Alles was voorbij."
„Ja, moeder." Maar de somberheid bleef op zijn jong
gezicht. Te goed was hij in de Christelijke leer onderwezen
om niet te weten, dat vergeving een eisch was , maar dat
die eisch alzoo volbracht werd !
Zwijgend verlieten zij samen het vertrek en gingen de
trap op. Hij droeg den kandelaar voor haar; en het licht
viel op haar gezicht, toen zij op het portaal halt hielden,
en zij de kaars van hem overnam. Zij glimlachte terwijl
zij hem aanzag.
„Ik moet je nog even wat vragen, L u t z," zeide zij,
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half laid om de slapenden in huffs niet to storen. „Hoe
zou je het vinden, als je ging tot den vader van zeker
meisje in Darmstadt en je vroeg om haar hand, en die
vader keerde je den rug toe, omdat er vroeger twist was
geweest tusschen haar en je vader, en hij Wilde dat verleden niet vergeven ?"
Hij had een kleur gekregen. „'t Zou ellendig zijn. Maar
ik zou het hem niet kwalijk nemen , en als ik wist, dat er
iets was, moeder, ik ging het zelfs niet vragen."
„Neen, misschien niet. Maar je zou toch ongelukkig
zijn, en wat erger is. . . dat meisje misschien ook. En
waarom wensch je dan dat verdriet aan andeien toe ? of
vindt je, dat er zooveel geluk en zooveel vrede in 't leven
is, dat wij er wel wat van of mogen nemen ?" Zij glimlachte terwijl zij dit zeide, maar hij zag wel dat haar lichtende oogen glansden van de tranen.
„Goeden nacht, jongen !"
Hij kuste eerbiedig de hand, die zij hem toestak.
„Goeden nacht, moeder."
C 1 a r c h en sliep al in haar groote bed met de donkere
gordijnen, Coen haar moeder in de kamer trad, het schijnsel
van de kaars voor haar temperend met haar hand.
Zij voelde zich doodmoe, maar zij kon toch niet dadelijk ter ruste gaan. De warmte van het vertrek viel haar
op. Zij opende het vensterluik, blies de kaars nit en zette
zich neer bij het geopende raam. Boven de daken zag zij
den diepen sterrenhemel , de koelte van den liefelijken
zomernacht drong naar binnen en streek over haar gezicht.
Onrustige vragen verhieven zich in haar binnenste.
Zij had vergeven, zij had zich menigmaal voorgesteld, hoe
het zijn zou als zij L -u. d wig v on Lohe mocht ontmoeten, en zij had zich kalm. geweten. Maar nu zij zoo
onverwacht zijn zoon had gezien, en het andere Duitsche
accent had gehoord, nu alles weer leefde voor haar, voelde
zij, hoe zij verlangde naar haar eigen land, en hoeveel
dingen, die zij gestorven en begraven dacht, opleefden, en
haar bestormden. . . .
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Het huis in Brunswijk. . de kamer van de blinde.
Haselrode. . het keerde alles terug.
wel als dingen, die
voorbij waren, maar die toch bittere herinneringen deden
opwellen.
Zij wist, dat het goed was, dat zij vergeven had. Maar
tegenover den onwil en de hooghartigheid van Ludwig,
was er onrust in haar opgekomen, of zij ook te ver was
gegaan. . . of die groet en die vriendelijke boodschap wel
noodig waren geweest P. . .
Aan een ding slechts had zij gedacht dien avond in
den tuin, vrede, vrede moet er zijn, en terwijl de jongeren
lachten en praatten, had zij zichzelf voorgesteld, hoeveel
er veranderd was in haar leven en in dat van den eenzamen man op Haselrode, en terwij1 de violen den dans
geleidden, had zij geworsteld met zichzelf om de eerste to
zijn, die de vriendenhand reikte. . die kwam om vrede te
maken. En daarom had zij dien groet aan zijn zoon medegegeven. Was het in een opwelling geweest, uit herinnering aan kinderjaren I) in gedachte aan Iced. ..7 En was
zij nu niet te ver gegaan...
vergetende den smaad haar
man aangedaan
Had zij vergeven 1)
Ja, zij wist, dat zij het gedaan had, sinds lang, maar
zij kon de overtuiging niet terugvinden, haar kalmte niet
herkrijgen.
Zij steunde opeens haar ellebogen op haar schoot en
verborg haar gezicht in haar handen. Het was een gebaar,
als wilde zij buitensluiten alien twijfel en redeneering, die
haar van buitenaf bestormd hadden door L u d wigs woorden,
als wilde zij, in die diepe avondstilte, die OM haar was,
alleen zijn met de gedachten van haar eigen ziel.
En toen, vanzelf, overdacht zij, wat HiJ haar gezegd
had, Die haar zonden had vergeven en Die haar geleefd
had de zonden van haar naaste te vergeven ... en zij zag
Hem aan Zijn kruis, met de doorboorde handen en de
doorboorde voeten, lijdende voor haar en die anderen. . en
zij wist, dat Hij gekomen was, zichzelf overgevende in liefde,
niet wachtende, tot men Hem eerst hierom gevraagd had.
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En then begreep zij dat Hij bij haar geweest was dien
avond in den tuin, then zij met zichzelf worstelde om den
vrede aan te bieden, haar ziel met verlangen vervuld
naar vrede en herstelling en zij dien vredegroet gezonden had.
Hij had haar eerst geleerd te vergeven. En then, om
de hand te reiken, zonder te wachten, tot haar eerst hierom
gevraagd werd.
En then bad zij dat haar liefde vuriger mocht worden,
en dat die haar sterken mocht, als het pad waarop Hij
haar geleid had, eenzaam mocht worden, verlaten van de
menschen.
C 1 a r c h e n zat te schrijven. Haar moeder was een
kennis op gaan zoeken haar grootmoeder rustte nog zij
had dus den tijd voor zich. Zij schreef aan Franzisk a.
Het was om haar gedachten op papier te zetten, want
vooreerst zou zij haar brieven niet verzenden. Haar moeder
zou haar verwonderd vragen, wat zij toch te melden had,
en Franzisk a's moeder zou zeker weigeren iederen keer
de port te betalen, maar als Franzisk a het volgende
jaar in Ehrenbreitstein mocht teru.gkomen, zou zij haar
het pakje brieven geven. Das Fraulein von Sternheim
had immers ook op 't papier haar hart uitgestort aan haar
vriendin, hoewel zij niet zeker wist, of wel ooit die brieven
nit het Schotsche leigebergte Duitschland zouden bereiken.
„Lieve Franzisk a," schreef C l a r c h e n, het hooggekapte hoofdje gebogen over haar werk. „Nog maar weinige
dagen geleden hebben wij van elkander afscheid genomen
en toch heb ik u reeds veel *mee te deelen.
Bij mijn thuiskomst was mijn grootmoeder nog licht
ongesteld, en kwam den volgenden morgen eerst last
beneden. Zij riep mij bij haar, en terwip ik een streng
wol voor haar op moest houden, die zij wenschte of te
winden, moest ik haar vertellen van de dagen bij uwe
familie doorgebracht. „Ik hoor," zeide zij, toen ik de
i n g e n s noemde, „dat het jonge mensch, dat er logeerde,
de zoon is van mij nheer von Lohe van Haselrode, een
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neef van uw moeder, die uw vader veel kwaad heeft
gedaan. Het jonge mensch mag dankbaar zijn, dat gij, en
uwe moeder ook, hem zoo vriendelijk hebt behandeld. Ik
wil er verder niet over spreken, omdat uw vader zeker
ook zou gezwegen hebben, maar het jonge mensch had
zich niet moeten verwonderen als uw moeder b.v. hem
den rug had toegekeerd."
Lieve Franzisk a, ik gevoelde, dat ik verbleekte, en
ik had willen uitroepen: „Maar hij zelf is zulk een edel
jongeling," maar het gezicht mijner grootmoeder stond
zoo streng, en er kwam juist een knoop in den draad,
dat ik haar niets durfde zeggen.. .. En ik heb nu nog
maar 44n wensch in mijn hart, en dat is, dat zij hem nog
eens mocht zien, en erkennen, dat hij alle vriendelijkheid
waard is .. . .
Ach, hoe gelukkig waren wij, toen wij samen waren,
gij en ik. Hoe schoon was de natuur, hoe meesleepend de
muziek, hoe roerend de verzen die wij lazen."
Toen hield elarchen op, de ganzenveeren pen in
de hand en las den zin over. Bij ieder woord der opsomZij was tevreden.
ming een ander adjectief..
„En hoe goed was iedereen. Hoe verheugden wij ons
over al wat deugdzaam en verheven is. Zoo treffend zeide
uw grootmoeder dan „j a, de deugd maakt gelukkig".
Lieve vriendin, hoe schoon is toch het leven, want, niet
waar, voor een deugdzaam gemoed is het niet moeilijk om
goed to zijn
en is er geen strijd."
Dierbaarste Franzisk a.
Verleden moest ik mijn brief plotseling afbreken, daar
ik gestoord werd. Nu ook zal ik niet veel kunnen zeggen,
maar toch wilde ik u vertellen, hoe blij mijn hart is.
Gisteren morgen kwam uwe grootmoeder de mijne
bezoeken, en toen ik in het vertrek trad hoorde ik, dat
het gesprek ging over mijnheer von Loh e, en dat uwe
grootmoeder hem ten zeerste prees, niet alleen zijn deugden,
waar ook zijn talenten. Hij bezit muziekkennis, een schoone
stem en ook een waar dichtershart, daar hij dweept met
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al het verhevene in de litteratuur, maar zelf gedicht heeft
hij nog niet. 1V1itin grootmoeder luisterde aandachtig toe,

en toen haar bezoekster was weggegaan en kort daarop
mijn moeder binnen tracT, zeide zij : „Het schijnt, dat die
zoon van Haselrode een bij jongmensch moet
zijn. Waarom hebt ge mij dat niet dadelijk gezegd
Sophie von Stein was uitbundig in lof over hem, en
de La Roche's hebben hem ook dikwijls uitgenoodigd.
Hij kwam bij iedereen. In de eerste plaats had hij wel bij
ons mogen komen, omdat gjj familie zijt. Ik heb het dan
ook dadelijk uitgelegd, dat hij een neef was, maar wel wat
ver, zoodat het mogelijk kon zijn, dat hij zich niet bewust
was, dat wij her woonden."
1V1ijn moeder glimlachte alleen. Zij zag slechts de
veranderde stemming van mijn grootmoeder en het deed
haar zeker aangenaam aan, dat haar familie zoo geroemd
werd, maar ik, lieve F r a n z i s k a, zag hoe de deugd overwon,
hoe die haar eigen lof ontving.
Zeker is het u nu duidelijk, dat ik mij gelukkig gevoel,
en dat aan de guitaar slechts blijde, gevoelvolle tonen
worden ontlokt door
uwe vriendin C l a r che n.
Zeer geliefde Franziska!
Maanden zijn voorbijgegaan sedert ik u schreef, De
gelegenheid ontbrak mij. Maar nu zit ik alleen in de slaapkamer. . . en ik schrijf. F r a n z i s k a, ik weet niet,
hoe ik mijn pen over het papier beweeg, want mijn gemoed
is zoo vol, dat ik mijn gedachten niet verzamelen kan. . . .
En toch wil ik u schrijven.
Verleden Donderdag ontving mijn moeder geheel
onverwacht een brief, dien zij met verwonderden blik las . . .
en herlas . . . De brief was nit de stad en over een half
uur zou het antwoord gehaald worden. Lang zat mijn
moeder voor zich nit te staren, then stond zij op, en ik
hoorde haar naar haar slaapkamer gaan. Toen begaf zij
zich naar mijn. grootmoeder. Kalm, doch bleek, vertoonde
zij zich weer in het vertrek. „Kind," zeide zij, „ik heb
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bericht ontvangen van mijn neef van Haselrode, dat hij
gisteren in de stad is gekomen en in „'t Witte Kruis"
is afgestapt. Hij vroeg mij, of hij mij heden middag kan
bezoeken, en ik laat hem antwoorden dat het mij schikt.
Ik had graag, dat je je ook klaar Meld, want waarschijnlijk zal hij het prettig vinden, je ook te ontmoeten. Ik
zal je wel laten roepen. Je grootmoeder wenscht niet binnen
te komen."
Op dienzelfden Donderdag, waarover deze brief handelde, ontving Caroline Ludwig von Lohe.
In de lichte groote zitkamer met de enkele familieportretten, en de ovale stoelruggen tegen de wijde muurvlakken, de ovale tafel met afhangend kleed in het midden,
zat zij op de diepe canapé te wachten, een boek voor zich
op een kleine tafel, vlak bij het main, waardoor men het
uitzicht had op het zonnige voorpleintje van 't huis, met
den zonnewijzer in het midden, en afgesloten van de straat
door een monumentaal ijzeren hek. Maar zij keek niet op,
toen zij het hek hoorde opengaan, hoewel zij het geluid
van de zware voetstappen volgde over de keien tot aan
de bovenste trede van de lage stoep.
Jets later werd de kamerdeur geopend. En Ludwig
von Loh e trail binnen in blauwen rok en staartpruik,
een verouderd man geworden, met een scherp en somber
gezicht. Hij zag, een statige, ernstige vrouw oprijzen bij
het venster. Even blikten zij elkander aan. Toen boog
hij diep, en zij met vriendelijk gebaar, stak hem haar hand
toe, en wees hem een plants aan, over haar.
„TT zult wel begrepen hebben, mevrouw," begon hij
bestudeerd, en toch herkende zij dadelijk zijn eigenaardige
stugge stem, „dat het een zeer bijzondere reden is, die mij
er toe gedreven heeft die lange reis te waken, om u lastig
te vallen, en u om een onderhoud te verzoeken".
Zij boog even het hoofd met de gepijpte muts.
„En nog zou ik niet gegaan zijn," vervolgde hij stroef,
„als mijn zoon mij niet uwe groeten had overgebracht, en
zulk een vriendelijke boodschap . . ."
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„Ja, ik heb Hans gesproken," antwoordde zij met haar
klare stem, „en het deed mij goed iemand nit mijn eigen land
terug te zien. En hem had ik als kleinen jongen gekend."
„Het was heel vriendelijk," klonk het wat haastig,
verward, „en dat heeft er mij dan ook toe overgehaald tot
u te gaan met een verzoek van mijn zoon, want het is
om hem dat ik gekomen ben . . ."
Hij hield even op. Caroline wachte : . . . opeens
begrijpend, maar zij had zich die mogelijkheid reeds ingedacht ; en haar gezicht stond heel kalm.
„Ik zal geen lange omwegen gebruiken, om het te
zeggen," zeide hij, en toen opeens kortaf: „Ik kom u
vragen, mevrouw, om de hand van uw dochter."
„C larchen! Maar zij is nog heel jong. En Hans
en zij kennen elkander maar heel kort."
„Dat heb ik hem ook gezegd . . . maar hij wil niets
toegeven. Hij schijnt een bij zonderen indruk van haar
ontvangen te hebben. Ziet u," en zijn stem klonk stroever
dan ooit : „Hij is mijn eenige zoon, en ik zag hem gaarne
getrouwd. Maar tot nu toe heeft hij nooit een keus willen doen.
Als hij trouwde, zou hij bij mij op het goed komen
wonen. Hij moet er zich vestigen. Ik had hem reeds eerder
bij mij willen hebben, maar hij is heel anders dan ik was ;
ik heb nooit van boeken gehouden. Hij wel. Hij heeft
altijd de studie gewild. Dat heb ik hem ook toe moeten
geven, en daarom is hij bijna nooit thuis. Ik verlang ernaar,
dat hij komt. IT begrijpt nu zeker wel, dat ik er naar verlangde dat hij tot een keus kwam."
Zij knikte toestemmend. Daar was iets heel vriendelijks
in haar oogen. Zij voelde wel hoe eenzaam zijn leven was
geworden, en zij moist, hoe rusteloos en raw het geweest
was toen hij jong was. Zij dacht aan zijn vrouw, die hij
gedurende de oorlogsjaren had moeten verlaten en die gestorven was tegelijk met het tweede kind, dat op Haselrode
geboren was. Hans had niet de eenige moeten zijn.
„En zijn keus, mevrouw," voegde hij er snel aan toe,
„is zoo, dat het mij een groote eer zou zijn, als zijn wensch
vervuld werd."
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V on L oh e, v. Wide 1. Zeker dachten zij nu beiden
aan hetzelfde, maar zij spraken het niet nit. Daar lag te
veel tusschen de dagen van haar verloving in Brunswijk
en dezen zonnigen Octobermiddag in het huis te Coblentz.
„TT begrijpt zeker," antwoordde zij kalm „dat ik niet
dadelijk een antwoord kan geven; Clarch e n' s voogd zal
ook moeten toestemmen. En bovenal zij zelf zal het moeten
wenschen, want ik wil haar niet tegen haar eigen wil uithuwelijken."
„lVlijn zoon zou dit ook nooit begeeren," zeide hij
met een grimmig lachje. „Hij leest teveel romans over
smachtende geliefden om iets van ouderlijke autoriteiten te
willen weten." Hij had het in deze kwestie zelf ondervonden.
„Die ik toch in zoover zal doen gelden," zeide zij glimlachend, „dat ik nooit Inijn toestemming zal geven voor het
huwelijk dan over een paar jaar. C l a r Chen is nog veel
te jong."
„Hij zelf is nog niet klaar met zijn studies , en ik wil, dat
hij afstudeert. Als hij nu een bruid heeft, die op hem wacht
zal hij zich zeker haasten. Daarna zal hij zich in moeten
werken op het goed , een positie krijgen in zijn land. Ik
ben dus zelf niet voor een overhaast huwelijk. Maar als
uwe dochter zijn bruid mocht zijn. Voor haar zal hij
studeeren. Hij heeft het mij beloofd. Het is zijn vurige
wensch, mevrouw. Hij heeft mij dag na dag gevraagd tot
u te gaan. Hij geloofde zeker, dat u mij ontvangen zou."
„Hij had gelijk, niet waar ?" zeide zij kalm. „Ik ben
blij dat u gekomen is. Ik heb de scheiding nooit gewild."
„Neen," zeide hij hard, en wendde den blik of met
somber samengetrokken wenkbrauwen. Hij zag uit door het
raam op het binnenpleintje. Het was even stil in het vertrek. En Coen heel gewoon, zich weer richtend tot haar :
„Een goede stand hier, zoo rustig, dunkt me."
„O ja," en zij spraken verder over Coblentz, over de
lange reis, in korte opmerkingen, hun hart vervuld met
andere gedachten, die zij beiden niet wilden uitspreken.
ook kwamen zij terug op de vraag, waarvoor hij gekomen was. Hij begreep, dat hij niet onmiddellijk een
antwoord kon ontvangen.
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„Maar toch, mevrouw," zeide hij hoffelijk, „als uwe
dochter thuis is ; zou ik dan de eer mogen hebben haar
to zien ?"
Clarchen werd geroepen, en verscheen in haar gebloemde japonnetje, met de Witte fichu in het uitgesneden
keurslijf en met een kanten mutsje op het hooggekapte
Naar...
en neeg diep, met een blos op het ronde kindergezicht, voor dien langen gestrengen neef uit Brunswijk,
die hoffelijk voor haar boog. „Zij is blond als haar moeder,"
dacht hij, „maar ze lijkt niet op haar." En omdat hij
haar vergeleek met deze en zich deze herinnerde in haar
meisjesjaren, Carolin e, met den geestigen glimlach en
de schoone houding van hoofd, verwonderde hij zich een
weinig over de keus van zijn zoon. „'t Is nog een kind,"
dacht hij, en Coen troffen hem haar zachte, blauwe oogen,
„maar wel lief."
Caroline was niet lief op dien leeftijd. Zij had tintelende oogen gehad, alsof zij hem altijd uitlachten, en
vlugge bewegingen, en een levendige stem : Clarchen ging
heel stil zitten, en antwoordde op zachten, beleefden toon.
ilij nam spoedig afscheid. Den volgenden dag zou hij
weder afreizen. De questie, waarvoor hij gekomen was, zou
schriftelijk afgedaan worden.
Toen hij vertrokken was, het binnenpleintje over, het
hooge hek door, was het als een droom, dat hij er geweest
was. Na zoovele jaren had zij hem teruggezien en had zij
hem weder gesproken, en hetgeen dat scheiding gemaakt
had tusschen hen, en waarvan zij beiden vervuld waren geweest, was niet aangeroerd geworden. Het lag nog tusschen
hen. En nu zou haar leven verder gaan, alsof er geen scheiding
was, en zou er weder een band worden aangeknoopt.
Caroline staarde voor zich nit door het venster.
Eens zou die scheiding toch besproken moeten worden,
Wilde het weder vrede zijn tusschen hen. Aileen zij had
er niet op willen aandringen, zij had het aan hem overgelaten. Zij had hem de vergeving aangeboden en in zijn
houding tegenover haar had zij deemoed gevoeld, maar
het onrecht lag nog tusschen hen, omdat hij het niet
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beleden had. Zou zij eerst dien vrede bereiken door toe
te geven, door verder te gaan in de betooning van ontfermende liefde P
„Ik zal C 1 a r c h en vragen, wat zij wil," dacht zij.
Als C 1 a r c h e n zeide de braid te willen worden van
Hans von Lohe, en eenmaal weg te trekken naar
Brunswijk, dan zou zij niet dezen wensch tegenwerken.
Zij was bereid, bereid om den weg tot het einde te
gaan. Zij zou haar dochter geven, en als Clar c h en
daarginds woonde, zou zij ook Haselrode terugzien, zou zij
er ook toeven . . . zij dacht aan de verbouwing door haar
man met zulk een toewij ding begonnen . . . door een ander
voltooid. Pijnlijk trokken haar wenkbrauwen samen en
om haar mond kwam een harde trek. 't Was als een
storm die daar opstak in haar ziel.
Maar zij was bereid.
Mijnheer von Stein, Clar c h en's voogd, achtte de
h-uwelijksaanvraag zeer aannemelijk : de Lohe's behoorden
tot een oud geslacht. „H a n s von Lohe stond goed
bekend en zou wel eenig fortuin bezitten van zijn moeder.
Daarbij de toekomstige heer van Haselrode."
Clar c h en zelf, met een blos, en een glimlach, zeide ja ;
en dit was hetgeen zij verder schreef in haar brief aan
Franzis k a, en waarom zij niet moist, hoe zij haar pen
over het papier bewoog.

Over den hobbeligen kleiweg schommelde de reiskoets
voort. Het was een heldere voorjaarsdag. De eerste lentegeuren hingen in de lucht, en van den blauwen hemel
straalde de zon op de akkers, en deed door de naakte
takken der boomen grillige schaduwen dansen op den
breeden boschweg,
Caroline keek ernaar, uitziende door het portierraampje. Zij had enkele dagen in Brunswijk doorgebracht
en was nu op weg naar Haselrode, om er eenige maanden
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te blijven. Clar c h en was nu meer dan een jaar getrouwd.
Zij zou het liefst hebben gehad dat haar moeder zich in
het noorden kwam vestigen, maar dat Wilde deze niet doen.
Haar schoonmoeder had haar noodig, en de jongens bleven
in het land van hun vader. En deze immers had gewenscht,
dat zij daar met de kinderen woven zou? Ernst-Wilhelm
vergezelde haar. Beter dan Lu d wig had hij haar wensch
naar vrede begrepen, en was hij bereid geweest met haar
naar Haselrode te trekkers. Maar Ludwig had nu het
zekere meisje uit Darmstadt tot braid, en toen hij afscheid
nam van zijn moeder, had hij haar lachend gezegd : „Als
ik aan M a r g a r et a denk, moeder, wil ik Hans zijn geluk
wel gunnen. 't Zou anders toch wat wreed van mij zijn !"
Het rijtuig hobbelde voort met rukken en stooten.
De weg was altijd slecht geweest. Car o lin e herinnerde
het zich. Daar was anders veel veranderd in het landschap,
boomen waren gehakt en andere waren opgegroeid, sours
herkende zij het bosch niet meer. Maar al ware alles
uiterlijk hetzelfde gebleven, zij zou toch de verandering
gevoeld hebben, die er voor haar bestond. Zij had het in
de stad ondervonden. In het welbekende groote huffs had
zij haar stiefmoeder weer gezien, maar oud en zieklijk
geworden. N e s e k e was een deftige freule van in de dertig
jaren , de kleintjes van vroeger waren nu volwassen en
het huis uit. — De kamer van de blinde was gebleven,
zooals in de dagen van ouds, maar de groote leuningstoel
was leeg en het snorren van het spinnewiel was verstomd . . . en dat al sinds jaren. Een jonger geslacht had
het vertrek niet meer bewoond gekend. En hier had zij
de leegte het meest gevoeld — omdat zij moist, dat de
blinde haar begrepen zou hebben, terwijl zij bij de andere
fanailieleden, bij de getrouwde broers en zusters, niettegenstaan.de alle hartelijkheid een zeker koele verwondering
had opgemerkt over het huwelijk van haar dochter met
een zoon van Ludwig von Lohe.
Zij was de welbekende oude straten doorgegaan, en
had vroolijke herinneringen uit haar kinderjaren opgehaald.
Zij had het huis teruggezien, dat haar man in Franschen
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stijl had verbouwd, en waar zoo dikwijls vroolijkheid
was geweest en de smart, dat hij er niet meer was, had
haar stil zich doen afwenden. 't Was wel goed terug te
zijn in het eigen land. Maar haar herinneringen hadden
een wrangen smaak.
H a n s was haar in Brunswijk komen halen, hartelijk
blij haar te zien, met goede tij ding van Clar ch en en
zijn vader. Dezen had zij niet meer ontmoet sinds zijn
bezoek in Coblentz, want met het huwelijk van zijn zoon
was hij door een rheumatische ziekte verhinderd geweest
over te komen.
Onder luid zweepgeknal, paardengetrappel en hortende
rukken reed de koets een zijweg in. Toen plotseling hield
ze stil. Voor het portier verscheen de lange, stijve gestalte
van den heer van Haselrode, die de aankomenden kwam
begroeten. Toen steeg hij weder te paard, en reed stapvoets mee, terwijl H a n s vooruit galoppeerde, om hun komst
te melden.
Tusschen het geboomte verrees het huis. De verbouwing was niet voltooid geworden. Het nieuwe gedeelte
was aan het oude aangepast. Het was bijna zooals zij het
het laatst gezien had, en joist omdat zij er weinig was
geweest vroeger, kwam de herinnering aan H e i n r i c h
v on Wi del dubbel sterk terug en toen plotseling ook
de gedachte dat dit half voltooide werk was als zijn leven,
dat zoo vol plannen was geweest, die niet verwezenlijkt
waren geworden en dat geêindigd was, toen hij nog
krachtig had moeten zijn.
Men reed het voorplein op het rijtuig hield stil.
Han s, die zijn paard aan een knecht had overgegeven,
rukte het portier open. Op de stoep stond Clare h e n,
een groote muts boven het ronde blozende kindergezicht.
C a r o lin e steeg haastig nit. In de vreugde van het
wederzien ging de bitterheid der herinnering verloren, en
het was met een glimlach, dat zij Haselrode betrad.
„Mevrouw," klonk hoffelijk de zware stem van Lu d wig
v on L o he achter haar, toen zij in de vestibule stond,
„ik dank u, dat u in miijn. huis heeft willen komen."
O. E. X 2
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Dit gezegde was een uiting van de ootmoedige handing,
die hij tegenover haar aannam. Maar zij zag hem zelden.
Den geheelen dag was hij buitenshuis, of sloot zich op in
zijn eigen vertrek. Aileen met de maaltijden vertoonde hij
zich, en zat aan, weinig sprekende, maar als zij iets zeide,
altijd met eerbied luisterende. Daar lag iets zeldzaam
straks en sombers in zijn wager gebruind gezicht, waarover
het lidteeken liep en het nog harder maakte.
Een week later werd Clarchen's kind geboren, een
zoon, een stamhouder, een Ludwig von Loh e, en ziijn.
grootvader kwam ook naar hem zien toen hij zoo stijf en
netjes in het lage wiegje lag met het donkere gordijntje.
Zijn mooie, statige grootmoeder trad juist de kinderkamer
binnen en met een glimlach kwam zij erbij staan.
Een schaduw gleed over het . gezicht van Ludwig
von Loh e, en langzaam keerde hij zich af.
Den volgenden dag ging hij den domin6 spreken over
den doop, want hij zelf zou het kind ten doop houden, en
toen hij terugkeerde zag hij in den zuidertuin Caroline
wandelen met een omslagmantel met capuchon om. Die
tuin was nog door Heinrich von Widel aangelegd,
maar de lindeboomen die stijf geschoren hadden moeten
zijn, waren sinds lang niet gesnoeid en de rechte lijnen
der paden waren bijna uitgewischt door het gras, dat nu
nog winterachtig grauw zag, hoewel de groene sprieten
pier en daar zich vertoonden. Op de rechte bloembedden
lagen nog dorre blaren uit het najaar.
Hij liep het boschpad nit, den kleinen vijver om, die zoo
stil de hooge bladerlooze boomen van zijn oever weerkaatste en ging den tuin in.
Carolin e, iemand achter zich hoorende, keerde zich
om, en zag hem komen in zijn groene jas met de breede
mouw- en zak-opslagen. Eerbiedig nam hij den steekhoed af.
„Maoi weer", zeide zij vriendelijk. „Ik had lust in een
wandeling !"
,, Dat begrijp ik. Maar als de zon ander is, zal het
Loch kil warden." Zijn Loon was afgetrokken, en in gedachten
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verzonken liep hij langzaam naast Naar voort, de handen
op den rug.
„Gisteren," begon hij opeens, „toen ik bij de wieg van
het kind stond, en u stond daarbij, heb ik opeens gedacht
aan een anderen dag . . . lang geleden."
„Ik ook," antwoordde zij eenvoudig.
„In die koele kamer in het huis te Brunswijk" —
vervolgde hij snijdend — „toen Ludwig een kind was
en ik maar voor eenige uren over was. Toch lang genoeg
om alles over de Mesmes en Haselrode te hooren en
met het plan weg te gaan, je man aan te klagen."
Zij antwoordde niet.
„Ik vond hem te Franschgezind, geen echte Pruis,
de hertog moest gewaarschuwd worden. Maar ik wist toch
wel, dat hij trouw was, niettegenstaande alles, ik kon het
weten, omdat jij het me gezegd had."
„Ja," zeide zij zacht. Zij herinnerde zich dat gesprek
nog zoo goed, waarin hij zich zoo onwillig en scherp had
getoond.
„Ik was geen intrigant, die verregaande berekeningen
kon maken, ik had volstrekt niet verwacht, dat hij na
zijn val Br-unswijk zou verlaten. Maar ik was er heel blij
om, vooral toen Haselrode daardoor te koop kwam, totdat . "
„Totdat", herhaalde zij.
„Totdat ik indacht, wat het voor jou moest zijn, then
je vader stierf... en nicht Beata... Toen ik zijn doodstij ding hoorde .. en jij altijd weg bleef. . weduwe in een
onbekend land.. then kreeg ik het gevoel, dat ik je verbannen. had.
Ik wist wel, dat je je man gevolgd was, en dat hij
vrijwillig was gegaan, maar als ik hem niet in ongenade
had doen vallen, was het toch niet zoo geweest voor jou."
Op zijn norschen toon klaagde hij zichzelf aan. Zij
kon hem niet vrijspreken, en ook Wilde zij hem niets
meer verwijten. Zwijgend liep zij langzaam naast hem voort
door den verwaarloosden tuin, waarover het roodgouden
licht van de dalende zon lag. In de kale lindeboomen
tjilpten en piepten de vogels.
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„Ik dacht er dikwijls aan, vooral then ik alleen was
gebleven pier, then Hans ook weg was. En then opeens
bracht hij mij je groeten. En kwam meteen die vraag van
hem over Clarche n. Ik wilde eerst niet. Maar then zag
ik in, dat dit een weg was naar vrede, en ik verlangde
hiernaar."
Zij begreep wel, hoe sterk dat verlangen had moeten
zijn, dat hij, in zijn hoogmoed en koele teruggetrokkenheid, het besluit had genomen om een gunst te gaan
vragen van een, die hij benadeeld had.
„Maar ik zou het nooit gedaan hebben, als Hans mij
niet eerst je groeten had overgebracht. .. Caroline ," en
hij bleef staan op het tuinpad, „niemand weet, hoe dankbaar ik je ben, dat je mij dat gedaan hebt. . . en dat je
Clar c hen aan mijn zoon hebt gegeven . . . en dat je ten
slotte zelf in mijn huis hebt willen komen, zie dit moest
ik je zeggen."
Zij zag dat hij zijn lippen opeenklemde, omdat zij
beefden, en haar oogen vulden zich met tranen. Zij keek
vooruit, zonder hem aan te zien, langs hem heen. . .
„L u t z ," zeide zij langzaam, „ik ben zelf een zondig
mensch. . . God heeft mij doen zien, wat ik tegenover Hem
schuldig ben. En zou ik dan niet de schuld van mijn
naaste vergeven ? Ik heb er lang om gestreden. . . totdat
ik alleen nog maar verlangde naar verzoening . . . En toen
opeens op zekeren dag, werd mij die mogelijkheid geschonken. Ik hoop, dat je nooit zult verge ten, dat ik er
zelf blij om ben."
Hij knikte , en langzaam hervatten zij hun wandeling.
„Daar is iets," begon hij, weer op zijn stroeven toon,
alsof hij zich geheel uiten wilde en het hem toch moeilijk
viel, „dat je wel leert verstaan. . . dat al zou je het kwaad
goed kunnen maken — en ik kan dat nooit — dat dan
altijd de schuld nog blijft. . . Die is daar, en die blij ft
daar. . . die kan men toch niet wegnemen, de schuld dat
men het kwaad gedaan. heeft. En dan begrijp je, dat het
kruis noodig is geweest tusschen God en ons."
Zij hief plotseling het hoofd op.
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„Ja," zeicle zij vurig , en in haar oogen kwam opeens
een diep begrijpen.
Want zij begreep nu waarom haar weg zoo moeilijk
was geweest. Het was opdat die ander, met een trilling
van smart en berouw, zou leeren bidden en dan zien.
En o ! toen zijzelf met tranen in haar oogen haar
eigen lessen had geleerd, toen had zij met haar bevende
handen de grendels van zijn kerkerdeur mogen wegschuiven
en die zware deur mogen openduwen.
Haar hart trilde van blijdschap, zooals van hen, die
op een schemerdonkeren weg den nieuwen dag begroeten,
en dan ook in het stralende morgenlicht zien, hoe wonderschoon het land is, door hetwelk zij gaan.
Zij staarde voor zich nit in dien lentetuin vol gouden
avondzonneschijn en vogelgetjilp . . . en op haar gezicht
lag intens en onuitsprekelijk een groote aanbidding. Want
zij dacht aan Hem met de doorboorde handen hangende
aan het kruis, het moede hoofd neergezonken op de borst,
aan Hem, Die in de eenzaamheid tot haar bedroefde ziel
had gesproken, en Die haar Zijn weg had leeren gaan.

KARAKTER EN STUDIE VAN DE
GESCH1EDENIS DER MIDDELEEUWEN
DOOR

I. H. GOSSES.

Een woord vooraf. Mag men den term Middeleeuwen
bezigen ? Ottokar Lorenz heeft hierop indertijd een
antwoord gegeven. „Men zal het woord Middeleeuwen steeds
en met recht in zeer menigvuldige beteekenissen kunnen
gebruiken. Wie dwaalt door de Duitsche, Fransche en
Engelsche steden en voor verscheidene steenkolossen in
bewondering staan blijft, zal geen twijfel koesteren, of hij
neemt hier de zuiverste middeleeuwsche Gothiek waar. Wie
zich in het Duitsche parlement" — de aanhaling is uit den tijd
van den Kulturkampf „uitspreekt over bepaalde planners
eener talrijke partij, dien zal het woord Middeleeuwen op de
lippen zweven, ofschoon de Jezuietenorde eigenlijk pas later
geboren werd. Wie in een populaire lezing een ruwe
raming over een paar eeuwen doen wil, waarbij het op wat
meer of minder niet aankomt, die zal zich altijd met succes
van den term Middeleeuwen bedienen men zal daaruit
begrijpen, dat er van iets sprake is, dat zoo om en bij
Karel den Gr ooten ligt. Maar wie zich tot professor voor
de Middeleeuwen wenscht to laten benoemen, die zal, ook
al overkomt hem overigens geen menschelijke zwakheid,
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toch het bewijs geleverd hebben, dat bij hem een ambt
gaat boven het verstand."
Het zou weinig moeite kosten om een aantal citaten
van gelijke strekking bij te brengen en het vereischt
geen voorspellingsgave om te kunnen verkiaren, dat soortgelijke uitingen ook in de toekomst nog meermalen zullen
voorkomen. Niet evenwel in ons land. Daar teekenen de
lAiddeleeu.wen zich zoo scherp af aIs nergens elders. Ze
eindigen daar bij den opstand tegen Spanje, bij de vestiging van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, of,
wil men, bij de Nederlandsche revolutie der 16e eeuw.
Dan namelijk vorint zich een Nederland, dat als staat
door een duidelijk waarneembare individualiteit afsteekt
niet alleen bij de buurlanden maar ook bij het congiomeraat van territorien, dat de Bourgondisch-Oostenrij ksche
vorsten in een vorm hadden zoeken te person. Prof. P.
L. Mn 11 e r heeft eens even teekenachtig als juist gezegd,
„dat middeleeuwsch Nederland niet anders is dan Nederland, eer er een Nederland was". Het begin onzer Middeleeuwen is al even duidelijk, al laat het zich niet met een
jaartal aangeven. Tusschen den ondergang der Romeinsehe
heerschappij in deze streken en hunne inljving bij het
Frankenrijk, die tegen het einde der 7e eeuw begint,
ligt een breede strook, eon onbekende wildernis, waardoor
wel geen nauwkeurige grens to trekken is, maar die zelve
een grens vomit, even duidelijk als de uitgestrekte veenmoerassen, die in ouden tijd op vele plaatsen in ons land
de gewesten van elkaar scheidden.
In het buitenland evenwel kan men gewoonlijk geen
good eindpunt voor de Middeleeuwen vinden. De grenssteen,
hetzij men dien aantreft bij het jaar van de inneming van
Constantinopel, of bij dat van de ontdekking van Amerika,
of bij het hervormingsjaar 1517, is daar voor velen een
steen des aanstoots geweest. De strijd, die daardoor is
verwekt, is nog altijd niet uitgevochten : kwesties van grensreguleering hebben ten alien tijde tot de buitengewoon
netelige behoord. Tot nu toe heeft daar een andere indeeling
der geschiedenis dan de conventioneele goon ingang gevon-

208

KARAKTER EN STUDIE VAN DE

den, ook niet die Ott o k a r Lorenz voorgesteld heeft, en
men doet wel ze voor de algemeene historie te behouden,
zonder hare waarde te overschatten en zich er door te
laten dwingen. De overgeleverde benamingen Oude Tijd,
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn nu eenmaal om met
Lindner te spreken, „gemakkelijke hulpmiddelen om bepaalde tijdruimten aan te duiden".
Maar wat zijn ten slotte een paar jaartallen P Is het
niet beter en niet mogelijk om de kenmerken vast te stellen
van een periode, die men Middeleeuwen noemt P Bernheim
heeft ze aangeduid als „das Stadium jedes Volkstums, das
sich aus niederer Kultur zu voller Civilisation durcharbeitet".
Het is een definitie, die wel wij s klinkt, maar niet wij zer
maakt. Waar eindigt de „niedere Kultur" ? En zijn wij
tegenwoordig al tot „voile Civilisation" gekomen P Pessimistische tijdgenooten betwijfelen het wel eens en het
staat zeker te vreezen, dat het nageslacht ons eenmaal op
grond van B e r n h e i m's formule een plaats in de Middeleeuwen zal moeten toewijzen.
Men heeft het ook wel op kortere wijze beproefd ; er is
Been historische periode, die men zoo gemakkelijk met een
enkel woord heeft gemeend te kunnen karakteriseeren. Het
komt mij voor, dat het daarmee gegaan is als met die oordeelen
op het gebied der volkerenpsychologie, die vooral in de
ouderwetsche aardrijkskunde zoo geliefd waren. De Franschman was „wuft", de Italiaan „heetbloedig", de Spanjaard
„trotsch" en eigenaardig was het, dat het beeld der yolkspsyche steeds duidelijker werd, naarmate het verder of
was. Wat kende men precies de eigenschappen van den
Chinees, van den Japanner — wel te verstaan, voordat
Japan voor de Westerlingen geopend was. Zoo ook in de
geschiedenis : met welke vaste trekken heeft men ons niet
meerraalen geschetst den ouden Arièr ? Al die qualificaties
— niet onwaar, maar half waar — beteekenen niet veel
voor wie zich met eenige algemeene kennis moet vergenoegen ; voor den studeerende zijn ze een belemmering,
doordat ze hem zijn onbevangenheid ontnemen. Degene,
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die een groot aantal waarnemingen heeft gedaan, heeft
allicht de behoefte om daaruit in heel korten vorm een
totalen indruk te abstraheeren en gewoonlijk zal hij een
sterk besef hebben, dat daarmee lang niet alles gezegd is ;
hij daarentegen, die nog geen gelegenheid gehad heeft zelf
de talrijke verschillen en afwijkingen gade te slaan, overschat veelal de beteekenis van een korte typeering. Wanneer iemand met zoo'n algemeene formule een onderzoekingstocht door de Middeleeuwen onderneemt, zal hij waarschijnlijk een handig en weinig plaats vereischend stuk
bagage in zijn ransel mee op weg genomen te hebben, doch
meestal zal later blijken, dat het zeer slecht pakt en, als
hij het niet ondertusschen weggooit, kon wel eens uitkomen,
wanneer hij zijn knapzak losmaakt, dat het hem genoodzaakt heeft, veel van wat hij meebrengen wilde, er z66 in
te leggen, dat het gekneusd en vervormd te voorschijn komt.
Zou het eigenlijk ook wel mogelijk zijn : feiten en toestanden gedurende zooveel eeuwen in zoovele streken
met een kort woord te typeeren 1) De Middeleeuwen zouden
bijv. zijn — en dit is een zeer geliefde uitdrukking — de
tijd van gebondenheid. Deze opvatting vertoont een onmiskenbaar stempel van den tijd, waarin ze ontstaan is ; dat
ze samenhangt met de vrijheidsideeen, die v66r de Fransehe
revolutie opgekomen zijn, valt niet te loochenen. Steun
heeft ze zeker ontvangen door de geschiedbeschouwing
van philosopher als Comte en H e g e 1. Voor den laatste
toch is „die Weltgeschichte nichts als die Entwicklung des
Begriffes der Freiheit" en begint pas met de nieuwe geschiedenis „die Periode des Geistes, der sich als freien weiss".
De bekende historicus Karl L amprecht heeft de heerschende meening pier en daar gewijzigd, maar in hoofdzaak
bevestigd. Als men ziet, hoe hij de middeleeuwsche geschiedenis van Duitschland in drie perioden verdeelt : die van
het symbolisme, die van het typisme (10e tot 13e eeuw),
en die van het conventialisme (13e tot 15e eeuw), dan
valt tegelijk in het oog, dat twee dier namen wijzen op
nuances van het begrip gebondenheid. L a m p r e c h t 's
wijze van beschouwing zou men bovendien een bijzonder
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gewicht willen toekennen, omdat hij, naar eigen getuigenis,
zijne kenmerken gevonden heeft langs zuiver empirischen
weg zonder eenige vooropgezette meening.
In de Middeleeuwen dan zouden de menschen gebonden
geweest zijn aan den grond door gewoonte, door slechte
verkeersmiddelen, voor een deel door gemis van vrijheid ;
gebonden aan den stand, waarin ze waren geboren; gebonden
door beperkende rechtsbepalingen ; gebonden door kerkgeloof en zeden. Er was een kleine oppervlakte, waar men
niet buiten kwam. ; een gedachtenkring, waar men niet
buiten. keek ; een stel gebruiken, waar men niet buiten
handelde — voor de ontplooiing van het individu was toen
geen ruimte. Het is hier niet de plaats breedvoerig de eenzij digheid dezer opvatting te betoogen.; het heeft geen zin
ook, omdat in dat geval veel herhaald zou moeten worden,
wat reeds op voortreffelijke wij ze door Theodor Lindner
in zijn Geschichtsphilosophie gezegd is. Daarom alleen het
volgende, ten einde in het Licht te stellen, dat gezichtsbedrog voor een deer de gewraakte voorstelling heeft doen
ontstaan.
Wij zien de middeleeuwsche maatschappij dikwijls onduidelijk, doordat wij over zoo weinig berichten beschikken ;
veel lijkt gelijkvormig, omdat het in den schemer ligt.
Waar er meer gegevens zijn, zien wij Loch nog veelal door
een fibers, dat de bonte kleurschakeeringen dempt, want
het waren bijna uitsluitend geestelijken, die de pen voerden ; wij vernemen hoofdzakeqk, waarin zij belang stelden
en dat, zooals zij het waarnamen.
De menschen bewogen zich licham_elijk en geestelijk
binnen kleiner kringen dan tegenwoordig ; wie zal het ontkennen Doch om eerst even bij de plaatselijke grenzen
stil te staan — men stelt zich den omvang der middeleeuwsche
wereld in vergelijking met dien van lateren tijd veel te
klein voor, indien men daarbij vergeet, welke veranderingen in de tweede helft der 19e eeuw hebben plaats gevonden. „Twee punten moeten ons, die gewoon zijn aan de
toestanden van het einde der 19e eeuw en het begin der
20e eeuw het meest in het oog vallen," zoo begint Prof.
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Muller in zijn Geschiedenis van onzen tijd zijne beschouwing over het tijdvak van 1815 tot 1848: „de beperktheid
van wat wij de beschaafde wereld ... noemen, en de geringe
samenhang harer deelen." Rusland en de Oost-Europeesche
landen werden er toen misschien, het Balkanschiereiland
zeker niet toe gerekend ; buiten Europa behoorde er toe
een deel van Amerika. Met de aardbewoners buiten dit
gebied bestond er een naar den huidigen maatstaf gemeten
zeer gering handelsverkeer, geen andere aanraking. Eerst als
men zich de beschaafde wereld van het begin der 19e eeuw
voorstelt, begrijpt men welke waarde in ons betoog hebben opmerkingen als : dat in de Middeleeuwen lang 44n keizer over
Duitschland en Italie gestaan heeft, wat tot de veelsoortigste
wisselwerkingen tusschen beide landen leidde ; dat tallooze
men.schen bedevaarten deden naar het Heili bg e Land en
dat eeuwen lang de Westersche Christenheid het als hare
taak beschouwde, en pogingen deed om dit te veroveren ;
dat het Hanseverbond langen tijd tot op zekere hoogte
binnen 44n handelsgemeenschap omving, wat tusschen London en Novgorod lag ; dat de Engelsche wol in de 13e
eeuw voornainelijk door Ttaliaansche handelshuizen naar
Belgic en N. Frankrijk geexporteerd werd 1).
Maar behalve deze mime kringen zijn er nog kleinere,
waarbinnen juist de meeste person.enverplaatsingen zich
voordoen. Er is bijv. een rayon, waaruit een stad de bevolking tot zich trekt. De volksbeweging daarbinnen is
ook weer juist in de tweede helft der 19e eeuw bijzonder
sterk geweest ; verscheidene groote plaatsen hebben op
ongekend snelle wijze de plattelandsbevolking opgezogen.
Het is geen algemeen verschijnsel in de nieuwe geschiedenis,
maar een uit den allerlaatsten tijd. Daarv6Or bestond er een
veel grooter stabiliteit van woonplaats. Toen recruteerde
een stad haar inwonerschap uit een veel kleiner omtrek,
naar in zeer sterke mate. Ook in de Middeleeuwen. In
Frankfort a. M. moesten in 1387 alle manlijke inwoners
1) Laat ik hierbij voegen, omdat het zeer leerzaam is, al valt het
buiten het verband, dat in 1273 acht Italiaansche firma's elk zoo van
f 144.000 tot f 768.000 aan wol uitvoerden.
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boven de 12 jaar den keizer den huldigingseed zweren. Dien
eed legden af 2861 personen en daaronder waren er ongeveer 1000, die niet uit de stad stamden. Ik kies deze stad,
omdat ze — de getallen wijzen er al op — niet een groote
stad was met een bijzondere aantrekkingskracht en vooral,
omdat hiervoor materiaal is, dat voldoende laat onderscheiden, wat normaal en wat abnormaal is, en dat op zeer
scherpzinnige en voorzichtige wijze bewerkt is.
Er waren in de Middeleeuwen tal van hoorigen aan
den grond gebonden, maar de fabrieksarbeiders van tegenwoordig zijn ook vrij vast gehecht aan de fabriek, die hen
in staat stelt te werken — zeker zijn ze veel minder vrij
in hunne beweging dan de middeleeuwsche handwerksman,
ook al begonnen tegen het einde de gilden zich sterker
af te sluiten.
Wij merken dikwijls eerder anderer onvrijheid op dan
die van ons zelven. Een steeds toenemend aantal wetten
en verordeningen beperkt onze vrij heid van handelen en
ze worden zeer veel nadrukkelijker, hoewel minder
willekeurig, gehandhaafd dan in de Middeleeuwen. Wij
voelen ons niet meer genoopt op het punt van kleeding
een plaatselijke gewoonte te volgen, dock zonder veel
verzet gehoorzamen wij een tyrannieke mode.
Onze taal is niet meer een dialect ; wij spreken de
taal van de beschaafden van het geheele land en daarbij
nog die van naburige volkeren; een algemeen voertuig
der gedachten als het middeleeuwsche Latijn, het veelgesmade monnikkenlatijn was, ontbreekt ons echter. Veel
vrijer zijn wij in onze godsdienstige gedachten en uitingen
en de Katholieke kerk ' heeft niet meer de algemeene
geestelijke leiding als in de Middeleeuwen. Toch dient
men niet te vergeten, dat ook de kerk zich toen zeer sterk
g8evoluerd heeft en tevens, dat zij een scherp toezicht
op- de geloovigen pas is gaan houden sedert het concilie
van Trente, toen ze hervormde secten naast zich moest
dulden. In den tijd van den investitu-urstrijd stond de
Duitsche geestelijkheid voor de keuze tusschen paus en
en keizer en een groot deel van haar koos de zijde van
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den laatste ; de Hollandsche en Geldersche graven hebben
zich in hun twisten met hun bisschop al evenmin door
godsdienstige scrupules laten beheerschen als bij de vorming
van de eenheid van Italie de Italiaansche regeering. Driemaal heeft een conflict tusschen Frankrijk en den Pans
geleid tot diens gevangenneming : de revolutieregeering en
Napoleon hebben dit gedaan, maar in 1303 geschiedde het
door dienaren van koning Philippe-le-Bel. De humanisten hebben zich over het algemeen zeer fel tegen de
kerk en hare dienaren uitgelaten ; op hoonende wijze hebben
ze betoogd, welk een bedompte geestelijke atmospheer er
in de kerk heerschte en hoe vrij men ademde in den
heidensch-klassieken gedachtenkring ; uit de kerk zijn ze
evenwel noch getreden, noch gestooten.
De Middeleeuwen hebben typen voortgebracht als den
ridder, den stedelijken patricier, den broeder van het
handwerksgild ; vormt onze tijd ze niet ? Ik zou bijna willen
vragen : zijne onze individualisten niet een duidelijk type ?
Ik bied weerstand aan de verleiding om de parallel
stelselmatig uit te werken ten einde te vermijden, dat mijn
doel positief zou lijken, terwijl ik slechts iets negatiefs op
het oog had ; in de eerste plaats echter om ruimte te
houden voor de bespreking van een paar andere kenmerken,
welke den Middeleeuwen ook dikwijls toegeschreven worden.
Dus een andere korte qualificatie. Slaat men het
woordenboek van Grimm op bij het woord Mittelalter,
dan vindt men daar twee adjectieven opgegeven als bij zonder gebruikelijk naast het zelfstandig naamwoord : het
zijn „barbarisch" en „finster". In de wetenschappelijke
literatuur hebben ze vrij wel uitgediend, doch in populaire
geschriften hebben ze zich zoo goed gehandhaafd, dat ze
nog een zekere kracht hebben om vooringenomenheid te
wekken en om van nadere kennismaking te weerhouden.
Het schijnt mij dan ook geoorloofd er eenige aandacht
aan te schenken.
Het begrip „Middeleeuwen" is al dadelijk bij zijne
geboorte gedoopt als het barbaarsche tijdvak. In 1600 nl.
heeft de geleerde Justus Lipsius de geschiedenis ver-
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deeld in vieren : in een Oostersche, een Grieksche, een
Romeinsche en een barbaarsche periode. De laatste begint
bij den ondergang van het Westromeinsche rijk in een
groot deel van Europa. Voor het 0.-Romeinsche rijk loopt
het Romeinsche tijdvak door, daar zegevierde het barbarendom niet, zooals in het Westen, welks lotgevallen ons
naar zijn meening overgeleverd zijn door schrijvers, „niet
veel meer dan barbaren", en „in barbaarschen vorm".
„Barbarus" barbaar had evenwel bij Lipsins niet dien
barbaarschen klank, welken het in onze ooren heeft. De
„barbarica aetas" was die, waarin men de klassieke en wel
in het bijzonder de letterkundige beschaving der oudheid
vreemd geworden was. Wij hebben pier een beschouwing
der geschiedenis, zooals men die ook aantreft in het boek
van Gerard Vossius over de Latijnsche historici. Deze
maakt de opmerking, dat na de Antonijnen de geschiedschrijvers zooveel minder glansrijk (gloriosi) worden en dat
men van daar of „den ouderdom der geschiedenis" kan
laten. beginnen. Het is meer een periodiseering van de
geschiedschrijving dan van de geschiedenis, zooals verderop bij hem blijkt. Van de genoemde autenrs n.l. wordt
gezegd, dat ze behooren, of tot „den nog frisschen niet
verwelkten ouderdom", of tot „de gansch vervallen grijsheid,
die al met een voet in het graf staat", terwijl een overgang gevormd wordt door hen, die nog „een zekere verflenste, moeilijke welsprekendheid" bezitten. Barbaarschheid en ouderdom zijn verschillende woorden voor eenzelfde
begrip ; beide zijn met misplaatste toepassing van de spreuk
„de taal is heel het yolk" nit de historiographie naar de
historie overgebracht.
Du Cange stelt evenals Vossius een keerpunt bij
de Antonijnen ; de eigenlijke „barbaries" laat hij later beginnen, ongeveer daar waar Lip sius ze liet aanvangen.
In de voorrede van 1678 voor zijn beroemd middeleeuwschlatijnsch woordenboek zet hij uiteen, dat deze gevolgd is
op de verwoesting der Romeinsche provincien, en wel bepaald in de 5e eeuw. Die „barbaries" viel in, niet geheel
samen met de „media aetas" (Duitsch : das Mittelalter,
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Fransch : le moyen-Age) met het „medium aevum" (Nederlandsch : de middeleeuwen).
Het woord Middeleeuwen, in den vorm en in de beteekenis, waarin het pier aangetroffen_ wordt, is wel niet van
Du Cange afkomstig, doch ongetwijfeld hebben de groote
verspreiding en het erkende gezag van zijn glossarium er
sterk toe meegewerkt om het algemeen te doers recipieeren.
hit de letterkunde is het overgegaan in de geschiedenis.
Tenminste de man, die term en begrip daarin voor goed
hunne plaats gegeven heeft, geeft wel te kennen, dat hij
ze aan de philologie heeft ontleend. Het was de in zijn.
tijd hoog geachte, nu vergeten professor Chris toph C e 11 a rius nit Halle, die in 1685 in een geschiedenis, welke
zeer veel lezers gevonden heeft, verklaarde, dat hij de
Middeleeuwen de geschiedenis van Constant ij n den
Grooten tot den val van Constantinopel zou laten omvatten op grond van het spraakgebruik der geleerden „die
dat tot de Middeleeuwen rekenen, wat in de eeuwen van
barbaarschheid valt, of er niet ver van of ligt."
Als zuiver historisch tijdvak opgevat, hadden de Middeleeuwen eigenlijk hun epitheton „barbaarsch" moeten
verliezen. Toch hebben ze het behouden, tenminste spoedig
weer gekregen. De achttiende-eeuwsche philosophen, de
mannen der „verlichting", hadden heel wat zwaardere aanmerkingen op hunne voorouders, dan dat de humanistische
studien onder hen zoo in verval waren. Minachtend spreekt
V o l t a i r e van „les temps grossiers, qu.'on nomme du
moyen-age." Een jonge man behoorde daarvan maar een
licht vleugje kennis te hebben, „une legere teinture" ;
ernstige geschiedvorsching moest daar beginnen, waar de
geschiedenis pas belangwekkend voor ons wordt, d.i. bij
het einde der 15e eeuw.
Mag men R o u s s e a u gelooven, dan is het de tijd
van het „gouvernement feodal, de cet unique et absurde
gouvernement dans lequel l'espece humaine est degrad6e
et °A le nom d' homme est en deshonn.eur." Het zou overbodig zijn aanhalingen bij te brengen, waarin sprake is
van de „barbarie de ces siecles" ; evenmin is het noodig
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plaatsen te citeeren, waarin ze als duister gekenschetst
worden. De woorden. van Rousseau duiden reeds aan,
in welken zin men ze duister vond. Ze waren een tijd van
onrechtvaardigheid, maar vooral van dwaasheid : daarin
omnevelde duisternis de geesten, voor wie het licht der
rede nog niet was opgegaan. Soms werd de duisternis
volslagen nacht, de dwaasheid waanzin, zooals de kruistochten
bewijzen , „ces folies g-u.errieres" volgens V oltair e. Een
vurig adept van de leer der rede noemt ze „tentatives de
la plus insigne demence", en spreekt van „le Mire des
croisades", ook Schiller kan slechts spreken van „die
Thorheit and Raserei, die den Entwurf der Kreuzz-iige
erzeugten".
Natu-urlijk is het hier mijn doel niet een volledig overzicht te geven van de stroomingen in de studie der Middeleeuwen. Toch mag ik niet verzwijgen, dat de „philosopher"
in Frankrijk tijdgenooten hadden, die met voorbeeldeloozen
ijver historische kennis, vooral bouwstoffen voor de geschiedenis, nit de donkere diepten der Middeleeuwen naar boven
brachten. Het was evenwel een bepaalde, vrij gesloten
kring, waarin die bedrijvigheid heerschte , het was de
congregatie der Benedictijnen van St. Maur, welker folianten,
monnikkenwerk in den besten zin des woords, nog op
groote waarde geschat worden, ook al waren ze indertijd
voor de Parijsche salons te plompe gasten. In Duitschland
kon men reeds sedert Leibnitz weten, dat in het bijzon.der
de 10e eeuw een der glansrijkste tijdvakken uit de Duitsche
geschiedenis geweest is en dat alleen de Franschen reden
hadden dit deel hunner historie als „duister" aan te duiden.
Duister evenwel waren de Middeleeuwen in een ander
opzicht : men had te weinig betrouwbare gegevens om er
een heldere voorstelling van te kriken. Dat bleef ook
nog zoo na de 18e eeuw. De romantiek, die met de
„verlichtin.g" gebroken had, vermeide zich wel gaarne in
de oude wereld van ridders en jonkvrouwen, van mannenmoed en vrouwendeugd, van tournooi en minn_ezang , een
klaar inzicht daarin had ze niet — begeerde ze niet. Te
verkrijgen was het ook pas, Coen het historisch materiaal
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in bruikbaren vorm ter beschikking van den onderzoeker
gesteld werd. Dit geschiedde in Duitschland in de Monumenta
Germaniae, waarvan in 1826 deel I verscheen. Voor het
eerst werden hierin de middeleeuwsche schrijvers met een
nauwkeurigheid behandeld, die vroeger alleen den klassieken auteurs te beurt viel. Zoowel door de zuiverheid en
den snel toenemenden rijkdom van zijnen inhoud, alsook
doordat het een model werd voor latere bronnenpublicaties,
is dit werk van fundamenteele beteekenis geworden voor
de studie der Duitsche, — en dat zijn ook voor een groot
deel onze-middeleeuwen.
Nu eerst werd voor de Middeleeuwen mogelijk, wat
de grootmeester der Duitsche geschiedschrijving, Le op old
Rank e, in 1824 op zoo eenvoudige wijze als zijn doel te
kennen gegeven had : „zu sagen, wie es eigentlich gewesen".
Thans begon er werkelijk licht te schijnen in de „duistere"
Middeleeuwen.
In Duitschland waren velen in die dagen bitter gestemd.
Het nationaliteitsgevoel, sterk geprikkeld door de Fransche
overheersching en hevig uitgebarsten in den bevrijdingsoorlog, de meerdere achting, die men voor zichzelf had
gekregen, de verhoogde vrijheidszin maakten hen het leven
in de „Polizeistaaten" van het verbrokkelde en machtelooze
Duitschland onverdragelijk. Men werd daar wel gedreven
om voor den geest een toevlucht te zoeken in het verleden,
Coen men zich niet behoefde te schamen over de wijze,
waarop de eigen regeering en het buitenland de Duitschers
beschouwden, naar den roemvollen keizerstijd. Zonder voorbehoud toegelaten .werd dit nog niet eens. In Oostenrijk
hield de regeering de uitgave der Monumenta eerst nog
voor iets revolutionnairs, en in 1828 schroomde men nog
den Duitschen Bondsraad het eerste deel hiervan aan te
bieden.
In het Koninkrijk der Nederlanden, of laat ik liever
zeggen in Noord-Nederland, heerschte in dien tijd een
gevoel van voldaanheid. De onrust van den revolutietijd
en de druk van de Fransche overheersching waren geleden ,
de oude Republiek herinnerde men zich nog te wel om
O. E. X 2
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haar niet terug te wenschen ; hoe ver men terugdacht, er
was geen tijd, waar men met heimwee naar terugzag. De
Leidsche professor K 1 n i t, de grondlegger van de wetenschappelijke beoefening der middeleeuwsche geschiedenis
van Holland, was ontijdig gestorven door het springen van
het kruitschip te Leiden, zonder een school na te laten.
Zijn. levensbeschrijver weet slechts te melden, dat hij
„vormde een aantal kundige manner, die tot de eerste
ambten van den staat geroepen werden". Geleerden als
Van W ij n en Van S p a e n waren grondige kenners der
Middeleeuwen, maar ze hadden niet dien invloed op de
wetenschap, welke een academisch docent heeft. Daarbij
kwam, dat zij reeds oud waren ; zij behoorden meer tot de
18e dan tot de 19e eeuw en dat geldt ook van hunne
geschriften : de muze der geschiedenis mist ten eenenmale
bevalligheid, gehuld als ze bij hen is in de kamerjapon
van den 18e eeuwschen minnaar der vaderlandsche oudheden.
Een uitgave van onze middeleeuwsche geschiedschrijvers,
van de Rerum Belgicarum Scriptores, naar het voorbeeld
der Monumenta Germaniae, werd wel ontworpen, maar
bleef terstond steken.
Toen de begeerte om onze geschiedenis te onderzoeken
verlevendigde, hebben de Middeleeuwen daarvan maar
weinig geprofiteerd. Deze toch liggen nu eenmaal voor ors
in een duister verschiet, veel verder of dan voor eenig
ander yolk. Tweemaal heeft bij ons een revolutie de geleidelijke ontwikkeling van den staat onderbroken en tweemaal is wel niet de Nederlandsche geschiedenis op nieuw
begonnen, maar is daarin een nieuw bedrijf aangevangen,
dat door een gansch ander decor, door tal van onvoorziene verwikkelingen en ontknoopingen het vroeger vertoonde bijna doet vergeten. En dan is nog juist het tweede
bedrijf, dat al dadelijk geopend wordt met de spannende
tooneelen nit den strijd tegen Spanje verreweg het belangwekkendste en meest boeiende.
Naast het schitterende tijdvak van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden moesten de Middeleeuwen wel
duister liijken. en weinig aandacht trekken. Het onderzoek
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richtte zich van zelf naar die plaatsen, waar niet alleen
voor de wetenschap, maar ook voor den nationalen trots wat
to halen was. Ook de achttiende eeuw bleef in de schaduw
en de tegenwoordig opkomende belangstelling daarvoor vindt
voor een groot deel haar voedsel in de ontdekking, dat
het met ons Coen toch niet zoo min is geweest als men
vroeger wel dacht. Maar de Middeleeuwen.? Professor F ruin
placht op zijne colleges te beginnen bij het Bourgondische
tijdvak, d.w.z. waar een breede inleiding tot den tachtigjarigen oorlog haar uitgangspunt moet nemen.
Herhaaldelijk kan men in de 19e eeuw de verzekering
lezen, dat de liefde voor de middeleeuwsche geschiedenis
zoo toeneemt. Vruchtbaar is deze nochtans niet geweest.
Wij hebben vrij veel tekstuitgaven, waaronder echter tal
van gebrekkige, weinig bruikbare monographieen en dan
nog meest over beperkte onderwerpen. Niet lang geleden
nog kon men in de Historische Zeitschrift lezen, dat de
Nederlanders ongunstig afsteken bij hunne zuidelijke naburen, wat aangaat hunne bedrijvigheid op het veld der
middeleeuwsche historie. Of dit nu juist waar is, of dit
algemeene oordeel tenminste geen onrecht doet aan enkele
hoogst verdienstelijke historici ? Laat ik niet den schijn
aannemen van te willen gaan zitten in den rechterstoel
tegenover de Nederlandsche geschiedvorsching.
Onze Middeleeuwen zijn nog vrij duister voor ons, niet
duister op zichzelf. Voor den studeerende ligt er een kleine
troost in de paradox van Edgar Po e, dat de toeneming
van het aantal boeken een vloek is, een der ernstigste
belem.meringen voor het verkrijgen van eenige positieve
kennis. Men moet er wel zelf zijn weg zoeken, men
wandelt er maar niet een gids met de lamp achterna
als in de moderne toeristengrotten, en er is alle kans om
op doodloopende paden te geraken, maar er is nog zeer
veel te vinden.
De beschouwing over den aard der middeleeuwsche
geschiedenis verliep in een. — uitteraard fragmentarische —
bespreking van den ontwikkelingsgang in de bestudeering
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van de Middeleeuwen. Dit leidt er van zelf toe om de
vraag te stellen, hoe de Middeleeuwen bestudeerd beho oren
te worden. Ook Kier kan weer niet naar volledigheid
gestreefd worden en ik bepaal mij er toe om er op te
wijzen, hoe wenschelijk het is, dat men daarbij kan steunen
op kennis en nog weer op geschooldheid, welke op aangrenzend studieterrein te verkrijgen is. Verleidelijk is het
om hierbij uit te gaan van de woorden, die Mommsen
gesproken heeft bij zijn 50-jarig doctor-jubileum, Coen hij
de tegenstelling aangaf tusschen de moderne studierichting
en die van de „Epoche, wo der Geschichtsforscher von der
Rechtswissenschaft nicht wissen wolite, in der der Rechtsgelehrte die geschichtliche Forschung nur innerhalb seines
Zaunes betrieb, wo es dem Philologen wie ein Allotrium
erschien die Digesten aufzuschlagen, und der Romanist
von der alten Literatur nichts kannte als das Corpus
Juris, wo zwischen den beiden Halften des rOmischen Rechts,
dem Offentlichen und dem privaten, die Fakultatslinie durchging, wo der wunderliche Zufall die Numismatik and sogar
die Epigraphik zu einer Art von Sonderwissenschaft gemacht
hatte und ein Manz- oder Inschriftenzitat ausserhalb dieser
Kreise eine Merkw-iirdigkeit war". Doch ook dit zou mij
nog te ver voeren en daarom zal ik mij beperken tot het
verband, dat de geschiedenis, wel te verstaan de middeleeuwsche, houdt en moet houden met de philologie. Laat
ik er terstond bijvoegen, dat de keuze willekeurig is en
even goed had kunnen vallen bijv. op de rekening der
historische studie tot die der rechtswetenschap of der
staathuishoudku.nde ; ook nog, dat ik allerminst van zins
ben een lans te breken voor de huidige verhouding der
universitaire studie, waarbij de geschiedenis niet verbonden
wordt met de philologie, dock daaronder wordt verdrukt.
Indertijd heeft August Boeckh de geschiedenis
ingedeeld bij de philologie. Ze viel onder de formule,
waarmee hij begrip, omvang en doel van de philologie
aangaf: „das Erkennen des Erkannten". Tegen dit program
zijn reeds bij het leven van den opsteller tal van bezwaren
ingebracht en in zijn Encyclopadie und Methodologie der
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philologischen Wissenschaft is het aanhangsel met de
literatuur over dit onderwerp dan ook geworden tot een
uitvoerige polemiek. Later heeft dat verzet ook nog voortgeduurd. Van philologische zijde is aangevoerd, dat de
philologie ook vele niet tot be-vv--ustheid gekomen, niet tot
een bepaald besef ontwikkelde geesteswerkingen wenscht
na te gaan en niet wil blijven staan bij het „Erkannte".
Inderdaad zoekt ze tegenwoordig daarom nauwe aanraking
met de psychologie. Aan den anderen kant vond men
Boeckh's formuleering ook weer veel te ruim. Waar
ze practisch moest worden toegepast n.l. in werken, waar
men een overzicht wenschte te geven van de philologie,
als in Paul's Grundriss der germanischen Philologie en
Gröber's Grundriss der romanischen Philologie bood
ze te weinig vastheid. Paul gaat zelfs z(56 ver, dat hij
met de formule desnoods ook het woord philologie over
boord zou willen gooien. Ten slotte blijft evenwel bij hem
als bij G r ö b e r de philologie het arbeidsveld dergenen, die
taal en letterkunde om hun zelfswil bestudeeren, al wordt
dan ook toegegeven, dat dit terrein niet door een omheining afgesloten mag worden en beschouwd moet
als een deel der algemeene cultuurwetenschap.
Boeckh verstond onder geschiedenis staatkundige geschiedenis en dat deden op enkele uitzonderingen na ook zijn
tijdgenooten. Later heeft men zich met die opvatting niet
meer zoo algemeen kunnen vereenigen ; men heeft ze verbreed, soms tot onafzienbaar wordens toe ; velen hebben
de politieke historie niet meer dan een min belangrijk
plaatsje achteraf in de geschiedenis gegund. Als ik evenwel goed zie, dan staat bij het overgroote deel der geschiedvorschers de staat nog feitelijk in het middelpunt
hunner beschouwingen en ik voor mij ben ten voile de
meening toegedaan, dat dit juist is, dat het eerste object
voor het onderzoek is : de mensch in zijn verband met den
staat. Deze uitweiding om te voorkomen, dat het woord
geschiedenis hier begripsverwarring veroorzake.
Het kostte Boeckh wel eenige moeite om de geschiedenis binnen zijn systeem te dringen, want „Erkennen
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des Erkannten" doet strict genomen alleen die historicus,
Welke zich met de geschiedenis der geschiedschrijving
bezighoudt. De andere zullen ook wel de voorstellingen,
zooals ze leefden bij de schrijvers, hunne bronnen, voor
zich zoeken te reproduceeren, maar de hoofdzaak is voor
hen Loch het gebeuren, dat die voorstellingen heeft opgewekt. Zij zullen het niet versmaden om uit het Rolandslied op te maken, hoe het geestelijk milieu was, waarin
het werd geschreven en genoten, doch tot de historische
bronnen in engeren zin kan het niet gerekend worden,
omdat het een onjuist beeld geeft van de gebeurtenissem,
die het beschrijft. Dit bezwaar nu poogt B o e c k h te
ondervangen door de opmerking, dat „die geschichtlichen
Thaten selbst ein Erkennen sind d. h. Ideen enthalten,
weiche der Geschichtsforscher wiederzuerkennen hat". Hiertegen is met alle voorzichtigheid opgemerkt door Fri e dric h
Blass: „weder erscheint die Schlacht bei Marathon als
solche als ein Erkanntes, noch mOchte man den Zeus des
Phidias oder das Parthenon oder die langen Mauern mit
dem Begriff des Erkannten geniigend umfassen". Het
komt mij voor, dat de tegenwerping gegrond is en dat
Boeckh het begrip „Erkennen" en daarmede zijne formule
zoo sterk uitgerekt heeft, dat ze het vermogen om jets
bij een_ te houden verliest.
Hoe het zij, feitelijk heeft de geschiedenis, zeker de
middeleeuwsche en evenzeer de nieuwe, zich aan inlijving
bij de philologie onttrokken. Het last zich waar maken,
dat de moderne geschiedschrijving in den tijd van het
humanisme nit de philologie is geboren, doch het is een
kind geweest, dat deze Kronos niet heeft kunnen verzwelgen. Zelfs heeft het wel den schijn gehad, dat het, evenals
Zeus in de oude mythe, zij n vader zou onttronen en dwingen het eens verslonden kroost weer hun zelfstandig leven
terug te geven. Usener heeft in een schitterend betoog
alle vakken, die zich bezighouden met de historische beschouwing van een zij de van 's menschen geestelijk bestaan ,
taal, geloof, zeden en recht, inrichting van maatschappij
en staat, poezie en wetenschap enz., samengevat onder het
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begrip Geschichtswissenschaft. Voor een afzonderlijk, zij
het dan ook ondergeschikt, bestaan der philologie laat hij
geen plaats. Philologie is slechts een kunst, een virtuositeit,
door aanleg en door kennis der grammatica verkregen,
die in staat stelt Ora het geschrevene te verstaan. Merkwaardig : Gerard Vossius erkende de geschiedenis niet
als wetenschap, voor hem was er maar een ars historica.
Nu zou er slechts zijn een ars philologica.
Usener gaat, naar mij schijnt, te ver, wanneer hij de
philologie de souvereiniteit ontzegt binnen een gebied als
dat, wat men gewoonlijk met den naam taalwetenschap
betitelt. Geheel beamen daarentegen kan men zijn stelling,
dat aan de philologie (in zijn zin) de eerste plaats toekomt
in de methode der Geschichtswissenschaft. „Philologie ist
eine Methode der Geschichtswissenschaft und zwar die
grundlegende, massgebende. Denn nur sie besetzt in ihrer
Kenntnis der sprachlichen Form die letzte Gewahrsleistung
fiir das richtige Verstandnis des reberlieferten . Der
Philologe ist der Pionier der Geschichtswissenschaft."
Breng ik dit over in de taal van het dagelijksch leven
en zeg ik : de historicus moet allereerst nauwkeurig kunnen
lezen, of : de historicus moet joist kunnen onderscheiden,
wat hem in zijn bronnen eigenlijk verteld wordt, dan zal
men misschien vragen : is dat nu alles
Ja, de bronnen der Nieuwe Geschiedenis neemt men
gewoonlijk ter hand met een voldoende taalkennis, doordat
het spraakgebruik daarin van het hedendaagsche niet zoo
sterk afwijkt de voornaamste bronnen der Latijnsche en
Grieksche historie zijn ook betrekkelijk licht verstaanbaar,
doordat het daarin vervatte taalmateriaal reeds honderden
jaren lang met zorg onderzocht is, maar toch wordt ook
hie; wanneer ik mij niet bedrieg, van den historicus, die
ook de minder gelezen auteurs noodig heeft, de inschriften
moet gebruiken en met de resultaten der vergelijkencle
taalwetenschap zijn voordeel moet kunnen doen, niet
geringen en zelfstandigen philologischen arbeid geeischt.
In de Middeleeuwen echter staat men tegenover een volkstaal,
die wel met de onze nauw verwant is, doch aan welker
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bestudeering veel minder is gedaan, en tegenover een Latijn,
dat dikwijls pas begrijpelijk wordt, wanneer men het kan
terugvertalen in die volkstaal. Daarin Loch dacht de
schrijver; daarin schreef hij ook min of meer, al was het
met Latijnsche woorden.
Karl He g el lieeft in 1893 een kort maar uiterst
leerzaam artikel geschreven over „Lateinische WOrter and
deutsche Begriffe". Een enkel van de daar besproken voorbeelden zal duidelijk maken, wat ik met het laatste bedoel.
In de middeleeuwsche steden worden gewoonlijk twee
klassen onderscheiden : de „divites" worden gesteld tegenover de „pauperes". Dus de rijken tegenover de amen,
zou men zeggen met zijn kennis van het klassieke Latijn.
Meermalen evenwel krijgt men den indruk, dat die zoogenaamde rijken een vrij gesloten stand vormden. Het waren
diegenen, die in belangrijke stadsaangelegenheden gekend
werden en uit wier midden het stadsbestuur werd gerecruteerd. Waren de middeleeuwsche steden dan plutocratieen,
verleende alleen rijkdom daar macht ? De twijfel klaart op,
wanneer men denkt aan de bijzondere beteekenis van rijk
in de oudere Germaansche dialecten. Herhaaldelijk vindt
men in het Middelnederlandsch de aanroeping: „rike God",
d.i. niet rijk, maar machtig God. Men herinnert zich nu, dat
in de Hollandsche steden het patriciaat werd aangeduid
als de „rycdom", de „rycheit" en nu is ook het woord
„divites" in de Latijnsche bronnen verklaard.
Niet altijd is het zoo gemakkelijk voor het misleidende
Latijnsche woord een aequivalent in de volkstaal te vinden.
Oppervlakkig zou men het ook niet noodzakelijk achten
er naar te zoeken bij een woord als civitas, dat de Romeinen
gebruikten tot aanduiding der burgerij maar ook — speciaal
in Gallie — voor de stad en het stadsgebied. Het Italiaansche citta, het Fransche cite, het Engelsche city (alle
= stad) immers doen denken, dat het wel vormverandering
maar geen beteekeniswijziging ondergaan heeft. ITitgaande
van die onderstelling heeft iemand eens de plaatsen in
Duitschland geteld, die gedurende de 10 de en het begin
der 11de eeuw civitas genoemd worden en zoo ontdekt, dat
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daar then niet minder dan 206 steden lagen en — wat
nog verrassender was — dat ze het talrijkst waren in het
onrustige, kwalijk onderworpen oostelijk deel des lands.
Dat er then in het verborgen reeds zooveel steden gebloeid
hadden, wist men niet en eigenlijk weten de tijdgenooten
er ook niet van; kronieken noch oorkonden la gen zich er
over uit, alleen door het woord civitas zouden ze het geheim
verraden hebben. De heele vondst is evenwel in 1894 te
niet gedaan door Sieg fr i e d Rietsche 1, die onweerlegbaar aantoonde, dat elke versterkte plaats, elke vesting
wel civitas genoemd werd en dat de schrijvers het bezigden
ter vertaling van het Duitsche Burg.
Nu zijn kwesties als deze nog niet altijd opgelost,
wanneer men naast het Latijnsche een Germaansch woord
weet te plaatsen. Het genoemde Burg is reeds vroeg in
den Latijnschen taalschat opgenomen in den vorm van
burgus. Reeds op het einde der 2e eeuw wordt het daarin
aangetroffen en dan in wat enger beteekenis : het is daar
een klein fort. Later schijnt het woord dat bijbegrip verloren te hebben, maar wat eigenaardiger is, nog later
schijnt het ook het meest karakteristieke deel van zijn
beteekenis . kwijt geraakt te zijn. Reeds in de 10e eeuw
wordt er in Italie een open vlek mee aangeduid en in
Frankrijk wordt het gebruikt — ik meen niet zoo vroeg
voor de niet of slecht versterkte woonplaats dergenen, die
zich bij een bevestigd punt hadden neergezet, niet voor
dat bevestigde punt zelf. Onder het Italiaansche borgo,
het Fransche bourg wordt dan ook in nieuweren tijd niet
verstaan een stad d. w. z. een oorspronkelijk met muren of
wallen omgeven plaats, dock een vlek. Nog meer dan dit
alles moet bevreemden, dat in Duitschland, waar, zooals
men denken zou, het verband tusschen burgus en Burg wel
altijd gevoeld moest blijven, het eerste woord dezelfde verandering van beteekenis ondergaan heeft als in Frankrijk.
-Hit het voorgaande blijkt reeds, dat het Latijn wel
een universeele taal was, maar dat het tevens allerlei
schakeeringen vertoont, al naar den tijd en de plaats, waar
het gebezigd wordt. Aan geen woord kan dit beter ge-
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demonstreerd worden dan aan het woord villa. Wij kennen
het ook nog, maar dan in den zin van buiten, landhuis ;
de Romeinen hechtten er gewoonlijk een andere beteekenis
aan : voor hen was de villa een landgoed, waar door middel
van slaven of van half vrijen veeteelt en landbouw op
groote schaal uitgeoefend werden. Gallie was in den Romeinschen tijd overdekt met zulke villae. Maar nu komen de
invallen der Franken en reeds in het begin der 5 e eeuw
krijgt villa ook de beteekenis van dorp. Aardig weerspiegelt
zich in die verandering van beteekenis de ontwrichting
van het landelijk grootbedrijf door het binnendringen der
barbaren. F -u s t e l de Co -u.langes evenwel, die zich op
het standpunt plaatste : een villa is en blijft een villa, heeft
zich tot de gevolgtrekking genoopt gezien, dat er in Frankrijk gedurende den Frankischen tijd zoo goed als geene
dorpen bestonden en daardoor ook nog allerlei teksten op
gewrongen wijze moeten uitleggen. De beteekenis dorp
heeft het op den duur van die van landgoed gewonnen.
Ook in Duitschland is villa het Latijnsche woord voor dorp
en in de 12e en 13e eeuw is het gebruik daarvan dikwijls
het -eenige middel om te onderkennen, dat een plaats een
dorp, geen stad is. Doch in Frankrijk is het weer allerminst
onfeilbaar, want hier is — het tegenwoordige ville wijst
er al op — zeer gebruikelijk om een stad aan te duiden.
Ook in ons land, dat veelzins onder Franschen invloed staat,
moet men er zeer voorzichtig mee zijn ; hij, die nit het feit,
dat Dordrecht nog in 1266 een villa genoemd wordt, zou
willen afleiden, dat het Coen nog geen stadsrecht ontvangen
had, zou een gansch verkeerden indruk geven van de ontwikkeling dier plaats.
Civitas, burgus, villa het zijn maar losse woorden. Daaraan was het bewijs gemakkelijker te leveren. „What is in
a name?" die vraag van Shakespeare's Julia zal
iemand hierbij niet op de lippen gekomen zijn. De schaarschheid van de gegevens uit de Middeleeuwen maakt de betrekkelijke waarde van een naam daar grooter dan in lateren,
tijd. Een misvatting in de beteekenis van een gebruikelijken
naam leidt daar veel eerder het onderzoek op verkeerde
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banen, en misvattingen zijn daar te eer mogelijk, omdat
men beginnen moet met vertalen. Vertaalkwesties als de
genoemde dienen toevertrouwd te worden niet aan den
philoloog, maar aan den historicus, omdat hij over de
noodige algemeene kennis van politieke, rechterlijke, oeconomische verhoudingen beschikt ; een betrouwbare oplossing zal hij slechts vinden, wanneer hij ze zoekt naar de
voorzichtige methode der philologie. Alle plaatsen, waar
het woord voorkomt, dienen zoo mogelijk bijeengebracht
en de gevolgtrekkingen eerst gemaakt te worden, nadat
het materiaal zorgvuldig geschift is naar tijd en plaats,
naar de persoonlijke eigenaardigheden in het spraakgebruik
dergenen, nit Wier geschriften men put.
Niet zoolang geleden is door een geestig historicus eens
gezegd, dat Bakhuizen van den Brink de beste opleiding gehad had, die een historicus maar wenschen kan d. w. z.
geene. Het is hiermee, als met meer geestige gezegden :
het tegengestelde er van is even waar. De vraag is in dit
geval slechts, of men de voorstudien van B a k h u i z e n,
die later bleken een voortreffelijke veelzijdige voorbereiding
voor den historicus geweest te zijn, alleen omdat ze planloos en onbedoeld waren geweest, den naam van opleiding mag
toekennen of weigeren. F r u i n toont in zijn levensbericht
van B a k h u i z en ook wel oog te hebben voor de natuurlijke
groeikracht van diens talent als historicus ; ook bij hem
is dit geen gekweekte kasplant, maar toch wel eene, die
door cultuur veredeld is. En waardoor bepaaldelijk ? Door
de studie der philosophie en der philologie. „Hij moest bij
de philologen ter school zijn geweest, want nergens elders
leert men met zoo vaste hand de critiek oefenen als bij
hen," luidt een zin, dien ik uit Fruin's opstel licht. Ms
B a k h u i z en zelf ergens zegt : „mijn waardige voorganger
Van W ij n behoorde op historisch gebied zeker meer tot
de geloovige school dan in mijnen aanleg of strekking ligt",
dan verwart hij pier stellig niet aangeboren en verworven
eigenschappen ; dock dat bij hem uit ongeloovigheid critische
begaafdheid was geworden, moet hij mijns inziens wel te
danken gehad hebben aan die wetenschap, welke toenmaals
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haar kracht grootendeels, voor een te groot deel zelfs, zocht
in de critiek, n..1. aan de klassieke philologie.
Onze geschiedbronnen zijn pas ten voile bruikbaar —
en vele zijn dat nog niet — wanneer zij uitgegeven zijn,
zooals men dat reeds lang geleden de Grieksche en Romeinsche
schrijvers deed, d. w. z. z66, dat de lezer kan vertrouwen,
dat alle handschriften daarvoor naar hunne waarde gebruikt
zijn en dat hij kan controleeren, op welke wijze daaruit
de tekst, die hem voorgelegd wordt, is overgenomen. Eertijds las men in de Lex Salica, het oudste volksrecht der
Salische Franken, dat de terra salica niet door vrouwen
ge8rfd mocht worden. Terra salica, la terre salique, de Salische
grond dus, en hierop steunt de algemeen bekende term
Salische wet, ter aanduiding van dien vorm van erfrecht,
waarbij geen vrouwen tot de successie toegelaten worden.
Pas nit moderne uitgaven bleek, dat het woord salica een
later toevoegsel was, hetwelk in een groep van jongere
handschriften was ingelascht, en dat er oorspronkelijk alleen
terra gestaan had. „Der beriihmteste Ausdruck des gesamten Volksrechts, der am weitesten durch die Welt erschollen war," lag aan stukken. Het vermoeden lag voor de hand,
dat het woord „salica" een beperking inhield ; dat in het
artikel, waarin men vroeger uitsluitende gerechtigheid van
den man tot de onroerende erfenis las, juist het erfrecht
van de vrouw werd erkend alleen met uitzondering van die
„terra", welke als „salica" werd aangeduid. Eveneens werd
nu waarschijnlijk, dat „terra salica" niet was : Salische grond
in het algemeen, iets wat door latere onderzoekingen dan
ook wel buiten twijfel gesteld is.
„Ein. rechter Philologe muss ein Ritter ohne Furcht
sein ; er darf keiner Frage ausweichen." Dit mag ook gelden
voor den historicus : hij behoort voor geen vraag nit den
weg te gaan. Het is echter niet voldoende den noodigen
durf te hebben. ; daarmede wordt men wel de chevalier sans
peur, niet de chevalier sans reproche. Het is in de Middeleeuwen eenige malen voorgekomen, dat een heel ridderleger
een schandelijke nederlaag leed, doordat het versmaadde
op andere manier te strijden dan naar ridderwijs, met den

GESCHIEDENIS DER MIDDELEEUWEN.

229

blindelingschen, onstuimigen lansaanval. Er zijn in de
rechtsgeschiedenis enkele keeren vreemde misverstanden
ontstaan, niet doordat men, als in reeds genoemde gevallen,
tegen de philologische methode zondigde, dock doordat men
verzuimde een taalkundig probleem, waarmee men moet
aanvangen, voldoende onder de oogen te zien. De dwalingen
gingen uit van groote geleerden, die verre boven mijn
critiek staan, maar daarom zijn ze te leerzamer.
In de Middeleeuwen is er geen ambtenaar, die een
belangrijker rol in het rechtswezen speelt dan de graaf en
in de rechtshistorie heeft hij een daaraan geevenredigde
belangstelling gevonden. De taalwetenschap heeft zich veel
minder met hem bemoeid. Ze heeft alleen haar krachten
beproefd aan de afleiding van het woord en aan het vaststellen van de grondbeteekenis daarvan. Hiervoor heeft ze
naast elkaar geplaatst woorden als dijkgraaf, watergraaf,
meentgraaf, houtgraaf, hansegraaf en ze besloot daaruit,
dat een graaf eigenlijk iemand geweest is, die toezicht
hield of bevel voerde. In de rij deter woorden heeft ze
ook geplaatst burggraaf en aangenomen, dat dit niet anders
was dan een burchtcommandant. Zoo doet o. a. ook het
Nederlandsch Woordenboek. De rechtsgeschiedenis heeft
daarentegen getracht het ambt van den burggraaf onmiddellijk uit dat van den graaf of te leiden. Gezegd moet
worden, dat er inderdaad burggraven waren, wier functies
met de grafelijke overeenstemden, maar bij velen was dit
niet het geval en zoo kwam men tot het scheppen van
twee categorieen ni. die van de echte en die van de onechte
burggraven, waarvan de laatste verreweg de talrijkste was.
Een halve eeuw heeft deze vreemde indeeling zich gehandhaafd en pas voor eenige jaren heeft een studie, waarin
als uitgangspunt genomen werd, dat de burggraaf van huis
uit niet anders dan bevelhebber eener burcht was, licht
gebracht in diens vroeger raadselachtig ambt.
Wat een gevaarlijke theorieen heeft men al niet gebouwd op het woord Weichbild, een veel voorkomende
naam ter aanduiding van het stadsgebied en het stadsrecht.
Weich, Grieksch : ag og, Latijn : vicus, Gothisch : veihs is
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plaats, bewoonde plaats, dus Weichbild was: Ortsbild. Dat
beeld had verschillende vormen, meest was het een kruis,
dikwijls evenwel in lateren tijd was het een standbeeld,
voorsteliende een man met een ontbloot zwaard in de
hand, een Roland, zooals men nog op de markt van meerdere Noordduitsche steden ziet staan. Het Weichbild was
het marktteeken, dat op zinnebeeldige wijze to kennen gaf,
dat de koning daar aanwezig geacht werd ; de rechter, die
daar recht sprak, had een hoogere, onmiddellijk uit
het koningsgezag afgeleide rechtsmacht. Op den duur ging
de naam van het Weichbild, van het symbool der onder
koninklijke bescherming staande markt, over op het gebied,
waarvoor het gold en op het recht, dat daar heerschte. Pit
was de theorie van Richard Schroder. Rudolf
Sohm heeft ze overgenomen en eenigszins gewijzigd.
Weich in Weichbild was niet : plaats ; de eigenlijke beteekenis was enger : het was die van het verwante Grieksche
oign, nl. huis. Nog scherper liet zich het begrip definieeren,
wanneer men er mee in verband bracht het Germaansche
wick = strijd ; een Weich was dus : een strijdhuis, een
burcht, een. Weichbild : een burchtbeeld. Het Weichbild is
overigens voor hem ook het marktteeken (kruis of Roland)
dat de markt stelde tot onder 's konings beschutting,
maar het kreeg een meer bepaalden zin : het duidde aan,
dat men zich op de markt moest denken binnen een.
koningsburcht. Er heerschte het strenge recht van het
koningshuis, waar vergrijpen zwaarder gestraft werden,
omdat ze tevens een aanranding waren van de majesteit
des konings.
Het boek, waarin Sohm zijne theorie uiteenzette, is
in vele opzichten een meesterwerk, de helderheid van - zijn
redeneertrant en den gloed van zijn stijl sleepen zelfs den
weerbarstigsten lezer mee. Alle deelen van zijn betoog
sluiten scherp in elkaar, maar z(56, dat wanneer men iets
daaruit wegneemt, alles ineenstort. En een van de grondpijlers, waarop zijn constructie steunde, had verborgen gebreken. Bild in Weichbild is niet : beeld, maar in dat
woord schuilt een ander, dat in verband gebracht moet

GESCHIEDENIS DER MIDDELEEUWEN.

231

worden met de eerste lettergreep van ons woord billijk en
dat recht beteekent. Bij nader onderzoek is inderdaad ook
gebleken, dat het woord Weichbild op de oudste plaatsen,
waar het voorkomt, een bepaald recht aanduidt, niet een
rechtsgebied, veel minder een rechtssymbool. Hiermede
vielen dadelijk de theorieen van Schroder en Sohm in
in elkaar. Bij Sohm knapte de steunpilaar niet op een,
maar op twee plaatsen door, want hij had niet alleen. -bild
onjuist opgevat, in weich- had hij de beteekenis van twee
woorden gelegd, die niet verwant met elkaar zijn.
Dat de juiste beteekenis van Weichbild reeds vroeger
niet door philologen, maar door historici was ontdekt en
dat de boven vermelde theorieen ook nog op andere dan
philologische klippen zijn gestrand, doet niet af tot de
gevolgtrekking, dat een geschiedkundige niet alleen kan
volstaan met zich de methode der philologie eigen te maken,
maar dat hij ook eenige positieve kennis der taalwetenschap behoort te hebben. Het is niet zijn tack om daarin
onafhankelijk te werken , wel heeft hij de plicht zich in
staat te stellen om de door haar gevonden antwoorden te
beoordeel en .
Welke waarde heeft het echter niet voor hem, wanneer hij ook uit zich zelf kan opmerken, door den vorm der
eigennamen, dat de Latijn schrijvende auteur, die hem
gebeurtenissen uit Noord-Duitschland vertelt, uit ZuidDuitschland afkomstig is , of dat degene, die hem in de
landstaal inlicht omtrent hetgeen in Holland geschied is
door zijn tongval verraadt, dat hij niet daar, maar in Saksische streken thuis hoort. Philologische kennis is daarvoor
noodig, dock in de eerste plaats: a philological turn of mind.
Het onderwerp is hiermee niet uitgeput , ook zonder
dat kan een betoog wel overtuigend zijn. Jets verrassends
is het niet te vernemen, dat hij, die zijn kennis uit taalmonumenten wil opdoen, de taal goed moet kennen. Toch
wordt in de practijk nog dikwijls de meening gehuldigd,
dat een historicus kan volstaan met in het algemeen den
inhoud te begrijpen van wat hij leest, dat hij niet tot de
taalkundige bijzonderheden zijner teksten behoeft af te
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dalen. Voor hem wordt het voldoende geacht, wanneer hij
er zich maar met een woordenboek doorheen weet te slaan.
Maar in dat geval moet hij zich met een algemeenen indruk
vergenoegen, of hij loopt gevaar terecht te komen in een
der valstrikken, zooals het taalmateriaal der Middeleeuwen
juist zoo bij zonder veel verbergt.
Is er bij deze opvatting geen gevaar, dat de vorm te
zeer den toegang tot den inhoud verspert ? Wel eenigszins ,
namelijk, wanneer het besef niet weer levendig blijft, dat
het om het laatste te doen is, of — en door deze formuleering wordt de tegenwerping al grootendeels weerlegd —
wanneer de historicus gaat vergeten, dat hij historicus is.
Hij moet willen weten, wat er gebeurd is en waarom het
zoo gebeurd is, doch dat kan hij slechts, indien hij weet,
wat er geschreven is en waarom het zoo geschreven is.

MAN EN VROUW.
Beschouwingen naar aanleiding van een vergelijkend overzicht
van den gezondheidstoestand der onderwijzers en onderwijzeressen
aan de volksscholen in eenige Duitsche steden
DOOR

Dr. J. M. C. MOUTON.

I.
Het schoolcomite te Leipzig stond in 1905 voor de
vraag of het het aantal onderwijzeressen aan de yolksscholen zou vergrooten. Alvorens daartoe over te gaan,
wilde men echter eerst elders informeeren of de onderwijzeressen op den duur wel evengoed tegen haar beroep
opgewassen zijn als de onderwijzers. Daartoe richtte men
het oog op Berlijn, waar een groot aantal onderwijzeressen
werkzaam is. De toegezonden bescheiden waren zoo belangrijk, dat men gedurende de jaren 1906 en 1907 ook te
Leipzig vergelijkende statistieken van den gezondheidstoestand van onderwijzers en onderwijzeressen aanlegde.
Op 22 December 1908 werd door den Sanitatsrat Dr.
J -a stu s T h i e r s c h over een en ander in eene vergadering
van het schoolcomit4 te Leipzig verslag uitgebracht, en
later werden in Heft 10 en 11 van den achtsten jaargang
van „Ges-unde Jugend" de hoofdzaken van dit verslag
O. E. X 2

16
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openbaar gemaakt. Dit artikel werd overgenomen in no.
28 van den 16 den jaargang van de „Leipziger Lehrerzeitung",
terwij1 er door iemand, die zich G. teekent, nog een aantal,
meestal officieele gegevens aan toe werden gevoegd.
Beginnen wij met een, door mij uit verschillende in
die artikelen voorkomende tabellen samengesteld, overzicht
van de aldus aan het licht gekomen feiten.
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523
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1903-04
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6,1

1532

526
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1904-05

3134

760
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1631
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1905-06

3212

582

18 19030

5,9

1658

555
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1906-07

3288

648

20 20424

6,2

1597

532

33

18027

11,3

1907-08

3374

805
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6,9

1655

674

41

23255

14

LEIPZIG.
1906

1451

615

42

9308

6,4

112

93

83

1977

17,6

1907

1459

730

50

9501

6,5

127

89

70

1758

14,8

Zoowel in Berlijn als in Leipzig zien wij dus niet
alleen, dat het aantal ziektegevallen onder de onderwijzeressen percentsgewijze veel grooter is dan dat onder de
onderwijzers, maar bovendien dat het aantal ziektedagen
der vrouwen per vrouwelijke leerkracht gemiddeld het
dubbele bedraagt van het aantal ziektedagen der mannen
per mannelijke leerkracht.
Precies hetzelfde nu vinden we in Munchen en in
Breslau.
Uit Munchen wordt een statistiek gepubliceerd over
het dienstjaar 1906—'07, die betrekking heeft op 705
onderwijzers en 700 onderwijzeressen.
Een zieke onderwijzer aldaar was gemiddeld 25,5 dagen
ziek, een zieke onderwijzeres daarentegen 35,5 dagen.

235

MAN EN VROUW.

Het aantal ziektedagen der onderwijzers, berekend per
onderwijzer, bedroeg 10,2, dat der onderwijzeressen, berekend
per onderwijzeres 21,3.
In Breslau werden ziek
1906/'07 1907/'08
12
12 personen
per 100 onderwijzers
30
100 onderwijzeressen 22
11

fl

Het is duidelijk, dat bovenstaande cijfers hun weerspiegeling vinden in het bedrag der onkosten, die dit ziek
zijn voor de gemeenten met zich brengt.
Voor Breslau bedroegen die onkosten :
12150 Mark,
in 1906/'07 op 644 onderwijzers
324 onderwijzeressen 15368
13782
1907/'08 If 669 onderwijzers
332 onderwijzeressen 18730
ll

If

If

If

lf

If

Hoewel dus het aantal der in Breslau werkzame onderwijzeressen de helft bedroeg van het aantal der aldaar
werkzame ondervvijzers, had de gemeente toch 3-5000
Mark onkosten minder door het ziek-zijn der laatsten dan
door het ziek-zijn der eersten.
We vinden dat ook uitgedrukt in de hier volgende cijfers:
in 1906/07 had de stad Breslau per zieken leeraar 155,
per zieke leerares 219 M. onkosten, of per mnl. onderwijskracht 20, per vrouwelijke 47 M.
En in 1907/8, per zieken leeraar 172, per leerares 187 M.
of per mnl. onderwijskracht 20, per vrouwelijke 56 M.
onkosten.
Charlottenburg had gemiddeld per mnl. leerkracht 26,
per vrl. 81 M. onkosten, per mnl. zieke leerkracht 227,
per vrouwelijke zieke leerkracht 345 M.
Ten slotte laten wij hier nog een tweetal tabellen volgen, die ons een inzicht geven in het aantal ziektedagen
per leerkracht, naar den leeftijd gerangschikt, voor mannen.
en vrouwen afzonderlijk en in den duur van het ziek zijn,
eveneens voor mannen en vrouwen afzonderlijk.
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Aantal ziektedagen per mnl. en vrl. leerkracht, naar
den leeftijd gerangschikt, to Be rlijn.
LEEFTIJD.

20-29
30-39
40-49

1902/03 1903/04 1904/05 1905/06 1906/07 1907/08
M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V.
6,1 9,9 5,1 9,8 4,1 12,1
7,1 16 5,1 9 6,6 14,5
7 14 6,1 18 6,6 24

4,4 11,4 7,1 6,8
4,6 7,7 5,2 13,6
7,1 13 6,1 14,8

In Miinchen waren in het schooljaar 1906/07 (de
statistiek loopt over een aantal van 705 onderwijzers en
700 onderwijzeressen, men mag deze cijfers dus gelijk stellen)
langer dan 30 dagen ziek :
Dienstjaar.
1-10
11-20
21-30
31-40

Mannen.
8
14
9
19

Vrouwen.
33
28
24
5

90 1)
Totaal 50
Vooral de eerste Label is leerrijk : het aantal ziektedagen
per vrouwelijke leerkracht is steeds grooter dan dat per
mannelijke, op MIL uitzondering na ; het aantal ziektedagen
per mannelijke leerkracht neemt met den leeftijd in weinig
beteekenende mate toe ; daarentegen ziet men het aantal
ziektedagen per vrouwelijke leerkracht met het klimmen
van den leeftijd lang niet onbeteekenend toenemen.
Wij verlaten thans het rijk der dorre cijfers en komen
in dat der beschouwingen, waartoe zij aanleiding geven.
Vermelden wij dan eerst, wat Thiers oh naar aanleiding
van zijn onderzoekingen opmerkt.
De bovenstaande tabellen bewijzen opnieuw de zwakkere
constitutie van het vrouwelijke geslacht. Neemt men nu
1) Dat het aantal vrouwen, dat langer dan 30 dagen ziek was, met
het klimmen van het aantal dienstjaren afneemt, zal wel zijn verklaring
vinden in 't feit, dat het aantal vrouwen met vele dienstjaren kleiner is
dan dat met weinig.
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in aanmerking, dat de onderwijzers in Leipzig gewoonlijk
30 uur per week les moeten geven en de onderwijzeressen
maar 28, dan vole daaruit dat dit geringe verschil in
arbeidsduur niet opweegt tegen het tekort aan constitutioneele kracht. Wil men daaraan tegemoet komen, dan
zal men den arbeidsduur der vrouwelijke leerkrachten
moeten beperken tot het twee derde gedeelte van dien der
mannelijke.
Maar men moet vooral het kwaad bij den wortel aanvatten. Het is T hi er s ch opgevallen, dat meisjes, die zich
na haar opleiding in de opleidingsscholen (Seminarian),
aanmelden voor een betrekking als onderwijzeresse, tot zulk
een bleekzuchtig, zenuwachtig type behooren. Toch schijnt
het onbillijk en hard om iemand, die jarenlang heeft gestudeerd, en hard gestudeerd, bovendien een zwaar examen
heeft afgelegd, of te wij zen alleen, omdat ze bleekzuchtig
of nerveus is. En zoo worden zij onderwijzeressen dikwijls tot haar eigen nadeel.
Hier nu is het, dat de bijl boven den wortel moet
worden opgeheven. Voor de toelating tot de opleidingsscholen stelle men strenge eischen alleen de allerkrachtigsten moeten worden toegelaten persoonlijke bevoorrechting
worde vermeden. Bovendien verlenge men den leertijd voor
de aanstaande vrouwelijke leerkrachten en geve haar meer
dan tot dusver tijd om tegelijk met de ontwikkeling van
haar geest ook haar lichaam te versterken.
G., die, zooals wij zagen, de gegevens van T h i e r s c h
belangrijk aanvulde, maakt de opmerking, dat men oprecht
medelijden moet gevoelen met die tallooze vrouwen, die
door een harde noodzakelijkheid gedwongen worden een
beroep te kiezen, dat eischen oplegt, waaraan een man al
moeilijk kan voldoen. Hoe zou de statistiek er wel uitzien,
als de vrouwen ook eens het geheele aantal uren moesten
werken en, evenals de meerderheid der mannelijke leerkrachten, nog extra-uren moesten arbeiden om in de behoeften van haar huisgezin te voorzien a Hij wij st er op,
dat het aantal onderwijzeressen in Duitschland van 1901—
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1906 met 7000 is toegenomen, d. i. gestegen van 15 tot 18
percent van alle leerkrachten. Wanneer tal van familievaders tegenwoordig van meening zijn, dat het beroep van
onderwijzeres voor hun dochters goed genoeg betaald
wordt en niet al te zwaar is, dan is dat een dwaling,
waarvoor alleen door de betrokkene geboet wordt met een
vroegtijdig verwelken en een voortdurend krukken. Maar
wanneer stedelijke en landsregeeringen het er op aanleggen
om van de goedkoopere vrouwelijke werkkrachten partij
te trekken ten einde wat geld nit te sparen, dan ontstaat
een sociaal euvel, waartegen de arisen als hoeders der
volksgezondheid te velde moeten trekken. (De vraag in
hoeverre dit geldelijk voordeel weer te niet wordt gedaan
door de grootere onkosten tengevolge van het veelvuldig
en langdurig ziek zijn der ondervvijzeressen wordt door G.
niet aangeroerd.)
G. gaat zoover, dat hij de vraag stelt of in 't algemeen
het lesgeven in de volksschool aan vrouwen kan worden
toevertrouwd en hij beantwoordt die vraag als volgt :
Zoowel door haar lichamelijken als door haar geestelijken aanleg, zoowel door haar opleiding als door haar
sociale verhoudingen zijn in het algemeen de onderwijzeressen niet zoo geschikt voor den arbeid in de volksschool
als de onderwijzers. Zij kunnen de onderwijzers in de yolksschool niet vervangen, doch alleen hun werkzaamheid
aanvullen.

II.
Van hoe groot belang de boven medegedeelde onderzoekingen van Thiersc h, aangevuld door G., ook mogen
zijn, lijkt het mij Loch niet geoorloofd daaruit nu reeds
zulke verregaande conclusies te trekken als door dezen
laatstgenoemde wordt gedaan. T h i e r s c h schijnt ook deze
meening te zijn toegedaan , op de tiende jaarvergadering
van den „Deutschen Verein fiir Schulgesundheitsplege",
Welke 1 en 2 Juni 1909 te Dessau werd gehouden en waar
hem het referaat over de „voorbehoeding en bestrijding
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van de ziekten van onderwijzers speciaal van die der
volksscholen" was opgedragen, werd op zijn voorstel het
volgende besluit genomen.
„Er zal, ten einde het vraagstuk der ziekten van het
onderwijzend personeel tot klaarheid te brengen, een
statistiek worden gemaakt omvattende de middelbare en de
volksscholen in steden met 100.000 en meer inwoners,
zoowel wat onderwijzers als wat onderwijzeressen betreft,
waarbij op de volgende punten zal worden gelet :
a. het aantal ziekten, ook die Welke slechts van een
tot drie dagen duren :
b. het aantal ziektedagen;
c. den ouderdom van de ziek geworden ondervqskrachten
d. den naam der ziekelijke aandoening, zooals deze
door den arts is opgegeven.
Binnen niet al te langen tijd zal men dus, althans voor
zoover Duitschland betreft, over meer gegevens kunnen
beschikken. Toch schijnt mij het boven medegedeelde reeds
van voldoende gewicht om er eenige beschouwingen aan
vast te knoopen, te meer omdat de verkregen uitkomsten,
zooals de onderwijzeres D 8 r r i es nit Hannover op de
zooeven aangehaalde jaarvergadering vertelde, reeds praetische gevolgen hebben gehad : er worden de laatste jaren
al minder onderwijzeressen aangesteld.
Van een uitsluiten der vrouw van het onderwijsgeven
in de volksschool kan nimmer sprake zijn ; zooals de zaken
thans staan, kan de gemeenschap noch de vrouw als onderwijskracht missen, noch dulden dat de verregaande onbillijkheid wordt begaan haar den toegang te weigeren tot
een loopbaan, die een eervol bestaan waarborgt. Een dergelijk
voorstel valt zoo uit den geest des tijds, dat het alleen
daarom reeds ten doode is opgeschreven.
Als wij willen nagaan hoe dan wel verbetering in den
bestaanden toestand moet worden verkregen, dan hebben
we eerst te onderzoeken, wie door den bovengeschetsten
toestand schade ondervinden ; van hen toch is het aanbrengen
van verbetering te wachten.
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En dan zijn het drie categorien, die door het veelvuldig
ziek zijn der onderwijzeressen schade lij den :
I. de kinderen, aan wie de onderwijzeres les geeft ;
II. de staat, de gemeente, die de onderwijzeres bezoldigt,
dus in de laatste instantie, de gemeenschap ;
III. de onderwijzeressen zelven.
I. Dat en waarom de kinderen schade lijden, wanneer
hun onderwijzeres telkens voor korter of langer tijd verhinderd is hun les te geven, behoeven we niet nader toe te
lichten, evenmin als het feit, dat we van de kinderen geen
verbetering van den toestand te wachten hebben.
II. De verschillende boven medegedeelde cijfers toonen
duidelijk aan, dat de gemeenschap door het veelvuldig ziek
zijn der onderwijzeressen wordt geschaad en zij is het dan
ook, die middelen beramen moet en bij ons te lande gedeeltelijk reeds heeft toegepast, om aan dat euvel paal en
perk te stellen.
Die middelen zijn vele en velerlei.
a. T h i e r s c h wees er op, dat het noodzakelijk is
voor de toelating tot de opleidingsscholen strenge eischen
te stellen.
In ons land bestaan, zooals men weet, Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen. Om tot die
kweekscholen als leerling te worden toegelaten moet de
aspirant zich aan een geneeskundig onderzoek onderwerpen,
waarvoor de algemeene voorschriften gegeven worden door
den Minister van Binnenlandsche Zaken bij missive van 4
Juli 1881. Deze missive werd opgesteld, gezien het rapport
van de vergadering van Inspekteurs voor het geneeskundig
Staatstoezicht dato 26 Juni 1881 No. 43 en men moet
erkennen, dat met deze voorschriften in de hand de keurende
medicus streng kan zijn in zijn eischen. Niet alleen toch
worden een aantal ziekelijke afwijkingen genoemd, welker
aanwezigheid den candidaat ongeschikt maken tot toelating,
maar bovendien zijn de geneeskundigen verplicht den candidaat of te keuren ter zake van andere ziekten of ge-
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breken, die hem naar hun oordeel ongeschikt doen zijn
voor het beroep van onderwijzer.
Voor de kweekscholen voor onderwijzers geschiedt de
keuring door een of meer geneeskundigen, door den Threeteur daartoe uitgenoodigd.
Deze voorschriften golden nat-uurlijk ook, sedert in
1896 de Rijkskweekschool voor onderwijzeressen to Apeldoorn werd opengesteld, voor deze inrichting. Daar vrouwen
zich echter uit den acrd der zaak niet ten allen tijde aan
een geneeskundig onderzoek kunnen onderwerpen, wordt
de keuze van den arts, door Wien de keuring zal geschieden,
hier aan de aspirante zelve overgelaten, zoodat de keuring
in haar woonplaats door haar huisarts kan geschieden.
Uitdrukkelijk wordt verlangd, dat de keuring heeft plaats
gehad hoogstens een maand, voordat de aspirante zich met
het keuringsbewijs aanmeldt, terwijl in de geeischte verklaring een aantal punten met name worden genoemd, ten
opzichte waarvan de aspirante aan bepaalde eischen moet
voldoen en de keurende geneesheer ook hier uitdrukkelijk
moet verklaren, dat hem bij de onderzochte persoon ook
geen andere afwijkingen bekend zijn, die haar bij haar
opleiding aan de kweekschool of bij haar werkzaamheden
als onderwijzeres zouden belemmeren.
Ten slotte bepaalt art. 4 der missive van den Minister
van Binnenlandsche Zaken het volgende :
Wordt een kweekeling gedurende den loop zijner
studien in die mate door ziekte of gebreken aangetast, dat
hij naar het oordeel van een geneeskundige voor de betrekking van onderwijzer ongeschikt is of worden zou, dan doet de
Directeur een voorstel tot verwijdering van dien kweekeling.
Ook dit artikel geldt voor de kweekschool voor onderwijzeressen. Men snag wel aannemen, dat het uitsluitend in
gevallen van dwingende noodzakelijkheid toepassing vindt.
Wat de Staat met deze keuring beoogt, is duidelijk.
Waar hij geld uitgeeft voor de opleiding van jongelieden
tot onderwijzer(es), daar wil hij ook de zekerheid, dat dit
geld niet, tengevolge van de physieke ongeschiktheid van
den leerling(e), weggegooid zij.
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Maar slechts een deel van onze aanstaande onderwijzers(essen) ontvangt zijn opleiding aan de kweekscholen ;
een ander deel bereikt zijn doel langs den weg der normaallessen, terwijl ook een aantal meisjes zich voor de acte
L. 0. bekwamen, nadat zij een H. B. S. voor meisjes met
5-jarigen cursus hebben afgeloopen. Alle dezen worden
niet aan keuring onderworpen : tot het examen wordt men
zonder keuring toegelaten. En zoo kan dus ook de in
physiek opzicht ongeschikte, ja zelfs zij, die men liefst uit
de school zou weren (men denke aan personen lijdende
aan vergevorderde tuberculose), de bevoegdheid tot het
geven
van L. 0. verwerven.
b
Waar nu de Staat dezen slag boom open liet, hebben
sommige gemeenten een anderen laten vallen, die den physiek ongeschikten den weg verspert en zoo de gemeente
behoedt voor geldelijk nadeel. Hoewel ik geloof, dat ook
andere gemeenten aldus handelen, wil ik mij eenvoudigheidshalve beperken tot het mededeelen van hetgeen de
gemeente 's-Gravenhage doet.
Art. 3 der verordening, regelende de instelling van
schoolartsen te 's-Gravenhage, draagt den schoolarts, resp.
den mannelijken of vrouwelijken assistent-schoolartsen op het
geneeskundig onderzoek der candidaat-onderwijzers(essen),
die door Burgemeester en Wethouders daarvoor worden
aangewezen.
Wat Loch is het gevall) In den Haag wordt elk jaar
eenige malen een onderzoek gehouden van candidates voor
onderwijzer(es) aan de openbare lagere scholen ; naar aanleiding daarvan wordt een lijst aangelegd, waaruit de voordrachten ter benoeming aan den gemeenteraad worden
aangeboden. Een der voorwaarden om voor dat onderzoek
in aanmerking te komen is, dat de candidaat zich bereid
verklaart zich aan een geneeskundige keuring te onderwerpen ; alleen geneeskundig goedgekeurden kunnen op
de lijst geplaatst worden.
b. Een tweede middel, dat de gemeenschap kan aanwenden ter verbetering van den gezondheidstoestand der
onderwijzeressen is een verbetering der opleiding.
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Overal daar, waar deze privatim geschiedt, kan van
ingrijpen van de zijde der gemeenschap natuurlijk geen
sprake zijn.
Over het algemeen vindt men kweekscholen beter dan
normaallessen, daar de eerste een volledige opleiding waarborgen, terwiji de laatste op allerlei uren, ook 's avonds,
worden gegeven aan candidaten, die als kweekelingen hun
dagtaak in de scholen hebben en dus to veel vermoeid
kunnen worden.
Doch zelfs verdient de vraag overweging of een cursus
van 4 jaar aan onze kweekschool voor onderwijzeressen
niet te kort moet worden genoemd. De mannelijke kweekeling
toch wordt in 4 jaar opgeleid voor het examen voor de
acte L. 0. en voor dat in gymnastiek (vrije- en ordeoefeningen), de vrouwelijke leerling in dienzelfden tijd bovendien voor het examen in nuttige handwerken, waarvoor
alleen men reeds, zooals men mij van deskundige zijde
mededeelde, een opleidingstijd van ± negen maanden mag
stellen. Een verlenging van den cursus voor de vrouwelijke
kweekeling met een jaar is d.-us zeker geen overbodige
weelde ; dan zal ook beter dan nu de tijd kunnen worden
gevonden, welke noodig is om naast de intellectueele en
moreele ontwikkeling ook die van het physiek te behartigen.
e. Ten slotte kan de gemeenschap beter dan tot dusverre de belangen der onderwijzeres in de school zelve
behartigen. Rector Endris uit Riidesheim noemde in
het door hem voorgedragen referaat (tiende jaarvergadering
van den „Deutschen Verein fur Schulgesundheitspflege")
drie punten waar het vooral op aankomt :
de schoollokalen en de geheele inrichting van de
school moeten aan de, door de gezondheidsleer gestelde,
eischen voldoen ;
het aantal -uren, gedurende welke de onderwijzer(es)
moet les geven, mag niet to groot zijn ;
het aantal leerlingen mag ook in volksscholen niet
meer dan 50 per klasse bedragen.
We zullen de twee eerstgenoemde punten als vanzelf
sprekend hier niet nader behandelen ; van het hoogste
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gewicht lijkt ons het in de derde plaats genoemde. Daar
vooral is het, dat de schoen wringt . . . . ook bij ons te
lande. Ik meen niet beter te kunnen handelen, dan daarop
nog eens, en wel aan de hand van den Heer Kl. de Vries
S z., thans lid van den Amsterdamschen gemeenteraad, het
volle licht te doen vallen. In het, mede door hem geredigeerde „Gezondheid in de School" (nummer van 15 Mei
1909) 1) bespreekt hij een brief, Welke door hem van een
oud-leerling, thans onderwijzeres, werd ontvangen. Deze
vertelt hem daarin, hoe zij veertien dagen heerlijk van 't
Gooi had genoten en meende voor jaren gezondheid te
hebben opgedaan, maar hoe een akelig groote klas van 63
kinderen, die zij 1 Juli had gekregen, maakte dat zij
midden November glad op was en :een tijd rust noodig
had. Haar hoofd kon niets meer hebben ; zij mocht voorloopig „geen kinderen meer ,zien_".
En deze onderwijzeres kent de Vries als een der
beste, der ijverigste, van de meest volle toewijding, zich
uit liefde voor haar betrekking en uit liefde tot kinderen
geheel gevende aan haar taak.
Vervolgens zet de schrijver uiteen wat dat zeggen wil
63 kinderen te hebben in een klas, drie-en-zestig kinderen,
waarvan de een koppig is, een ander traag, een derde
neiging tot liegen, een vierde tot stelen heeft, een vijfde
zenuwachtig is, een zesde dom ...... de lezer schenkt mij
zeker de verdere opsomming en begrijpt wat de peer d e
Vries bedoelt.
De schrijver zou wel eens de verhoudingsgetallen willen
kennen, die hem een blik zouden gunnen op de beteekenis
van de cijfers, die het aantal zenuwlijdenden onder het
onderwijzend personeel aangeven. Tot nu toe is het hem
niet gelukt op dit gebied voldoend betrouwbare gegevens
te verkrijgen. (Wij zullen straks de gelegenheid vinden nog
enkele door Thiersch medegedeelde cijfers te vermelden.)
Ten slotte zet de Vries uiteen, hoe het mogelijk is,
dat aan een onderwijzer(es) zoo'n groot aantal kinderen
1) Pit tijdschrift heeft inmiddels, jammer genoeg, door gebrek aan
belangstelling opgehouden te bestaan.
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kan worden toevertrouwd : daaraan is art. 24 van de Wet
op het L. 0. schuld, dat als volgt luidt :
„Het hoofd der school wordt bij gestaan door ten minste
een onderwijzer, zoodra het aantal schoolgaande kinderen
meer dan veertig, door ten minste twee onderwijzers, zoodra
het een-en-negentig bedraagt. Voor elk vijf-en-vijftigtal
schoolgaande kinderen boven de negentig wordt een onderwijzer meer vereischt".
De consequenties van dit artikel worden vooral door
het onderwijzend personeel in kleine plaatsen gevoeld.
Zijn er meer dan veertig kinderen, dan moet er een mannetje bij. Dat mannetje is dan meest een onderwijzeres, die in
't algemeen de laagste drie leerjaren voor haar rekening krijgt
(ik cursiveer). Zoo kan het zijn, dat voor negentig leerlingen
maar twee leerkrachten aanwezig zijn, een man (het hoofd
der school) en een vrouw (de hulponderwijzeres). Daar nu
de hoogste klassen altijd door vertrek van oudere leerlingen en allerlei omstandigheden heel wat minder bezet
zijn dan de laagste, heeft het hoofd er 30 a 35 voor zijn
rekening en blijven er 60 a 55 voor de juffrouw over. En
in een school met 145 leerlingen en dus drie leerkrachten
krijgt de on.derwijzeres, aan wie de twee laagste klassen
zijn toevertrouwd, er al heel gauw 60 voor haar rekening.
Dit is dan de natuurlijke toestand, die zich bij een beetje
abnormalen gang van zaken wijzigt in een voor de juffrouw
nog ongunstiger toestand.
„Ja, wel laks zijn de ouders in Nederland, die deze
toestanden laten voortbestaan, zonder daartegen ook maar
in enig opzicht in verzet te komen. Kennen ze de waarde
van een gezonde onderwijzer nog niet — het zij zo, maar
laten ze dan toch aan hun eigen kinderen denken !"
Men ziet, er blijft ook voor de Nederlandsche gemeenschap nog wel wat te doen over, waar het geldt de verbetering van den gezondheidstoestand van de onderwijzeres.

III. De derde categorie personen, die groot belang
heeft bij het gezond zijn en gezond blijven der onderwijzeressen, wordt gevormd door . . . . de onderwijzeressen zelven !
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Men dient hier onderscheid te maken tusschen de
vrouw, die reeds onderwijzeres is, en de vrouw, die onderwijzeres wil worden.
a. De onderwijzeres zal verstandig doen door zoo
hygienisch mogelijk te leven. Een uiteenzetting van de
gezondheidsleer kan hier niet van mij worden verwacht ;
op slechts een tweetal punten zij de aandacht gevestigd,
te weten op het gebraik, dat van de vrije -aren en van de
vacantie wordt gemaakt. Dat gebruik ontaardt helaas nog
al eens in misbruik, hetzij doordat gedurende den bedoelden
tijd te veel en te hard wordt gestudeerd, hetzij doordat,
overslaande naar een ander uiterste, te veel van de lichaamskrachten wordt gevergd 1).
Wat met het eerste wordt bedoeld, behoeft geen nadere
uitlegging ; wat ik met het tweede op 't oog heb, is indertijd uitvoerig door mij uiteengezet in een opstel, getiteld :
„Mosterd na den maaltijd" en voorkomende in het Maandblad voor Ziekenverpleging van 15 December 1902. Hier
wil ik er alleen dit van zeggen, dat geestelijke vermoeienis
allerminst wordt bestreden door lichamelijke inspanning en
dat een juiste verdeeling van lichamelijken arbeid (wandelen,
fietsen, tennissen enz.) en lichamelijke rust (natuurlijk liefst
1) In de reeds meermalen aangehaalde jaarvergadering van den
„Deutschen Verein fur Schulgesundheitspflege" betoogde Frdulein Dorrie s,
dat de meeste onderwijzeressen genoodzaakt zijn in haar vrijen tijd lichamelijk
te werken, omdat zij 't zij haar eigen. huishouding (de onderwijzeres in Duitschland mag echter niet huwen), 't zij die harer verwanten moeten doen, terwijl
de onderwijzer daar geen last van heeft en zijn vrijen tijd alleen voor uitspanning kan gebruiken.
Bit laatste dunkt mij niet juist. Onderwijzers werken in hun vrijen
tijd dikwijls hard tot het verkrijgen van andere akten en zijn, eenmaal
gehuwd, door de zorg voor hun huisgezin menigmaal gedwongen hun vrije
urea te besteden aan het verwerven van bijverdiensten.
In hoeverre deze en andere bijkomende omstandigheden van invloed
zijn op de ziektecijfers zal in 't algemeen nooit uit te maken. zijn. Bij een vergelifting tusschen mannelijke en vrouwelijke leerkracht moet men ze dus wel
buiten beschouwing laten, wat mij van weinig beteekenis toeschijnt, omdat
ze waarschijnlijk beiderzijds ongeveer hetzelfde gewicht in de Schaal leggen.
Deze laatste overweging, 't is duidelijk, beinvloedt echter allerminst de beteekenis, die de wipe, waarop de vrije uren worden besteed, voor het individu heeft.
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buiten) in de vacantie den besten waarborg levert, dat men
na de vacantie ook geestelijk uitgerust weder blijmoedig
de opgelegde taak kan opnemen. Maar v66r alles zorge
men steeds, dat men des morgens „uitgeslapen" zijn werk
begint : wie zichzelf op zijn slaaptijd beknibbelt, benadeelt
langzaam maar zeker zijn gezondheid. Een algemeen voorschrift voor den duur van den slaaptijd is niet te geven,
daar deze al naarmate het individu zeer uiteenloopt : er
zijn menschen, die het hun Leven lang doen, en goed doen,
met niet meer dan zes uur slaap per etmaal, er zijn andere
voor wie negen uur slaap op de vier-en-twintig nets te
veel is. Ook op dit punt heb ik vroeger reeds de aandacht
gevestigd (Maandblad voor Ziekenverpleging van 15 September 1904).
b. En nu het meisje, dat onderwijzeres wil worden ,
voor haar is de vraag, of haar gezondheidstoestand tegen
de vermoeienissen, geestelijke en lichamelijke, van het
onderwijsgeven bestand zal zijn, van het allergrootste gewicht. Het is voor haar een levensquaestie.
Misschien is deze of gene mijner lezers van meening,
dat deze vraag beantwoord is, zoodra als de gemeenschap
haar candidaat-onderwijzeressen aan keuring zou onderwerpen m. a. w. geen onderwijzeressen aanstelde zonder
voorafgaand geneeskundig onderzoek. Nemen we eens een
oogenblik aan, dat deze keuring bestond, dan zeer zeker
zouden vrouwen, behept met hart- of longaandoeningen,
met duidelijke en hinderlijke afwijkingen van het gehoorsen het gezichtsorgaan, met verschijnselen van hersen- of
ruggemergslijden, enz. enz. niet tot het onderwijs worden
toegelaten en daarmede zou een stap in de goede richting
zijn gedaan , maar toch . . . lang niet alle ongeschikte elementen zouden worden geweerd en nog van menig meisje
zou blijken, dat het beter had gedaan een anderen werkkring te kiezen.
Wat Loch is het geval ?
Rector En dris wees er reeds op, dat het on.derwijzend personeel voornamelijk ziek wordt met afwijkingen
van twee groepen van organen, n.l. die van de ademhaling
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en het zenuwstelsel. Wij vinden deze mededeeling bevestigd door het onderzoek van T h i e r s c h, waaruit bovendien blijkt, dat het weer bijna zonder uitzondering het
vrouwelijk personeel is, dat relatief het grootste contingent
van dit soort zieken levert.

Aandoeningen der

Aantal
onderwij-

ademhalingsorganen.

zers.

Daarvan
ziek.

Aantal
In %

onderw.ressen.

Daarvan

In 0/0

ziek.

Berlijn.
1902/03
1903/04
1904/05

2884
2930
3134

204
146
202

7,07
4,98
6,44

1529
1532
1631

134
150
264

8,76
9,78
16,18

1451
1459

111
123

7,65
8,43

112
127

22
10

19,64
7,87

Leipzig.
1906
1907

Aandoeningen van

Aantal
onderwij-

het zenuwstelsel.

zers.

Daarvan
ziek.

Aantal
In %

onderw.
ressen.

Daarvan
ziek.

In 0/0

Berlijn.
1902/03
1903/04
1904/05

2884
2930
3134

102
113
89

3,53
3,85
2,83

1529
1532
1631

90
127
170

5,88
8,29
10,42

1451
1459

98
80

6,75
5,48

112
127

27
27

24,10
21,26

Leipzig.
1906
1907

Deze statistiek wordt weer aangevuld door G., die een
overzicht geeft van de redenen, waarom aan het on derwijzend
personeel to Berlijn in de jaren 1905/06, 1906/07, 1907/08
verlof werd verleend. Wij hebben daaruit een tweetal
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tabellen samengesteld, die wij p ier onder laten volgen en
waaruit men zal zien, dat het weer de dames zijn, aan wie
relatief het meest dikwijis verlof wegens ziekte moest worden verleend en dat het percentage van dit verlof speciaal
wegens aandoeningen van het zenuwstelsel het dubbele
bedraagt van het percentage, dat wij voor het mannelijk
personeel berekenden. Bovendien namen wij op het aantal
gevallen, waarin wegens acute infectieziekten verlof werd
aangevraagd , daar wij mogen aannemen, dat de gelegenheid om besmet to worden voor dames en heeren dezelfde
was, mag men mede uit het hooger percentage bij de dames
besluiten tot een geringer weerstandsvermogen, een zwakkere constitutie.
Mannelijke leerkrachten.
tl
7i1-,d1i ,'ZI6
d

Vi
13

1905/06
1906/07
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3212
3288
3374

t
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-?.

?"

cc)
0

rg
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169
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ITD
t'i
pi t
'''

R
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5
6

c='
0

,-W

(1.)

''''')

,„0

Ti
IF:i

g
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3,3
3
3

69
109
213

ct

+13

°
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0
E-1

''') -P

C')

109
106
98

6 pi
11-$
•

2
3
6

582
648
805

18
19,5
24

3
5,5
9

555
532
674

33,5
33
40,5

Vrouwelijke leerkrachten.
1905/06
1906/07
1907/08

1658
1597
1655

139
131
175

8
8
10

129
99
138

7
6
8

54
91
155

Terwijl dus voor mannen zoowel als voor vrouwen een
vierde deel van de gevallen, waarin verlof werd verleend,
veroorzaakt werd door aandoeningen van de ademhalingsorganen, bedroeg dit aantal, voor zoover het betrof aandoeningen van het zenuwstelsel, bij de mannen een achtste
tot een zesde deel van het totale aantal, bij de vrouwen
een vijfde. Hoewel dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld,
zullen wij Loch wel niet ver van de waarheid of zijn,
wanneer wij aannemen, dat slechts een klein deel van die
17
0. E. X 2
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verloven zijn oorzaak had in de aanwezigheid van long- of
borstvliestuberculose en van ernstige aandoeningen van het
zenuwstelsel, als daar zijn gezwellen in de hersenen of het
ruggemerg, ruggemergstering, ontstekingen dier edele deelen
enz. Wij mogen veronderstellen, dat de overgroote meerderheid der verloven teweeg is gebracht door kouvatten
en door de zoogenaamde functioneele neurosen, Welke
laatste haar oorzaak gewoonlijk daarin vinden, dat aan een
van huis nit minderwaardig zenuwstelsel te hoop eischen
worden gesteld ; wij herinneren aan de mededeeling van
K 1. de Vries in „Gezondheid in de School".
Wil de voor de keuring aangewezen arts (en we vatten
hier den draad onzer redeneering weder op) de gemeenschap
voor schade, door deze afwijkingen veroorzaakt, behoeden,
dan zal hij hem en haar, die gauw koude vatten of aanleg
bezitten om aan een functioneele neurose te gaan lijden,
niet tot het onderwijs moeten toelaten. Hier staan wij voor
een non possumus ; duidelijk objectieve teekenen, die hier
als compas dienst zouden kunnen doen, zijn er niet; misschien wel enkele aanwijzingen, maar wier aanwezigheid
toch maar zelden een afwijzing zal wettigen.
Hoe kan dan het meisje, wier constitutie haar ongeschikt maakt (en we hebben hier voornamelijk het oog op
het van huis uit minder sterke zenuwstelsel) om onderwijzeres te worden, tot die wetenschap geraken ?
De huisarts is het, wiens hulp hier in de eerste plaats
moet worden ingeroepen. Meer dan tot dusver moest het
de gewoonte worden, dat ouders bij het doen eener beroepskeuze voor hun kinderen, zijn raad inwonnen. Hij toch
kent vader en moeder, heeft het kind herhaaldelijk in
perioden van ziek zijn bijgewoond ; voor hem behoeft men
geen geheimen te hebben ; van hem mag worden verwacht,
dat hij in het waarachtig belang van de betrokkene zal
handelen. Hoe menigeen moet op lateren leeftijd tot de
ontdekking komen, dat zijn constitutie juist hem niet
geschikt maakte voor het beroep, waartoe hij werd opgeleid.
En nu weet ik wel, dat het genus huisarts uitsterft ;
maar dit is dan toch alleen waar voor de grootere steden
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en ook daar slechts ten deele. En ik hoor mij ook toeroepen, dat talloozen nit de klassen, waaruit ons onderwijzend personeel voortkomt geen huisarts, maar slechts
een fondsarts hebben. Ik zou daar op willen antwoorden,
dat ook een fondsarts een heel goede huisarts kan zijn...
en ook menigmaal is. Maar ook weet ik, dat met mijn
opmerkingen de genoemde bezwaren niet zijn weerlegd.
De tijden veranderen en wij met hen. Verliest de huisarts ook aan terrein, sinds een tiental jaren heeft ook bij
ons te lande de schoolarts zijn intrede gedaan en wint
jaarlijks meer en meer veld. En juist ook van hem
hebben wij bij het doen eener beroepskeuze van onze
kinderen veel te verwachten. Liever dan dit met eigen
argumenten toe te lichten geef ik het woord aan den
}leer S. de V r i e s, hoofdonderwijzer aan de Tuchtschool
te Ginneken, die in een kort artikel in „Gezondheid in de
School" van 15 Mei 1909 de voorlichting bij de beroepskeuze door onderwijzer en schoolarts bespreekt. Maar al
te vaak, zegt de Vrie s, wordt de beroepskeuze gedaan,
zonder dat op de eigenaardigheden van den knaap of het
meisje wordt gelet ; toch is reeds verbetering merkbaar :
meer dan vroeger wordt aan de onderwijzers om voorlichting gevraagd.
Bij het doen eener beroepskeuze heeft men op de
volgende punten te letten :
a. in de eerste plaats zeker op het feit of de persoon
in quaestie physiek geschikt is de taak, die hem of Naar
wacht, naar behooren te vervullen ;
b. in de tweede plaats of de candidaat in intellectueel
opzicht tegen zijn werk opgewassen zal zijn ;
e. in de derde plaats Welk gewicht zijn karaktereigenschappen in de schaal leggen.
Wat nu de beoordeeling dezer verschillende gesteldheden betreft, daar zijn schoolarts en onderwijzer de aangewezen personen om als adviseur op te treden ; aan hen wordt
daardoor meer in schijn dan in werkelijkheid een nieuwe taak
opgelegd, want zij hebben slechts gevolgtrekkingen te
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maken nit voorhanden zij nde gegevens en deze aan de
belanghebbenden mede te deelen.
Ouders, onderwijzer en schoolarts samen overleggende
omtrent de beroepskeuze ! Ziedaar een ideaal, waarnaar
moet worden gestreefd en door de benadering waarvan
veel leed kan worden voorkomen.
Voor den huis- resp. schoolarts en den onderwijzer
ligt hier een veld van arbeid, waarop zij veel nut kunnen
stichten.
Resumeerende komen wij tot deze gevolgtrekkingen :
Een in Duitschland ingesteld onderzoek maakt 't waarschijnlijk, dat de ondervaijzeres in gezondheidsopzicht minder waard is dan de onderwijzer en dat die minderwaardigheid
met het klimmen der jaren toeneemt.
Een weer uitgebreid onderzoek is gewenscht en wordt
in Duitschland voorbereid.
De gemeenschap handelt in haar belang door physiekminderwaardige elementen niet tot het geven van onderwijs toe te laten en door van de onderwijzeressen minder
te vergen dan van de onderwijzers.
Degeen, die zich aan het geven van onderwijs wil
wijden, handelt in zijn (haar) eigen belang door zich van
te voren door daartoe bevoegde personen te laten voorlichten of zijn (haar) physieke, intellectueele en karaktereigenschappen hem (haar) daartoe geschikt doen schijnen.
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Prof. Dr. Mr. B. H. C. K. VAN DER WYCK.

Quid non miraculo est, cum primum
in notitiam venit? Quam multa fieri
non posse, priusquam lint facia, judicantur ?

PLINIUS.

Het kenvermogen van het medegevoel. — Het instinct van den
Mensch voor de Wetenschappelijke beschouwing van het idealisme,
het spiritisme en aanverwante voorstellingen in verband met galvanisme,
magnetisme, electriciteit door Jan Helenus Ferguson. 's-Gravenhage, Ma r tinus Nijhoff 1907.
Die Emanation der psychophysischen. Energie. Eine experimentelle
Untersuchung iiber die unmittelbare Gedankenubertragung im Zusammenhang mit der Frage iiber die Radioaktivitat des Gehirns van Dr.
N au m Koti k, Moskau–Wiesbaden. Verlag van J. F. Bergmann 1908.
Het boek is opgenomen in „Grenzfragen des Nerven — and Seelenlebens".

Ten gevolge van verrassende feiten, welke langen tijd
door de wetenschap zijn doodgezwegen, wordt thans de
vraag gesteld in hoever wat er in de hersenen van den
eenen persoon geschiedt rechtstreeks invloed kan uitoefenen
op het gevoelen, willen, denken, van een ander individu.
De hypnotiseur Hansen liet Dr. H. to Leipzig
hem den rug toekeeren, zoodat deze Hansen niet kon
zien, vervolgens lei hij de eene hand op het hoofd van
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den jongen man, greep met de andere een pen, doopte
die in inkt, en likte ze af. Tot verbazing van alle aanwezigen verklaarde Dr. H. een sterken inktsmaak te bespeuren. Nog een uur later had hij dien smaak in zijn mond.
Hier was geen suggestie in het spel. Dr. H. had verwacht
achteruit te worden getrokken en zich schrap gezet om
te blijven staan. Was Dr. H. omgekocht ? Men zij voorzichtig in het verwerpen, gelijk in het aannemen van
g
feiten. Prof. von Krafft-Ebina heeft
in Graz dezelfde
proeven met andere personen herhaald en dezelfde
uitkomsten verkregen. Reeds in 1778 heeft M e s in e r op
dergelijke dingen de aandacht gevestigd. Hij werd door
de Parijsche Academie bij monde van Bailly voor een
kwakzalver uitgemaakt, zoodat geleerden, die hun goeden
naam liefhadden, er zich wel voor wachtten het onderzoek
voort te zetten. Het stond vast wat al dan niet mogelijk
was. Zoo kwam het, dat Braid in 1841 het hypnotisme
op nieuw kon ontdekken.
Op dit oogenblik ligt er een boek naast mij van
een achtenswaardig grijsaard, den 83 jarigen J. H. F e rguso n, die achtereenvolgens ons land gediend heeft bij
de Kon. marine, den kolonialen dienst, de diplomatie, en
in 1895 als minister-resident en consul-generaal in China
op zijn verzoek eervol ontslagen werd. Hij vertelt wat er
met hem op St. Martin plaats greep. Als hoofd der politie
op zijn kantoor zittende, zag hij door de deur een hem
bekend persoon met bebloed gelaat naar binnen kijken.
Het bloed liep, meende hij, uit het linker oog. Terstond
rees hij op, maar vond bij de deur enkel den brigadier, die
juist met een politierapport Wilde binnentreden. De Hr.
Ferguson vroeg hem waar de gewonde persoon was,
dien hij juist had meenen te zien. „Er is niemand bij mij",
luidde het antwoord, „ik kom u de zaak rapporteeren. De
gewonde kan niet vervoerd worden, hij ligt in zijn huis ;
hij werd vannacht in een vechtpartij zoo toegetakeld, dat
zijn linker oog doorstoken en zijn gelaat vol bloed is." De
Hr. Ferguson trachtte zich op zijne wijze dit vreemde
feit te verklaren. De brigadier, zegt hij, was zoo vervuld
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van den aanblik van den gewonde, en van wat hij mij
kwam mededeelen, dat nit zijn brein „bij onze ontmoeting
terstond het geheele gezichtsbeeld door het dierlijk magnetisme naar mij werd uitgestraald".
Nog meer dergelijke persoonlijke ervaringen worden
door den Hr. F ergus on in zijn boek medegedeeld. Ik
zal er van zwijgen, daar zij mij minder treffend voorkomen.
Liever wil ik de aandacht vestigen op de uitkom.sten,
welke een arts te Moskou, Dr. Naum K o ti k, verkregen
heeft bij zijne proeven in zake onmiddellijke overdracht
van gedachten. Die proeven zijn met een omzichtigheid
genomen, welke van grooten wetenschappelijken ernst
getuigen.
In 1904 vond Dr. K o t i k te Odessa een veertienjarig
meisje, dat door haar vader, waarzegger van beroep, in het
gedachtenlezen was geoefend. Het kind was nog maar 7
jaar oud, toen de vader haar reeds een doek voor de
oogen bond en bij de hand greep om haar op de een
of andere plek verborgen voorwerpen te laten opzoeken.
Bij deze proeven had de vader, naar zijn zeggen, het volgende opgemerkt : dacht hij scherp aan het te ontdekken
voorwerp, dan noemde het meisje het ding reeds eer het
gevonden werd; zoo kwam hij tot de overtuiging, dat zijn
dochter het vermogen bezat om des vaders gedachten to
lezen. Aanvankelijk raadde het meisje dikwijls verkeerd,
mettertijd bereikte ze door gestadige oefening een zoo
groote volkomenheid op dit gebied, dat zij, naar K o ti k's
waarnemingen, schier feilloos alles wist to noemen, waarop
haar vader de gedachten richtte.
Om van die proeven iets mode to deelen. Het geblinddoekte meisje houdt met de rechterhand den vader aan
zijn linkerhand iets boven het handgewricht vast. K o tilt
reikt den vader allerlei dingen aan, die hem door de
aanwezige doktoren worden ter hand gesteld : een lorgnet,
een horloge dat een bepaalden tijd aan.wijst, eon potlood,
een tandenborstel, een zilveren cigarettenkoker met acht
cigaretten er in. De vader kijkt naar die voorwerpen, en
onmiddellijk daarna noemt het meisje ze.
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Om te voorkomen dat door den vader aan de dochter
signalen worden gegeven, is aan eerstgenoemde het
diepste zwijgen opgelegd, hij staat vijf pas achter zijn
dochter. Een dik tapijt ligt onder zijn voeten. Het meisje
is niet enkel geblinddoekt, maar daarenboven worden er
watten in haar ooren gestopt, zoodat zij op vragen, die
met een gewone stem tot haar gericht worden, niet reageert ;
de aanwezigen schrijven op reepjes papier zelden voorkomende woorden als b. v. mortier, en houden die den vader
onder de oogen. Het meisje antwoordt na een korte pauze
aarzelende : modsiel, morsier. Ms haar gevraagd wordt wat
een mortier is, verklaart zij het niet te weten.
Een der aanwezige doktoren beproefde, zonder dat de
vader het in stilt& gekozen woord kende, door het meisje
dat woord te doen uitspreken. Hij greep het meisje bij de
hand en dacht : stoel. Hardnekkig zweeg het kind. Na
eenig wachten, Coen het duidelijk was, dat het doel zoo
niet bereikt werd, greep Dr. Kotik de hand van zijn
collega, zoodat er een keten van drie personen bestond ;
ook Kotik begon aan het woord „stoel" te denken en
na ettelijke minuten zegt Sophie werkelijk : stoel.
Ook wordt er een keten gevormd door den vader,
een der aanwezige arisen en So p hi e, waarbij de arts in
het midden staat en dus vader en dochter elk aan een
hand heeft ; aan den arts zijn de woorden, waarop de
gedachte wordt gericht, niet bekend. De vader denkt,
volgens geschreven opgave : muntstuk, het meisje zegt
muntstuk. Vervolgens : Nagasaki. Het meisje antwoordt :
ga . . . . saki.
Na
Aanvankelijk heette het, dat het kind de gedachten enkel van haar vader kon weergeven, en in ieder geval
zonder haar vader niets vermocht. Maar een volgende
zitting greep bij afwezigheid van den vader plaats in de
kliniek voor zenuwlijders der universiteit van Odessa. In
beperkte mate bleek het geblinddoekte kind de gedachten.
van Kotik te kunnen waarnemen, wanneer hij haar bij
de hand greep en zijn aandacht vestigde op namen van
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voorwerpen, die hem door een der aanwezige artsen voor
oogen werden gehouden.
Een latere zitting moest dienen om uit te maken of
bij goed gesloten deur overdracht van gedachten van het
eene vertrek naar het ander mogelijk was. Het resultaat
was aanvankelijk nul. Maar Kotik kreeg een gelukkigen
inval. Een koperdraad van drie m.m. dikte en 6 m. lengte
werd door het sleutelgat der goed gesloten deur heengeleid en aan de twee einden om een rond staafje gewikkeld.
De vader hield het eene staafje in de hand, de dochter,
aan de keerzijde van de deur, het andere. Ten einde het
geven van signalen door trekkingen aan den draad onmogelijk te maken, wikkelde Kotik hem aan beide zij den
der deur om den deurknop, zoodat hij vervolgens kon
vaststellen, dat er niets verwrikt was. Thans was de uitkomst zeer bevredigend. Enkele woorden werden volledig,
andere gedeeltelijk overgebracht. Daar vader en dochter
van de proef met den draad vooraf niets wisten, hadden
ze, ook wanneer men wil aannemen dat zij gewoon waren
elkaar teekens te geven, geen afspraak kunnen vormen.
Nu besloot K o t i k andermaal te beproeven of bij een
goed gesloten deur, zonder eenig contact tusschen de twee
personen, overdracht van gedachten kon plaats grijpen.
Ten slotte werden deze pogingen met goed gevolg bekroond.
Aan den vader, die in het eene vertrek is, en aan wien
volstrekt zwijgen wordt opgelegd, toont men verschillende
woorden, b.v. den op een papierstrook geschreven naam
Athanasius. Hij denkt dien naam en het meisje, dat onder
toezicht van een arts zich in het andere vertrek bevindt,
zegt na eenige seconden A . . . . thanasius. Toch vlot de
overdracht niet zoo vlug en niet zoo geregeld als wanneer
er van den draad wordt gebruik gemaakt.
Gelieft men aan te nemen dat het in al de voorafgaande gevallen den vader gelukt is, door middel van
signalen, Welke door geen der aanwezigen werden opgemerkt, tervvijl hij zelf stommetje speelde en onbeweeglijk
stond, en zijn dochter noch haar oogen noch haar ooren
kon gebruiken, de woorden over te telefoneeren die ze
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uitspreken moest, hoe zal men dan verklaren, dat ook de
proeven door Dr. Kotik genomen, bij afwezigheid van
den vader, wel eens slaagden ? Laat mij een nog zeer
opmerkelijk geval vermelden. Het meisje, dat van niets
afwist, werd naar een ver verwijderd vertrek gezonden ,
alle tusschendeuren werden zorgvuldig gesloten, zoodat
het kind onmogelijk kon hooren wat tot den vader gezegd
werd. Vervolgens zong Kotik ter nauwernood hoorbaar
den vader een muziekaal motief voor, een populaire wals
of marsch, zonder woorden. Het meisje werd in de buurt
van den vader teruggebracht , zonder eenig geluid te
geven zong de vader in zich zelf het deuntje en het
kind zong het overluid.
Bij al deze proeven verkeerde het kind in een
eenigszins droomerigen toestand, gelijk daaruit bleek, dat
zij de woorden, een minuut te voren door haar geraden,
dikwijls niet meer noemen kon. De uitdrukking raden is
dan ook verkeerd. Zonder eenige inspanning van haar
kant doken in het brein van het meisje de geluiden op,
die zij voortbracht. Hoe lijdelijker zij zich hield, hoe
beter haar oogen en ooren van de buitenwereld waren
afgesloten, des te beter slaagden de proeven.
Wat ik bij Kotik lees herinnert mij eenigermate
aan hetgeen ik zelf te Edinburg, bij gelegenheid der
viering van het driehonderdjarig bestaan der Universiteit,
heb bijgewoond. Het was de eerste keer, dat ik van gedachtenlezen iets te zien kreeg.1 In tegenwoordigheid van vele
geleerden en hunne dames vond een jonge dokter geblinddoekt een of ander voorwerp, dat pier of daar voor hem
verborgen werd. Bij zijn zoeken hield hij mijn pols vast,
terwijl ik wist waar het voorwerp lag. Dr. Beard en
Prof. Pr eyer hebben dat als muscle-reading verklaard.
Door te denken aan zekere plek, wijst de geleider den
weg er heen. De geblinddoekte vinder is zoo gevoelig,
dat hij iederen onwillekeurigen druk, stoot, trekking
in de juiste richting, hoe zwak ook, terstond waarneemt.
Op die wijze kan echter enkel het raden van gedachte
bewegingen, niet dat van gedachte woorden worden ver-
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klaard. Dit laatste wordt door Lehmann op rekening
van onwillekeurig fluisteren gesteld. Men kan aan een
woord niet aanhoudend denken, zonder het onopzettelijk
zeer zachtjes uit te spreken , wanneer dan de waarnemer
op ziekelijke wijze voor geluiden overgevoelig is, kan hij
het woord opvangen, terwijl niemand anders het verneemt.
Ook die verklaring is niet afdoende. De ooren van de
geblinddoekte Sophie waren zoo met watten volgestopt,
dat enkel een luide schreeuw in staat was Naar te doen
opkij ken , dan vroeg ze onthutst : wat is er ? Zelf ben ik
er te Groningen getuige van geweest, dat de gedachtenlezer
op het tooneel stond, terwijl zijn metgezel bij de toeschouwers rondging , men vertoonde hem een gulden en drie
centen, een zakmes, een medaillon met een vrouwenportret,
en op de eentonig herhaalde vraag: „Wat is dit"? volgde
telkens het juiste antwoord. Het stond bij alien vast, dat
er teekens werden gegeven, maar onmogelijk was het te
raden waarin zij konden bestaan.
Op dit gebied is zooveel vreemds dat menigeen er
wellicht van griezelt. C. H. Richet en P. Janet beproefden
een zekere L é o n i e op ruins een kilometer afstand in
hypnotischen slaap te brengen. Om de mogelijkheid van
bedrog te voorkomen, werd het tijdstip, waarop zij hun
invloed zouden doen gelden, door het lot telkens aangewezen. In de helft van de gevallen gelukte de proef I).
Dr. N. K r a i n s k y ontdekte door een Coeval, dat een zijner
patienten, die aan hysterieepilepsie leed, in een toestand van
sonnambulisme zijn gedachten raadde. Toen ging hij proeven
doen en beyond dat deze vrouw de bewegingen uitvoerde,
aan welke hij verkoos te denken, de muntstukken noemde,
die hij in de hand nam en bekeek. De slaap moest daarvoor
heel vast zijn , zoodra hij lichter werd, hielden de verschijnselen op , dan werd er of niet, of op goed geluk geantwoord.
Zoo slaagde Lombroso bij zijne talrijke proefnemingen
in 44 procent van de gevallen er in de kaarten, die hij
bekeek, de getallen aan welke hij dacht, door een ander
1) C. H. Riche t. Revue philosophique. 1884. no. 12.
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te doen noemen1). Niet minder treffend is wat Dr. J. Shuk
meedeelt. Zelf schonk hij zijn voile aandacht aan teekeningen , een ander moest ze, zonder ze gezien te hebben, op
een wit papier nabootsen , in de helft der gevallen gelukte
het copieen te verkrijgen, zooals iemand ze zou. kunnen
leveren, die de teekening vluchtig, slechts een enkel oogenblik, had aanschouwd.
Hoe is dat alles te verklaren ? Het is zeer waarschijnlijk,
zegt de neuropatholoog Riche t, dat de gedachte naar
buiten straalt, doch de manier waarop dat geschiedt is ons
geheel onbekend. Volgens deze stelling zouden wij voortdurend den invloed ondergaan van wat er in de hersenen
van andere personen uit onze omgeving omgaat. Die invloed
is misschien uiterst gering, in de meeste gevallen onwaarneembaar, en toch zou hij in staat zijn om de richting onzer
denkbeelden te wijzigen.
Waarom kunnen niet alien dan voortdurend de gedachten van hun Buren lezen ? Men kan ook vragen:
waarom is niet iedereen medium ? Wat beteekent het
medium-zijn ?
De menschelijke persoonlijkheid is weer samengesteld
dan men sours denkt. Zij omvat ten minste tweeerlei sfeer :
een bovenvloersch en een ondervloersch bewustzijn. Wij
zijn niet uitsluitend redelijke wezens. Dikwijls komt het
voor, dat een mensch op het beslissend oogenblik juist
het tegendeel zegt en doet van wat hij zich ernstig had
voorgenomen. Dit is dan een niet-overlegde zielsuiting,
waarbij gehoor wordt gegeven aan inblazingen, Welke uit
de duistere diepten van het gemoed voortkomen. Vandaar
dat iemand, die zijn streng wil vasthouden, niet genoeg
tegen zijn tweede, zoogenaamd onbewust zelf op zijn hoede
kan zijn. De romanschrijvers, die tevens menschenkenners
zijn, weten daarvaii treffende voorbeelden te geven. In een
verhaal van Henri Bordeau x, dat op dit oogenblik in
de Revue des deux Mondes verschijnt 2), lezen we van
1) Mon enquete sur la Transmission de la pensee. Annales des scienoes
psychiques. 1904.
2) Zie Revue des deux Mondes. 1 et 15 Aoit 1909. La Croisee des chemins.
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een jongen geleerde, die zich niet de handen wil laten
binden, en dus besloten heeft de door veel bezwaren gedrukte erfenis van zijn vader niet te aanvaarden. Zijn
verstand zegt hem, dat hij zich niet door de dooden moet
laten ketenen, dat hij plichten heeft te vervullen tegenover zich zelf en de wetenschap die hem lief is, dat hij
de schitterende loopbaan, die hem in Parijs wacht, niet
mag prijsgeven, dat hij zijn braid zal verliezen wanneer
hij het goedvindt zich in de provincie te begraven, en
Loch pakt hij zijn koffer, omdat hij niet anders kan, omdat hij niet zelf kiest, maar er in hem gekozen wordt door
een donkere macht, die hem zelfverloochening oplegt, hem
gebiedt, zijn jonge liefde ten spijt, een moeielijk bestaan
te aanvaarden, de familieschulden te delgen, voor de
zijnen te zwoegen. Pascal Rouvray denkt op zekere
manier, maar handelt andersom, in strijd met zijn stelregels, omdat zijn diepste zelf juist het tegendeel wil van
het oppervlakkige zelf, dat als objekt van bewustzijn hem
klaar voor oogen staat.
Benj a min C ons_t ant zegt: „Il y a en moi deux
personnes, dont l'une observe l'autre. Je m'amuse de
tons les embarras, oil je me trouve, comme si c'etaient
ceux d'un. autre. Je suis furieux, j'enrage , mais au fond
cela m'est absolument egal. La meilleure q-ualite que le
Biel m'ait donnee, c'est celle de m'amuser de moi-m gme". Hij
stale niet enkel met anderen, maar ook met zich zelf den
draak. Hij maakte zich geen illusies over zich zelf. Hij
kende zijn eigen onstandvastigheid : „Apres avoir pris toutes
mes precautions pour partir et voyager toute la nuit, ma
chambre etait chaude, mon lit bon : je suis reste et c'est
l'image de tons mes projets".
Een zeer gewone vorm van zelfverdubbeling is het, dat
men toeschouwer en beoordeelaar wordt van eigen handelingen. Het eene ik geeft zijn adviezen, neemt scherp
waar, prijst en laakt, berekent gevolgen, terwijl het andere
brieschend en verscheurend als een wild dier rondgaat.
Tolstoi laat in zijn „Kreutzerson.ate" den jaloerschen
echtgenoot zijn vrouw vermoorden. Hij Wilde den minnaar
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achterna, en hem doodslaan, maar bedacht dat hij zijn
schoenen had uitgetrokken om het paar te besluipen, en
dat hij zich belachelijk zou maken, als hij zich op kousen
op straat vertoonde. „Ik wilde verschrikkelijk zijn, niet
bespottelijk. Ondanks mij n woede gaf ik mij voortdurend
rekenschap van den indruk, dien ik op anderen moest
maken, en die indruk strekte mij tot richtsnoer." De door
zijn hartstocht vervoerde moordenaar is hier tevens tooneelspeler, denkt aan zijn publiek. Zoo trekken er telkens
verschiliende stroomen van voorstellingen gelijktij dig door
onzen geest.
Voor ons zedelijk leven is het van groot belang, dat
zulks mogelijk is. Immers nu zijn we in staat te beoordeelen
wat er in ons geschiedt, terwijl het geschiedt, het goed of
of te keuren. We zijn bezig een plan te ontwerpen, een
daad te volvoeren, een stemming van kwaadheid in ons
aan te kweeken, wij spreken harde woorden tot onze huisgenooten, slaan wellicht met deuren , dat is het werk van
het eene ik , het andere ik doet zijn fijn stemmetje hooren
en verklaart : dat is gemeen, dom, door die baloorigheid
berokkent ge verdriet aan u zelf en aan wie ge liefhebt.
Terwiji we anderen_ opzettelijk grieven, doet het ons pijn,
dat wij ze grieven, hebben we met hen medelijden. We
willen leed berokkenen en willen het tevens niet. De
rechter in ons zou zwijgen en het gevoel van verantwoordelijkheid zou niet bestaan, indien we niet tot zelfverdubbeling in staat waren.
Ook uit de drama's, die zich soms in onze droomen
afspelen, blijkt dat er splitsing van bewustzijn mogelijk is.
Wij hooren het dubbel-ik ons dingen zeggen, die ons
geheel onverwacht in de ooren klinken, antwoorden geven,
die onze groote bevreemding wekken. Alsof het niet alles
nit ons zelf kwam ! Maar hier is de band tusschen de
twee sferen des geestes verscheurd en het gevoel van
eenheid te loor gegaan.
Welnu, iets dergelijks kan ook in den wakenden toestand gebeuren, en dan is men een geschikt medium. Dan
is het mogelijk dat het eerie zelf uitspreekt of neerschrijft
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wat het andere zelf niet voor zijn rekening zou nemen.
Let op de gevallen van hypnose, van gesuggereerden
slaap. De hypnotiseur zegt : uw oogleden worden zwaar,
vallen toe. De patient moet, aanvankelijk ten minste, zich
overgeven, niet denken, zijn hersens zooveel mogelijk leegschudden. Nu wordt er aan den gehypnotiseerde bevolen
om na zijn ontwaken het woord : „flesch" neer te schrijven.
Hij doet het, maar kan voor alle schatten van Peru niet
zeggen wat hij schreef. Hij schreef dus werktuigelijk.
Weinige minuten later weer gehypnotiseerd, weet hij het
wel. Dus zijn er twee personen in dien man : de een kent
het woord, de ander niet 1).
Herinnering wordt begunstigd door terugkeer van omstandigheden, waarin wij het herinnerde doorleefd hebben.
Dat leert ons de ondervinding. Een droom wordt door
plotseling ontwaken afgebroken, terstond vergeten we
slapen weer in en misschien wordt de draad van den droom
verder voortgesponnen. Zoo is het natuurlijk, dat in den
hypnotischen toestand herinneringen aan een vroegeren
hypnotischen toestand weer opduiken; het is natuurlijk dat
de persoon, die, ontwaakt, niet kan zeggen Welk bevel hem
door den hypnotiseur gegeven werd, het zich herinnert
als hij andermaal in hypnose verkeert 2). Op zich zelf zou
dit dan ook Been reden zijn om aan splitsing van bewustzijn,
aan een dubbel-ik of aan andere dergelijke „fantastische
hypothesen", gelijk W u n d t het uitdrukt, te hechten. Maar
er zijn feiten, die de beroemde Leipziger hoogleeraar over
het hoofd ziet.
Edmund Gurney hypnotiseert een man uit het yolk
en wij st hem een getal van vier cijfers aan, dat hij, als hij
ontwaakt zal zijn, met zeven vermenigvuldigen moet. Vervolgens vertelt hij hem iets en maakt hem dan wakker
1) Proceedings of the society for psychical research. Juni 1889.
2) Dit is zelfs een verschil tusschen hypnose en natuurlijken slaap. In
hypnotischen toestand herinnert men zich een verleden, waarop de aandacht
wordt gericht, heeft men ideeen. In den natuurlijken slaap leeft men meestal
enkel in het heden, heeft men hallucinaties ; in den droom herinnert men
zich niet een bevel, maar hoort een bevel.
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G u r n e y vraagt hem wat hij doen moet , de man herinnert
zich niet een bevel te hebben ontvangen. Nu brengt Gur n e y
de rechterhand van den man op de planchette en die hand
rekent de som uit, terwijl men hem zelf uit een boek laat
voorlezen, doet terugtellen van 1000 met overspringen
telkens van drie, of op andere wijze zijn voile aandacht
bezighoudt. Wat de hand doet blijft verborgen door een
scherm, dat hoog boven het hoofd van den proefpersoon
uitsteekt, en waarin een ronde opening is, waardoor hij
zijn arm gestoken houdt. Als de vermenigvuldiging goed
is afgeloopen wordt er door G u r n e y gezegd : „ge krijgt
12 gulden als ge vertelt wat ge hebt opgeschreven". De
arme drommel zou zoo graag het geld verdienen, maar hij
kan het niet. Opnieuw gehypnotiseerd weet hij heel goed
te zeggen.: 3784 heb ik met 7 vermenigvuldigd en tot
uitkomst verkregen : 26488.
Gurn e y nam 131 dergelijke proeven. In 52 gevallen
was de uitkomst der vermenigvuldiging goed, in 12 volkomen fout, in de overige waren de cijfers van het product
slechts ten deele juist. Zijn sujetten waren onbedreven
rekenaars, zij hadden gebrekkig lager onderwijs genoten.
Daar rekenen verstandswerk is en dat werk hier zonder
bewustzijn van het wakend en door den mond sprekend
ik verricht werd, ligt het voor de hand het toe te schrijven
aan een secundair ik. Nog een voorbeeld. G u r n e y lei
beslag op de attentie van een sujet door hem het volkslied
te laten opzeggen, maar met overspringen telkens van een
woord. De hand deed intusschen wat gedurende de voorafgaande hypnose bevolen was. Zoo werden uitgerekend
wat 13 brooden, elk van vijf stuivers, samen kosten. Er
werd vlug neergeschreven : 13 brood van 5 d. is 5 s. 5 d.
Toen aan het sujet gevraagd werd : wat hebt ge geschreven ? wist hij het niet. Maar andermaal gehypnotiseerd
antwoordde hij zeer juist : „13 brood — o ik heb brood in
plaats van brooden geschreven ! — ieder van 5 p. is te
samen 5 sh. 5 p. 1k heb 13 twee keer geschreven — zie maar
— maar ik heb het een keer doorgehaald". En toen ging
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hij omslachtig voorrekenen. : 13 x 5.65, 12 p.. een sh., 12
gaat in 65 5 maal, dan schiet er vijf over 1).
Ook Kier dus twee personen in 44n mensch , de een
weet iets, de ander weet het niet. Zijn die twee er tegelijk ?
Zeker, dat leert het voorbeeld van mediums, die, zooals
het heet „onbewust", geheele verhandelingen. neerschrijven.
Begeerig om achter de geheimen van het zieleleven der
spiritisten te komen, bezocht ik indertijd te 's-Rage een
beroemd medium. De door mij bedoelde persoon, een
achtenswaardig grijsaard met een trouwhartigen blik, nam
in de residentie een aanzienlijke plaats in. Hij vertelde
mij, hoe hij door den dood van zijn vrouw er toe gekomeri
was een stuk wit papier voor zich neer te leggen in de
hoop, dat de ziel der overledene zijn hand bestieren en
hem eenige mededeelingen verschaffen zou. Maar de inlet
droogde op in zijn pen zonder dat hij aandrang gevoelde
tot schrijven. Daar het :aanhoudend indoopen hem verdroot, nana hij een volgenden keer een potlood ter hand.
Er gebeurde niets. Om zich het wachten dragelijk te maken
begon hij te lezen, maar liet voortdurend de punt van het
potlood op het papier rusten. Eindelijk na heel veel dagen
vruchteloos wachten, komt er een trekking in zijn arm en
hij schrijft een hanepoot. Then achtereen schreef hij vervolgens hanepooten, daarna enkele letters, Coen onsamen.hangende woorden, ten slotte kleine volzinnen, maar die
in niets op openbaringen uit de geestenwereld geleken.
„Maar in den laatsten tijd, zei hij, heb ik werktuigelijk
alles opgeschreven wat ge in deze folianten kunt vinden."
Ik mocht er in bladeren, het waren populaire godsdienstige
beschouwingen, zooals nit de pen van een ietwat modern
geloovige konden voortvloeien. Zoo vast was de man er
van overtuigd, dat die stukken niet uit hem zelf voortkwamen, dat hij ze op rekening van zekeren Pater Anse I1) „Nine „subjects" in all were employed : several others who were
easily hypnotisable were of no use for this particular form of experiment,
as they remembered when awake, sometimes easily and sometimes with some
effort, words and sentences addressed to them when hypnotised". Proceedings of the society for psychical research. Juni 1888.
O. E. X 2

18
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m u s stelde, die in de dagen der kerkhervorming, ofschoon
met de leer van Luther ingenomen, voor het uiterlijk
katholiek was gebleven en nu tot straf nog altijd in lager
sferen moest verwijlen. Met tranen in de oogen vertelde
mij de trouwhartige weduwnaar, dat het hem nooit gelukt
was met zijn vrouw in contact te komen.
Inderdaad komt wat het medium werktuigelijk neerschrijft in een geval als het bovenstaande uit de ziel van
het medium zelf voort. In dat opzicht zijn de proeven van
P. Janet met gehypnotiseerden leerzaam. Men kan aan
personen in dien toestand allerlei rollers opdringen, hun
wijs maken dat zij keizer, paus zijn. Indien zij gewillig
zijn, vervullen zij voortreffelijk de hun aangewezen rol. Zoo
maakte Janet aan een gehypnotiseerde vrouw diets, dat
zij een klein kind was, oogenblikkelijk begon zij krom te
praten en met de pop te spelen. Ontwaakt herinnerde zij
zich niets. Maar Coen schoof Janet haar een stuk papier
toe, gaf haar een pen in de hand, en, zonder dat zij het
Wilde, begon zij te schrijven in groote onbeholpen letters :
„Lieve Grootpapa, veel geluk met uw verjaardag" enz.
Dr. Frederik van Eeden doet een merkwaardige
mededeeling betreffende een schrijvend medium, een beschaafde vrouw, die, als zij de hand eenvoudig op het papier
liet rusten, werktuigelijk in verschillende talen allerlei verdichtsels en onzin nederschreef, zelfs teekeningen en portretten maakte., Zij geloofde niet, dat er een intelligentie
buiten haar daarbij in het spel was. Zij was nuchter in
haar opvatting, maar op een mooien dag veranderde dat.
Zij geloofde nu aan een geleigeest, een wezen van hoogeren
rang, welks bevelen stipt moesten worden opgevolgd. Zij
hoorde stemmen, kreeg openbaringen van een godsdienstig
karakter, praatte voortd.urend met haar genius, die ook
door haar mond sprak. Op bevel van dien genius wierp
zij haar juweelen in het water, leefde enkel van rijst,
maakte zich gereed als apostel van een nieuwen godsdienst
op te treden. Zoo naderde zij het donkere land van den
waanzin.
Van Eeden had de voldoening haar eindelijk te
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overtuigen, dat zij zich aan die jammerlijke slavernij moest
ontrukken. Maar bij de eerste pogingen van verzet, die de
arme lijderes waagde, veranderde de stem, die door en tot
haar sprak, van karakter. Inplaats van zachtmoedig, plechtig
en profetisch klonk de stem nu dreigend en hatelijk. Aan
vloeken en scheldwoorden, zelfs aan obsceniteiten geen
gebrek. De stem dreigde haar te zullen dooden, liet haar
geen rust, benam haar den slaap. In grooten angst kwam
de dame tot dokter van Eeden, die haar hypnotiseerde
en, door haar krachtig te suggereeren, de stem eindelijk
tot zwijgen bracht. Zoo speelde van E e d e n hier de rol
van duivelbanner. Maar de duivel zat in haar, was haar
eigen ik, een tweede ik, dat als een vreemde persoon
tegenover haar stond.
Die splitsing der persoonlijkheid vertoont zich ook bij
de negatieve posthypnotische suggesties. De hypnotiseur
zegt tot een proefpersoon : „Bij uw ontwaken zult ge mij
niet zien, niet hooren, niet voelen". Het komt uit, zooals
bevolen is. De proefpersoon kijkt door hem peen, als ware
hij ijle lucht, laat zich door hem knijpen, met een veertje
onder den neus kittelen zonder op die indrukken te reageeren.
Als een ander iets zegt, wordt er geantwoord ; enkel de
hypnotiseur wordt volslagen genegeerd. Wordt hij dus
volstrekt niet opgemerkt ? Het gewone ik hoort, ziet,
voelt hem niet ; voor het dubbel-ik bestaat hij wel degelijk.
Het blijkt op de volgende wijze. De hypnotiseur gaat
dicht bij den proefpersoon staan en fluistert hem toe op
denzelfden Loon als waarop hij hem in zijn slaap suggereerde :
„Haal mij het tweede deel van Racine uit de kast". Na
eenige aarzeling wordt het boek te voorschijn gebracht.
Een andere aanwezige vraagt nu : „Wat wilt ge met dat
boek ?" Het antwoord is een voorwendsel, een gezochte
verklaring. Of wel: de hypnotiseur zegt fluisterend op denzelfden toon : „Ik ga nu heen ; als ik terugkeer zult ge
mij zien". Het dubbel ik hoort dat bevel en zorgt voor
de uitvoering er van. Want als de hypnotiseur na
eenige minuten terug komt, dan gaat het sujet naar h em
toe, begroet hem, vraagt : „waar zijt ge zoo lang gebleven ?"
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Hier is een ander ik in den mensch, dat enkel die
waarnemingen tot het gewone ik doorlaat, welke volgens
het consigne mogen. passeeren. Dat andere ik is de bewaarder van zekere herinneringen, b.v. van de posthypnotische suggesties, die stipt op haar tijd worden uitgevoerd.
Soms overschrijdt het zijn grenzen, maakt het gewone ik
tot zijn slaaf, tot zijn slachtoffer, dringt hem voorstellingen
op, aan welke geen werkelijkheid beantwoordt, doet hem
personen of dingen zien, die niet aanwezig zijn, woorden
hooren, die niet gesproken worden. Zulke toestanden
kunnen veroorzaakt worden door posthypnotische suggestie.
Men zegt b.v. tot het sujet : „Ge mil b bij het ontwaken een
schimplied op u hooren zingen". Of wel: „Ge zult u door
de menschen op straat vivat hooren toeroepen". En zoo
geschiedt het. Wanneer dergelijke toestanden van zelve
ontstaan, door auto-suggestie, dan is er vervolgingswaanzin
of grootheidswaanzin. Toen het vaststond, dat men door
hypnose voorstellingen kan opdringen en ontnemen, heeft
men gehoopt op die wijze krankzinnigen to genezen. „Doch
leider hat die Erfahrung diese Erwartung bisher nur in
geringem Maasse gerechtfertigt" 1).
Waar het bewustzijn zich splitst in twee gescheiden
stroomen, zooals bij de patiente van Dr. van E e d e n,
neemt ieder dier stroomen de gedaante van een eigen zelf
aan. Tegenover de vrouw, die ik zeide, stond hier een
geleigeest, die eveneens ik en tot haar : gij zeide. Een
ander voorbeeld hebben wij in de schrijvende mediums
onder de spiritisten. Het ondervloersch bewustzijn, het
stuk ziel dat zich heeft losgescheurd, neemt hier dikwijls
den naam van een afgestorvene, van Napoleon, Heine,
een overleden broeder of vader aan. Soms kan men de
consolidatie van een tweede ik bijwonen. Aan een gehypnotiseerde, die Lucie heette, had Janet gesuggereerd,
dat zij hem niet moest zien, niet hooren, niet voelen. Maar
zijn aanwezigheid werd wel waargenomen, en zijn stem
werd wel verstaan door een ander fragment van haar ziel,
1) Kraepelin: Psychiatrie I bl. 329 6e druk.
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dat zich een eigen naam koos. Terwijl Lucie in druk
gesprek was met een derden persoon, fluisterde Janet
haar toe : „Hoort gij mij ?" Tegelijk gaf hij haar een
potlood in de gevoellooze hand en werktuigelijk schreef
zip : „neen". — „Maar om neen te kunnen antwoorden moet
ge mij n vraag hebben verstaan." — „Natuurlijk." — „Hoe
„Een
kunt ge dan zeggen, dat ge mij niet hoort ?"
„Willen wij haar een naam
ander dan Lucie hoort u."
geven ?"
„Neen." — „Maar het is gemakkelijker, als zij
een naam heeft." „Welnu dan: Adrienne." — Eens
gedoopt, zoo voegt Janet er aan toe, werden de karaktertrekken van dien tweeden persoon meer scherp en bepaald.
Adrienne toont alles te gevoelen wat buiten den horizon
van Lucie valt. Zoo heeft Lucie sedert lang geen gevoel
in haar arm, maar Adrienne drukt op papier haar misnoegen nit als Janet in dien arm knijpt.
Als ons in den donker een sleutel in de hand wordt
gestopt, voelen wij dat het een sleutel is. Maar wanneer
in de gevoellooze hand van een hysterische een sleutel
wordt geplaatst, dan voelt zij niet maar ziet een sleutel.
Hoe dat te verklaren? In een zekere zone der hersenen
ontstaan gevoelsbeelden, in een andere gezichtsbeelden.
Als nu de gevoelscentra verstijfd zijn, kan zich de prikkel,
die aan de hand is meegedeeld, niet daar ontladen, maar
springt hij over naar de gezichtscentra en roept zoo een
gezichtsbeeld te voorschijn. Zoo wordt als een snelloopend
voorwerp eensklaps tot staan wordt gebracht, de beweging
in warmte omgezet. Achter een scherm wordt de gevoellooze hand yip' keeren aangeraakt; vervolgens wordt er
gevraagd een cijfer te noemen. De persoon die niets
gezien en niets gevoeld heeft, noemt het cijfer der aanrakingen. Daaruit blijkt dat de hersencellen zwak hebben
getrild, zooals zij sterk zouden getrild hebben, wanneer
de aanrakingen met opzet geteld waren. Vandaar de voorkeur aan het getal vijf geschonken als er gevraagd wordt
een cijfer te noemen. Ook doffe psychische toestanden zijn
psychische toestanden.
Hier worden de psychische feiten verklaard door ze
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in de taal der physiologie te beschrijven. Er is uitwisseling
van spanning tusschen verschillende deelen van het centraal zenuwstelsel. Verzwakt de werkzaamheid der hersenen,
dan worden de nineties, die van het ruggemerg uitgaan,
de reflexbewegingen, sterker bij den geringsten prikkel
grijpen er dan stuiptrekkingen plaats. Versterkt de werkzaamheid der hersenen, dan worden de reflexbewegingen
getemperd, geinhibeerd.
Hypnose is bedwelming, verstijving van zekere hersencentra. Zoo ontstaan er lichtelijk visioenen in andere
deelen. Door strak te kijken op een Auk kristal of in
een glas water lukt het soms zich zelf te hypnotiseeren.
Max D essoir vertelt in zijn „Doppel Ich" van een
Engelsche dame, die haar kristal raadpleegde om het adres
van een vernietigden brief terug te vinden. Weldra zag zij
in grijze letters op een witten grond „Hibhouse". Zij
herinnerde zich dat adres niet, maar schreef er toch op
goed geluk heen werkelijk kreeg zij antwoord. M a x'
Dessoir ziet daarin de werking van een onderaardsch ik,
buiten het bewustzijn van het gewone ik om. Doch pier
was enkel een toestand van halve hypnose, waarin een
werkelijke herinnering opdook als verschijning. Bij overprikkeling van sommige zenuwen, b.v. bij het terugzien
van het verblijf onzer jeugd, rijzen ook in ons namen en
gebeurtenissen op, die wij totaal vergeten hadden. Het was
dezelfde Miss G o o d r i c h e die naar het adres zocht en het
terugvond. Wij moeten niet noodeloos de tooneelspelers
in ons brein vermeerderen en in de plaats van de oude
mono-animistische mythologie een nieuwe poly-animistischemythologie zetten.
Anders is het gesteld met de post-hypnotische suggestie. Tot een patient wordt gezegd : gij zult mij straks
niet zien, hooren, voelen. Wat is er noodig om dat bevel
nit te voeren ? A 1 fr e d Bin et antwoordt : „Dit, dat de
persoon wel gezien, voortdurend van anderen onderscheiden
wordt, die ook in het vertrek heen en weer loopen". De
gesuggereerde persoon is overtuigd dat hij den hypnotiseur
niet kan en niet moet zien, wil daarom niet zien, ziet hem dien-
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tengevolge niet. De waarneming, de verbinding van actueele
gewaarwordingen met beelden en herinneringen uit het
verleden, blijft achterwege. Zoo herkennen wij Been voorwerp, tenzij aan den oogenblikkelijken gezichtsindruk de
voorstelling van wat niet actueel is, maar vroeger ondervonden werd : voelbaren vorm, ondoordringbaarheid, gem,
smaak, wordt vastgekoppeld. Het ding wordt niet waargenomen, als de vereischte synthese ontbreekt. Zoo doet ook
bij het niet-zien van den hypnotiseur wel het oog zijn
plicht, maar tengevolge van de suggestie wordt het gezichtsbeeld niet omgezet in een waarneming, een herkenning,
en blijft zoo in het schemerdonker. De overtuiging, dat de
hypnotiseur niet moet gezien worden, belet de voor waarneming noodige verbinding, doet het sujet abstraheeren.
Zoo abstraheert de slapende moeder van alles behalve van
de stem van haar kind, omdat zij dat zoo wil.
De gevoeligheid voor alle indrukken van alle zinnen
blijft voortbestaan, maar het sujet weigert sommige indrukken zoo te vertolken als voor waarneming noodig is.
Hij bespeurt enkele dingen of gebeurtenissen niet, omdat
hij ze niet wil bespeuren. Proeven hebben dit bewezen.
Trek op het bord een roode streep en zeg aan het
sujet, dat hij die streep niet kan zien. Plaats vervolgens
voor een van zijn oogen een prisma, waardoor de streep
verdubbeld wordt en vraag hem wat hij ziet. Hij zal
zeggen, dat hij een streep ziet. Wij hebben hier dus met
een opzettelijk over-het-hoofd-zien te doen. Jets dergelijks grijpt er plaats, als wij een gebrek in den persoon,
met Wien wij dwepen, niet willen opmerken. Ware onze
ingenomenheid minder groot, wij zouden het loensche oog
bij hem gelijk bij ieder ander leelijk vinden.
Toch staan de twee gevallen niet Wat geignoreerd wordt door het bewustzijn, dat een mond tot zijn
beschikking heeft, wordt door een ander ik in denzelfden
mensch wel bespeurd. De proeven met het zoogenaamd
automatisch schrijven bewijzen het. Laat de hand van
den proefpersoon ongevoelig zijn voor prikken met de
naald. Zijn mond verklaart niets te bespeuren. Maar de
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hand schrijft op de planchette, dat er in haar geprikt
wordt en dat men dat moet laten.
Hier hebben wij dus splitsing van het totaalbe-w-u.stzijn in twee deelen, die niet van elkander afweten. Wat
het eene deel niet ontdekt, wordt door het andere wel
waargenomen. Terwijl L -u c i e in hypnose was, schudde
Dr. Janet in haar schoot kaarten nit, die elk een zeker
getal schoppen, klavers, ruiten, harten toonden. Hij zeide
haar : „ontwaaikt zult gij niet zien de veelvouden van drie".
Toen hij haar wakker had gemaakt, zag en telde ze enkel
de kaarten, Wier cijfer niet een veelvoud van drie was.
Deze haalde ze te voorschijn en toonde ze, maar de zessen
en negens liet ze in haar schoot liggen. Toen wikkelde
men haar in een gesprek, schudde alle kaarten weder nit
in haar schoot en fluisterde haar toe, dat ze met de hand
op de planchette de kaarten moest noemen, die zij op haar
knieen had. Die hand wees enkel de veelvouden van drie
aan. Bij zulk een sujet kan men aan het bewustzijn, dat
zich door den mond uit, verbieden zekere dingen te zien
of een taal to kennen. Dat zien, dat kennen yerhuist dan
naar een tweede bewustzijn in den zelfden persoon. Omgekeerd kan men het weer verjagen nit dat tweede bewustzijn naar het eerste ik, door aan dat tweede bewustzijn
het zien of het kennen te verbieden. Men geneest sommige
zenuwlijders van gevoelloosheid, verlamming, geheugenloosheid, door den secundairen persoon in hypnose to
bevelen om de vermogens, Welke aan het normale bewustzijn werden ontroofd, voortaan niet te gebruiken. In de
Salpetriere zegt Jules Janet tot Lucie II: „Cessez
cette mauvaise plaisanterie de sentir, de voir". Daarop
kreeg Lucie I weer het gezicht en gevoel terug.
Toch zijn die twee personen niet geheel gescheiden.
Zij zijn elkaar niet zoo vreemd als menschen, die op straat
elkander voorbijloopen. Omdat gij naar de maan ziet, houd
ik niet op haar to zien. Maar wel houdt Lucie I op den
hypnotiseur te zien, to voelen, to hooren, omdat fru c i e II
hem ziet, hoort, voelt. Er is dus verband, samenhang

GEDACHTENLEZEN.

273

tu.sschen die twee personen in denzelfden mensch ; in
zekeren zin zijn zij weer een persoon.
Voor dubbelbewustzijn moet er een scheur ontstaan
in wat oorspronkelijk onverdeeld was. Het blijkt bij de
hypnotische suggestie. D elboeuf heeft het volgende opgemerkt. Zoo men den gehypnotiseerde het bevel geeft
b.v. een speld op den grond te zoeken en men hem wakker
maakt, terwijl hij bezig is dat te doen, toont bij besef
te hebben van de suggestie. Vraagt men hem : „wat doet
gij en waarom kruipt ge op den grond" ? Dan luidt het
juiste antwoord : „Wel, gij hebt het mij immers bevolen".
Het is hier als met onze droomen. Bij het ontwaken drijven
de droomgestalten nog een oogenblik voor onzen geest,
maar worden spoedig door de indrukken van den dag op
de vlucht gejaagd. Het blijkt ook nit de post-hypnotische
suggestie. Het bevel luidt : „schrijf na uw ontwaken dit of
dat woord". Wil nu de hypnotiseur, dat het sujet het
woord later niet zal kunnen noemen, terwijl hij het nogtans neerschrijft, dan moet hij hem niet onmiddellijk na
het bevel wakker maken, maar vooraf b. v. met een verhaaltje bezig houden ; dan herinnert hij zich, als hij ontwaakt is, het verhaaltje en niet het woord, dat nogtans
trouw door de planchette wordt weergegeven.
Aan een sujet werd opgegeven, als hij ontwaakt zou
zijn, het aantal keeren te tellen, dat de letter E voorkomt
in het vers
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow,
And everywhere that Mary went
The lamb was sure to go.

ontwaakt werd hij, tot afleiding der attentie, aan het
lezen gezet ; intusschen schreef de hand op : „De letter E
komt hier elf maal voor". Wat juist was.
Bij een jonge dame wordt de faculteit om rijmwoorden
te vinden aan het werk gezet. Zonder dat zij zelve het
weet, schrijft zij na haar ontwaken coupletten neer, waarvan telkens de eerste regel haar in hypnose gegeven was :
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The sun is shining in the west
And I try to do my best.
The sun is rising in the east,
And, oh, you are a little beast.
I like to go to sleep at night,
And dream about my little kite.

Zoo zijn de bewijzen talrijk dat er aan de eenheid van
ons geestelijk wezen dikwijls veel ontbreekt en dat het
geen willekeur is twee sferen te onderscheiden die ik met
een leelijke beeldspraak, ter verduidelijking, de boven- en
de ondervloersche noemde. Het is beter hier niet te spreken
van een bewuste en een bewustelooze sfeer, want aan de
vruchten kent men den boom en bij het automatisch
schrijven komen er dikwijls nit de verborgen sfeer verstandige denkbeelden op het papier, Welke in niets afwijken
van de uitingen van gewoon bewustzijn.
Het bovenstaande mag geen reden zijn om het ik voor
zelfbedrog te houden of te meenen dat het enkel een
naam is, waardoor een serie bewustzijnstoestanden wordt
aangeduid. Een schrander hoogleeraar in de wijsbegeerte
aan de universiteit van T-urijn, L. M i c h el angel o
B illi a, protesteert op goede gronden tegen deze overdrijving. In de eerste plaats zegt hij, dat het dubbel-ik
door den psychiater of den psycholoog bij den patient, dus
van buitenaf, wordt waargenomen en derhalve op de keper
beschouwd niet wordt waargenomen. Voorts wijst hij er
op dat er zieken zijn, die er wel degelijk besef van hebben
dat zij beurtelings als twee verschillende personen leven ,
hier ontbreekt dus de fundamenteele eenheid niet, ook
al herinnert zich de individu in den eenen staat niet
wat hem in den anderen staat wedervaart. Ten slotte
herinnert hij er aan dat, als we op ons verleden letter,
ieder onzer veel in zijne ziel aantreft wat dood is ; om dit
verschil met wat vroeger was te kunnen ontdekken wordt
er eenheid van bewustzijn vereischt. Op de meest overtuigende wijze toont de mogelijkheid van iedere vergelijking,
dat, hoe ook ons empirisch zelf, het voorwerp van bewust-
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zijn, moge wisselen, het vergelijkende subjekt zijne identiteit handhaaft 1).

Laat ons nu tot het gedachtenlezen terugkeeren.
Om een echo van vreemde gedachten te zijn, moet de
waarnemer zooveel mogelijk zijn gewoon ik tot rust brengen.
De indrukken der buitenwereld, welke op de ons bekende
wij ze van alle kanten op een mensch aanstormen, behooren
zooveel doenlijk te worden afgeweerd. Wanneer dr. Kotik
bij het gedachtenlezen van „raden" spreekt, dan is die
term misleidend. Zonder dat de waarnemer er eenige
moeite voor doet, duiken de woorden of beelden in zijn
geest op. Hij noemt ze en is ze wellicht een oogenblik
later weder totaal vergeten, zoodat hij op de vraag wat ze
waren het antwoord schuldig moet blijven.
Als de gedachte, zegt Koti k, welke in de hersenen
van den eenen persoon ontstaat, zonder het middelaarschap
der uitwendige zintuigen, op een anderen persoon kan
worden overgedragen, dan onderstelt dit een energie, welke
in de hersenen van het eerste sujet zich ontwikkelt, van
daar uit zich naar alle richtingen verspreidt, zoo de hersenen
van een anderen persoon treft en aldaar voorstellingen
opwekt. Van deze naar buiten stralende energie, welke
men psychisch kan noemen, daar haar het vermogen wordt
toegeschreven voorstellingen te doen verrijzen, kunnen wij
terstond eenige eigenschappen noemen. Daar namelijk
de overdracht der gedachten, als de twee personen elkander
aanraken, betrekkelijk vlug en volledig is, moet er worden
aangenomen, dat het ra.enschelijk lichaam voor die onbekende energie een goede geleider is. Daar echter de gedachte, ook zonder contact, op een afstand, wordt overgedragen, moet men aannemen, dat die uitstralende energie
zich ook door „de lucht" voortplant, dat evenwel „de
lucht" een slechte geleider voor haar is, daar het gedachtenlezen dan veel langzamer en gebrekkiger tot stand komt.
1) Michelangelo Billia: „L'objet de la Psychologie". 1909.

276

GEDACHTENLEZEN.

Daar ook door een gesloten deur heen overdracht van
gedachten niet onmogelijk is, zou men moeten aannemen,
dat de psychische energie in staat is ondoorzichtige scheidsmuren te doordringen, terwijl de vl-uggere en betere overdracht der gedachten door middel van een koperdraad er
op wijzen zou, dat zoo'n draad een goede geleider is. Ten
slotte zou het vermoeden gewettigd zijn, dat de uitstraling
der psychische energie bij het denken aan concrete voorwerpen en namen een hoogere spanning bereikt dan bij
het denken aan afgetrokken zaken, daar in het eerste
geval de overdracht beter en gemakkelijker plaats grijpt.
Ziedaar onvermijdelijke gevolgtrekkingen uit de tot dusver
meegedeelde feiten.
Wij mogen stellen, dat bij het automatisch schrijven
het ondervloersch bewustzijn zijn werkzaamheid ontplooit,
dat het zich daarbij van de organen van ons lichaam bedient op even geschikte wijze als het bovenvloersch bewustzijn dat pleegt te doen. De spiritisten weten niet van waar
de antwoorden komen, die door de mediums op papier
worden gebracht en beschouwen dus -die mediums als werktuigen, van welke zich „geesten" bedienen om met levende
menschen in betrekking te treden ; de reden daartoe vervalt, wanneer er aan het ondervloersch bewustzijn van het
medium een verstandelijke werkzaamheid mag worden toegeschreven.
Hoe evenwel te verklaren dat de mediums soms mededeelingen doen uit de levensgeschiedenis van personen,
welke aan de zitting deelnemen, die ze thans voor den
allereersten keer zien ? Om dit eenigszins begrijpelijk te
maken sluit dr. Kotik zich bij de theorie aan, welke reeds
indertijd door Eduard von Hartmann is opgesteld.
Men moet in aanmerking nemen, dat het steeds feiten zijn
uit het leven van aanwezige personen, welke door het
medium worden geopenbaard, en mag dus gissen dat de
kennis dier feiten uit den geest der aanwezigen, zonder
bemiddeling der zintuigen, in het ondervloersch bewustzijn
van het medium overgaat. Ads in een spiritistische seance
geheime gedachten of gebeurtenissen uit het leven der
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aanwezigen door het medium worden ontsluierd, moet dat
aan een onwillekeurig gedachtenlezen worden toegeschreven.
Wat in de hersenen van een der aanwezigen zich afspeelt
vindt door de van die hersenen uitstralende energie zijn
weerklank in het ondervloersch bewustzijn van het medium.
Ziedaar de hypothese van Dr. Koti k. Om haar te
toetsen besloot hij proeven te doen met een hem bekende
jonge dame Lydia W., van welke hij bij toeval hoorde,
dat zij de gave van het automatisch schrijven bezat. Voor
die proeven gaf hij aan de jonge dame niet een potlood
in de hand, maar bediende zich van de zoogenaamde
planchette : op de to fel wordt een vel papier gelegd, waarop
de letters van het alphabet in een willekeurige volgorde
staan geschreven ; het middelgedeelte van het papier wordt
met een omgekeerd schoteltje bedekt, aan den rand van
het schoteltje teekent men met inkt een pijl, die van het
middelpunt naar den rand gericht is ; het medium plaatst
zich aan de tafel en legt zijn hand op het schoteltje, dat
spoedig in beweging komt ; een andere persoon zet zich
naast hem, let op het draaien van het schoteltje en schrijft
de letters neer, op welke de pijl achtereenvolgens met een
kleine pauze heenwijst. Gedurende de zitting kan het
medium met de aanwezigen over allerhande onderwerpen
praten ; zonder dat hij op het vel papier en het alphabet
let, beweegt zich de hand naar de letters uit wier samenvoeging een antwoord op de gestelde vraag verkregen.
wordt. Het spreekt wel van zelf dat onder zulke omstandigheden mededeelingen gedaan worden, van wier inhoud
het medium niets afweet. Dr. Kotik besloot nu zijn
vragen niet overluid, maar enkel in gedachten te stellen.
Hij begreep dat, indien er onmiddellijke overdracht van
gedachten plaats grijpt, hij een joist antwoord op zijn
vraag te verwachten had, al was die vraag noch aan
Lydia noch aan hare zuster, die als bijzitster zou werkzaam zijn en de letters noteeren, bekend. Zoo stelde hij in
gedachten de vraag : „Hoe kan men tegen rampspoed in
het leven strijd voeren ?" Het antwoord luidde : „Geestkracht en blijmoedigheid beteekenen bijna alles in het
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level). ; wanneer die ons niet ontzinken, dan is alles goed".
Op die wijze ontving dr. K o t i k op zij ne stilzwijgend
gestelde vragen telkens een gepast schriftelijk antwoord,
dat natuurlijk langs een omweg uit zijn eigen brein kwam.
Langzaam bewoog zich de hand van het meisje naar bepaalde
letters heen, die door de zuster werden genoteerd ; zoo
automatisch ging dat in zijn werk, dat er intusschen door
de drie personen gesproken en geschertst kon worden over
het spiritistisch „wangeloof" aan openbaringen nit de
geestenwereld, waarvan Lydia aanvankelijk niet geheel
vrij was.
Daar zij zich niet over het papier heen boog en evenmin lette op de bewegingen van haar hand, vond K o t i k
het vreemd, dat er nogtans door de samenvoeging van
de letters telkens een behoorlijke zin te voorschijn kwam.
Het raadsel werd opgelost door aan de proef een kleine
wijziging te doen ondergaan en het medium to blinddoeken.
Toen bleef de hand rusten of wel zij dwaalde doelloos in
de meest verschillende richtingen 1). Schoon niet rechtstreeks, werd er dan Loch wel degelijk van terzijde gezien;
het is bekend dat er op die wijze velerlei wordt waargenomen, waarvan men zich Been rekenschap geeft.
In verband met het voorafgaande wil ik terloops
herinneren aan wat in een vorig nummer van dit tijdschrift
word meegedeeld.
Schimmel en zijn vrouw zaten met het medium
Justus van M a u r i k aan tafel. Zonder een woord to
spreken dacht Schimmel aan een dame, die kort to
voren door zelfmoord in den vijver van het Vondelpark
een einde aan haar levee had gemaakt. Het medium schreef
op : „Het water is zwart en het menschelijk hart is ondoorgrondelijk".
Bij de „suggestion mentale" van woorden werden er
door Lydia soms fouten begaan. Juist die fouten waren
bizonder leerzaam, daar zij op het karakter der overdracht
1) Dit is in strijd met de ervaring door Gurney opgedaan. Zie bl.
264. Misschien heeft Kotik hier zijn proeven niet lang genoeg voortgezet.
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een schel licht deden vallen. Zoo dacht K otik aan het
in Rusland gebruikte theeglas en het medium gaf het woord
„Sam.owar", dat is „theemachine" aan. Dit is enkel zoo to
verklaren dat, terwijl in het bovenvloersch bewustzijn
enkel de eerste voorstelling aanwezig was, door verwantschap van voorstellingen in zijn onderbewustzijn de tweede
voorstelling to voorschijn kwam, en deze in het onderbewustzijn van het medium werd opgewekt. Het automatisch
schrijven is in zulk geval een psychische reflexwerking,
waarbij, wat in het eene onderbewustzijn aanwezig is nitstroomt naar het andere. De mediums zijn dus een echo
van hun buren. Daarmede rijmt geheel de dikwijls gemaakte
opmerking, clat de zoogenaamde „geesten" hetzelfde karakter
als de om de tafel geschaarden vertoonen : zij zijn ruw,
bijgeloovig, vroom, geleerd, verstandig, sentimenteel juist
gelijk de aanzittenden. Toch is dat niet altijd het geval.
Soms wordt er in de onbewuste sfeer van het medium
geimproviseerd en komt er iets op het papier, wat volstrekt
niet uit het brein van een der aanwezigen stamt. Het
medium moet lijdelijk zijn, zal er werkelijk overdracht van
gedachten plaats grijpen, maar dan komen er ook soms
onthullingen van geheimen der aanzittenden to voorschijn,
welke zoo verbazingwekkend zijn, dat zij aan het spiritistisch
(Yeloof van een bovennatuurlijk ingrijpen van alwetende
b
geesten voet kunnen geven.
Kotik is er in geslaagd gezichtsbeelden op zijn medium
to doen. overgaan. Hij had een rijke keuze van gekleurde
prentbriefkaarten, nam er op goed geluk een uit het
stapeltje, bekeek die achter den rug der twee dames scherp
en aanhoudend. Na vijf a tien minuten kwam er langzaam
een beschrijving voor den dag, welke zeer juist was, vooral
wanneer het tafereel wijde perspectieven opleverde. Ook
de emoties, welke door de aanschouwing werden opgewekt,
vonden een vertolking. Op den voorgrond staande details
werden niet of slecht gezien. Hoe lang hij ook keek, het
gelukte hem niet een hond met een haas in den bek, die
vooraan op het plaatje stond afgebeeld en waarop hij schier
uitsluitend zij ne aandacht richtte, door het medium to zien
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aangewezen. Op dit punt kom ik straks terug. Voorloopig
iets anders.
Na werkelijke gezichtsbeelden kwamen herinnerde aanschouwingen aan de beurt. Dr. Koti k, die in den Kaukasus had gereisd, stelde zich den Zeiss-gletscher voor.
Twee jaar te voren had hij hem bestegen. Alles was toen
van zonneschijn overstroomd. Hij dacht voornamelijk aan
zich zelf en aan den gids, die hem bij de hand over het
gladde ijs voerde, ook daaraan dat hij bij na in een spleet
was gestort. Het medium gaf hem een beeld van den
gletscher in zijn geheel, waaraan hij eigenlijk niet had
gedacht. „Het schittert, fonkelt, brandt als een zee van
verschillend gekleurde steenen, door helderen zonneschijn
verlicht ; iets wits in de verte als een wolk van melk en
beneden die sneeuw een groene muur, op de helling van
den sneeuwtop kleine zwarte punten, die zich bewegen ;
een Wilde heerlijke natuur ver van de bewoonde wereld."
Dat was wel de indruk, zegt K o ti k, dien ik zelf had gekregen, toen het heerlijke beeld van den met zonneschijn
overgoten en door groene bergruggen omraamden gletscher
zich aan mij had voorgedaan , de zwarte punten waren
toeristen, die een uur vroeger dan ik waren vertrokken en
die ik inderdaad zoo had waargenomen. Dat alles herinnerde hij zich eerst bij het doorlezen van het antwoord.
Gedurende de proef zelf had hij er niet aan gedacht : juist
de ontroering van het doorstane levensgevaar te midden
van kloven en spleten bleef onvermeld. Het is duidelijk,
zegt K o ti k, dat de totaalindruk van den gletscher, welke
zeer levendig was geweest, maar gedurende de proef in
mijn bovenbewustzijn niet aanwezig was, uit mijn onderbewustzijn tot het medium was doorgedrongen.
Reeds hebben wij gehoord dat metaal een goede geleider is bij de overdracht van gedachten. Deze bij het
vroeger sujet gemaakte ontdekking bleek ook voor L y dia
te fgelden. Toen Ko t i k haar het eind van een koperen
staf in de hand gaf, waarvan hij zelf het andere eind vast
hield, begon het schrijven reeds na twee of drie minutes
en werd het herinneringsbeeld in vijf a Lien minuten weer-
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gegeven, terwijl er zonder zoodanig hulpmiddel Lien a
vijftien minuten verliepen v66rdat de overdracht van het
aanschouwde aanving en de wedergave van het geheele
beeld dan een a anderhalf uur vereischte.
Bij die proeven met een metalen geleider deed zich
nog iets zeer merkwaardigs voor. In zijn herinnering had
hij verschillende tafereelen de revue laten passeeren om
vervolgens op eene van haar beslag to leggen. Doch niet
het beeld, dat gekozen was, een ander, dat door hem als
minder geschikt op zij de was geschoven, werd overgedragen.
Kotik verklaarde dit aldus : Op zijn onderbe-vvustzijn had
dat laatste beeld om de een of andere reden een bizonderen inch-11.k gemaakt ; de daarbij opgewekte psychische
energie had tot op 't oogenblik, dat hij met zijn proef
beg-on, geen tijd gehad zijn lichaam te verlaten ; Coen hij
den koperen staf greep, waarvan het andere uiteinde door
Lydia werd vastgehouden, stroomde die energie tot haar
over en riep de daaraan beantwoordende optische beelden
to voorschijn. Het tafereel daarentegen, dat hij opzettelijk
uitgekozen had, kon Lydia's onderbewustzijn:niet bereiken, v6Or dat dit reeds op den eersten prikkel reflectorisch
had gereageerd en riep dus geen effect te voorschijn, bewerkte waarschijnlijk niet eens eene psychische ontlading.
Kotik stelt zich voor, dat in een dergelijk geval de psychische energie zich aan de oppervlakte van het menschelijk lichaam verzamelt op een dergelijke wijze als de electriciteit zich bij de condensatoren ophoopt en aan de
geleiders wegstroomt.
Is deze verklaring juist, dacht K o t i k, dan moet men,
om verrassingen to voorkomen, voor den aanvang van de
proef, de toevallig opgehoopte psychische energie door
aanraking van een Buis der waterleiding of der centraalverwarming naar de aarde afleiden. Inderdaad kwamen,
sedert hij dien maatregel toepaste, geen enkele maal dergelijke verrassingen als de bovengenoemde meer voor, terwijl
zij vroeger dikwijls hadden plaats gegrepen. Deze omstandigheid wordt door hem als het beste bewijs voor de juistheid van zijne theorie aangemerkt, volgens welke psychische
O. E. X 2
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energie, die gedurende het denken in de hersenen van een
mensch ontstaat, zich vandaar uit naar alle richtingen
verspreidt, en, na de hersenen van het medium bereikt te
hebben, er het optreden cyan correspondeerende voorstellingen bewerkt. De overdracht der gedachten zou zich
afspelen in het onderbewustzijn der beide personen, maar
onder medewerking van het bovenbewustzijn van den proefnemer. Aan de psychische energie zelve zou men de volgende physische eigenschappen kunnen toeschrijven. Zij
doordringt de lucht en wordt ten deele door haar geabsorbeerd ; zij wordt door het menschelijk lichaam goed, door
een koperdraad nog beter voortgeleid zij kan zich aan de
oppervlakte van het menschelijk lichaam ophoopen, waarbij
zij die tamelijk langzaam verlaat zij stroomt daarentegen
vlug weg, wanneer men het lichaam van den proefnemer
met een metalen geleider verbindt, en gaat dan of op het
medium Of op de aarde over, al naar de omstandigheden
het meebrengen.
Om al de genoemde redenen schijnt het beter niet van
een zuiver psychische, maar van psycho-physische energie
te gewagen.
Daar het gedachten-lezen bijster veel op de zoogenaamde „clairvoyance" gelijkt, gaf K o t i k aan zijn medium
een beschreven stuk papier in een gesloten omslag in de
linkerhand om te beproeven wat de rechterhand zou uitvoeren. Er werd een zeer korte tekst gekozen, daar er
anders al te veel tijd met het „lezen" zou gemoeid zijn.
De mogelijkheid van „suggestion mentale" moest worden
buitengesloten vandaar dat Kotik het papier door een
ander beschrijven liet en er voor zorgde, dat de inhoud,
die telkens een optische voorstelling was, aan hem zelf
onbekend bleef. Vijf a Lien minuten na den aanvang der
proef kwam de rechterhand in langzame beweging en wees
bepaalde letters aan Koti k, die tegenover Lydia zat,
noteerde zelf de letters, een assistent was thans niet
noodig. Gedurende het schrijven werd er ongedwongen
gepraat, Cgelachen, geschertst, met andere woorden het
bovenbewustzijn leidde zijn eigen leven. De proef werd
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afgebroken, zoodra er een beeld was opgeschreven of
Lydi a' s hand geruimen tijd in rust bleef. Vervolgens werd
de goed gesloten en ondoorzichtige omslag verbroken en
de inhoud van het stuk papier voorgelezen. Op deze wijze
werd de belangstelling van Lydia gaande gehouden, daar
het lange zitten over het alphabet voor haar anders een
marteling zou zijn geweest. De papieren waren van verschillende personen , ik wil pier slechts de uitkomst van een
proef mededeelen.
Op het papier bleek te staan. : „Langs de straat beweegt zich een volksmassa met roode vaandels". Het antwoord van Lydia was geweest : „Een_ dof gezoem van
stemmen, een gonzend geluid als van een menschenzee die
komt aandeinen. Jets rustigs en plechtigs is aan den stoet
eigen".
Hier blijkt reeds, dat er van eigenlijk „lezen" geen
sprake is. Lydia beschrijft bizonderheden, Welke niet op
het stuk papier vermeld staan, maar door de personen, uit
Wier pen de tekst kwam, gezien waren, duidt tevens de
gemoedsbewegingen aan, die zij bij het zien ondervonden
hadden. Kotik leidde er uit af, dat de gedachte, buiten
de woorden om, op 't papier was vastgelegd, en dat het
dus misschien niet noodig was juist een beschreven stuk
papier aan Lydia in de hand te geven. Die stoute onderstelling ontving nieuwen steun op de volgende verrassende
wijze. Hij ging naar zijn broeder, een koopman in Moscou,
Wiens hoofd altijd vol van zaken was. Op zijn bureau verzocht hij hem een paar stukken_ papier te nemen, op ieder
twee, drie volzinnen te schrijven, ze vervolgens in enveloppes
te steken en hem mee te geven. De broeder keek zeer
verbaasd , Kotik zeide, dat hij geen tijd had en dus geen
ophelderingen kon geven. Daarop overhandigde hem de
broeder twee beschreven papieren in gesloten omslagen.
Op het eerste papier stond : „Ik verwacht met ongeduld
de afrekening, daar geld noodig is". Daarentegen las
Lydia: „Zonderlinge opdracht". Dat was de gedachte,
die Kotik 's broeder had gehad bij het schrijven. Op het
tweede stuk papier stored : „Ik ben tevreden, daar de komst
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van den fabrikant te wachten staat". Het antwoord van
Lydia was : „Morgen moet de rente betaald worden".
Die laatste gedachte had, gelijk weldra uit een gesprek
bleek, den geest van den koopman geheel vervuld, then
hij op het papier iets geheel anders neerschreef, wat hem
toevallig het eerst in den zin kwam en waaraan hij dan
ook verder geen aandacht wijdde, n.l. dat de fabrikant
zou komen.
Thans nam Kotik een geheel andere reeks van proeven.
Hij verzocht iemand alleen in een kamer plaats te nemen,
een vel schoon papier voor zich op tafel te leggen, dan
gedurende enkele minuten zich het een of ander natuurtafereel goed voor oogen te stellen of wel een prentbriefkaart scherp te bekijken, vervolgens het wit papier in een
omslag te steken en dien hem te overhandigen ; daarenboven moest de persoon, opdat de uitkomst der proef behoorlijk zou kunnen worden gecrontroleerd, op een tweede
wit papier, dat hij in zij n zak zou houden, het herinnerde
natuurbeeld kort beschrijven of wel de gekozen prentbriefkaart zorgvuldig bewaren. Op die wijze stelde Kotik
achtereenvolgens verschillende menschen aan het werk en
verkreeg zoo talrijke onbeschreven papieren, Welke, om
het zoo eens nit te drukken, „bedacht" waren. Hij reikte
telkens een gesloten omslag aan Lydia toe, liet haar het
papier te voorschijn halen, en, terwijl zij dat in de 64ne
hand hield, met de andere letters aanwijzen. De uitslag
was in menig geval verrassend.
Een voorbeeld. Lydia liet het volgende opschrijven :
„Een ruime vlakte . . . iets glads ; het breidt zich nit .. .
als een blauwe spiegel ; het hemelgewelf spiegelt er zich
in af". De beschrijving van het beeld luidde : „In den zomer
aan den oever van het weer van Geneve".
Nog een voorbeeld. Lydia liet opschrijven : „Neel
water . . . iets als een groote zee ; een grauwe keten van
bergen strekt zich daarachter uit. . . een zeil in te verte. . .
en hier een geheele stad . . . aan den voet der bergen donkergroen, dat in de hoogte steekt". Deze beschrijving beantwoordde in geen enkel opzicht aan wat Dr. Bernstein,
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die het beeld gekozen had, zich had voorgesteld, want dit
was een winterlandschap. Wat bleek bij reader onderzoek
Aanvankelijk had Dr. Bernstein het papier met een
ander beeld willen bedenken, namelijk met de Musschenbergen bij Moskou van de rivier nit gezien ; lang dacht
hij er over van welke zijde hij zich dat beeld het best zou
voorstellen, of de blik van de bergen op den oever of wel
van den oever op de bergen de voorkeur verdiende ; daar
de keuze van een geschikt standpunt hem moeilijk viel,
besloot hij eindelijk iets geheel anders te kiezen, namelijk
een winterlandschap dat hij kort te voren bekeken had.
Vervolgens verliet hij de zaal, waar hij over het te kiezen
thema had nagedacht en trad de kamer binnen, waar het
Witte papier lag ; hij stelde zich nu twee a drie minden_
lang dat laatste beeld voor. Desalniettemin werd het tafereel
der Musschenbergen weergegeven, waarmede kort te voren
zijn gedachten zoo Threrig waren bezig geweest ; „wie ze
bezocht heeft moet toegeven, dat Lydia 's beschrijving het
uitzicht op die bergen van den tegengestelden oever der
rivier zeer nauwkeurig weergeeft".
Hoe is dat nu in zijn werk gegaan Volgens K o t i k
op de volgende wijze. Toen Dr. Bernstein over het beeld
der Musschenbergen nadacht, ontwikkelde zich in zijn
hersenen psycho-physische energie, welke - die hersenen geleidelijk verliet en zich aan de oppervlakte van het lichaam,
b.v. aan de handen opzamelde ; ternauwernood had hij
het papier gegrepen of die energie ging er op over
en hechtte er zich aan vast. Het beeld waaraan hij vervolgens dacht, dat van het winterlandschap, werd niet op
het papier overgedragen, daar het reeds met het eerste
beeld verzadigd was.
Thans nog de vraag, waarom bij overdracht van optische
voorstellingen de algemeene omtrekken van een beeld
worden weergegeven, terwijl de bizonderheden, welke dikwijls den voorgrond innemen, ontbreken. Kotik gist, dat
de verklaring aldus moet luiden : de energie, die noodig
is voor de opvatting van scherpe figuren op den voorgrond,
wordt verbruikt door spanning van de oogspieren. Be-
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schouwen wij daarentegen hemel, zee, wolken, veld, bosch,
groen, dan vereischt dat Been accommodatie der oogen ;
hier wordt de energie niet verbruikt, kan dus naar buiten
stroomen, de hersenen van een ander persoon bereiken en
daar gelijke beelden opwekken.
Hit al het voorafgaande zou blijken, dat de psychische
energie, die op het oogenblik van het denken vrij wordt
en de hersenen van een persoon verlaat, op papier kan
overgaan, daar behouden blijven, naar een geheel andere
plaats verhuizen, vervolgens zich op eenen tweeden persoon
overplanten en in de hersenen van dien laatsten correspondeerende voorstellingen oproepen.
Hier vinden wij de bevestiging van een leerstuk der
occultisten. Volgens hen zijn er personen, die bij aanraking
van een voorwerp, hetwelk vroeger in de handen van een
anderen persoon berust heeft, bizonderheden uit de geschiedenis van dien laatsten weten mee te deelen. In wat
zij vertellen zal wel eenige waarheid zijn. Als gedachten
op papier kunnen worden vastgelegd, waarom dan ook niet
op een ander voorwerp, b.v. op een kleedingstnk ?
Men moet niet meenen dat al de door K otik genomen
proeven gelukten. Soms werd er niets op geschreven, sons
iets geheel anders dan bedoeld was. In de eerste plaats
hangt het er van of hoe het medium gestemd is. Gevoelt
die persoon zich gedrukt, is er iets dat zijn onderbewustzijn
in beslag neemt, dan is het beter de proef uit te stellen,
daar er dan, zoo er iets wordt opgeschreven, enkel een
uiting van gemoedsbeweging te verwachten is. In de tweede
plaats moet er steeds een volkomen zuiver papier, liefst uit
het midden van een pakje worden genomen, want anders
kan er reeds psychische energie op zijn vastgelegd, welke
geheel andere voorstellingen opwekt dan die verwacht
worden. In de derde plaats moet hij, die het papier beschouwt, aan niets anders denken dan aan het beeld, dat
hij er op bevestigd wil zien. In de vierde plaats moet men
het papier bij de beschouwing van het beeld in de hand
houden ; in dat geval gaat het beeld gemakkelijker en
beter op het papier over dan wanneer de overdracht door
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de lucht moet plaats grijpen. In de vijfde plaats moet vO4r
het begin van iedere proef de toevallig reeds verzamelde
psychische energie b. v. door de aanraking van een metalen
buis naar de aarde worden afgeleid.
Hoe wordt gedachte op papier vastgelegd Op een
dergelijke wijze als geluid op de plaat van een grammophoon Of moet men hier aan een psycho-physische werking denken Kotik onderstelt het laatste. Het heet
dat er van de zenuwcentra donkere stralen uitgaan, zooals
Charpentier aannam. Als de hersenen werken, schijnt
de invloed der hersenstralen op een phosphoresceerend
scherm zichtbaar. Of is dat gezichtsbedrog `.) Kotik herhaalde de proeven van Charpentier en zorgde er voor
dat hij niet het slachtoffer van onwillekeurige auto-suggestie
weal door een reeks van controol-proeven te nemen, waarbjj
niet hij, maar de andere persoon, die beurtelings niet en
wel te rekenen had, het oogenblik koos, waarop het hem
goed dacht zijn hersenen aan het werk te zetten. Nu weed
door Koti k, die naar het scherm keek, het oogenblik
aangegeven, waarop men beg on te rekenen en er mee eindigde. Telkens kAvam dat goed nit.
Het denken zou dus met het uitstroomen van hersenstralen gepaard gaan. Toch vereenzelvigt K o t i k deze
stralen niet met de psycho-physische energie. limners de
hersenstralen brengen snel en gemakkelijk een lichteffect
op het scherm te weeg en verliezen weinig of niets van
hare kracht door het afleggen van een flinken afstand. De
psychische energie daarentegen gaat zeer langzaam en op
gebrekkige wijze door de lucht peen, in ieder ge-val veel
slechter dan bij onmiddellijke aanraking of bij verbinding
door middel van een metalen staaf, zooals nit de proeven,
die met Sophie Starker en Lydia W. genomen werden, te bespeuren is.
Kotik zoekt ter verklaring van de door hem aangenomen feiten steun bij de nieuwste theorieen aangaande de
samenstelling der materie. Van alle bekende energievormen
is er slechts gene, zegt hij, die in staat is op andere voorwerpen over te gaan, met die voorwerpen naar een andere
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plaats te verhuizen en daarbij van zijn werkzaamheid niets
te verliezen, namelijk de radioaktieve emanatie , alle andere
ons bekende soorten van energie, warmte, magnetisme
electriciteit enz. bezitten zulke inerte physische eigenschappen niet , het is dus klaar, dat de psycho-physische
energie enkel emanatie kan zijn en niets anders. Verder
acht hij die emanatie uit psycho-physische electronen
samengesteld.
Op zeer geleerde wijze pleit K o t i k voor de juistheid
dezer theorie en betoogt dat er bij de psycho-physische
energie niet aan oe, 3 of 7 stralen te denken is. Wij zullen
hem op dit gebied niet volgen. V66rdat er aan verklaring
van de door K o t i k beschreven feiten behoeft gedacht te
worden, moeten die feiten eerst behoorlijk vaststaan. Men
herinnert zich wat aan het hof van koning J a c o bus van
Engeland is gebeurd. De vraag werd gesteld hoe het Loch
kwam, dat een tobbe met water, waarin visschen rondzwommen, lichter was dan een andere volkomen gelijke tobbe
met een volkomen gelijke hoevoelheid water zonder visschen er in. De een trachtte het feit op deze, de ander
op die wijze te verklaren, lang en breed werd er over dat
feit geredeneerd totdat eindelijk een snuggere kop op de.
gedachte kwam te vragen : „maar is het wel zoo ?" Ik deel
die anekdote niet om . deze reden mee, dat ik de door
K o t i k beschreven feiten voor onmogelijk houd. Wij
moeten ons wapenen tegen alle lichtgeloovigheid, ook
tegen dien vorm er van, welken een groot redenaar eens
heeft genoemd : „la credulit4 de 1'incredulit4". Trouwens
behoort het boek van K o t i k tot de „Grenzfragen des
Nerven- and Seelenlebens", een bekende verzameling van
geschriften, wel van ongelijke waarde, maar aan Welke
mannen van een gevestigden naam bijdragen. leveren.
Wanneer ik niet den indruk had gekregen, dat Kotik's
boek het werk is van een ernstig en wetenschappelijk
man, zou ik er Been artikel aan hebben gewijd. Maar
juist omdat ik zoo'n gunstigen dunk van 's mans omzichtigheid en strengen wetenschappelijken zin ontvangen
heb, zou ik wenschen dat de door hem genomen proeven
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door anderen herhaald en de door hem verkregen uitkomsten van verschillende zij den getoetst werden, opdat het
blijken moge of wij hier al dan niet met verrijking van
wetenschap te makes hebben.
„Verrijking van wetenschap ?" vraagt iemand wellicht
spottend. Inderdaad moet worden toegegeven, dat vele der
in dit artikel opgesomde feiten volstrekt niet nieuw zijn.
Reeds lang heeft men door F. W. H. My e r s, Henry
Sidgwick, Max Dessoir, Edmund G-urneyenandere
psychologen der scholen van „psychical research" van
„subliminal consciousness" hooren spreken. Alle groote
dramatici, menschenkenners, spreukendichters, de Grieksche
tragici, Shakes p ear e, Paulus in zijn brief aan de
Romeinen VII 15, zij weten van een dubbel bewustzijn,
van dat verrassend te voorschijn schieten van besluiten
uit den donkeren achtergrond der ziel, van die vloedgolven,
die uit onbekenden afgrond omhoogstijgend alles overstroomen. In zoover geldt het aan Plinius ontleende
motto van dit artikel slechts voor een deel er van. En als
er iets nieuws gezegd wordt, dat onze handen de
drapers van voorstellingen zijn en haar op wit papier
doen kleven, zoodat die voorstellingen door dat onbeschreven vel papier op een anderen persoon kunnen
worden overgebracht, dan rijst de vraag, of zoo niet
allerlei stoffen, bezwangerd met de psychische energieen
van allerlei personen, voortdurend op ons inwerken. In
dien trant verder redeneerende belanden wij bij den fijnen
speurzin van wilden, van politiehonden, bij lag ere en
niet bij hoogere qualiteiten. De nevelen worden hier
zoo dicht, dat het geen bevreemding behoeft te wekken,
als er tot dusver van het nieuwe, dat Ko t i k mededeelt,
voor zoover mij bekend is, door geen enkel wetenschappelijk
man gewag werd gemaakt. In dit verband herinner ik mij,
wat mij vele jaren geleden met een beroemd thans overleden geleerde is overkomen. Ik verzocht hem drie artikelen,
welke A 1 fr e d Russel Wallace over spiritistische verschijnselen in de ,,Fortnightly Review" geschreven had te
lezen en mij zijne aanmerkingen mede te deelen. Na
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eenigen tijd bracht hij mij de opstellen terug en zeide :
„W allace's onderzoek van feiten komt mij onberispelijkvoor, zijn redeneertrant is zuiver logisch, maar ik weiger
mij met die dingen verder in te laten, want ik wil niet
krankzinnig worden".
Welnu, hier komt de verdienste van het boek van
Kotik aan het daglicht. Het staat vast, dat wij onderscheid moeten waken tusschen de verschijnselen op spiritistische seances en de geestentheorie, welke de spiritisten
daarop bouwen. Wegens het bedenkelijk karakter dier theorie
warden dikwijls feiten, die als psychologische gebeurtenissen
opmerkelijk zijn, zonder nader onderzoek geheel ter zij de
gezet. ITit vrees zijn geestelijk evenwicht te verliezen behoeft
voortaan geen geleerde mededeelingen als die van S c h i mm e 1, Justus van Maurik, De Fremery, Elise van
Calcar en duizend anderen te ignoreeren. Als gedachten
rechtstreeks van den eenen persoon tot den anderen kunnen
overgaan, dan zijn daarmede de meeste der spiritistische
verschijnselen verklaard zonder dat het noodig is de tusschenkomst der „geesten" in te roepen. Misschien zal men
weigeren hier van „gedachtenlezen" te spreken en liever
den uitheemschen term „telepathie" gebruiken ; het zij zoo ;
aan een woord hecht ik niet, ook al weet ik, dat zich
met woorden treffelijk strijd laat voeren.
Men nerve ten slotte aan, dat allerlei dingen door de
radioactiviteit der hersenen voortdurend getroffen worden ;
daaruit volgt niet, dat wij er voortdurend den invloed van
moeten ondergaan. Er wordt maagdelijk papier vereischt
om er een voorstelling op te doen kleven. En waarom ?
Als men zich in den gedachtengang van Kotik verplaatst,
ligt het antwoord voor de hand. Trouwens wordt het door
hem zelf gegeven. Het beeld van een landschap of de overweging, dat een verzoek zonderling is, mag wel een samengesteld psychisch feit heeten. Zal nu dat beeld of die overweging op papier worden vastgelegd, dan wordt daartoe
een eveneens samengestelde emanatie, een bepaalde verbinding van een reeks psycho-physische electronen vereischt,
welke vast aaneengesloten de hersenen van den eenen

GEDACHTENLEZEN.

291

mensch verlaat om op dezelfde wijze door middel van het
papier naar de hersenen van den anderen persoon te verhuizen. Gaat de stevigheid der verbinding door kruising
met andere verbindingen verloren, dan ontstaat er een
chaos zonder zin en beteekenis 1).
Als dus de psychophysische emanatie, gesteld dat zij
geen hersenschim is, in het gewone leven der menschen
geen opmerkelijke rol vervult, is dat niet te verwonderen.
Maar aan den anderen kant is het volgens die onderstelling
zeer natuurlijk, dat, waar een mass y menschen verzameld
zijn, dezelfde hartstocht, hetzelfde vooroordeel zonder weerstand in aller bewustzijn indringt en tot een echte besmetting der geesten wordt, daar dan dezelfde emanatie, honderd en duizend maal herhaald, zich door de lucht verspreidt
en zoo met groote kracht op ieder aanstormt, die den
kring der „bezetenen" binnentreedt. Van Kotik 's standpunt bezien houdt de phrase, dat er denkbeelden zijn, die
op zeker tijdstip in de lucht zweven, op een rhetorische
figuur te zijn, maar krijgt zij letterlijke beteekenis.
Wat de individueele suggestie betreft worde opgemerkt,
dat Kotik onderscheid maakt tusschen medium en hysterisch sujet. Terwijl bij den gewonen mensch het in het
daglicht levende deel der ziel en de verborgen achtergrond
van het bewustzijn samenwerken, arbeiden die beide sferen
bij het medium wel niet onafgebroken, want niemand is
voortdurend medium en bij voorbeeld op ieder oogenblik
tot machinaal schrijven in staat, maar dan Loch telkens
als het medium medium is, zoo zelfstandig, dat er in dien
toestand geheimen verklapt worden, welke men voor geen
schatten van Croesus aan eenig sterveling zou willen onthullen. Op dat dubbelleven worde de aandacht gericht, als
men gedachtenlezen en telepathie eenigszins wil begrijpen.
Nu is een niet-hysterisch medium geen uitermate dankbaar sujet voor hypnotische suggestie. Aan een hysterisch
individu kan de hypnotiseur wijs maken, dat hij een hond
is en dan blaft hij als een hond, dat hij een tafel is en
1) Blz. 126-128.
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dan gaat hij stil staan op handen en voeten, als ware hij
een tafel. Mediumisme is min of meer duurzame splitsing
van het zieleleven in twee gescheiden helften. Hysterie is
bewegelijkheid der bewustzijnselementen, waardoor verbindingen van denkbeelden gemakkelijk verbroken en gevormd
worden. Een hysterisch persoon wordt ons door H ol b erg
geschilderd in zijn tinnegieter, die zich door grappenmakers
laat opdringen, dat hij burgemeester is en nu onder de
bezwaren van dat hooge ambt zoo gebukt gaat dat hij
plannen tot zelfmoord beraamt.
Ziedaar een nuttige onderscheiding tusschen mediumisme
en hysterie, welke, zoover ik weet, nieuw is.
Hoe de feiten van Koti k, indien zij alien feiten zijn,
aan theorie of praktijk verder dienstbaar zullen worden
gemaakt, daarop moge de toekomst het antwoord geven.

VERZEN
DOOR

ELSE OSTEN.

GELOOFSVERLANGEN.
In hoogen tempel van een vroom gelooven
Heeft in een droom mijn ziele, stil gedwaald.
Een smal altaar van marmersteen, waarboven,
Door 't stile licht van kaarsen zacht omstraald,
De Christus aan het lijdenskruis geklonken,
De doornenkroon diep in het moe gelaat.
Daar ben ik op mijn knieen neergezonken,
In zware plooien van mijn boetgewaad ,
En 'k heb de handen in gebed gevouwen,
Het hoofd geheven in den kaarsenschijn,
In mij het heilig, diepe godsvertrouwen,
Om mij de stilte van geleden pijn.
En van mijn lippen, die zoo lange zwegen,
Vloeide een bekent'nis aan den eeuw'gen God :
„Ik heb gezondigd, zwaar gezondigd tegen
Uw heilgen wil en uw aloud gebod.
Vergeef! ik heb zoo diep er door geleden !"
't Klonk als een kreet vol langverzwegen pijn ,
Het bracht een stemming mij van wijden vrede
In vrome stilte van den kaarsenschijn.
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'k Zag om de lippen van den Christus zweven,
Een weemoedsglimlach, onbegrijp'lijk-zacht,
In stile pijn zijn moede lichaam beven,
Toen werd ik wakker in den donkren nacht.
O Christus, Wien ik alles heb beleden,
En die mijn zware zonde moedig draagt,
'k Ileb enkel in een droom tot u gebeden,
En in een droom vergeving u gevraagd.
Nu ik ontwaakt ben, kan ik niet meer buigen
In uwen tempel mijn zoo zondig hoofd.
O God! wanneer zult gij mij overtuigen
Van heilge waarheid — dat mijn ziel gelooft?
O God! dien glimlach kan ik nooit vergeten
Van uwen Zoon, die stierf om onze zond'!
Laat mij gelooven, als ik niet mag weten!
Doe mij gelooven, wat uw leer verkondt !

BLIKSEM.
Zooals in donkren, dreigend zwarten nacht
Fel-geel en blauw een scherpe bliksemschicht
Het moedloos diepe donker plots verlicht,
Heb ik dat eene, zondige gedacht.
't Was maar heel even — slechts een enkle vonk
Van 't gloeiend vuur, zoo lang reeds onderdrukt,
Die zich met wilde kracht had losgerukt,
En nu verblindend mij in d'oogen blonk.
Toen was 't voorbij — de wijde, donkre nacht
Verried niets meer van fellen bliksemschicht,
Maar de herinnering aan dat zondelicht
Heeft mij een vreemde, stille angst gebracht.

MADONNA.
Hoe komt het, dat ik juist naar jou altijd verlang ?
En dat ik van je houden zal — mijn leven lang ?
Je bent zoo anders toch dan ik — zoo zacht en rein,
En stil als bleeke sterren in het donker zijn.
Je lijdt me haast een heilge toe, vol zielerust,
Een heilige, wier kleed men zacht, eerbiedig kust,
Voor wie men knielt, aan wie men biecht zijn zonde en wee ,
Madonna, die vergiffenis schenkt, en rust, en vree.
O zeg me heb jij dan dien storm nog nooit gevoeld ?
Dien storm, die machtig, wild zoo vaak mijn ziel doorwoelt ?
Ken je 't verlangen niet ? den hartstocht fel en wreed ?
De zonde, en het diepe, donkre zieleleed ?
Ken je de marteling niet van twijfel en den strijd
Van goed en kwaad, van spot en poezie ? Of lijdt
Jij ook, maar bergt geduldig al je wee
In heilgen glimlach zacht en schijn van zielevree,
En bent madonna niet, maar sterke, fiere vrouw ?
En is 't wellicht daarom, dat ik zoo van je houd ? —
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Is eerbied voor het woord, als de bezielde uitbeelding
van het zienlijke, en de zinnelijke voorstelling van het
bovenzinnelijke, niet een der weinige dingen die tegenwoordig alle menschen van goeden wille gemeen hebben?
Pit is zoo, als men van het woord vraagt de bezielde
uitbeelding van het zienlijke; dit schijnt slechts zoo, als
men van het woord verwacht de zinnelijke voorstelling
van het bovenzinnelijke.
Werkelijk meer gemeengoed dan ooit is tegenwoordig
de hier geconstateerde eerbied voor het woord, zij die dan
aangeboren of verworven.
Sommigen toch is die eerbied een meegekregen talent.
0. E. X 2
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Tot bewustzijn ontwakend voelen zij een sleutel noodig te
hebben om te komen tot het wezen der dingen, en zie de
sleutel is het woord. ZOnder woord zijn ze blind en doofstom, stooten ze zich aan den sta-in-den-weg, die leven
heet. Met het woord zien, voelen, hooren zij den schoonen
rhythmischen gang des levens. Met het woord leven zij,
zonder woord zijn ze dood. Dezulken waren er altijd, doch
vroeger als kunstenaars-in-aanleg slechts gewaardeerd door
de toen meer in zich afgesloten kunstkringen, terwijl zij
thans, nu kunstzin meer tot de gewone beschaving wordt
gerekend, gelden voor menschen die met hun talent kans
hebben op voller, rijker leven.
Anderen hebben dien eerbied voor het woord moeten
veroveren op hun eerbied voor de gedachte-alleen. Want
de gedachte, daarvoor leefden en lazen zij ; die vooral
citeerden zij. Doch hun rijke citaten lieten hen arm. En
toen lazen ze hun laatste citaat op de eerste bladzijde
onzer historie en literatuur tegelijk, die vertelt hoe de
Schepper alles tot Adam bracht „om te zien, hoe hij ze
noemen zou. En zoo als Adam alle levende ziel noemen
zoude, dat zou Naar naam zijn". En toen begrepen ze hoe
het woord meer is dan middel om de gedachten te vertolken,
hoe het scheppend werkt, is de kunstenaar in den mensch.
Doch deze alomme eerbied voor het woord geldt hoofdzakelijk de bezielde uitbeelding van het zienlijke, de persoonlijke beschrijving van de dingen om ons. Zoodra het
woord gaat geven zinnelijke voorstellingen van het bovenzinnelijke, raakt die eerbied zoek. Hoe dit komt ? Omdat
zoovelen onzer schrijvers nets meer moeten van de bovenaardsche afkomst van het woord, omdat ze leven onder
gesloten hemel ? Of omdat de geloovigen Goethe's distichon nu zoo schijnen om te keeren ? :
Wer Religion allein bezitzt
Hat Wissenschaft, auch Kunst;
Wer keine Religion bezitzt
Der habe seine Kunst !

Het zal wel aan beide liggen, maar hoe dit zij : grooter
dan ooit is de break tusschen cultuur en religie, en die
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wederkeerige negatie van religie en cultuur verarmt onze
woordkunst al te zeer. Want de literatuur moet zich weer
bezighouden met de rijke psychische vegetatie, waardoor
de mensch eerst mensch wordt, dan met wat hij gemeen
heeft met het dier. Droom en geweten, smart over het
niet bereiken van het ideaal en afhankelijkheidsgevoel zijn
haar toch niet minder reeel dan aardappelen, jenever en
_geslachtsdrift ! Shakesp eare heeft met zulk psychisch
materiaal werkelijke kunst gemaakt — die realistische
kunstenaars en critici van materialistischen huize van heden
niet moesten verheerlijken, want ze krijgen dan bedenkelijk
veel van grafbouwers der profeten, die, waren ze niet veilig
en wel gestorven, zouden gedood zijn door hun jubileerende
monumentoprichters.
Maar wat weet onze literatuur van dat geestelijke,
dat bovenzinnelijk geestelijke, dat als een hoogere werkelijkheid dwars door en achter de zienlijke werkelijkheid leeft ? Moet zij aannemen dat dit bovenzinnelijke
niets is dan de superlatief van het zinnelijke, zooals
onze superlatief-minnende tijd wil ? Doch bij eenige bezinning ziet zij de dwaasheid dezer stelling in, daar toch in
het geestelijke de superlatief gewoonlijk staat tegenover
den positief. Dus wat dan ? Nu toch het materialisme
voor haar zoo goed als dood is en een agnosticistische
kritiek der bewondering den teugel al te veel viert, en maar
laat doorhollen en doorslaan, al wat kan doorslaan met
gratie, nu dreigt het anarchisme haar te verstikken in
wierookwolken van alles-bewondering. Want zeker : alles is
goed, als het maar goed is. Deze open deur voor elke
richting is het rijke van onzen tijd. Doch wat is goed ?
Wat goed gedaan is ? Zoo wil men. De souvereine techniek
adelt alles, mits dit de almachtige techniek-alleen huldigt.
Letterlijk alles. De edele en huilerige heldinnen, die, na
ook al uit de keuken verjaagd te zijn, de eeuwige welverdiende rust schenen ingegaan, worden weer opgewekt ; en
onder den naam van nieuwe romantiek zullen we straks
de Julia's, Constantia's en Ferdinands van R h ij nvis
Feith zien opstaan uit hun graven om bewonderd te
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worden. De achttiende eeuw wordt reeds weder ontdekt —
en wie weet of de Wereldbibliotheek nog geen preekenbundels gaat uitgeven, natuurlijk technisch-knappe preeken.
Hiermede wil natuurlijk niets gezegd ziijn. tegen de techniek !
Neen. : lenige, levende taal, verfijnder, inniger zich aan het
voorwerp modelleerende vorm directe, innerlijke openbaring
van het uitgebeelde, hetzij door het naturalisme geleerd
in de materialistische laboratoria, hetzij door het altijd
onmisbare en slechts in t];jden van rhetoriek verloochende
realisme steeds beoefend — al deze vondsten, veroveringen
der techniek kan, mag en zal onze literatuur niet missen.
Maar met dit al : techniek is ncg iets antlers dan kunst,
Welke blijft : de openbaring eener hoogere cultuur door
daarin levende persoonlijkheden.
Doch deze bepaling redt ons evenmin nit de moeilijk.-heid. Want wat is hoogere cultuur Dat zou niets zijn
dan de lagere cultuur, doch die wat heviger, of als het
echt zal zij n veel heviger, of als 't prima-prima zal zij op
haar aller-allerhevigst ! En dan dat tweede : persoonlijkheid liefst ! ! Wie toch persoonlijkheid zegt, veronderstelt
een norm der persoonlijkheid — en te zeggen dat deze
norm natuurlijk is en blijft de C h r i s t u s, hall a, Welk een
stof werpt zulk een brutaal zeggen op, en nog wel in een
christelijk land !
Doch genoeg om te zien dat, zij ook de eerbied voor
het woord als bezielde uitbeelding van het zienlijke een
gemeenschappelijke schat, wij o zoo lichtgeraakt uiteenvliegen als het woord ons het bovenzinnelijke wil realiseeren. De literatuur die deze openbaring van het woord
niet negeert is geen tendenzliteratuur, geen bewuste normprediking, maar eert zich zelve, heeft zelfrespect. Doch zal
dan ook zien dat het woord dat menschen bijeen moet
brengen, vaak menschen uiteenjaagt.
Daarom aanvaardt een mensch van goeden wine elk
nieuw letterkundig product met eerbied en met schroom.
Met ::eerbied, omdat een mensch, die hoogere verrukkingen kept dan de materieele, hem hierbij aanbiedt het beste
wat hij heeft in den heerlijksten vor'n, in dien des woords.
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Met schroom ook, omdat hij vreest of uit de pracht
van woorden wel hem zal verschijnen de persoonlijkheid
die de breuken onzes levens — o. a. die tusschen cultuur
en religie — zal overbruggen in zijn synthetische menschelijkheid, die en in het zienlijke en in het bovenzinnelijke
met rustige vrijheid als in zijn eigen huis leeft en zich
beweegt.
Wonderbaar toch en zeer begeerlijk blijft de pracht
der techniek, die in luchtig woordenspel opbouwt en afbreekt, ten hemel verheft en ter helle doet varen, maar
wat de onvolprezen techniek tot ware kunst maakt is de
majesteit der persoonlijkheid, die aan den lijve ervaren
heeft wat zij jubelt over de hooge regionen en wat zij
klaagt van de donkere dalen des levens.
Persoonlificheid is de titel-schets van Goudsmit 's
vorigen bundel., en is tegelijk de karakterizeering van zijn
Deze jonge, reeds vruchtbare schrijver heeft toch
een eigen manier van zeggen, die wel zeer schoon kan
worden. In Persooiblijkheid beschrijft hij hoe een jong
auteur werkt.
Hij zag hun juichen e a schreien en hun naakte zielen greep hij
en drong in de lijne vervezelingen en in het stuipgetrek achter de
maskergelaten, en den scliijn en den waan zag hij de weefsels beroeren,
tot zij keerden in hun drangloop, die tot de daden gebaarde naar het

lijf Hij zag het vOOr zich heet-omgloeid levee, met webbedraden geweven aau zijn eigen ademlooze voelen, en wat zijn omkoortste oogen
waarnamen, dat omneep hij met zijn woord, ergens ver weggekomen
achter de innige verbeeldingsruimte en schrOef het. Als een jonge
god zat hij neer en schlep. (bl. 18).

Is dit laatste zinnetje prachtig-precies, vooral als men
er in legt een tikje ironic niet dat zichzelf overschattend
auteurtje, hoe leelijk is dat zware woordgemodder in de
laatste heift der eerste zin! Dat kunstig klodderen met
door elkaar loopende visies, waarvoor niet eens het Mile
noodige, onvermijdelijke woord werd gevonden, wisselt op
dezelfde wijze telkens of met een zeldzaam-keurige en persoonlijke manier van uitbeelding. Soms corrigeert men
onder het lezen zulk een gewild-persoonlijke, gewild-aparte
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uitdrukking. Zoo als van zelf dit zwaar aaneengelijmde :
„zijn stoergeduld doorwrochte zielearbeid" voor „zijn met
stoer geduld doorwrochte zielearbeid." Doch gewoonlijk gaat
dit zoo gemakkelijk niet, en leest men maar door zonder
te genieten van die kledderige kunst, alleen een vage notie
overhoudend dat het hier Loch wel ontzettend-artistiek
toegaat, werkelijk bijna a la Querido. En eerst bij dikwijls
noodzakelijke herlezing komt men onder de bekoring deze
wel persoonlijke maar nog niet heel rijpe kunst.
Door en door rijp echter is Goudsmi t' s kunst, zoodra
deze „het oude yolk" beschrijft. Zoo al dadelijk de tweede
schets De Viering. Deze vertelt van Simon en Levi e,,
twee uitdragertjes, die al sjaggelende elkaar liefhebben.
En E e f, Levie's vrouw, inviteert onder het handelen
door S i m o n, Wiens vrouw immers gestorven is, bij hen
Poerim te blij ven vieren. Poerim!
Stel je voor, een jodin, Esther, de vrouw, de vrouw van een
koning als Achaswero s.... en Haman, de moordenaar, de antisemibt, met z'n heele familie aan de galg.

Na de feestelijke Poerimspijzen zal Simon lezen nit
de perkamenten rol. Maar als hij de lofprijzing heeft
gezongen en het gewijde verhaal begint, komen zijn oogen
vol tranen — en Levie moet verder lezen.
Hier herkennen we den vaardigen uitbeelder van het
Joodsche leven, zooals Goudsmit ons gaf in zijn eerste
werk Dievenschool. Een blij herkennen. Want buitengewoon
knap is dit intieme joodjesleven weergegeven. Hun gesprekken, gebaren, manieren zijn wortelecht, overrompelendwaar. Met koninklijk gemak beheerscht de schrijver zijn
onderwerp , zijn schat is zoo groot, en zijn zekerheid zoo
vast, dat hij, als in het voorbijgaan een greep doet, en
als achteloos ons toereikt een juweel.
Ook de vijfde en de achtste schets van dezen 14undel
vertellen van Joodsch leven : De Erfenis, vol van wreede,
alle andere gevoelens vertrappende Mammonaanbidding, en
Belijdenis, waarin de schrijver aan den ochtend van 'n
komenden Jontef (Israel. feestdag) ietwat oratorisch zijn
oud yolk vereert, het tegenwoordig geslacht minacht, con-
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fessie doet van zijn geloof: „het is Al : schoonheid," en
niet verre blijft van nieuwerwetsche rhetoriek.
Valt deze laatste wat nit het leader, in Goudsmit's
volgenden bundel Van Zwarten en Blonden staan weer
drie echte Joden-schetsen : Jehoediem, opnieuw een Poerimfeest, doch dat juist als het zal beginner in het water
valt, omdat de langgewachte vader komt vertellen dat hij
„gedaan" heeft gekregen op de fabriek , Eerezaken, een
grof en allerlaagst gesjaggel hoeveel volgkoetsen er bij
moeders begrafenis moeten zijn, een fel sarcasme op sensueele, de vrome vormen Loch bewarende geldzucht, z66
meesterlijk geschreven, dat het sarcasme bijna-aann.emelijk
wordt , en Zomeravondwandeling, een fijngevoelde teekeniLg
van een achterbuurts-joodje, dat prinselijk omgaat met zijn
ziekelijk, narrig, hekserig wijfje.
Voortreffelijk zijn deze schetsen. Met fel temperament,
met onvertroebelde zielelenzen heeft de schrijver dit levee
in zich opgenomen, en gaat hij het weergeven, dan doet
hij dit niet van buiten of gezien, met reportershandigheid,
maar het komt van binnen nit, onvermijdelijk, noodwendig,
zuiver openbaring en zuiver natuur tegelijk. Zijn vernietigend sarcasme tegen die sensueele geldwolfjes, zijn zacht
medelijden met die verkindschte vrouwtjes, zijn minachten
van die vermaterialiseerde, opzichtige jongeren, zijn vereering voor de oude hardnekkig-geloovigen — het is alles
even echt.
Voert het sarcasme niet te veel den boventoon ? Overwoekert dit sentiment van den haat niet de vereering,
zoodat dit sentiment der liefde hier iets krijgt van sentimenteel dwepen, iets van artistiek noemen wat men eigenlijk vindt : seniel conserveeren van hetgeen onherroepelijk,
en gelukkig, verdwijnen moet ? En is tegenover dit negatieve
de Belijdenis met Naar, als uit een morgencigarette gepuurd
enthousiasme, niet te weinig positief ? De lezer moet dit
wel toegeven, doch als hij weer hoort die stemmen en
levende gesprekken, weer ziet omgeving, gebaren en gedachten beschreven met de eenig-juiste woorden, dan blijft
zijn eerste, ook zijn laatste indruk : voortreffelijke schetsen
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uit het Joodsche 'even; prachtig werk van rijpe kunst.
Men voelt dat des schrijvers persoonlijkheid dit leven
zoo meemaakte en beheerscht, dat zijn kunst zonder eenige
moeite het kon weergeven, eenvoudig als een simpele herinnering. Terwijl we daarentegen in de gewone schetsen
veel meer geworstel bespeuren. En het zware dier worstelende taal beantwoordt aan den weerbarstigen inhoud.
Die persoonlijkheid toch uit de titelschets is die van een
jong auteurtje en beteekent zooveel als opstandigheid. 14
behoort tot de uitverkoren „Enkellingen", en ziet uit de
hoogte neer op „de gemeenschapsmenschen", waartoe ook
zijn rijk meisje behoort. Dus breekt hij met haar om zijn
persoonlijkheid te redden, zwelgt even in vrijheid en scheppingslust, doch begint spoedig gebrek te lijden, broodsgebrek omdat hij met zijn meisje ook haar maandgeld mist,
dat hem in staat stelde zich te wijden aan zijn niet betalende kunst. Op het punt zich te kort te doen, keert
hij deemoedig tot haar terug, wordt met liefde weer ontvangen, doch voelt tegelijk met den hervonden overvloed
ook „den opstand zijner willende Persoonlijkheid", nu hij
netjes zal moeten trouwen als een burgermannetje (bl. 51).
Ja, dit had kunnen zijn een geIroniseerde „gelijkenis
van den verloren zoon" , doch dit is het zeker niet, en wil
het allerminst zijn. Want kritiek, ironie nosh humor wonen
in dezen hoogernstige — en de schrijver geeft te waiver
objectieve kunst dan dat hij ons zijn meening zou opdringen omtrent deze persoonlijkheid.
Maar wat deze dan wel is I' Geen antwoord. En de
andere vier schetsen, vertellend van dergelijke aparten —
een meisje in wilden echt levend , een vegetarisch ReinLeven-mensch, die door zijn eigen beginselen in 't ootje
wordt genomen , een schilder die door zijn gelukkig huwelijk een slecht schilder wordt , een afgewezen minnaar die
troost komt zoeken bij eene, zonder dat hij dit weet, op hem
verliefde vriendin — geven evenmin uitvoeriger antwoord
dan dat deze menschen, min of meer apart, opstandig zijn.
En 's schrijvers laatste bundel met den voor een
schrijver van stand al te saaien, nietszeggenden titel
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Van Zwarten en Blonden brengt niet veel verder. Hier vertelt De Wreking van een meisje, dat door haar familie bijna
aan een rijkaard gekoppeld, op het laatste oogenblik met
haar lief gaat trouwen, met wien ze trouwens in de bruidsdagen de connectie heeft aangehouden — een, zacht gezegd,
niet nieuw gegeven. Het Verraad laat zien, hoe zij niet hem
maar den ander wil, en Loch, omdat ze zoo weemoedig is
en hij zoo aanhoudt, gaat trouwen met hem, zonder naderen
omgang met hem te willen hebben, hetgeen rare wittebroodsweken geeft en eindigt met een scene en een breuk
van deze brave dwazen, die zich maar wijs maken jets
heldhaftigs en jets nieuws te probeeren. En deze verbazend
knap-geschreven schets typeert Goudsmit's gelijksoortig
werk. Beschrijving, dialoog, verteltoon, compositie, kortom
alles wat de techniek betreft, alles even goed. Maar die
hij en die zij ! !
„Weln_u.", zoo zegt ons agnosticisme : „laat die menschen u. niet aanstaan, gelijk mij de uwen niet, erkennen
we nederig dat we den eigenlijken mensch niet kennen,
noch zullen kennen, dat het bekrompen is hen goed of
slecht te willen noemen en we alleen mogen vragen of ze
ons goed voorgesteld zijn."
Ja, dan zijn de menschen alleen mannequins, kapstokken waarop de schrijver zijn kunstvaardigheid ons vertoont — en dan neemt die vaardigheid met den schrijver
licht een loopje, slaat met hem op hol, richt onheil aan,
totdat het domme diertje door politie en burgerij wordt
gebreideld, of in een blinde steeg tot stilstand korat. Doch
neen, voor deze techniek-aanbidding der mannequin-theorie
is Goudsmit te persoonlijk schrijver.
Eerder dan proeven we in zijn beschrijving der persoonlijkheid die van het anarchisme. Persoonlijkheid is
opstandigheid. Vooral opstand tegen het huwelijk, dat afslijpt, nivelleert, gewoon maakt — want het buitengewone
dat is het persoonlijke. Ja, zelfs in het huwelijk opstand
tegen het huwelijk (Het Verraad) — en in dat negeeren
van het banale gemeenschapsleven toone zich dan de
kracht der persoonlijkheid. En de strijd en de weemoed
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hiervan het gevolg, zijn ze niet schoon, niet buitengewoon, niet heldhaftig ?
Schoon ? Flauwiteiten zijn het en geen heldendaden. Natu-urlijk : ook in de literatuur gaat het om de persoonlijkheid,
en de persoonlijkheid is het buitengewone, is in dit ons
onder-gewone leventje de buitengewoonheid-zelve, die op
zijn tijd in opstand komt tegen het doode fatsoen der geijkte levenstechniek. Zeker ; maar dit buitengewone bereikt
en handhaaft de persoonlijkheid slechts door het gewone
te doen, en zich door menigen opstandigen strijd been door
te vechten tot berusting. Want berusting is niet het matte
gebaar van den overwonnene, maar het zich handhaven in
een oogenschijnlijk vreemde overwinning. Onmenschelijkdwaas is het den zwakkeling berusting aan te raden —
precies als ried men den blinde toch niet te zien en den
lamme toch vooral niet te loopen ; doch den sterke te
kunnen gelukwenschen met zijn berusting is schoon, want
zeldzaam. Want het is buitengewoon. En vooral dit
buitengewone ontbreekt niet aan de persoonlijkheid, en
missen we, helaas, teveel in de ons door Goudsmit geteekende persoonlijkheid.
Van dit in het gewone leven te grijpen buitengewone
weet meer de, niet met den dichter W. L. Penning Jr.
te verwarren, jonge prozaschrijver J. H. P e n n i n g, die
zijn debuut-bundel noemt naar de eerste, bijna het halve
boek vullende schets : Stille Levens. Wel stil is het leven
van den jongen, ongehuwden predikant op zijn eerste heidorpje ; en niet minder stil dat van zijn huishoudster, een
meisje, dankbaar dat ze uit het roezemoezig, armelijk
ouderlijk gezin in de stad hier een prettige taak mocht
vinden. Hij, jong prediker vol idealen, voelt al meer en
meer zijn eenzaamheid, waarvan zijn werk noch zijn boeren
hem verlossen, en al meer en meer voelt hij hartstocht
opkomen voor haar, die zoo eenzaam, op behoorlijken afstand
van hem leeft. Hij strijdt, strijdt tegen zijn hartstocht,
nadert haar eindelijk met oneerbare bedoelingen ; zij ontvlucht hem, en in de morgenschemering, na dien naren
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nacht, ziet hij zichzelf met walging aan, en weet zich nog
eenzamer. Dat de jonge man in dezen gewonen strijd een
niet-ongewone nederlaag lijdt is niet verheffend; maar het
geheele geval is zoo sober en toch zoo diep beschreven,
dat we hier iets speuren van tragisch strijden van goedwillende maar zwakke menschen, en dus ook jets van de
mogelijkhes id dat een val het begin kan zijn van opwaartsche wegen.
Soros ook komt humor spelen door deze schetsen.
Zoo in De Tantes ; drie oude krantjes-lezende tantetjes,
waarvan de jongste ziek wordt en geen sikkepitje meer
zegt. De twee oudste oudjes tobben schutterig en conspireeren eindelijk neef te laten komen, die den dokter laat
verschijnen. En de dokter zegt : „champagne", waarvan ze
schrikken, want champagne, 't is zonde, ze kennen dat
niet. Maar neef komt den volgenden avond er mee aandragen, laat de kurken spring-en, de zieke proeft, proeft
nog eens, en spreekt weer, en als neef weg is, wordt het een
stil fuifje van de ouwe tantetjes met hun halfje champagne.
Een „nietsje", maar frisch en luchtig als champagnesch-uim,
en dus wel zeker jets.
Jammer dat niet weer dergelijke frisch-prikkelende
humor relief geeft aan al de volgende schetsjes. Want,
hoewel goed gezegd en gezien, bizonder van visie en
uitbeelding zijn ze niet. En dit Bemis voelt men te meer
nu ze wat al te veel blijven hangen in een oppervlakkige
weemoedssfeer. Vooral zoo men opzoekt de stille levens
— en onze technische, machinaal-drukke tijd jaagt den
mensch naar eenzaamheid en vervloekte stilte — is het
geen kunst ze met wat weemoed te vermooien; en kunst
kon deze schrijver wel geven, als hij eens wat dieper ging
duiken en hooger stijgen in het leven, dan hij doet in
dezen bundel van Stine Levens.
Dat diepere schijnt te vinden in Nannie van
Wehl's Meisjesjaren. 't Is toch of de schrijfster hiermede
een nieuw begin van haar werk opent. In haar vorige immers,
als Het Moeielijke Begin, heeft zij een frisschen, idealistischen
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kijk op het leven, een nog al mousseerenden stiji, groot
vertrouwen in 's menschen energie en in eigen optimisme
— waarvoor dan haar andere, veelgeprezen meisjesboeken
een goede propaedeuse schijnen te geven. Waarom nu
niet in haar genre gebleven, waarmee zij toch niet weinig
bereikte ! Allerlei redenen zijn mogelijk voor dit onopzettelijk
zoeken van een nieuw begin. Vooreerst de echte kunstenaarsdrift naar het andere , want het bereikte, al wordt het
terecht nog zoo op prijs gesteld, het is bereikt, en kunst
is o. a. ook het zich moeilijk maken, het moeilijk-bereikbare, het onbereikbare met machtigen greep bemeesteren
om er zijn mooi spel mee te spelen.
Misschien ook dat levenservaring haar optimisme, voorloopig althans, heeft opgebruikt en nu inzichten opent in
hellekrochten, waarheen wel tallooze voetsporen wijzen,
maar waaruit niet gene den terugweg wees. Of ook...
doch waartoe redenen te zoeken, nu het feit onze aandacht
vraagt. En onweersprekelijk. De eerste schets Meisjesjaren,
meer dan 100 bladzijden groot, zal menigen trouwen bewonderaar van deze schrijfster wat ontnuchteren. In deze
meisjesjaren is het al zwart op zwart, hard tegen hard,
en de eenige wensch van dit vaak-zieke, eenzame door een
nog eenzamer grootmoeder alleen gevoede, niet opgevoede
kind is te sterven, en haar eenige geliefde blijft de dood,
dien zij ook eindelijk in de armen loopt. Hetzelfde doet in
de volgende schets, maar dan in wanhoop met een vloek
op de lippen, R i n u s, die zijn jongeren broer in alles hem
ziet voorgaan, en daarom door de schrijfster wordt herdoopt in Ismae 1. En lezende van dit om den dood
biddende kind, en van dien in jaloerswanhoop ondergaanden Rinus, ontkennen we geenszins dat dergelijk leed
bestaat, evenmin dat de schrijfster ook pier het leven,
vooral van kinderen, soms uitstekend vermag weer te geven
en bij wijlen een prachtig gesprek schrijft, maar zien toch
in dit relaas van gruwbare ellende iets gewilds. Het
laatste schetsje echter springt uit dit bestek. Jai, daar wordt
wel beschreven hoe ellendig het is na een feestdag bij
donker vroeg op te staan en door een boemeltrein naar het
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werk gesleept te worden — maar over die ellende schittert
toch de prachtige fuif van den vorigen dag, en in dat
feestelijke in het leven blijkt de schrijfster thuis. En
waarom zou zij daar niet thuis blijven ? Omdat het wat
oppervlakkig is ? Nu laat zij dan dit feestelijke wat dieper
opvatten , zoo bereikt zij den mooisten ernst. Want ze
wordt al zeldzamer de echte, de huiselijke vreugde, die
veel ernstiger is dan bidden om den dood en dergelijke
geestelijke kinderziekten. En daarbij : moeten die ook al
eens gediagnoseerd worden — we leven immers nog in de
medische periode, hoewel de bevrijding reeds wenkt — dit
is geen werk voor doze schrijfster, die ander, geen minder
heeft te doen , en doet zij dit toch, dan krijgt het iets
geforceerds.
b
Dat geforceerde te verwijten aan Lucy D'Audretsch'
eerste werk : Passie-bloemen zou onbillijk zijn, en is niet
noodig ook. Want in de vijf schetsjes, waaruit deze bundel
bestaat, mag de passie zich uitleven, en daarbij is forceeren
onnoodig, dat gaat vanzelf. De eerste, de passie van het
kind, dat moeder aanbidt en vader haat, dat, als vader,
na, zoo het meent, door zijn norschheid en zelfzucht moeder
vermoord te hebben gaat hertrouwen, het ouderlijk huis
verlaat om zelf het brood te verdienen, is, hoewel eenzij dig
en wat met enkel zwart en wit geschilderd, en wel pour
galbitter tegen honingzoet gevend, nog wel aannemelijk.
Maar als in de volgende schetsen de sexueele passie, hier
ook wel 't Hoogste of 't Allerhoogste geheeten aan het woord,
of liever aan de daad komt, en de atmosfeer wordt wat
mufjes en wat zwoeltjes en niet wat maar heel onnetjes,
ja, dan vragen we : zou deze schrijfster ook het ware :
„kunst is passie", aldus onwaar opvatten : „kunst is beschrijving van passie ?" Nu ja, die bepaling past wel op
zgn. kunst, die letterlijk count slaat uit alles, zonder ook
maar iets van echte kunst in zich te hebben. Doch past
niet op deze schrijfster, die blijkens dezen eersten bundel
wel iets kan, en daarom direct zich moet bekeeren van
Naar sentimenteele verheerlijking van het sexueele leven.
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Is zij nog zoo nalef dat zij niet begrijpt waarom B i 1der d ij k, in De Voorburg der Helle (De ziekte der geleerden)
de driften en razernijen beschrijvend die den mensch teisteren, daar in de eerste plaats de macht der wellust noemt ?
En midden onder hen (geloof mij, aardsch geslacht !)
De Wellust, maar ontmomd, aan 't hoofd der Hellewacht.

Neen, zoo nalef is zij allerminst ; juist daarom wil zij
de passie ook niet „ontmomd" hebben, maar vermomd,
vermooid, opgesierd, opgedirkt en opgehemeld.
Doch met al haar zwoele verheerlijking bereikt ze
nets dan dat dit sexueele leven, hier bespottelijk geprezen
als het Hoogste, het Allerhoogste, inderdaad in veel
ongunstiger omgeving komt dan het verdient, iets walgelijks
krijgt en zijn geheime schoonheid verliest, welke het
alleen behoudt zoo het zich kan verloochenen voor andere
inderdaad hoogere passies, die alleen den mensch tot
mensch en meer dan mensch maken.
Dat dit rangordenen der levenselementen den schrijver
maakt tot moralist, zij het onbewust, of liever niet door
rede, maar door visie, dus onopzettelijk moralist, blijkt nit
het werk van twee hier nog evenmin besproken schrijvers.
A. J. A r n o l d s en is een pseudonymus die met zijn
familieroman Geld een debuut geeft, dat er mag zijn. Zijn
al dan niet met zijn jaren kloppende schrijversjeugd raast,
begrijpelijk en hinderlijk genoeg, door dit jeugdwerk. Want
er gebeurt in dezen roman van twee honderd vijftig bladzij den zooveel, dat een geoefend romanschrijver er minstens
het dubbele voor gebruikt zou hebben. De vlugge verteller
valt telkens zoo met de deur in huffs, dat eerst als hij, wel
aardig, maar driedeksekaters vlug, alles heeft verteld, de
lezer het begin gaat begrijpen. En terwijl de lezer dan
met zijn fantasie de leemten in het verhaal zit aan to
vullen hoort hij plotseling een dialoog van hem niet eens
voorgestelde wezens, geheeten verstand en hart, en wil hij
met hen kennis maken, weg zijn ze, en voorgoed (bl. 104).
Ook valt hij leelijk nit de koets als de verteller zich in
eens „romanschrijver" noemt, die een beetje raar doet
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(bl. 142). En bonbons in spreukenvorm, als „liefde maakt
men.schen tot kinderen ! (bl. 195) een vrouw die wachten
moet is zelden goed gemutst (bl. 122)" e.d. brengen hem
niet in beter humeur integendeel, doen hem mopperen :
scheurkalenders moeten toch ook leven ! Terwip hij den
verteller onuitstaanbaar vindt als deze nit zijn rol valt,
en vertooner wordt van poppetjes die hij aan een draadje
heeft, laat zeggen wat hij wil, en dan over zijn schouder
den lezer een knipoogje geeft : „vat je 'm ; die zit, he ?" en
een knikje toe : „maar ik reken op verstandige lezers, vat je !"
Doch als de lezer, met de grootmoedigheid aan de
jeugd verschuldigd, door deze onmaniertjes zich niet laat
afschrikken, dan vindt hij dit boekje toch niet onecht.
Het is zoo begrijpelijk dat de vrouw van den referendaris Jhr. Bo y ers voor haar niet studeerenden zoon Henri
een goede positie zoekt in een bankierszaak, en om hem
„er in" te krijgen met haar vermogen gaat speculeeren.
Het einde is te voorzien ; noch haar goedige man, noch
Henri helpen haar er uit het jongste bankiertje kan
het alleen. En hij doet het door haar schoonzoon te worden. Hij het pientere joodje A ar on Moosthal gaat
trouwen met freule Bo y er s. Wat het geld niet vermag
in deze onze gouden eenw !
En dit noch door de wederzijdsche ouders, noch door
den lezer eerst gewenschte huwelijk is werkelijk aannemelijk
gemaakt. En Jhr. Henri Bo y ers en Aaron Moosthal
gaan samen een nieuwe bank oprichten waar niet gezwendeld wordt, en waar het geld niet de mammon is, maar
het materiaal waarmede goede mannen kunnen werken
aan hun levensgeluk.
Tegenover het vuile gezwendel van den oudsten
Moostha 1, den ook moreel afzichtelijken geldpatser, is de
nobele geldhandel van Aaron en Henri voortreffelijk
geteekend. En om dit goede vergeten we de hinderlijke
hurry van onnoodige, halfvertelde histories, en het hinderlijk
gemis aan objectiviteit in dit eerste werk. Want het was
geen kleinigheid om de zoo licht verbijsterende macht van
het geld in haar ware proporties te teekenen. Is het
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daaraan ook te wijten dat naast het geld hier alleen nog
het gewone geluksleven ter sprake komt, dat van hoogere
aspiraties dan van materieel geluk hier niet wordt gerept ?
In dezen roman hindert dit niet zoo erg, want geld is nu
eenmaal geld, nets dan geld — maar dat de lezer zich
afvraagt of de schrijver wel even bekend is met machten
hooger dan Steels, Koninklijke en Syndicaten, is een
vrees die hij zich gaarne door des schrijvers volgend werk
zal zien ontnomen.
M. vanRavestein werd hier evenmin nog besproken,
maar in tegenstelling met Arnoldsen bemerkt men
dadelijk dat hij de schrijversmazeltjes al lang doorgemaakt
heeft. En zijn roman Bij Ons is niet alleen knap, maar
vooral sympathiek werk. Het vertelt hoe het bij ons, nl.
bij ons roomschen, toegaat, en doet dit levendig, wetende
hoe interessant het is wat daar gebeurt, openhartig en
zonder geheimdoenerij, zich bewrist dat menschen menschen
en geen engelen zijn, doch ook dat de waarheid nooit
kan strijden tegen de waarheid.
Eerst denkt de lezer een roman a these te krijgen,
waarin door een pakkend voorbeeld gewaarschuwd wordt
tegen gemengde huwelijken. Doch spoedig ziet hij dat
de schrijver naast het huwelijk van den griffier A 1 fr e d,
den oudsten zoon der roomsche van Berne 's van de
Keizersgracht met een buiten te Baarn, , en Louise
Elspee t, de oudste dochter van een protestantsche maar
absoluut onkerksche en a-religieuze professorsweduwe,
huwelijken teekent van roomschen die allesbehalve mooier
zijn dan van A 1 fr e d en Louis e. Dan schijnt hem het
hoofdmotief de bekeeringsgeschiedenis van Mr. Felix
van E r 1 e b u r g. Deze zoekt na een losbandigen studententijd — doch altijd in het nette, zooals zijn oppervlakkige
moeder sust — voor zijn ontwricht leven steun bij zijn zielsveel van hem houdend nichtje P i a, A 1 fr e d s zusje, die hem
ook wel terecht brengt, doch niet met hem wil trouwen,
omdat de kerk het huwelijk van neef en nicht verbiedt.
Daarop loopt hij bij na in de armen van het dol op hem
verliefde zusje van Louis e, Jona Elspee t, om dan
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plotseling praktijk en familie te verlaten en te worden.
Benedictijner monnik van Monte Cassino. Doch hoewel
deze uitstekend roomsche figuur zeer de belangstelling.
wekt, Felix 's bekeeringsgeschiedenis is, zij het een zeer
belangrijke, slechts een episode in dit verhaal, dat ten
slotte toch blijft een teekening van het leven bij ons, nl.
in nette roomsche kringen. En overeenkomstig den titel is
het een zeer persoonlijke teekening van een gevoelig, met
zijn geteekende menschen werkelijk meelevend kunstenaar
en niet van een objectief reporter die, wel wetende dat
om menschen te kunnen teekenen met hen meeleven
onmisbaar is, zich een vaardigheid met anderen mee te
leven verwerft, en met zijn eigen leven misschien wel
betaalt . . . . wat I), een vaardigheid, een vaardigheid ! Dat die
vaardigheid pier ontbreekt, bemerkt de lezer aan het eerst
in de war brengende der tegenstrijdige en tot geen resultant leidende gegevens, doch voor hij gaat pruilen er
niet nit wijs te worden of ze „bij ons" nu beter of
slechter zijn dan „bij anderen.", ziet hij dat daardoor dit
boek hem zoo eerlijk, openhartig aankijkt. Zeker, de
schrijver ziet, voelt, denkt roomsch, weet echter te goed
hoe mondainetjes of bekrompetjes men kan blijven al is
men goed-roomsch, en weet ook dat er in een zgn. protestantsch, inderdaad athelstisch vrouwtje als Louise insgelijks
levenskracht woont, al is die der devote P i a hem oneindig
echter en mooier. Doet hij echter Louise en vooral o n a
niet wat onrecht P Hij wil het zeker niet en als hij de
zusjes aan het eind van het boek, als hun levensgang
reeds naar beneden gaat neigen, tot elkaar laat zeggen:
„(Dona) Zij zijn niet te begrijpen die roomsehen.
„(Louise) Neen, dat zijn zij niet en dat is juist het diep tragische
voor ons dat wij hun eeuwig vreemd blijven ;

dan heeft hij een feit genoemd, waarover wij in het werkelijke leven niet heenkomen, en zijn we hem dankbaar dat
hij niet met een goedkoope oplossing komt aandragen.
Want er is misschien geen dieper tragedie dan dat wat
de menschen maakt tot kinderen van den Mnen Vader, dat
juist die religie de menschen verdeelt in plaats van verO. E. X 2
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eenigt. Doch vrede hebben we alleen met dit, doch dan
ook verheffende tragische, als het conflict zuiver is gesteld,
onvermijdelijk, onafwendbaar aanschrijdt uit het mysterie,
en er dus geen sprake van kan zijn dat het probleem scheef
kwam te staan. En is dit pier niet eenigszins het geval ?
Moesten anders naast die sympathieke, innig-geloovige
roomschen, als de heer en mevrouw van Bern e, ook niet
positief-geloovige protestanten zijn geteekend ? Dat de
schrijver niet hun mogelijke eenheid tracht te bewijzen
door een gelukkig huwelijk, noch minder door hun gemeenschappelijke en jolige bestorming van het regeeringskasteel,
pleit voor zijn fijn gevoel en levensinzicht — maar vergoedt
het gemis niet.
Of wordt zoodoende het onmogelijke gevraagd ? Ik ben
geneigd het to beamen. Joist omdat Bij Ons mij zoo diep
en zuiver roomsch schijnt. Feli x' zielestrijd, in ascetisme
overwinnend, als het hoogste, eigenlijke roomsche, en daarnaast der anderer traditie-vereering en vorm-vereering, en
gehoorzaamheid-vereering als het gewone roomsche, hoe
echt is dit hier ! Hoe innig-roomsch ook de gedachtesfeer !
,,Mijn ziel is door en door katholiek . . . elle est pêtrie de catholicisme, [N.B. fransch en geen duitsch !1 van geloof, hoop, liefde. Ik
ben katholiek in"

en nu spitst men de ooren, nu komt het, en het komt
ook echt, als dit het eerste kenmerk heet :
„Ik ben katholiek in mijn angst voor het oordeel" (bl. 166).
En als wij hem aan het slot hooren preeken en het thema
daar is : breek met de wereld en terug tot Christu s,
terug tot Hem, ja dan vinden we het voor den schrijver
zeer jammer dat hij L ouise dit perfide, als een zweepslag
snerpende oordeel in den mond geeft :
„Wat zou hij een goed advocaat zijn geworden en prachtig kunnen
pleiten. A 1 fr e d zei het trouwens altijd dat hij geboren redenaar
was. Die g alleen klinkt wat . . ." (bl. 346)

doch dan gevoelen wij het tragische dat deze roomsche
ook van het protestantisme niet veel begrijpt.
Dat het eerste wat tot geloof brengt niet is angst
voor het oordeel — al kent een protestant ook zijn :
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miserere Domine — dat hij niet zal zeggen : „breek met de
wereld en terug tot Christus", maar „breek met de wereld
en vooruit naar Christus die u weer zal terugzenden in de
wereld om die te redden, te heiligen", neen, het zal den
roomsche wel even mysterieus blijven, als het echt-roomsche
in Bij ons voor den protestant. En dit worstelen met
het angstwekkend mysterie, zonder met goedkoope oplossingen te komen aandragen, doet vergeten dat Bij ons
eigenlijk niet uitmunt noch door woordkunst, noch door
ieder het zijne te geven — daar het en Jona en Louise
zoo'n beetje materialistisch laat „optreden" , Welke moeder
toch zegt na den dood van Naar lieven jongen, als Louise :
„voor mij is hij nets meer dan stof" (bl. 330)? — noch
door superieure detailteekening, en trots dit alles toch blijft
een sympathiek boek.
Een sympathiek boek, dit zegt de lezer ook dadelijk
van Herman Robber s' jongsten roman : De Gelukkige
Familie. En dit niet omdat het zulke belangrijke problemen
behandelt, maar — en al naar hij aan vorm of inhoud
't meeste hecht, zal hij de redenen zijner sympathie anders
rangschikken — omdat het als massaal, monumentaal stuk
werk door geoefende meesterhand zoo rustig voor zijn
oogen in elkaar wordt gezet, maar omdat De Gelukkige
Familie het eerste deel is eener reeks Welker inhoud hem
verheugt, wijl de verzameltitel luidt : De Roman van een
Gezin. Want nu wordt hij niet onthaald op de teekening
van een aparte die, in souvereine verachting van het hem
dragende geheel, geniale, quasi-artistieke levensspronge n,
zielsverwrichtingen en vrijheidsgrimassen. vertoont in de
grimmig-sarcastische verwachting dat het publiek weer te
dom zal zijn daarin het Ware Leven te erkennen. Neen,
nu zal hij zien gewone menschen, echte menschen, die in
het gezinsleven den gegeven levensvorm aanvaarden, nit
die levensbron hun eigen leven leeren scheppen en aan
dien levenshaard den schoonen ernst des levens gaan zien.
En hij vindt het een aardige bijkomstigheid dat
H e r m an Robb e r s, de bekende voorvechter voor onze
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aansluiting aan de Berner-Conventie, na theoretisch geijverd te hebben voor de verheffing onzer nationale literatuur,
die vanzelve immers zal opbloeien als de stroom van te
goedkoop vertaalde buitenlandsche romans zal worden
gestuit, nu ook praktisch dit doet door zijn lezers te geven,
wat hen zoo vaak naar die vertaalde of vreemde romans
deed grijpen, dock hij nu zal geven op en top nationaal,
nl. een familieroman, het gezinsleven van tijdgenooten, van
menschen van gelijke bewegingen als wij.
Wel echt-Hollandsch is de familie: vader Jan Croe s,
de ferme directeur der Amstel-drukkerij ; moeder E m m a,
goedhartig, minzaam, zich goed kleedend onbenulligheidje,
dat evenmin buiten lievigheid kan als buiten haar glaasje
port met koekje voor den, eten ; Ru, de aankomende en
spoedig carriere makende effectenman ; Theo de knappe,
toch sjeezende jurist ; Jeanne de gevoelvolle, in geen
opzicht sterke oudste, en Noortje de langzamer, sterker
zich ontwikkelende jongste dochter, om te besluiten met
twee jongetjes bij juf boven op de achterkamer. En niet
minder Hollandsch is het huis op de Keizersgra cht, waarvan
de „zaal", de huiskamer, de trap, de gang ons zoo reeel
wordt, dat we, onder het lezen opkijkend, eigen omgeving
vreemd aankijken, omdat we immers waren in het Keizersgrachthuis ? Hoe leeft dat huis in dit boek ! „Poetry lifts
the veil from the hidden beauty of the world, and makes
familiar objects, as if they were not familiar" (S h e 1 le y).
Werkelijk, een wereld van schoonheid zit daar in dat gewone
huis — en we moisten het niet. Maar nu wet en we het.
Zeker, we zien C r o e s op zijn kantoor tobben en vechten
tegen de werkstaking op zijn drukkerij, R u en Theo met
vrienden op kamers en in kroegen fuiven, de meisjes uitgaan
met vriendinnen en flirten met jongens, en de geheele
familie een zomer genieten op Zandvoort, maar als er iets
gebeurt, dan gebeurt het thuis op de Keizersgracht, en dat
vinden we natuurlijk. Hoewel, er gebeurt niets, dan wat er in
al zulke huizen gebeurt, nl. de alledaagsche . . . . gebeurtenissen is te groot woord, onvermijdelijkheden laten we
zeggen, van het dagwerk, uitgaan en thuiskomen, gesprekjes
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en twi stj es, dat geheele, vluchtige samenleven, waaraan
dan de familiemaaltijden en vooral de huiselijke feestjes
versteviging en relief geven. Maar dat, tervvig er niets buitengewoons gebeurt, we Loch ademloos doorlezen, blij dat we
niet opgehouden worden door literaturige kwikjes en lintjes
of psychologische onthullingen, zegt ons dat het voornaamste
gebeurt n.l. het werkelijke leven.
Vooral wat pier niet gebeurt, wordt maar al te zees
gemist in veel, heel veel van zulke huizen, namelijk zielencontact. Wat zijn ze eenzaam ; van den jovialen, steeds de
zonzij zoekenden vader tot den achterlijken B a s bij juf op de
bovenkamer, wat zijn ze hopeloos eenzaam en arm in het
goede huis, waar het rijkelijk toegaat ! Toch houden ze
van elkaar, wat hen aan den maaltijd en bij familiefeesten
telkens innerlijk verheugt ; en ook heeren ze een gelukkige
familie, die immers niet te kampen heeft met ziekte, armoede,
meer dan gewone zorgen, vegetarisme, buddhisme of welke
buitenissigheid ook.
Ondertusschen is het allesbehalve een vroolijk boek.
En dat terwijl de Loon, de vorm er van zoo feestelijk is.
En wel door een onvermoeibare, juiste detailteekening en
door een ongelooflijke technische synthese. Woordkunst
wordt niet gezocht, omdat het eenig juiste woord er precies
op tijd van zeif komt. En door dat eenig-juiste woord
leven de dingen, leven ze. Dat je aan zee heel anders
tennist dan in de stad, het wordt in het voorbijgaan zóó
overtuigend gezegd, dat ook de niet-tennisspeler dit nu
Bens voor goed weet, en door eventueele eigen omgekeerde
ervaring zich deze wetenschap niet zou laten. ontnemen.
En hebben we niet alien wel eens een zilveren bruiloft
meegemaakt Neen ; want als we deze zilveren bruiloft
lezen, bemerken we dat wij op de meegemaakte hoogstens
zagen wat er in ons hoekje gebeurde, terwijl van deze
zilveren bruiloft we alles meemaken, ongelooflijk alles wat
er in die oude en jonge gasten, van het begin tot het
eind omgaat. En oef! als we deze zilveren bruiloft achter
den rug hebben, kijken we triumfantelijk van het boek
op en lachen „waar zijn nu de heeren die weten dat het
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realisme dood is ! Haha, het realisme dood, ja, het nagemaakte, maar het echte is onmisbaar als literatuur". En
toch, hoewel, neen, omdat het zoo edit is, maakt de lezing
van dit boek stil, weemoedig, zielsbedroefd.
1k houd niet van deze menschen, noch van den de
zonzij zoekenden fermen vader, noch van den listig-handigen
R-u. enz. enz., tot zelfs niet van de zoo trouwe Juf. Hun
eenzaamheid noem ik misdadig — niet omdat ze eenzaam
zijn, wie is het tegenwoordig niet in toenemende mate 1)
— maar omdat ze daaraan braaf wennen. 1k weet : het zijn
allemaal „beste" menschen, stuk voor stuk beter dan ik b.v.,
maar ik vind ze toch geborneerd. Ze zijn goedhartig, joviaal,
geestig soms, in levenstechniek behoorlijk onderlegd en
ruim voorzien van de bij iedere gelegenheid passende
gevoelens — maar ze weten van geen ironie, ze kennen
zichzelven niet. Ze nemen zichzelven eens nooit bij hun
fermen of lieven neus. Ze willen niet, zouden zelfs niet
weten wat ze moesten willen. Ze doen alles correct, zelfs
als Theo met de meld gaat trouwen doet hij het correct,
en als de ferme J a n, door zijn gevoel overmeesterd, op
Oudejaarsavond niets doet dan ietwat afgeslepen vaderlandsche vloeken zeggen en herhalen, vloekt hij nog correct
— maar ze weten niets van het wonder, ze zien nooit den
hemel geopend of de hel gapende. Neen, ik kan het niet
helpen, ik wil heusch niet den eersten Steen werpen, ik wil
ze zelfs waarschuwen dat als hun de oogen eens opengaan
ze zullen schrikken : dat ze precies zoo slecht zijn als ik b.v.,
maar toch v66r hun de oogen opengaan vind ik ze al te
geborneerd.
b
Doch zit ik me niet dwaas op te winden ? Wie weet
of de schrijver niet een stille dock daardoor te wranger
ironie heeft gelegd in dien titel De Gelukkige Familie?
Wie gevoelt niet dat zijn beschrijving van moeder Emma
telkens ironisch wordt, op het hoonende of I' En laat die
familie C r o e s dan geborneerd zijn, en laat ik dat toeschrijven aan hun praktisch agnosticisme, misschien
wijt de heer Robbers dit aan hun staan buiten het
socialisme — wat heeft de schrijver Herman Ro b-
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b e r s daar mee te maken Voor hem is alleen de vraag
of die menschen zoo zijn, en of hij ze ons goed laat zien.
En ja, zulke menschen zijn er, zijn er vele, en de
schrijver heeft ze voortreffelijk geteekend — en toch,
onbevooroordeeld Als hij zoo'n hollandsche familie
— gelukkig al dan niet — had willen teekenen, had hij
niet loyaal naast het ferme, de zonzij zoekend hoofd
des huizes moeten zetten een echte hollandsche Dioeder,
als het gezonde, de levensrhythme aangevende hart des
huizes 1) Want als we nu den weemoed, het tragische over
die gelukkige familie voelen aankomen, verzetten we er ons
tegen en zeggen : „ja, maar met zulk een onbeduidend,
kleinzielig, of liever zielig menschje als moeder, moest dat
misgaan, maar dat is gelukkig geen regel". En dat we
gaan redeneeren, dat mocht niet. Want tegen het echttragische redeneeren we niet ; daaronder worden we stil.
En hier redeneeren we verder : is de familie zonder religie
dankbaar Dat het antwoord natuurlijk bevestigend zal
luiden bij de oppervlakkige verlichten, verbaze na de stille
revoluties in 't geestelijke, de laatste halve eeuw doorgemaakt, geenszins — maar wie wat dieper ziet, zegt : 't is
nooit geweest en zal nooit zijn. En een episch verteller
— en Herman Robbers is een onzer weinigre kunstenaars,
die vertellen kan, lang en goed vertellen — heeft toch
niet van het tijdelijke maar van het blijvende te vertellen
Het voorbijgaande menschelijke leven aanschouwt hij, hoort
hij in alle dingen en feiten spreken zijn eigen taal en die
laat hij ons hooren door zijn het altijd doende thltailteekening — want deze blijft 's kunstenaars ridderslag, —
maar dit voorbijgaande leven-zelf aanschouwt hij als tegen
den achtergrond van het blijvende leven der eeuwige dingen.
Die achtergrond mag niet opvallen, niet de aandacht vragen,
en toch maakt de achtergrond meest de schilderij. De
epische vertelling geeft nu eenmaal niet 64n menschengevalletje, maar iets van het algemeen-menschelijke, en
daartoe behoort de achtergrond der eeuwige dingen. Zeker,
dien te geven is thans moeilijker dan ooit. En we zijn den
schrijver dankbaar dat hij er zich niet met een handigheidje
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afmaakt. Zoo'n familie Cr o e s had zulk een handig schrijver
v66r een vijftig jaren aan de koffietafel kunnen laten
debatteeren over de onmogelijkheid van wonderen of een
ander stokpaardje der moderne theologie, en nu over
Karma, reincarnatie, gemeene gratie of dergelijk geheimzinnigheidje, waarmede theosofie of calvinisme thans ook het
leegste hoofd en hart een zekere gewichtigheid verleent,
en vooral ernst, mysterieuzen ernst — maar voor zulke
handigheden is deze schrijver te reeel, te diep, te eerlijk.
Doch mag hij daarmede dien achtergrond der eeuwige dingen
nu eenvoudig negeeren ? Hij weet toch immers te goed dat
doodzwijgen nog niet dooden is ? En zij het moeilijk dit
algemeen-menschelijke thans te teekenen, de schrijver weet
het uit zijn klassieken, waarmee zijn gymnasiale opleiding
hem deed kennis maken, dat het klassieke epos er niet
minder door werd, integendeel dat juist op dien achtergrond het gewoon menschelijk gebeuren, in schitterende
details geteekend, te meer naar voren kwam.
Doch, hoewel er nog stof genoeg is, we houden op
met redeneeren, maar niet voor we volniondig erkend
hebben dat De Gelukkige Familie een buitengemeen knap
boek is, waarmede wij den schrijver en onze literatuur —
en wie weet ? ook de tegenwoordig ons vertalende buitenlandsche — van harte geluk wenschen. En dat het meer
dan een knap, dat het in zijn soort een groot werk is
blijkt wel hieruit dat als we het neergelegd hebben, we het
blijven lezen in onze gedachten. Telkens keeren we er toe
terug. Zetten we onzen politieken bril op dan zien we in
J an Cr o es geteekend het bankroet van het praktischongodistische liberalisme, trots zijn zich goedhoudend en
de zonzij zoekend optimisme toch onherroepelijk ten doode
geteekend. Zetten we dat ding of en lezen we de eindnoot :
„het vervolg op dezen roman is getiteld „Een voor een",
dan gaan we fantaseeren dat die gesjeesde, met de meid
getrouwde Theo misschien als socialist nog wel terecht
zal komen en onze sympathie zal vragen dat de listigslimme R u zich nog wel heel rijk zal gokken en heel
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conservatief, om dan, wie weet I' to buitelen ; dat de lieve
Jeanne enz.
En dat zijn Loch wel echte boeken, die ons zoo vasthouden, zelfs al stemmen ze ons droevig.
De Vlaamsche oogst is ditmaal gering.
Een, Mei van Vroomheid van Maurits S a b b e is zeker
een aardig boekske. Brugge is er in met Minnewater en
Gruthuze, het gemoedelijk stadsvlaamsch, zoo goed passend
bij het zich klein houden van huisjesmelkende renteniertjes,
is er in, en ook is er in de stille liefde van den organist
Free voor zijn buurmeisje Bethji e. Zijn oom, verstokt
celibatair, krijgt daar plezier in, want door dit huwelijk
wordt zijn tuin, waaruit die van de weduwe, de buurvrouw, nu een hap neemt, vierkant ; en de buurvrouw en
hij samen krijgen er plezier in, nu ze van elkaar merken
hoeveel „huzetjies" ieder wel heeft „en de reste", en nu
ze optellen hoeveel de jongelui m.ettertijd zullen hebben.
Tot ineens — Bethjie in een klooster wil ! Free doet
bedroefd afstand van zijn liefde — en och, ze hebben er
al zoolang met hun gedachten omheen gedraaid, dan nemen
de oudelui het door de jongelui versmade trouwplan over,
voornamelijk om den tuin, „de huzetjies en de reste".
Zeker, een aardig vertellinkje, maar vergeleken bij
S a b b e 's vorig prachtwerkje] De Filosoof van het Sashuis
— S a b b e heeft ons nu eenmaal daarmede verwend, en
het is zijn schuld dat we dit niet zoo spoedig vergeten —
wat slap in de lendenen, wat zoetelijk en gemaakt.
Dit zullen we niet zeggen van Piet van Assche 's
schetsenbundel Het Doode Land. Want deze Heimathkunst
die ons in negen schetsen vertelt van arme, zwoegende
heilanders en van in platte weelde zwelgende polderboeren
is — evenals zijn vorig hier ook besproken boek Marcus
en Them — wat men noemt „ruig werk". Neen, maar nog
toe, zoo gedurfd-realistisch ! Doch ja, 't is wel kranig werk,
en van die aardige kwajongens, als het slotschetsje in
Rakkers geeft, zouden we gaarne meer zien. Maar het
bgeheel — en tot dezen indruk werkt zeker mede de infame
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druk, zoodat het voor den schrijver geraden schijnt
niet meer in Vlaanderen dock in Nederland nit te geven
— maar het geheel schijnt wat ouderwetsch, herzeggen
van wat al zoo dikwijls, en goed, en vooral door de Vlamingen goed, gezegd is.
En voor herzeggen leent zich de literatuur niet en zij
is voor niets zoo bang als voor cliché. Want zij ziet het
leven altijd nieuw, elke zon en elk mensch nieuw, en
daarvoor het eenig-juiste woord zoekend, maakt ze de taal
ook nieuw, en het beeld en de geheele atmosfeer, en dan
eerst gevoelen wij wat het voor ons leven beteekent : een
rijke literatuur te hebben.

LEESTAFEL.
De Makassaren. — Herinneringen uit mijn diensttijd als
controleur B.B. op Zuid Celebes. — Lezing, gehouden door
J. Tideman .... Haarlem, N. V. Dr. en Uitg. zaak
,,Insulinde" (1909).
Deze brochure moge in veler handen komen !
In de eerste plaats in die der aanstaande Indische bestuursambtenaren, wien op verschillende wijzen, maar steeds met ern'st
en nadruk, de les wordt voorgehouden : ,,zonder liefde en toewijding
is geen goed besturen mogelijk".
Dan van de „hervormers", die alles van wetten en voorschriften
verwachten. De heer T i d e m an geeft een treffend voorbeeld, hoe
in zijne afdeeling met veel overleg, na veel voorbereiding, langzaam
aan, dessaloemboengs werden opgericht : in het eerst twee als proef,
toen zes ; eindelijk, eenige jaren later, waren er 31, met instemming en inedewerking der bevolking. Die loemboengs (dorps-rijstschuren) werkten prachtig ; het aanvankelijk wantrouwen tegen de
„nieuwigheid" was overwonnen. Maar . . . .
Het ging nu in eene afdeeling naar wensch, dus volgde verder
ingrijpen van overheidswege: deze weet immers het best wat
goed is voor de bevolking. Er kwamen „lastgevingen" om overal
zulke schuren op te richten : en het ligt voor de hand. dat een
ambtenaar, die niet den schijn wil op zich laden dat hij geen oog
voor de belangen des yolks heeft, die lastgeving ten uitvoer brengt.
„En wat was het gevolg ?" vraagt de heer Tideman (131. 27):
„Dat daar, waar de bevelen met de meeste gestrengheid
werden gegeven, de loemboengs bet minst gedijden. De bevolking
richtte schuren op en bracht eene zekere hoeveelheid padi in, maar
de werking van de loemboeng was nihil. Men kwam niet (padi uit
de schuren) leenen, en men meende het best te doen door maar
lijdelijk of te wachten. Het heette dan, dat in zulke streken
gebleken was dat er geen behoefte aan padischuren met het
omschreven doel bestond, en men vergat daarbij dat, indien de
zaak anders ware aangepakt, er zeker een heel ander resultaat zou
zijn bereikt. En zoo is het ook met andere zaken" . . . .
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Och, dat men dit wat meer bedacht, en de struikjes van goede
bedoelingen tijd gunde om tot krachtige boomers op te groeien ;
dat men toch afkeeriger steeds werd van schijnvertoon, van fraaie
regelingen, alleen op papier ! Onze Indische onderdanen zouden er
w61 bij varen.
De brochure van den beer Tideman moge eindelijk ook in
handen komen van Nederlanders, die of een overdreven gewicht
hechten aan de adviezen van personen die immers zelf in India
geweest zijn, Of, tot een ander uiterste vervallend, meenen dat zij
wel over moeilijke Indische quaesties kunnen meepraten al weten
zij van Indische toestanden niets, wanneer zij hun „gezond verstand"
maar laten werken.
Dat ,,gezond verstand" dient toch, zouden wij meenen, geleid
te worden door kennis, onverschillig waar deze verzameld is.
„Men hoort veelal over Indic zooveel volslagen nonsens debiteeren,
dat men de onkunde van het groote publiek met India wel kan
verklaren", zegt de heer Tideman (bl. 8). Het moge, hopen wij,
een unicum zijn dat, naar hij uit zijne ervaring mededeelde, een
Nederlandsch onderwijzer niet eens wilt waar Makassar zoo ongeveer lag, — men stuit telkens, ook bij hooggeplaatsten in den
laude, op onbegrijpel&e onkunde, zelfs van elementaire zaken ;
wat hun echter niet belet, met een beroep op het gezond verstand,
daarover te redekavelen.

E. B. K.

Methodologisches and Philosophisches zur ElementarMathematik von G. Ma n n o u r y. Priv. Doz. an der Universitat zu Amsterdam. Haarlem. P. Visser Az n., 1909.
Aan een deskundige zou het, mean ik, gemakkelijk vallen over
dit werk een heele reeks artikelen te schrijven. Daarmede zou hij
echter aan de meeste lezers van „O. E." geen genoegen doen.
Eigenlijk is het niet een boek, waarvan de beoordeeling hier t' huis
behoort. Om niet onbeleefd tegenover den auteur te zijn willen wij
er nogtans jets van zeggen.
Reeds in de inleiding tot zijn boek betoogt de Hr. Mannour y,
dat de zekerheid der mathematische waarheden zeer betwistbaar is.
De grondbegrippen, welke op mathematisch gebied voorkomen, zijn
onbepaald en betrekkelijk. Neem b.v. het begrip eenheid. Noch in
de uitwendige, noch in de innerlijke ervaring treffen we jets aan,
waarvan we kunnen zeggen, dat het werkelijk een eenheid is. Bij
nader toezien blijkt alles, wat we als eenheid opvatten, zich bij
andere dingen aan to sluiten, en dus een fragment to zijn. Daaruit
blijkt hoe gebrekkig, hoe nevelachtig het begrip der eenheid is.
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't Is jammer, zou ik zeggen, dat de Hr. Mannoury de voortreffelijke Logika van Prof. S i g w art niet bestudeerd heeft. In dat
geval

zou

hij bespeurd hebben, dat er aan den empirischen oor-

sprong van het begrip eenheid getwijfeld kan worden. Eenheid is
een elementair en dus ondefinieerbaar begrip. Wij verwerven het
door te letten op wat we doen, als we onderscheiden en verbinden.

stroom onderscheiden we land en water.
We kunnen onze aandacht vestigen op die twee voorwerpen. Maar
we kunnen ook letten op datgene wat we doen, als we zoo het een
van het andere afbakenen. Deze reflexie, deze zelfbeschouwing
van het ik in zijn geestelijke werkzaamheid verschaft ons begrippen
van onderscheid, identiteit, gelijkheid, eenheid. De inhoud van wat
we onderscheiden is velerlei en wisselend, maar het onderscheiden
zelf is steeds een en hetzelfde. Wat we van jets anders onderscheiden wordt daardoor, evenzeer als dat andere, als een gesteld,
als een naast een ander een. Zoo worden de begrippen een en twee
geboren, zoo wordt de grondslag der oneindige reeks van getallen
verworven. Een eenheid is ieder objekt van het denken, dat van
eenig ander objekt wordt onderscheiden. Wij makers het tot een
eenheid door het daarvan te onderscheiden. Het begrip dapperheid
kan evengoed als een gulden of een paard als een eenheid worden
opgevat. Daarvoor is het enkel noodig dapperheid ).v. van roekeloosheid te onderscheiden. De grondverrichting van het denken
bestaat in het onderscheiden en samenvatten van door ons gestelde
eenheden. Daar wij die verrichting op iederen inhoud kunnen toepassen, is all es telbaar. Daar ons denken, als wij er onze aandacht
op vestigen, tellen blijkt te wezen, zijn de wetten van het getal
tevens wetten van het denken.
Het onderscheid tusschen concrete en abstracte getallen is nu
gemakkelijk aan te wijzen. Een abstract getal : 3, 7, drukt enkel
verschil uit, geen overeenkomst. Een concreet getal : 3 paarden, 7
guldens, drukt behalve bewustzijn van verschil tevens bewustzijn
van gelijkheid uit.
Onjuist is het te meenen, dat de abstracte getallen door abstractie van de concrete natuur der getelde dingen worden verkregen, dat het getal 2 b.v. in het bewustzijn geboren wordt door te
letten op de overeenkomst tusschen twee klokslagen, twee muntstukken, twee sterren en twee begrippen. Het zijn niet de twee
in getal zijnde dingen, het is de reflexie op ons scheiden en verbinden, de reflexie op de synthese van iets en iets anders in het
bewustzijn, waardoor de voorstelling 2 ontstaat. We kunnen de
synthese over weer termen dan 2 uitstrekken, voortgaan in ons
Aan den oever van een
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bewustzijn van de eene eenheid tot de andere en de vroegere
schreden telkens samenvatten : zoo komt met het tellen de wet van
het tellen tot ons bewustzijn en bespeuren wij, dat volgens een en
dezelfde wet de reeks der getallen geheel vrij tot in het oneindige
kan worden voortgezet. Het is de eenvormige wet der getalsvoortbrenging en niet de ervaring, welke het besef van een oneindige
getallenreeks in ons doet oprijzen. Natuurlijk worden we bij dat
doorloopen van de getallenreeks gesteund door de telwoorden of de
cijferteekens.
Op grond van dergelijke beschouwingen kunnen we ons moeielijk
vereenigen met wat de Hr. M a n n o u r y in zijn merkwaardig en
van veel geestesinspanning getuigend bock neerschrijft : „Wenn
dies aber so ist und wir auch in uns selbst nichts wahrzunehmen
vertu (igen, das dem Begriffe eines wirklich Einzelnen geniigt, so
muss auch der mathematischen Einheit, welche doch nur ein Produkt
unseres Geistes sein kann, dieselbe Grundeigenschaft von Unscharfheit und Relativitat anhaften, und ist es uns nur moglich in der
Mathematik eine scheinbare Exaktheit hineinzulegen, indem wir
das Mangelhafte des Einheitbegriffes so viel wie moglich vergessen,
es so viel wie moglich ausser Acht lassen".
Op grond van dergelijke beschouwingen kunnen we ons nog
minder vereenigen met de bewering van Rousseau „que l'etat de
reflexion est un etat contre nature et que l'homme qui medite est
un animal deprave". Als de mensch van reflexie verstoken ware,

zou hij niet kunnen tellen, evenmin dus optellen, vermenigvuldigen
v. D. W.
enz. en met den aap op eene lijn staan.
Dr. J. V ii rthei m. Herinneringen aan Hellas, 1909.
Zonder uitgeversnaam op den titel verschijnt dit boekje.
Alleen voor zijne vrienden heeft dus de schrijver zijn boeiende
Gidsartikels tot een bundel vereenigd ? Op gevaar of van beschuldigd to worden, dat ik vrijgevigheid beantwoord met indiscretie,
wil ik wel verraden dat belangstellenden zich daze Reisherinneringen kunnen aanschaffen bij den boekhandelaar de V r o e d e,
Trans to Utrecht.
Het is de Mekka-reis voor een Hellenist, zulk eene reis naar
Griekenland, die in ooze dagen nog niet geheel en al tot een banaal
nummer in 't Cook's programma is gedegenereerd, al ontbreken op
de Acropolis de al to bekende geruite Waterproofs helaas zelden.
Het is eene Mekka-reis, ook in dien zin dat zij die thuis bleven
den teruggekeerden reiziger willen hooren getuigen. En in die
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begeerte dreigt den verhaler geen gering gevaar. De „heilige
plaatsen". Hoe licht verlokt hare beschrijving of tot geestdriftigheid, die pas aan de schrijftafel is ontstaan, Of tot geleerdheid
die zelfs den vakgenooten niet welkom is ! Voorzeker wie deze
en dergelijke gevaren aan Hellas-beschrijvingen verbonden eenigszins van naderbij kent, zal genieten bij de lectuur v.n dr. V ii r theims zeer doordachte „Herinneringen". Want het is een fijn,
soms zelfs een pikant genot, dezen ernstigen en zeer belezen
Hellenist het land der belofte to zien naderen ; eerst aarzelt hij,
bijkans wantrouwend als een, die bij diepgaande en veelzijdige
studie meermalen ervaren heeft, hoeveel conventie er ligt in de
bewondering van het zoolang en op zooveel toners bewonderde ; maar
straks geeft hij zich over, door de onweerstaanbare macht van het
aanschouwen overwonnen en tot getuigen en verhalen gedwongen.
Dengenen, die vroeger ook zelf hebben geflaneerd op de
kaden van het lachende Nauplia of hebben neergezeten, in stillen
eerbied verdiept, op de Delphische Parnassoshelling, die ook zelf
op Corfu Nausik a a, of aan de hand van den profetischen D o r pfe 1 d op Leukas de voetstappen van 0 dyss e u s hebben gezocht,
beloof ik genotvolle uren, wanneer zij aan hun haardvuur onder
leiding van Dr. V ii rtheim hunne zwerftochten nog eens herhalen.
Hij zal het hun zeker vergeven, indien ze soms zonder zijne
autoriteit een oogenblik afdwalen. Wij, philologer, zijn nu eenmaal boekgeleerden : de literaire studie, die voor ons zelf het reisgenot levendiger en dieper maakt, kan wel eens voor hen die
naar ons luisteren de taak wat verz waren. Ik wil dan ook niet

ontkennen dat van tijd tot tijd de geleerde schrijver dezer reisschetsen meer door klassieke en moderne herinneringen, historisch
en literair, wordt overstelpt, dan dienstig is voor de aandacht van
zijn hoorders. Maar straffeloos verzuimt men het luisteren Kier
niet lang. Immers Dr. V ii rtheim is een man die de dingen met
een eigen oog ziet, een reiziger met sterke impressionabiliteit, een
verhaler die niet spreekt over dingen, tenzij ze hem door het hart
zijn gegaan, en een philoloog die oud-Hellas liefheeft met oprechte
— niet met verblinde liefde.
Een zij ner rein-anecdotes sluit de schrijver met deze woorden :
„Sinds dien zeventienden dag van Mei leg ik elke brochure over
„geen Grieksch" of „wel Grieksch" ongelezen ter zijde". Het zou
een schoone belooning voor Dr. V u r theim zijn, indien hij van
velen dit getuigenis mocht hooren : ,,Zulk een boek als het uwe is
het beste pleidooi voor „wel Grieksch"".
K. K.
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DE DUDE BUITENPLAATSEN VAN BATAVIA
DOOR

S. KALFF.

Het zou eene belangrijke bijdrage zijn tot de kennis
van de zeden en gebruiken uit de twee eerste eeuwen van
het Nederlandsche gezag in lost-Indie, bezat men zooveel
bronnen voor de beschrijving en afbeelding van oude
Indische buitenplaatsen als dat met die voor de oud-hollandsche het geval is.
Talrijke plaatwerken met beschrijvenden tekst hebben
de herinnering bewaard aan die „playsante hofkens" of
statige buitengoederen, waar het voorgeslacht zich eene
landelijke ontspanning zocht, waar menig staatsman kon
zeggen, gelijk H-u ygens van zijn Hofwyck :
— 'k ben hier om. 't Hof te wycken.
Met Indie echter staat het geval anders, en schaarsch
zijn de gegevens waaruit valt op te maken in welke omgeving de vroegere Hollandsche generaties in Indie zich
bewogen, zoo in de stad als op het land. Het leven, dat
daar voorbijging in die reeks van deftige perceelen langs
de Bataviasche grachten, en in de „thuynen" buiten de
stad, het huiselijk leven van vroegere Europeesche geslachten
op Java, is als een gesloten boek gebleven.
Evenwel zijn eenige prive brieven bewaard geworden,
welke een vluchtig licht werpen op den „ommeslag" van
O. E. X 3
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een aanzienlijk Indisch huishouden, en meerdere afbeeldingen welke ons zoo'n „thuyn" aanschouwelijk maken.
Zoo aan de Hollandsche buitenplaatsen de voorrang moest
worden toegekend ten aanzien van huiselijkheid en gezelligheid, van kunstzin en architectonische sieraden, van zorgvuldig onderhoud en sierlijken, vaak popperigen aanleg,
de Indische buitenplaatsen wonnen het van gene wat betreft
de mime afmetingen der huizen en de forsche, tropische
plantenvormen daaromheen. De afbeeldingen in OostIndischen inkt van verscheidene dezer laatsten waren te zien
op de Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam in 1883. Er
beyond zich daar eene groote verzameling teekeningen van het
oude Batavia en andere vestigingen van de 0.-I. Compagnie ,
te samen 128 stuks. Waarschijnlijk werden ze vervaardigd voor
den gouverneur generaal Reinier de Klerk (1777-1780)
en kwamen na diens overlijden in het bezit van zijn vroegeren
pupil, Mr. J. C. M. Radermache r, raad van Indie en
eersten voorzitter van het Bat. Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen. Toen deze op de terugreis naar 't
vaderland door muitende Chineezen werd vermoord, gingen
ze over in handen van zijn broeder te Vlissingen, en het
feit dat diens huis, ter gelegenheid van de omwenteling
van 1787 geplunderd werd, kan de aanleiding geweest zijn
dat de verzameling uiteen raakte. Doch op de tentoonstelling
van 1883 kwamen die teekeningen als het bezit van drie
verschillende personen weer bijeen.
Op sommige daarvan kwam de naam voor van Johannes
R a c h, majoor der artillerie, als teekenaar, en daar de stip
van behandeling in verreweg de meesten geheel dezelfde
is, mocht hij vermoedelijk ook als de maker der overigen
beschouwd worden, voor zoover 't origineelen waren. Men
vond daaronder de afbeeldingen van de huizen en tuinen
van de gouver-ne-urs generaal Jeremias van Riemsdij k
op de Tijgersgracht, Reinier de Klerk op Molenvliet,
en P. A. v. d. Parra op Weltevreden , van de heeren
Hendrik van Stocken, K. F. Severin en W. H. van
Ossenberg op den weg van Jacatra, het „speelhuis" (dat
den vaderlandschen tuinkoepel verving) van A. van Ha ft e
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aan het strand te Tandjong Priok, den tuin van den heer
Hilleg e r s aan den weg van de post De Ketting , voorts
een gezicht van het huis „Kormandels Wijk" buiten. de
Utrechtsche Poort, van het landgoed Tandjong West, dat
reeds twintig palen boven Batavia lag, van den directeur
generaal (later gouverneur generaal) W. A. Alting aan
den weg van Goenong Sari, enz.
Door Valent ij n, H e y d t en anderen. weten wij dat
de Bataviasche notabelen reeds vroeg buiten de hoofdplaats
hunne „thuynen." aanlegden, waar zij van eene andere
omgeving konden genieten dan die binnen eene met wallen
en poorten voorziene stad. „Men moet zich", zegt eerstgenoemde schrijver, „schoon wij dat met den gemeenen
Batavischen naam maar thuinen noemen, niet verbeelden
dat het maar thuinen zijn : want men heeft er de schoonste
huizen bij die men wenschen kan, en die de fraaiste in de
stad niet behoeven te wij ken, behalven dat zij ook van een
groote uitgestrektheid in opzicht van 't land zijn."
Inderdaad, er was hier iets meer dan. een. Amsterdamsch
theetuintje met een optrekje, of zelfs dan een buitenplaats
aan den Amstel, wat uitgestrektheid betreft. Er waren
perceelen bij die mijlen gronds besloegen, nog verbreed
door de aanhechting van belendende landerijen waarop
kiappertuinen werden aangelegd, of die als proefvelden
dienden voor de cultuur van koffie, cacao, kapok en dergelijke. Men vond die „thuynen", met somtijds de afmetingen
eener landelijke onderneming, rondom de stad, buiten de
vijf poorten, en verderop aan den weg van Depok, Jacatra,
Angkee, Tangerang, de Maronde, enz. Sommige aanzien.lijken waren er op bedacht zich een lustverblijf aan het
zeestrand te bouwen , hun buitenplaats kwam rechtstreeks
aan de baai van Batavia uit. Zoo deed b.v. Jeremias
van Riemsd ij k , die zij ne twee naast elkaar gelegene
„thuynen" aan den Antjolschen weg had aangelegd. De
gouverneur generaal Jo a n n e s Camphuis, (An nog
dichter bij de zee te zijn, koos zich zijn b-uitenverblijf
midden daarin, nl. op het eilandje Edam, waar hij huis en
tuin naar den Japanschen trant fatsoeneerde (hij was her-

332

DE DUDE BUITENPLAATSEN VAN BATAVIA.

haaldelijk opperhoofd op Desima geweest) en er behagen
schepte in het bijeenzamelen van schelpen en zeegewassen.
Ook een zijner opvolgers, A d r i a a n V a l k e n i e r, had
zijn buitenplaats aan den Antjolschen weg ; en de bevaren
poeet J an de Marre gaf hoog genoeg op van het snoer
van buitenplaatsen langs dezen weg, toen hij in zijn gedicht
Batavia een denkbeeldigen tocht in en om de stad beschreef.
„Welaan", zong hij, aan dit punt gekomen :
Welaan, het roer in lij, laat nu het speeljacht drijven,
Wij willen 't achoon Antjol met al zijn zwier beschrijven,
All' zijn Paleizen, all' zijn Hoven, hier verspreid,
Die 't hoofd verheffen met een glans van majesteit,
Beschouwen van nabij, daar ze in de zilte plassen
Zich spiegelen, waaruit ze onlangs zijn opgewassen,
0 rijke keten, zo volmaakt in zijn verband,
Zo prachtig uitgestrekt langs 't nieuw gewonnen strand,
Zo breed beschouwd door uw bekoore lijke dreven !
Gij kunt Groot Javaas Stad een schooner aanzien geven,
Enz.

Zooveel had eene buitenplaats aan zee vO6r boven
eene landwaarts in gelegene, dat men er het gezicht genoot
op eene destijds drukbezochte ree, dat men er de zeebries
nit de eerste hand had, en tevens de pasgevangen zeevisch.
Zooveel had ze tegen, dat de uitdampingen van dat „nieuw
gewonnen strand" geen gering gevaar opleverden. De weg
met het kanaal daarlangs liep oostwaarts van Batavia, en
rechtdraads op het fort Antjol uit. Dit laatste lag op het
punt, waar het gelijknamige kustriviertje in zee uitmondde ;
er lag daar eene kleine bezetting onder kommando van
een sergeant. De weg en het kanaal waren als 't ware
gecopieerd naar een vaderlandschen grintweg met trekvaart daarneven ; de buitenplaatsen reiden zich daarlangs
over den ganschen afstand. In dezen aangeslibden grond,
door den neerslag van de Java Zee gedurig nog verbreed,
tierden welig de tropische vruchtboomen, de pisang, kokos,
pompelmoes, mangga, doerian, nangka enz. Schaduw was
er overvloedig, en telkens kwam een andere „thug n" to
voorschijn, met hier en daar in de verte de spiegel van
een kalme zee, blinkend als een gladgewreven metalen schild.
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De duitsche kroniek- en plaatsbeschrijver Hey d t
noemde dezen wandelweg „eine der un.vergleichlichsten
Promenaden". Tusschen den weg en het zeestrand strekte
zich nog een breede alluviale kuststrook uit, het Slingerland, waar eveneens onderscheidene „thuynen." gelegen
waren; en dit, verhaalt Heydt, was een van zijne geliefkoosde wandel- en jachtterreinen gedurende zijn verblijf
te Batavia. Hier dwaalde hij met zijn schetsboek langs
heg en steg, telkens een ander landschap „affkonterfeytend" hier ging hij in de strandbosschen ter jacht op
wilde varkens, die er talrijk waren, ofschoon de dichte
struweelen die jacht vaak belemmerden hier deed hij zich
op den terugkeer te goed aan visch of oesters. Deze laatsten werden er gekweekt aan groote klipsteenen, die opzettelijk voor dat doel in zee gewenteld waren; het vleesch
was malsch en blank, en de smaak, wanneer ze met peper
bestrooid en met limoensap bedropen waren, overtrof volgens hem, dien van hollandsche en engelsche oesters. De
inboorlingen vulden er hunne kano's mee en brachten dit
zeebanket alsdan te Batavia ter markt, waarbij ze op
teemenden langgerekten toon hun marktgeschreeuw lieten
hooren (volgens He ydt's spelling) :
Oeuster ! Oeuster !

das Mandge gilt ein Quartgen !

In de strandbosschen van het Slingerland hielden zich
ook tal van apen op, en wanneer een hunner door het
schot des jagers gedood of gekwetst was, dan (schrijver
aanschouwde het zelf) werd hij door de overigen bij de
achterpooten gevat en ijlings in het dichtst van 't woud
gesleept. Niet anders handelden onderscheidene inlandsche
stammen bij hunne gevechten tegen de troepen der Comp.,
ofschoon met eene betere transportwijze. Voorts kon men
hier jacht maken op patrijzen, snippen, duiven, waterhoenders en ander gevogelte. Kolossale vleermuizen waren er
ook, soort van gevlerkte katten die fel konden bijten. Een
volwassen man had zijne armen zoover mogelijk uit te
breiden, wilde hij hun vlucht meten van de eene vleugelspits tot de andere.
Gevaarlijker dan deze kalongs, dan apen en wilde
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zwijnen waren de krokodillen. Nooit zag men vraatzuchtiger monsters dan deze, en hunne vermenigvuldiging werd
nog begunstigd door het bijgeloof der inlanders. Op hunne
geknobbelde, ijzerharde ruggen schampten de kogels af;
hunne onbewegelijkheid en donkergrauwe kleur veroorzaakte, dat de wandelaar hen dikwijls eerst zag wanneer
hij reeds dicht bij • hen was. Doch dan schoten ze op
hunne korte, maar krachtige pooten ook met snelheid
vooruit, en vervolgden vaak met hardnekkigheid hun prooi.
Ten jare 1692 was 't gebeurd dat drie kortelings uit
Europa gekomen soldaten, welke buiten den Boom langs
de rivier van Batavia liepen, door zulk een kaaiman werden
nagezet, en zich slechts konden redden door op een in de
nabijheid staanden galg to klauteren.
De oude kroniekschrijver voegt er bij
„Dit is 't eerste voorbeeld dat ik ontmoete van luiden,
die door de galg behouden zijn, daar zij anders voor zoovelen doodelijk is."
Op dien vermakeLijken Antjolschen weg heerschte gemeenlijk veel vertier ; niet alleen door toedoen van de
bewoners der menigvuldige buitenplaatsen, welke zich derwaarts lieten rijden en Weer teru.g naar de stad, maar ook
door de Chineezen die zich in optocht naar hun tempel
op Antjol begaven, door het talrijk slavenpersoneel dat op
de buitenplaatsen thuis behoorde, de bevolking der inlandsche
kampongs, de vele koetsen en draagstoelen op den weg,
de vaartuigen in het kanaal daarlangs, enz. Weinig kon
het toenmalige geslacht vermoeden hoezeer deze gansche
bloeiende en levendige omgeving eenmaal zou veranderen,
verwilderen tot eene woeste en schaars bevolkte strandvlakte; hoe juist deze kuststrook in later tijd voor het
ongezondste gedeelte van heel Batavia's omtrek gehouden
zou worden; hoe de Europeanen, de uitwasemingen der
strandmoerassen ontvluchtende, hunne lusthoven verleggen
zouden naar hooger streek en deze modderbodem zich weldra
overdekken zou met kronkelige rhizophoren Wier vertakte
wortels, gelijk een levend netwerk den roof der zee terughoudend, ijverig zouden medewerken tot de vorming van
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nieuw alluvium. „Niets (aldus prof. V e t h) kan duidelijker
toonen welke veranderingen in den loop der tijden de
kustzoom langs de bocht van Batavia heeft ondergaan, dan
de vergelijking van den tegenwoordigen toestand dezer
streek met de oude beschrijvingen van den weg, die van
Batavia naar Antjol voert. H e y d t teekent ons dien weg
nog in 1744 1) als een der heerlijkste wandelingen in Batavia's
omstreken, voerende door een onafgebroken rij van bekoorlijke
tuinen met schoone landhuizen."
Zoo was het einde ; en het begin was moeizaam genoeg
geweest. Het had vele jaren na de stichting der stad geduurd alvorens de omtrek veilig genoeg was geworden om
„thuynen" aan te leggen. Het gevaar, dat zich later als
het spook van de malaria zou voordoen, kwam in den aanyang van het wild gedierte en de Bantamsche stroopers. De
Chineezen met hunne groentetuinen, hunne steenbakkerijen,
hunne suikermolens waren de voorloopers buiten de versterkingen der stad, maar moesten dan ook dikwijls het
gelag betalen. De oude kronieken staven overvloedig het
feit dat er in den omtrek van Jacatra ohm bgenoeg kaaimans, rhinocerossen, slangen en tijgers waren om voor
ettelijke Bataviasche grachten en wijken den doopnaam
aan de hand te doen. De eersten, de kaaimans, hielden
zich niet enkel om, maar ook in de stad op. Toen de gouverneur generaal Carpentier eens van de jacht naar het
fort terugkeerde, en reeds bij de stad gekomen, zijne paarden
liet drenken, werd een daarvan door een krokodil gegrepen
en meegetrokken naar de diepte. De „lijfschut", die op den
rug van het dier zat, had nauwlijks den tij d zich te laten
afglijden en uit de voeten te maken. De verscheurende
hagedissen bewoonden zelfs de gracht van het historische
kasteel van Batavia, zooals blijkt uit de aanteekening :
„Op 10 Aug. 1641 is in de buytengracht, tusschen de
punct (bolwerk) Amsterdam ende het casteel, een groote
met ettelycke cleyne jonge caymans gevangen ; oock had
een soldaet in de moerassige ruychte een nest met eyeren
1) Daar Hey d t in 1740 repatrieerde, is deze opgave onjuist.
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gevonden ende binnen gebracht ; d' eyeren waren van grootte
weynich minder als een ganzen ey, 't was wonder om te
sien, deselve aen stucken geclopt quamen levendige caymans
voor den dag, happende om ende weder, dat men daer
eene verslindende nature in sonde bemercken."
Ook een enkele rhinoceros verdwaalde wel Bens tot in
den omtrek der hoofdplaats. In 1661 werd door eenige
inlanders binnen de muren van het Kasteel gebracht een
„levende renocers wyf ken", dat zij in een naburig riviertje
in de modder gevangen hadden. De naam van Rhenostergracht was ten dezen beteekenisvol ; meer dan dien van
Leeuwinnegracht, aangezien het geslacht fells leo op dezen
grond niet inheemsch was. Maar de kleine diergaarde in
't Kasteel bevatte toch af en toe een exemplaar van deze
soort, waarschijnlijk afkomstig van de Kaap. Eens ontsnapte
eene leeuwin nit Naar kooi, dreef de schildwachten op de
vlucht („alzoo zy niet gewoon waren zulken vyand af te
wagten") en werd, misschien niet ver van de in aanleg
zijnde Leeuwinnegracht, door zekeren kapitein Wink e 1 e r
neergeschoten.
't Meest echter werden de omstreken der stad onveilig
gemaakt door de tijgers. De minst-gevaarlijke waren zeker
van die soort gelijk ds. Valent ij n er een zag, een gekooide n.l., die naar hij schrijft „van een ongemeene hoogte
en grootte, en van een schoone tekening was, gewoon
zijnde met een kleen hondje, dat door een gat in zij n kot
kroop, te aazen en te spelen". Het Dagh-register van het
Kasteel Batavia maakt echter herhaaldelijk melding van
tijgers, die in 't geheel niet met zich lieten spelen. Nog
een halve eeuw na de stichting der stad waren zij in den
omtrek zoo talrijk, dat er eene vrij aanzienlijke premie op
de vangst gesteld was en de inlanders ook gedurig dit
grove wild voor de pui van de generaalswoning neerlegden.
De aanteekeningen betreffen meest groote, d.i. koningstijgers, maken een enkele maal ook gewag van „een seer
grooten luypert, zynde heel zwart geschyft", d.i. met
vlekken die alleen in de zon te onderscheiden waren, de
zg. zwarte panter. In 1659 kwam een maleische hout-
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hakker verhalen „hoe den woedenden tyger in den tyd
van twee maenden al veertien van zyn volck uyt de houthackery hadde gehaelt ende verscheurt, sulcx syn volck
haer daer in 't bosch niet langer dorsten vertrouwen".
't Gebeurde dat de gestreepte moordenaar op een afstand
niet verder van de stad dan Antjol, nit een kring van
slaven die 's nachts om het vuur za gen, er een besprong
en wegvoerde. De Chineezen brachten wel eens een levend
exemplaar in het Kasteel, nadat zij het de klauwen hadden
afgenepen, en ontvingen dan een dozijn realen als premie. De
roofdieren waren soms zoo driest, dat ze een mensch weghaalden alsof 't een kamponghond geweest was, door de
omwanding van gespleten bamboe heen Welke de inlandsche
woning tot muur dient. Eene aanteekening van het jaar
1643 vermeidt :
„12 April. 's Nachts wordt buyten de stad aen de
brugh op de Heerewegh een Chinees, sooals binnen 's Nuys
te slaven lach, door een tyger door de want gehaelt ende
ten deele opgegeten."
De grassnijders, die even buiten. het Kasteel tegenover
het bolwerk Zeelandia aan 't fourageeren waren, zagen zich
door de groote sluipende katten besprongen, en de plaag
werd soms zoo groot dat er nit het Kasteel formeele drijfjachten werden gehouden. Zoo in 1644 door den lateren
gouverneur generaal Joan Maetsuyck er ," „monsieur
M a t s u k 6 r" gelijk de fransche reiziger en juweelenkoopman Tavernier hem noemde, destijds nog raad van Indie,
die met zijn ambtgenoot Salomon S w e e r s 's ochtends
vroeg met ongeveer 800 man bij zich op de tijgerjacht
ging. Daaronder waren 100 soldaten en 50 slaven , de
overigen inlanders en Chineezen „ende liepen de velden
aff, beginnende van boven onder het pavilliones velt (Paviljoensveld) naer beneden tot aen de stad, sonder eenich
levende beest te vernemen, dat te verwonderen sij, sodat
metten avont moede ende verdrietich weder binnen quamen".
Eerst tegen het jaar 1762 waren, door de toenemende
bebouwing van Batavia's omstreken, deze roofdieren genoegzaam verdwenen. Althans, het Ned. Ind. Plakaatboek ver-
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meldt onder dat jaar een besluit van den gouverneur generaal v. d. Parr a, „dat de noodzakelykheid zo groot niet
is als in vorige tyden om de Comp. langer te belasten
met het betalen der premie van 10 rijksd. voor het dooden
van een tyger in de bovenlanden, 't welk in het gepasseerde boekjaar nog 275 rijksd. bedragen heeft, en dat
men derhalven dit gebruyk soude konnen intrecken, evenals
zulks reeds ten reguarde van de renosters (rhinocerossen)
is gearresteert".
Er was echter nog een ander gevaar, behalve dat van
het wild gedierte, 't welk aan de notabelen van Batavia
in de eerste helft der 17 de eeuw de lust moest doen vergaan om zich, al ware 't ook onder den rook der stad,
een „thuyn" te stichten.
't Kwam van den kant der inlandsche land- en zeeroovers. Het nederlandsche bolwerk aan de baai van Batavia,
lag daar als een splijtzwam in het lichaam eener eeuwenoude, inlandsche samenleving ; ingeklemd tusschen de twee
Grossmachte van Java, tusschen Mataram in 't oosten en
Bantam in 't westen. Met het eerste was de beslissende
slag reeds geslagen, sedert de grande armee van den inlandschen keizer tot tweemaal toe voor de muren van Batavia
had moeten terugwijken. Maar het tweede, het sultanaat
van Bantam, was zooveel dichterbij, en eindeloos waren
de moeilijkheden, de zeerooverijen, de heimelijke en openlijke aanvallen, Welke men van dien kant te verduren had.
Het bataviasche Dagh-register maakt er ruimschoots melding
van. 't Bleef niet bij enkele individuen, naar buiten
gegaan om hout te hakken of kruiden te zoeken, die men
dood en uitgeschud vond ; geheele troepen en welbemande
flotilles liepen hier lijfsgevaar. In 1634 waren ongeveer
60 soldaten en matrozen onder een vaandrig de baai ingestevend, om aan de trust eene corvee van klipsteen- en
houthalen te verrichten, toen plotseling nit eene dichtbegroeide kreek negentien bantamsche vaartuigen, welbemand, te voorschijn kwamen. De Comp. troepen zochten
zich in hunne vaartuigen te bergen, doch bleven tot aan
de heupen in de modder van het strand steken, „daer de
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Bantammers haer met piecken, als oft schapen waeren,
doorregen hebben". Van de 60 kwamen er slechts 17 in.
het Kasteel terug, waarvan verscheidenen nog zwaar gekwetst waren.
Dit gebeurde in 't gezicht van de schepen op de ree
van Batavia — niemand zou Coen gaarne een buitenplaats
in 't Slingerland of aan het strand van Tandjong Priok
gehad hebben.
b
De toestanden moesten eerst bezinken, de stad zelve
zich eerst uitbreiden en Nederlands „mogentheyt" aan deze
kust steeds breeder kring om zich heen trekken, alvorens
de Groote Rivier van Batavia op hare buitenplaatsen
roemen kon, zoo goed als in 't vaderland Amstel en Vecht.
Het vijfentwintigjarig bestuur van Joan M a e t s u y k e r
bracht reeds veel welvaart in de kolonie, en met de welvaart vermeerderden de koetsen, de speeljachten, de huisslaven, de juweelen, de pronkmeubels — ook de buitenplaatsen. Vele daarvan ontstonden in de eerste helft der
18de eeuw, en in hunne benamingen wisselden inlandsche
talen of met europeesche, al naar de luim des eigenaars
dit bestemde. Tusschen de hoofdplaats en Kampong Makasser las men op de gewitte pijlers langs den weg zulke
namen als Landshiitte, Soeka Liati, Rustenburg, Ons Genoegen,
enz. De vaderlandsche Zichten waren er zoo goed vertegenwoordigd als de vaderlandsche Lusten ; slechts de samenstellingen van die namen verschilden. Men kon Loch bezwaarlijk verwachten pier b.v. een Kooizicht to zullen ontmoeten omdat men er, gelijk op Voorne (Zuid-Holland), het
„riante" uitzicht had op een eendekooi.
Somtijds ontleende de thin of de geheele buurt Karen
naam van den eersten bezitter ; een gebruik waaraan nog
heden ten dage herinneren zulke namen als Gang Chasse,
Gang Chaulan, Meester Cornelis, e. a. Het „Slingerland" heette vermoedelijk naar eene weduwe, wier naam
in de Realia voorkomt, en Boutenburg naar een lid van de
familie Bouten. De Boutenburgen in Nederland waren althans
op die wijze aan hun naam gekomen. In 1794 overleed op
de indische buitenplaats van dien naam, in 72 jarigen ouder-
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dom, de directeur generaal H endr i k Br et o n, die zijn
groot vermogen naliet aan een zijner creaturen, zekeren
Moksi n. 't Was iemand van chineesche afkomst, die
vroeger voordeelig gevaren had en kassier was geweest
van de handelszaak welke Br et o n, destijds gezaghebber
van den Oosthoek, te Soerabaja dreef. 't Geval was niet
eenig ; ook de raad van Indie C haste lein legateerde
zijn landgoed Depok aan zijne gekerstende en vrijgelaten
slaven.
De drossaard Vin k bezat in 1735 aan. de Groote Rivier
twee landerijen, welke hij genoenid had Welgelegen en
Welgetroffen. 't Was eene combinatie haast zoo eigenaardig
als die van den ambtenaar, welke zijne beide groote honden
Staatsblad en Bijblad had gedoopt. Soetendaal behoorde aan
den oud-heemraad Rib al t, en werd in 1770 aan diens
oudsten zoon in vollen eigendom afgestaan. Er was ook
een perceel, dat den eigenaardigen naam droeg van 't Verschikte Canaal. Doch dewijl dit ter anderer plaatse met
den blijkbaar onjuisten naam. van 't Verschrikte Canaal
werd bestempeld, zoo bleef er ruimte voor de gissing dat
geen van beiden den rechten naam aangaf, en dat men
eigenlijk 't Verstikte Canaal moest lezen. Daarvoor leende
een kanaal zich immers beter dan voor verschrikken of
verschikken ; tenzij dan dat dit laatste bedoeld was in den
zin van verleggen.
Hoe de „thuyn" heette, dien de raad van Indie J a n
S c hr e u d er in 1755 in eigendom bezat in een bocht van
de Groote Rivier, bij den weg van Jacatra, wordt niet
vermeld ; doch deze buitenplaats was vooral opm.erkelijk als
de eenige, waarvan nog een plattegrond bestaat 1). De
teekening daarvan beyond zich voor eenige jaren in de
verzameling Bo del N ij enhuis te Leiden. S c hr eu der
was directeur van Suratte geweest, en werd later gouverneur van Ceylon ; in 1764 onderteekende hij met zijne ambtgenooten, de raden van Indie Ha r tin g h, Hil g er s,
Ha k s t e en en Alting een scherp geschrift, dat een aan1) H. D. H. Bosb oo m. „Een buitenverblijf of „thuyn" nabij Batavia
in de 18de eeuw". Tijdschr. voor Ind. T. L. V. 1904.
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klacht behelsde tegen de willekeur en machtsaanmatiging
van den gouverneur generaal P. A. v. d. Parr a. Het
stuk werd in gesloten convert aan Heeren. Meesters in 't
vaderland gezonden en had voornamelijk ten doel eene
nieuwe Instructie voor de Hooge Regeering in Indio vast
te stellen (waardoor dan van zelf aan v. d. P a r r a „de
bril op den neus" zou zijn gezet). 't Behoefde echter niet ;
want nog voor dat er bescheid nit het vaderland wezen
kon, kwam de landvoogd in zijn „thuyn" op Weltevreden
te overlijden..
Die van S chreuder was geen van de grootste ; de
Tji Liwong, die aan drie zijden om het perceel kronkelde,
bepaalde de grootste breedte op 120 M. ; de lengte of
diepte was ongeveer 270 M. Het woonhuis had volgens
Europeesche begrippen aanzienlijke afmetingen : 19 op 24
M. De hoofdingang leidde naar een ruim voorvertrek,
waarop links en rechts twee zijkamers uitkwamen. Achter
dat voorvertrek en de zijkamers, d.i. over de geheele breedte
van het huis, beyond zich eene groote langwerpige zaal,
24 M. breed en 7 M. diep. Daarachter in het midden
eene achtergalerij, aan de tuinzijde volgens gebruik geheel
open, en links en rechts daarvan twee verhoogde opkamers.
Uit de achtergalerij, waarvan het dak op kolommen steunde,
had men toegang tot een terras, en twin daarachter. Het
geheele huis, dat geen verdieping had, was door een breede
stoep of verhoogde loopplaats omgeven.
Rechts van het hoofdgebouw be yond zich een rij bijgebouwen : drie groote vertrekken, waarvan het achterste
tot keuken diende. Links stood het „speelhuis" aan de
rivier gelegen en met een stoep omgeven, van waar men
langs een trap in de rivier kon afdalen. Gemeenlijk bestond
het speelhuis nit een op pilaren rustend dak, met eene
balustrade of muurtje tusschen de pilaren, een gemetselden
vloer en meer dan een ingang. Het was veelal aan het
water gebouwd, en in de nabijheid lag de versierde orembaai gemeerd, Welke hier dezelfde plaats innam als het
speeljacht voor de bewoners der buitenplaatsen aan Vecht
en Amstel.
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Tusschen het hoofdgebouw en den openbaren weg lag
de voortuin. Een breede allee voerde van den ingang, die
van vier pilaren voorzien was, naar het voorterras. De
kunstige en monumentale ijzeren hekken van zoo menige
vaderlandsche buitenplaats moesten hier wel ontbreken ; in
het bataviasche Ambachtskwartier zou men niet licht de
evenknie vinden van den nederlandschen artiste ouvrier.
Van het achterterras had men het uitzicht op een 200
M. lange laan, die naar een ander speelhuis aan de rivier
voerde ; en voorts op een uitgestrekten hof, door elkander
rechthoekig snijdende lanen in nagenoeg vierkante perken
verdeeld. Langs de hoofdlaan waren steenen pilaren uitgezet Welke vermoedelijk tuinbeelden droegen. In den voortuin stonden acht van zulke beelden; waarbij men evenwel
de gedachte aan de klassieke sculptuur wel op zij kon zetten.
In dien achtertuin be yond zich ook de stal voor twaalf
paarden, met daaraan grenzend koetshuis. Voorts te midden
van een groot grasveld een vijver met gemetselde wanden,
71 op 6 M., waarin men, b.v. ten behoeve van een verfrisschend bad, met trappen kon afdalen. Midden in dien
vijver was nog een siergebouwtje opgetrokken. Aan de eene
zij de van het grasveld stood eene rij steenen gebouwen met
een zevental vertrekken, wellicht ten deele kleedkamers
voor de badgasten, ten deele vertrekken voor de slaven.
Voor deze laatsten vooral was veel ruimte noodig, want
er waren genoeg grootscheeps opgezette huishoudingen
waar het slavenpersoneel, euphemistisch „lyffeygenen", genoemd, het cijfer 100 verre te boven ging. De jonggehuwde
Cornelia Johanna van Beveren, die in 1689 te
Batavia op de Jonkersgracht woonde, had er slechts 59,
en in den brief, dien zij in dat jaar aan hare tante in 't
vaderland, vrouwe Maria S w e e r s de W e e r d schreef,
kwam o. a. voor:
„UEd. heeft versoght dat ik eens soude schryven wat
59 slaven werk doen. Nu sal ik UEd. met desen contenteeren. Drie a. vier jongens loopen agter my en myn man
als wy uytgaen, oock soo veel meyden, vyf a zes staetjonkers en staetjoffrouwen, die agter onse stoel aen tafel
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staen, 3 jongens die op de bas, viool en harp speelen als
wy aen tafel sitten. De rest van de jongens gebruyck ik
tot huyswerk, bootschappen, nayen, brejen en diergelycke
hantwercken , een past op de dranck in de bottelary, twee
a drie in de keuken, soo dat ieder zyn werck altoos heeft.
De meyden gebruyck ik tot kantnayen, werken en linnen
te maken, drie a vier passen op myn, een moet int voorhuys zitten om alle bootschappen te ontvangen, soo dat ITEd.
in het kort 't leven van de slaven hebt hooren beschryven" 1).
In aanzienlijke huishoudens klom dit cijfer echter veel
hooger, in die van raden. van Indie, landvoogden en oudlandvoogden tot 2 a 300, zoodat de buitenplaats van een
indisch groot heer wel iets had van den kraton van een
inlandschen vorst, waar een drom van dienstbaren en familieleden teerde op den zak van den algemeenen voedsterheer,
wiens staatsie zij moesten helpen verhoogen. En dit euvel
werd er in de nadagen der 0. I. Compagnie niet Beringer
op. Nog omstreeks het jaar 1785 schreef F. C. Reinier
over die luxe in slaven :
„Uitgestrekte tuinen en landen, grote paardestallen,
dubbele of drievoudige huishoudingen, (n.l. wanneer de
europeesche notabele behalve zijn huis in de stad ook nog
een of twee „thuynen" daarbuiten had) enz. enz. maken
dezelve in schyn noodwendig in de eerste families, en velen
der anderen waren verwaand genoeg om dezen hierin te
willen. volgen. Men vond bij de eersten 300 en meer slaven,
en onder de mindere 's Komp. dienaren waren vele, welke
aan 50 of 60 slaven in hunne woningen niet meenden te
veel te hebben."
Vijftig slaven, waaronder negen „speeljongens" of
„abele musicyns" bezat ook doctor Paulus V a 1 c k e n a e r,
Wiens jarenlange briefwisseling met zijn broeder C a s p a r,
hoogleeraar te Franeker, zulk eene belangwekkende bijdrage
vormt tot de kennis van het bijzonder leven der Europeanen
in Indie, in de tweede helft der 18de eeuw. Later, then
hij door voorspraak van het Oranjehuis tot gouverneur
van Ternate was benoemd, klom dit cijfer tot zeventig,
1) Dr. Schote 1. „Het Oud-hollandech huisgezin der 17de eeuw."
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maar daarvoor zat hij ook op een buitenpost, een begroeiden
vulkaan. Te Batavia zou hij, in den rang van opperkoopman,
gewis een gansch anderen staat gevoerd moeten hebben,
Wilde hij bij de overige notabelen niet te ver achterblijven.
Het zou belangwekkend genoeg geweest zijn, had een
dier notabelen hetzelfde gedaan wat Cornelia van
Bev eren deed ten opzichte van hare 59 dienstbaren (maar
die begon hare huishouding pas) : de verschillende function
gedetailleerd van een korps van 300 slaven. Ongetwijfeld
bevonden zich daaronder, evenals in een inlandschen
kraton, verscheidene handwerkslieden. Reinier betoogde
in een zijner geschriften de noodzakelijkheid tot het verminderen van „het Huysvolk tot dat getal hetgeen noodwendig mogte wezen tot bediening van hunne perzonen,
kombuys (keuken) en stal, ziende of van alle onnoodige
naaysters, kleermakers, borduurders en borduursters, timmerlieden, metzelaaren, wagenmakers, zilversmits of juweHers, in 44n woord van alle dien wydschen omslag". Doch
voor regeerende gouverneurs generaal had zulk een „omraeslag" nog eenigszins reden van bestaan, vooral sedert ze
uit de generaalswoning in het Kasteel verhuisd waren naar
eene royale huizinge op Molenvliet, Weltevreden, Tijgersgracht, enz. en daarbij een of meer „thuynen" hadden in
de buitenwijken, of den kant naar het gebergte op. Had
b.v. Johannes C a m p h u i s onder zijn slavenpersoneel
een of meer van die „zilversmits" gehad, hij had een deskundig oog over hun werk kunnen laten gaan, want hij
was zelf in zijne jonge jaren zilversmidsknecht te Haarlem
geweest. G-een zijner voorgangers was echter nog op den
inval gekomen om zich een „thuyn" aan te leggen midden
in zee, nl. op het eilandje Edam. 't Was trouwens zijn
tweede, want hij bezat ook een buitenplaats buiten de
Nieuwpoort aan den weg van Jacatra, waar hij zich een
fraai huffs aan de rivier had laten bouwen. Daar kweekte
hij allerlei uitheemsche gewassen, o. a. de Coen nog zeldzame theeheester uit China , en hield onder de vreemde
dieren een spierwitten aap, albino van zijn ras, zoomede
een tweede die pikzwart was. Die „thuyn" bevatte ook
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eene historische merkwaardigheid ; nl. een overblijfsel van
de vermaarde Maagdelyns Sterkte, welke tijdens het beleg
van Batavia door den panembahan (later keizer of soesoehoenan) van Mataram, de vijand met touwen poogde omver
te halen. De Europeesche verdedigers hadden kruit nosh
kogels meer om de Javanen te doen afdeinzen, maar zij
bedienden zich van een laatste redmiddel dat de chemisch
toebereide „stinkpotten" uit de vroegere scheepsgevechten
al tamelijk nabij kwam. Zij grepen naar de vaten der oneere, gevuld met de uitkomsten van het spijsverteringsproces, en brandden daarmee de aanvallers op de naakte
huid. Hetgeen inderdaad deze laatsten tot wijken bracht
maar tevens tot den bekend gebleven uitroep (in 't maleisch) :
„Bah ! die honden van Hollanders vechten met drek !" 1)
Camphuis kon het weten, want hij zelf had het
eerst nit de bescheiden op het Kasteel een historisch
verhaal van Batavia's beleg opgesteld. Sedert was hij herhaaldelijk als Comp. opperhoofd in de factory op Desima
opgetreden en had van daar sterke japansche voorliefden
meegebracht ; voorliefden welke hij botvierde op zijn
insulaire buitenplaats toen hij eenmaal als gouverneur
generaal was afgetreden. Op Edam had hij zich een huffs
laten bouwen, dat een japanschen daimy o waardig zou zijn
geweest. Grillig uitgesneden draagbalken, een ingebogen
dak, een vloer uit gevulde stroomatten bestaande, met
papier overspannen schuifwanden, welke geruischloos in de
sponningen heen en weder gleden, een tokonoma of verhoogde
eereplaats in het voornaamste vertrek, kakamono boven de
deuren, en wat er verder tot de sobere stoffeering van het
japansche woonhuis behoorde. Daarbuiten op het omringend
erf al de groteske motieven eener japansche horticultuur ;
dwergheestertjes en miniatu-urboompjes met in spiraalvorm
opgekweekte stammen, in rotsbrokken gevatte karpervijvertjes, door boogvormige poppenbruggetjes overspanii en,
kleine watervalletjes uit een kunstrots te voorschijn sijpelend, kolomvormige steenen lantarens aan den zoom van
1) Het onhistorische of „vercierde" van dit geval is door latere
schrijvers aangetoond.
O. E. X 3
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een lotusmeertje, hier en daar een grijnzende kirin als
tuinbeeld en wat er verder tot de „verzonne gedrochten"
der japansche fabelleer behoorde — een stukje van Dai
Nippon was herwaarts naar de baai van Batavia verplaatst.
Hier noodigde hij vaak groote gezelschappen, Welke
er zich eenige dagen achtereen kwamen vermaken, en die
hij op zijne manier „regaleerde." D. i. op z'n japansch,
wanneer het trof dat ze op een Donderdag kwamen. Dan
werd volgens vaste tafelwet de maaltijd ingeleid met een
japansch menu dat . . .. gansch niet aan alle gasten mondde.
„Ik heb," schreef Ds. V al e n t ij n, „anno 1686, daarvan
eene proeve gehad wanneer ik, pas in Indien gekomen zynde,
door zyn Edelheid ten eeten verzogt wierd, en over zyne
Japansche maaltijd uitnemend versteld stond, ziende niet
anders dan eenige kopjens met wat gekookte Ryst en eenige
Japansche vieze composten, Welker reuk my verveelde, op
tafel komen. Daar benevens moest men die spyze meest
met twee ronde lange Chineesche stokjens op zyn Japans
in de mond schoffelen, dat my al mede niet geleek ; maar
daar nog een gelukje by quam dat myn naaste buurman,
die geen stokjens had, my stil (hoewel ik het wel merkte)
van dezelve beroofde, weshalven ik genoodzaakt wierd om
my met een lepel, die er bij lag, te behelpen ; moetende
bekennen dat ik de dagen van myn levee my op geen
maaltyd be yond, daar minder eeten na myn zin was, zoo
dat ik my aan een Opperlandvoogds tafel met drooge ryst
behelpen moest, terwyl alle de anderen zeiden dat zy zeer
lekker aten ; doch men moet weten dat ik noit een liefhebber
van al die scherpe, heete, zeldzaam er uitziende en nog wonderlyker smakende en riekende Indische spyzen geweest ben.
„Zyn Edelheid Camphui s, die geen oog van my had
en my met de lepel in plaats van met de stokjens eeten
zag, zei tegen my al lagchende : Pater, waar zyn uwe
stokjens:' Ik antwoordde zyn Edelheid : myn Buurman,
wetende dat ik nog een Bhaar (dat is een nieuweling) ben,
heeft wonderlyk wel gedaan om myn onkunde in deze
wyze van eeten te bedekken door my van myne stokjens
te ontlasten, en ik, om my egter te redden, heb beter ge-
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oordeeld my van de lepel te bedienen dan aan een tafel,
daar ieder eet, ledig te zitten. Maar, vervolgde zyn. Edelheid, wat dunkt u van deze Japansche maaltyd, en van
de spyze ? Zyn Edelheid, zeide ik, het is nog te vroeg voor
my, die hier eerst gekomen ben, om daarover te oordeelen,
maar ik zal het einde van deze maaltyd eerst verwagten,
en onder 't welnemen van zyn Edelheid, dan liever myn
oordeel eerst vellen, alzoo ik in die hope leve dat wy met
deze Japansche spyze alleen niet zullen scheiden, of, zoo
dat mogt gebeuren, dan zal ik daar egter in zedigheid myn
oordeel over vellen. Gy hebt, zeide zyn Edelheid, gelyk ,
want ik weet by ondervinding then ik deze kost de eerste
maal eeten zou, dat zy my mede zoo wel niet beviel als
nu , maar daar zal egter nog wel iets op tafel komen, dat
van uwen smaak zyn zal".
Inderdaad werd de „zedigheid" van vader Valentij n
niet beschaamd, want na 't afnemen van die japansche
„composten" kwam er nog overvloed van gerechten uit de
hollandsche keuken op den disch, waaraan hij zijne bekomst kon eten. De omstreken van Batavia leverden Coen
nog overvloed van wild op, de zee om het eiland Edam
overvloed van visch, en aan vaderlandsche delicatessen,
voor zoover ze zich naar een warm klimaat lieten overvoeren, was bij het toenmalige drukke scheepvaartverkeer
zelden gebrek. „Dog", teekende de gemoedelijke predikant
in zijn relaas nog aan, „ik droeg wel zorg van nooit weer
op een donderdag by zyn Edelheid Camphuis te komen,
vreezende dat ik weer drooge ryst zou moeten vooraf eeten ;
daar ik niet sterk voor was".
Ca m p h u i s legateerde bij zijn dood dit tot eene
japansche buitenplaats hervormde eilandje Edam aan den
directeur generaal (later gouverneur generaal) Joan van
Hoor n, die ook mongoolsche voorliefden bezat, maar meer
ten aanzien van de menschen zelve (hij was, niet zonder
schade aan zijne reputatie, een groot Chineezenvriend) dan
wat de volkseigenaardigheden betrof. Zoowel hij als zijn
schoonvader Willem van 0 ut ho o r n zochten hunne
ontspanning liever onder de belommerde daken van die
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vermaarde gracht, Welke vele jaren lang als de meest
aristokratische wijk van het oude Batavia gold, waarvan
de dichter eenmaal zingen zou :
De Tygersgracht, waarop Batavie mag roemen,
En zich om dit sieraad de pronk van 't Oosten noemen,
Werd van ons eerst beschouwt, daar zy, zo ryk bevrucht,
Een reeks Paleizen trots doet stygen in de lucht
En prijkt, ten einde toe, met schoone Bouwjuweelen,
Wier Witte muuren en doorwrochte kapiteelen,
Verrykt en opgesierd met lystwerk en festoen,
Beschaduwd door een dreef van eeuwig lentegroen,
Den geest des vreemdelings verbaazen door dien luister.

Ook de andere indische landvoogden hadden hunne
landelijke retraite meer land inwaarts gevestigd. C orne lis
Sp e elm an b.v. had de zijne aan den weg van Jacatra,
en die volgens H e y d t (doch Heydt's spelling is weinig
te vertrouwen) Badenburg genoemd. Abraham van R i eb e e k zocht zijn vermaak op Tanah A bang, dat destijds
gerekend werd op een afstand van 7 a 8 mijlen van Batavia
te liggen. Volgens Val ent ij n was hij een groot liefhebber van paarden en reed dikwijls naar dezen b-uitentuin, „hebbende dan gemeenelyk een Cavalcade van ettelyke slavinnen, die op Ezels reden (dat niet onaardig
stond) agter zich". Hendrik Zw a ardecroo n, die ook
in paarden liefhebberde, vertoefde bij voorkeur op zijn
landgoed Kadoeang, waar hij ook stierf. In een zijner indische novellen maakt W. L. Ritter van deze plek gewag ;
een der incidenten van zijn verhaal gebeurt „vacir het
groote Chineesche graf, even voorbij de overblijfselen der
poorten van het land Kadoeang, vlak aan den elfden paal
op den weg van Batavia naar Tangerang". Als het landgoed van Reinier de K l e r k wordt Grogol genoemd;
Ar y Huysers verhaalt echter dat zijn gewoon verblijf op
Molenvliet was, waar meer gouverneurs generaal hun stadsdomicilie gehad hadden. Hij stierf daar in 1780, in den
ouderdom van bijna 70 jaren; zijn lijk werd „na den
gebruyke uyt zyn tuyn gebragt naar het Kasteel, waar
uyt hetzelve op den 4 Sept. op eene statige wyze in de
Hollandse Kerk te Batavia is bygezet".
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Later kwam Grogol in het bezit van den heer
P a r v é. De predikant S. Roord a van Eysinga genoot
hier meermalen de indische gastvrijheid, destijds nog „in
fleur", en gaf de ligging aan als ongeveer twee uren ten
zuiden van de stad. Reeds de tocht daarheen was een
genoegen. Voordat men aan Tanah Abang kwam zag men
aan de linkerzijde het Koningsplein met vele fraaie gebouwen, aan de rechterzijde een uitgestrekt vlak veld dat,
wits in den regentijd, aan vaderlandsche weiden herinnerde.
Dan, voorbij Tanah Abang, voerde de belommerde weg
langs de buitenplaatsen Daalzigt, Laanhof en Japan; verderop
langs rijstvelden en klappert-uinen. Op Grogol gekomen kon
men zich ontspannen met jagen, wandelen, paardrijden,
biljart- en kaartspel. „Mijne moeder was gaarne te Grogol",
schreef Roord a. „Zij verbeeldde er zich in Gelderland
te zijn en beyond er zich, wegens de gezonder lucht die
men er inademt, veel beter dan te Batavia".
De reiziger Stavorinus vertoefde er tijdens het leven
van de Klerk, en schreef dat de landerijen, die bij het
perceel behoorden, zich over een afstand van twee uren naar
den kant van het gebergte uitstrekten. Deze werden door
den eigenaar verhuurd voor een bedrag gelijkstaande aan
een tiende gedeelte van de opbrengst.
Gustaaf Willem baron v. Imhoff had zich zijn
buitenplaats nog veel hoogeropgezocht, nl. op Kampong
Baroe, het latere Buitenzorg. De Realia doen vermoeden
dat hij in 1735, als raad van Indio, een ander en dichterbij
gelegen buitengoed op Tanah Abang bezat. Omtrent het
eerste vermeldt dezelfde bron, onder dagteekening van 10
Aug. 1745 :
„Werd een gedeelte van het landschap Campongbarer
afgegeven ter dispositie van den heer generaal van I m h o ff, op de door zijn Edelheyt voorgestelde condition."
Het duurde echter tot 1750 alvorens Heeren Zeventienen in 't vaderland dien afstand bekrachtigden, en in
dat jaar geraakte v an Imho ff ook metterdaad „buiten
zorg", nl. op 't kerkhof. Het land werd toen aan zijn opvolger Jacob Mossel gegund voor 5500 rijksd., en behoorde
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sedert tot D a e n d el s' tijd, tot den „overneem" der opvolgende landvoogden.
Doch zoo ver en tevens zoo hoog zocht de oudere
generatie hare verpoozing niet. Meest in den naasten
omtrek der stad legden zij, en de verdere notabelen van
Batavia, hunne „thuynen" aan, die volgens Valent ij n
„een groot cieraad aan de liuiten-stad" gaven, en van 6
tot 10.000 rijksd. waard waren. 't Geschiedde in een tijd
waarin het absenteisme op verre na zoo algemeen niet was
als tegenwoordig, waarin zoovele gouverneurs-generaal op
hun post stierven en raden van Indie zich eene landelijke
retraite schiepen alvorens den dienst der Loffelijke Compagnie vaarwel te zeggen.
Die tijd viel samen met de dagen, waarin de bij honk
gebleven Hollander zijne weelde vond in eene mooie
buitenplaats en da,dr zijne verpoozing zocht instede van in
eene groote reizigerskazerne, ergens in Italiê of Zwitserland.
Er waren Coen nog geene stoombooten om de Ni,j1 op te
varen, of, dwars door de Alpen heen, naar de Eeuwige
Stad te stoomen. De menschen hadden er pleizier in op
hun eigen kluiten te zitten, in hun eigen hof te wandelen,
in hun eigen vijver te visschen, in hun eigen jacht te
varen. Waren er gasten, men bracht hen ,bij de fezanderie
en de voliere, bij de bloemen, de zwanen en de goudvisschen, bij de grot met zeegewassen en het kabinet met
kevers en kapellen, op het jachtveld en op de vinkebaan.
Er werd gekolfd, gekegeld en gehengeld ; 't laatst, maar
niet het minst, gegeten en gedronken.
Zulke tradities bracht de op Java verplaatste Hollander met zich ; geen wonder dat zij ook in hunne buitenplaatsen de vaderlandsche begrippen van bouwkunst en
tuinaanleg gaarne huldigden. De indische tuinsieraden,
levende en doode, Welke door de beschrijving en de platen
van Heydt's Schauplatz von Afrika and Ost-Indien tot
onze kennis zijn gekomen, zouden ergens aan de Vecht of
de Rotte evenzeer op hun plaats zijn geweest ; en de
inrichting van een indisch landhuis, gelijk die in een brief
van den gouverneur-generaal Jeremias van Riemsd ij k
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aan zijn zoon in Nederland wordt beschreven, verschilde
van die eener hollandsche hofstede hoofdzakelijk door de
grootere afmetingen.
Het is aan dezen vreemdeling, Johann Wol ffg a n g
H e y d t, dat wij de meest uitvoerige beschrijving danken
eener aanzienlijke bataviasche buitenplaats, en de afbeelding
tevens. NL die van den gouverneur generaal A d r i a a n
Valk enie r, aan den Antjolschen weg.
De naam daarvan wordt niet vermeld ; alleen dat als
symbolische figuur de valk, in verband met den naam
V a 1 k e n i e r, er op weer dan e4n punt te zien. was. De plaats
kon dus gevoegelijk Valkenburg, Valkenstein, Valkenhof,
Valkenlust of dergelijken naam gedragen hebben. Echter
kwam de valk niet voor in het wapen van dezen Valk en i e r, gelijk de jachthoorn in dat van Joan v. Hoorn,
de haan in dat van M a t t h e u s de H a a n, de drie mosselen in dat van Jacob Mosse 1, het zwaard met afgebroken punt of kroon in dat van H e n d r i k Z w a a rdecroon.
Valk enier had aan H e y d t, die als korporaal in
het leger diende, en van wiens bekwaamheden als teekenaar en bouwkundige de landvoogd partij wenschte to
trekken, opgedragen eenige schetsen en planteekeningen
van zijn „thnyn" aan den weg naar Antjol te maken.
Daarvan trok H e y d t weder voor zichzelf partij. Steeds
gewoon copy te houden van wat er nit zijne handen
kwam, voegde hij de duplicaten dier teekeningen bij zijn
portefeuille-voonaad, bij de afbeeldingen welke hij gedurende zijn diensttijd op Ceylon vervaardigd had, om er
later zijn Schauplatz mee to verluchten.
Op die wijze zijn tot ons gekomen de wel onvolledige,
maar althans historisch getrouwe afbeeldingen eener oude
bataviasche buitenplaats, waarvan de wedergade alleen onder
de oostindische-inktteekeningen van majoor R a c h, en
wellicht pier en daar in een familie-archief nog to vinden is.
De gouverneur generaal A driaan Valk enier stamde
uit een amsterdamsch regeeringsgeslacht. Er zat een
Valk enier in de burgemeesterskamer tijdens Joost van

352

DE OUDE BUITENPLAATSEN VAN BATAVIA.

den Vondel daar werd binnengeleid om zich zijn ontslag
als suppoost aan de bank van leening te hooren aanzeggen.
Zijn vader, Mr. Pieter Ranst Valkenier, was secretaris
en schepen der hoofdstad, tevens bewindhebber van de
0.4.-Comp., terwijl mede tot zijn maagschap behoorde die
burgemeester Gilles Valk enie r, van Wiens heftig en
twistziek karakter zulke onstichtelijke proeven voorkomen
in de gedenkschriften van den schepen Hans Bont emantel.
Door zich een „thuyn" aan den Antjolschen weg te
stichten, schiep hij zich tevens verscheidenheid van gezichtspunten, want zijn perceel besloeg eene aanzienlijke oppervlakte en kwam aan de achterzijde uit op de baai van
Batavia. Voor de diepte van het terrein, van den weg af,
geeft H e y d t, ofschoon de juiste maat zich niet meer
herinnerend, ongeveer 228 roeden op. Voor aan den weg
was het afgepaald met eene rij pijlers ',van gebakken steen,
en staketsel daartusschen, voorts met een „speelhuys"
waarin zich de inrijpoort beyond. Wanneer men deze
gepasseerd was zag men, afgeperkt door net geschoren
heggen, een voorterrein beplant met vruchtboomen, en
lanen van kanarieboomen. Een rustpunt voor het oog
vormden de beide tuinbeelden daartusschen : meer dan
levensgroote figuren van kampioenen met schild en zwaard,
staande op sierlijke voetstukken. Het woonhuis lag dieper
in, te midden van geboomte. Voor de deur een trap of
drempel, halfrond en een paar treden hoog; voorts zes
steenen pilaren, Welke het dak van de voorgalerij ondersteunden. De grond was hier bevloerd met plavuizen ;
de deur, ouderwetsch van makelij, versierd met verguld
lofwerk. Aan weerszijden daarvan bevonden zich twee
ramen.
Dit was geenszins de gevel van een paleis ; ook
behoorde deze „thuyn" niet tot de schoonste van den
Antjolschen weg, en niettemin, verzekert de duitsche
schrijver, het was hier alles in een klein bestek zoo weelderig en kostbaar ingericht als men dat van de positie
des bezitters verwachten kon.
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Buiten, op de flanken van het huis, stonden twee
groote vogelhuizen. Ze zouden een sieraad voor menige
europeesche diergaarde geweest zijn, want 't waren gemetselde gebouwen van twee verdiepingen, door gevlochten
koperdraad in onderscheidene compartimenten verdeeld.
Ze waren bekroond door kleine achthoekige torens, op de
wijze van een lantaarn aangebracht, en eveneens van koperdraad voorzien. In deze mime volieres had de landvoogd
honderde, eigenqk duizende vogels van diverse pluimage
bij eengebracht , hun aantal wordt met ongeveer drieduizend
opgegeven. hit alle oorden van den Archipel, en ook van
de verafgelegene buitenkantoren, van Japan tot de Kaap,
waren ze met de schepen der Comp. hier aangebracht : de
bontgevederde papegaai der Molukken nevens het sierlijke
perkoetoet-duifje van Java, de pronkzieke pauw uit de
hoogstammige wouden van Sumatra bij den weinig minder
pronkzieken argusfazant van Malakka, het zeldzame witte
rijstvogeltje in een kooi met het drukke, groene perkietje,
de praatzieke effen-zwarte beo in scherpe tegenstelling met
den schitterenden paradijsvogel van Nieuw-Guinea. Het
was er een stage wirwar van dooreenschietende kleuren,
een ged-urig gezwatel uit veelstemmige vogelkelen. Welke
vorst in Europa kon zijnen gasten, welke zoologische tuin
zijnen bezoekers zulk een levend en volledig beeld van de
westersche vogelwereld toonen, als deze landvoogd dat kon
ten aanzien van de tropische 1'
Bij het woonhuis lag een vierkante vijver met gemetselde beschoeiing, en rondom eene fraaie balustrade, die
scholen vreemde visschen herbergde. Men kon zich van
hunne glanzige kleuren, hunne zonderlinge vormen steeds
van nabij overtuigen, want zoodra er eenig lekkerbeetje
in het water werd geworpen, kwamen ze bij dozijnen aanzwemmen. Midden over dezen vijver lag een brag, die naar
een tuinhuis of paviljoen leidde dat op gedraaide en in
marmerkleur geschilderde pijlers rustte. Het plafond daarvan was evenzoo geschilderd , het gebouw had ruimte genoeg
om tal van gasten to herbergen wanneer de avondkoelte
het genot verhoogde van een maaltijd buiten de muren van
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het woonhuis. Zag men uit dit open paviljoen of pendoppo
naar de andere zijde, dan opende zich daar een breede
laan met een paar marmerkleurige lantaarnpalen aan den
ingang en in 't midden een strook grasveld, Welke laan
uitliep op een fontein, en daarachter zich weder voortzette.
Regelmatig aan weerskanten stonden levende groene piramiden ; daartusschen en daarachter allerlei siergewassen,
met aloe's, rozemarijnstruiken, enz. De limoen- en oranjeappelboomen vormden er geheele lanen. Gelijk op nederlandsche buitenplaatsen was ook hier de bodem bedekt
met een gevarieerd plantenkleed, in verschillend dessin en
kleurschakeering aan.gelegd ; 't scheen wel als had men
zich de horticultuur van een amsterdamsch Roosenburch of
Amstelru,st ten voorbeeld gekozen.
Wat de fontein betreft, in het middelpunt van vier
bloemparterres geplaatst, hierop had de werkman nit het
bataviasche Ambachtskwartier zijne kunst eerst recht geoefend. Het middenstuk werd gevormd door de beschilderde zinkfiguren van Adam en E v a onder den paradijsboom, waarboven de waterstraal nog ongeveer dertig voet
hoog opsprong. Op de vier hoeken daaromheen waren kleine
tritonsbeelden aangebracht, die uit hunne verschillende
attributen het water tegen den boom spoten. Nog verder
buitenwaarts verhieven zich op gemetselde postamenten
vier kapitale bloemvazen. Het geheel zou eene „deftige
vertooning" gemaakt hebben, ware 't niet dat het oudtestamentische groepje te klein, te onaanzienlijk zich voordeed bij een dertig voet hoogen waterstraal. Verderop
beyond zich een tweede vischrijke vijver, door vazen en
bloemperken omgeven, terwijl de rand van de balustrade
daaromheen bestoken was met allerlei „zee-rariteyten", aan
de stranden der Java-Zee opgediept. Men zag er versteende
zwammen en takken, zeegewassen die nu eens de menschelijke hersenwindingen en dan weer het menschelijk ingewand nabootsten, andere zoo fijn als gesponnen glas,
miniatuurboompjes van bloedrood koraal, de sierlijkste
plantenvormen naast de gedrochtelijkste klompen, waarop
zich, toen ze nog op den bodem der zee rustten, allerlei
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schelpdieren hadden vastgezet. De luim der zeegoden had
hier tal van vormen gewrocht gelijk ze ook op de aarde
voorkwamen, maar tevens scheen deze onderzeesche scheppingskracht de aarde te willen overschitteren, zooveel
verscheidenheid in kleur en vorm was hier teweeggebracht.
Zoo ergens, dan overtrof hier de natuur de kunst.
Achter dezen met zeegewassen versierden vijver zag
men een berceau van witgeverfd latwerk, waarboven een
vergulde valk zweefde. Dan volgden een paar terreinen
voor de teelt van moesgroenten, te midden waarvan zich
verhieven twee zeer hooge piramiden, gegolfd, van witgeverfd latwerk vervaardigd, eindigend in een vergulden
'mop waarvan een vlag uitstak. Eerst achter deze moestuinen ontwaarde men de grens van het gansche domein:
de zee.
Opmerkelijker dan fontein en piramiden was het grotwerk, door een chineeschen twin-architect vervaardigd, dat
niet ver van den zeeoever tusschen twee hooge tamarindeboomen was opgericht. Het behoorde tot de orde van
mongoolsche liefhebberijen om bergen in miniatuur te
knutselen en die met allerlei kleine terreinvoorwerpen :
boomen, huizen, pagoden, trappen, enz. te decoreeren.
Menige europeaan had zulk een tuinversiering van chineesche
makelij in zijn hof staan, en de werkman vond hier een
kostelijk materiaal in de groote koraalsteenen, waarop de
golven der zee reeds aan den arbeid waren geweest : fantastisch uitgestulpt, met grillig gevormde spitsen en uithollingen. Daarvan liet zich iets maken. Het eigendommelijk
chineesch vernuft kon zich hier botvieren ; ook had het
op deze plants een complex van gesteenten tot stand
gebracht, waarvan bijkans iedere klomp, iedere uithoek
eene bijzondere steenformatie vertegenwoordigde, de brokkelige zijden doorgroefd met smalle slingerpaadjes, met
bochtige trapjes die tegen het gevaarte omhoog kronkelden
en weder door poppenbruggetjes overspannen waren. Voorts
waren de flanken van deze kunstrots bestoken als 't ware
met hier een klein chalet, daar een fonteintje, ginds een

356

DE OUDE BUITENPLAATSEN VAN BATAVIA.

piramide, een kapel, een woonhuis of een blokhuis in
miniatuur.
In het midden van deze rococo-formatie was een poort
vrijgelaten, en daarnaast een huisje tegen den rotswand
geplaatst, met een tuintje er voor. In het tuintje een vijvertje,
in het vijvertje weder een grotwerkje : zoo wilde het chineesche
opvatting. Dit grotwerkje droeg een kleinen draak, uit
wiens opgesperden muil het water met een dun straaltje
to voorschijn kwam en weder in het vijvertje plaste.
Zoo Valk enier zelf de aanwijzingen had gegeven
voor de constructie van dit waterwerk, en voor het andere
met de Adam en Eva-groep, wellicht dat hij daarbij zijne
amsterdamsche heugenissen had geraadpleegd, b.v. die aan
de fonteinen in het Oude Doolhof op de Looyersgracht
(waarvan sommigen de stichting aan een Chinees toeschreven)
waar op een grotwerk van schelpen en uitheemsche gesteenten -Sr i nckenbrink's groep van Bacchus en Ariadne
stond, waar de waterstralen uit de kannen en hoornen van
bacchanten sprongen, terwijl de groote fontein omringd
werd door verborgen waterpijpen. N.1. door de z.g. „bedriegertjes," waarvan het heette dat ze „de gapende vrouwluyden veeltyds met haar uytspruytende koele waterstralen
van onderen als nuchtere kalveren doen hippelen, dat de
ommestanders vermakelijk is."
Bij het indische waterwerk was een kloof tusschen
twee bergwanden overbrugd, en vormde een soort van rotspoort. De slingerpaden en de afmetingen der onderdeelen
waren ruim genoeg om den bezoeker toe to laten tot op
den top, en overal ontmoette deze bij zijne bergbestijging
de figuurtjes van dieren en menschen , de rots „grimmelde"
van Leven, naar 't scheen. Langs een der paadjes kwam
men aan een speelhuisje, en hooger op aan een oud vervallen slot, dat eene voormalige sterkte geleek. Slingerplanten wonden zich om deze kunstmatige rotsmassa en
plooiden hunne buigzame twijgen naar iedere indieping,
ieder uitsteeksel. Chineesche dwergboompjes, die slechts
luttel gronds behoefden om wortel to schieten, waren in
de met teelaarde gevulde holten geplant, en de slaven van
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Zijn Edelheid hadden moeite genoeg om de groeikracht
dezer voortwoekerende gewassen te beteugelen en te zorgen
dat de natuur hier de kunst niet de baas werd. De indruk
door de afwisseling van kleur en vorm, door de verscheidenheid van figuren en terreinvoorwerpen, door het samenkleven van levend groen en dood gesteente, was als van
een dichtbevolkt hoekje ergens in een berglandschap.
Boven het oude slot stond nog een huisje met een
paal daarnaast, die op zijn top eene overkapping droeg ;
onder die overkapping ping een klokje. 't Moest een hermitage in het gebergte voorstellen, want een poppetje in
de conventioneele kluizenaarspij was er bij genet. Maar het
enge bergpad naar deze kluis des vromen leverde gevaarlijke
punten op — welnu, dan verzinnelijkte deze constructie
alleszins het smalle en moeilijke levenspad dat tot 's menschen
zaligheid voert. Bunyan zelf zou voldaan zijn geweest
over deze voorstelling uit „eens pelgrims reize naar de
eeuwigheid".
Aan den voet van den berg beyond zich nog een groep
h-aisjes, waarlangs een naar verhouding breede weg liep,
hier en daar met stee pen trappen geplaveid en een poort
aan 't begin. Voorts een miniatuur-riddergoed met torentjes
en vijvertjes, de laatsten uit kleine, met water gevulde
rotskommen bestaande ; met levende gewassen, die in den
vollen grond wel beter nit de kluiten zouden zijn gegroeid,
hier echter, waar hun leven aan een paar voet aarde hing ,
klein en dwergachtig bleven zoo moest men ze juist
hebben. En nog behoorde de chineesche schaar duchtig
in ranken en bladeren te knippen, wilde de evenredigheid
tusschen huis en plant, tusschen kunst en natuur bewaard
blijven. Immers, men was in een land waar tropische groeikracht op den top van zoo menige tempelruine wel een
geheel kreupelbosch te voorschijn had gebracht, en de zware
trachietblokken uiteengewrongen, eenmaal door de handen
van devote Hindoe-Javanen saamgevoegd.
Zoo klein de vijvertjes ook waren waarin dit besnoeide
loof zich spiegelde, ze waren nog door vernuftig aangebrachte borstwerinkjes en balustraden omgeven ; ook door

358

DE DUDE BUITENPLAATSEN VAN BATAVIA.

de figuurtjes van menschen en dieren, welke rechtstreeks
uit het land van Liliput schenen to komen. Elders trof
men het verkleinde beeld van een chineeschen toren, en
daarbij een groepje dwergbamboe ; voorts een in den klipsteen uitgehouwen trap, die naar een fortje leidde ; daarboven weer gebouwtjes : woonhuizen, herbergen, winkels,
enz. In de aarde, welke op het topstuk van dit gevaarte
was aangebracht, wortelden boomen van eene afmeting als
behoorden ze tot eene alpenflora, en Loch, in verhouding
tot de lager groeiende plantenvormen waren 't woudreuzen.
Daar stond ook Neptunus in zijn schelp, die op twee dolfijnen rustte ; een Neptunus van 9 Rijnlandsche voeten
hoog, zonder den drietand. Het beeld en zijne attributen
waren slechts uit hout gesneden, maar alles was rijkelijk
verguld. Het gansche grotwerk verrees uit een vloer van
gebakken steen, waarvan de buitenlijn door in- en nitspringende bochten een symmetrisch beloop had, terwiji
het bovenvlak met arabesken was ingelegd.
Gewis behoorde dit alles tot eene twijfelachtige orde
van kunst, tot een oud-modisch schoonheidsbegrip. Maar
dat ook elders, op de „buitencomptoiren" der Comp., vermogende lieden en regeeringspersonen behagen vonden in
zulke opgesmukte en gekunstelde tuinsieraden getuigt
Valentyn, waar hij in zijne Beschrijving van de Kaap
de Goede Hoop als verrukt stilstaat bij de hofstede van
den landdrost Joannes M e y e r. In een van die gerekte
en gewrongen uitweidingen waarvan hij het geheim bezit
en waarbij hij, volgens Busken Huet's opmerking, het
slot van zijn eigen volzin niet vinden kan, ontboezemt
hij zich :
„Men komt dan in de schoonste wynbergen, en van
daar in 2 of 3 byzondere thuynen, yder om het fraaiste die
men ergens ziet daar omstreeks, en waarin men de keurlijkste vrugten, bronnen, met een vyver in 't midden van
een bloemthuin, een groote menigte van allerley cierlyke
piramides van Aloe, keurlyke bloemen en allerley zeldzame
planten en gewasschen die men bedenken kan, in zulken
groten menigte en zo cierlyk byeen, in zulken klein stuk
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land zeer geestig en bekoorlyk heeft weten te schikken,
waartoe een onvergelykelyk speelhuis van laurierbomen,
met een konstige berg aan wederzyden, zeer vernuftig gemaakt, en een grot van allerley mineraalsteen, waarin men
honderderley verwen ontdekt, te zamen gezet, nevens een
groot getal van allerley bloemen, die er tusschen beyden
uitschieten, een groot cieraad toebrengen, behalven dat de
holen en kloven van dezen valschen berg nog met allerley
fraaje porcelyne beelden, dieren, torens, enz. vervult, en
zoo fraai opgeschikt zijn dat alien, die deze plaats zagen,
bekennen moesten in zulken klein begrip noit zooveel
fraais byeen gezien te hebben".
Hier gaf derhalve kaapsche smaak of wansmaak aan
indische niet veel toe , de landdrost Joannes Meyer
en de gouverneur generaal A d r i a a n Valk e n i e r waren
ten dezen kleermakers van 6ene naald.
Zoo de kalkformaties van Java's noordkust het voornaamste materiaal hadden geleverd voor het chineesche
grotwerk in den tuin des laatsten, ook elders in zijn hof
was daarvan partij getrokken. Want de zitbanken onder
de beide tamarindeboomen, die dezen „valschen berg" flankeerden, waren eveneens van koraalsteenen bijeengemetseld.
Het achterste gedeelte van den tuin daalde niet rechtstreeks
in zee af, maar was door een gemetseld terras beschermd
tegen het knagen van den waterwolf. Of liever, daar dit
strand voortdurend aanslibde, hier was een grens gesteld
tusschen twee elementen. Het murmelen en ruischen van
het water, de diepe stem der zee zette aan dit „playsant
hof ken" nog meer bekoring bij. Vooral wanneer de vloed
kwam opzetten en de golven in de voegen en holten van
het brokkelig gesteente speelden, verscherpte zich die toon
en meende men het verre geklater van een waterval te hooren.
Het uitzicht van hier was fraai, en strekte ver. Recht
voor zich uit ontwaarde men enkele eilanden, die als groene
kransen op het water schenen te Brij ven , aan de linkerhand de reede der stad, aan de rechter Tandjong Priok,
den eersten vooruitspringenden landhoek beoosten Batavia.
Dit was een terminus voor de spelevarende orembaaien ,
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tevens een oord waar ettelijke notabelen zich landhuizen
gebouwd hadden. J an de Marr e, die met zijn schip
Heesburg dit punt zeker wel Bens gepasseerd was, zong er van :
't Vermaaklijk Tangjonpree, dat wij daar ginds beschouwen,
Met vruchtplantadien en prachtige gebouwen,
Met lustwaranden van aanminnelijken zwier,
Strekt tot een uitvlucht aan den vrijen Batavier.
Als hij in 't Speeljagt, op de gladgekemde stroomen,
Zijn oogen weidende langs groenbeplante zoomen,
Dees hoek bestevent.

Weinig voorzeker dachten de thuyn-eigenaars van
dien tijd, dat deze plek eenmaal het tooneel zou worden
van eene bedrijvigheid, die de bedrijvigheid der timmerwerven van het eiland Onrust („waar 't eeuwig onrust is")
verre zou overtreffen dat hier een reusachtige binnenhaven in de kust zou worden uitgegraven, naar buiten
beschut door kapitale zeehoofden; dat ontzachlijke steenmassa's, ontwoekerd aan de trachietrotsen van Merak,
voor deze havenwerken herwaarts zouden worden gevoerd
en dat, waar in hun ti.jd de maleische kano of de arabische
schoener voor anker lag, eenmaal het groote moderne
stoomschip met stalen trossen aan eene gemetselde kade
zou liggen vastgemeerd.
Voor dit strand, op eenigen afstand van den zeeoever,
stonden in onregelmatige gelederen honderde bamboestaken
in het water, waaraan de fuiken der inlandsche visschers
bevestigd waren. Dikwijls wezen ze ook de plek aan waar
groote koraalsteenen in het water waren neergelaten, aan
welke de oesters hun broed afzetten. Voor den europeaan
in zijn „speelhuys" had dit tafreel zijne eigendommelijke
bekoorlijkheid. Hier dobberde een visscherschuitje op den
effen vloed, daar ontplooide een chineesche jonk de matten zeilen, ginds stevende een der fluiten of jachten van
de E. Comp. oostwaarts, naar de „kruidige Molukken".
Even v6Or de lijn van den horizon teekenden zich of
eenige der eilandjes, welke de baai van Batavia beschutten:
Vader Smit, Leiden, Alkmaar, enz. Teekenachtig vertoonden zich tegen de gloedrijke lucht de brooze bamboehutjes,
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door de inlanders boven den zeespiegel opgericht : niet
anders dan vier overeind staande bamboes, lang en buigzaam, verbonden door een dwarsschot als zitplaats, en
daarboven een atapdak. Daar zat de visscher, zoo onbezorgd als een dessaknaap in zijn goeboek 1), en loerde op
het geschubde watervolk, totdat hij plotseling zijn verraderlijk net omhoog heesch. Finks kwam zijn kameraad
dan in een uitgeholden boomstam aanzetten, zijn kunsteloos
vaartuigje behendig met den schepriem voortpagaaiend en
om de randen van den totebel sturend, waarna hij met
een schepnetje den buit in zijn kano overbracht. De zee
was hier te ondiep dan dat hare getande en gevinde
monsters er het jachtveld onveilig zouden kunnen maken;
en tot op zekeren afstand van de kust werd in de rivier
Antjol, welke hier uitmondde, nog zeevisch gevangen,
doordien het brakke zeewater bij vloedtij landwaarts
opstuwde.
't Gebeurde wel dat het turend oog van den bataviaschen notabele vergast werd op eenig kluchtig schouwspel ;
wanneer b.v. de bamboestutten onder de zitplaats der visschers, met inlandsche zorgeloosheid onbeproefd gelaten,
na jaar en dag eindelijk vermolmden, zoodat bij het ophalen
van het net, wanneer de zwaarte daarvan eenige krachtsinspanning vereischte, het gansche brooze samenstel met
den visscher er bij halsoverkop in 't water plofte — en
een homerisch gelach nit het „speelhuys" weerklonk.
Men wist wel, de Maleier zwom als een waterrat,
haalde niet eens een nat pak (bij haast volkomene ontstentenis van kleederen) en de bezweken bamboes vertegenwoordigden luttel waarde.
V a 1 k enier s buitenplaats was ter zij de afgepaald met
heggen, waarbinnen nog vele vruchtboomen en siergewassen
stonden, allen verzorgd door een talrijk slavenpersoneel
onder een europeeschen opziener. De belendende perceelen
waren door hem aangekocht voor later gebruik, b.v. om er
klappertuinen van te maken, tevens weiland voor het vee.
1)

Bamboehutje op staken, van waar de inlander de wacht houdt

over zijn rijstveld.
O. E. X 3
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Op een daarvan stond het wachthuis van de hellebaardiers,
die de vergulde karos van Zijn Edelheid moesten escorteeren wanneer hij zich nit de generaalswoning in het
Kasteel naar dit buitenverblijf begaf, en weer terug. In
beide domicilies verried zich zijne liefhebberij voor vogels,
want ook in zijne woning binnen de historische sterkte had
hij kooien hangen met kanarievogels, die nit het vaderland
ontboden. waren.
Elders in dezen ruimen hof be yond zich de loods voor
het personeel uit het Ambachtskwartier, dat hij voor al
zijne liefhebberijen, zijne timmer- en metselwerkjes behoefde.
Voorts had hij een afzonderlijk biljartpaviljoen laten bouwen,
soort van italiaansche loggia. De „mandador" over de slaven
(Zijn Edelheid had ze bij 't honderd, en tegen inkoopsprijs)
had hier mede zijn logies ; dock stond deze titularis altijd
beneden den hofmeester, die vaandrigsrang had. Onder een
afdak stolid een gelid groote watervaten ; want dewijl het
welwater nit dezen grond, door de onmiddellijke nabijheid
van de zee, overal brak was, zoo moest het water om te
drinken en te koken met schuiten van elders worden aangevoerd en in zg. tempajan's bewaard. Verschillende bijgebouwen dienden tot keukens, slavenkwartier, magazijnen,
privaten, badkamers, enz. Aan het eind van dit blok bijgebouwen stond een huis van drie verdiepingen, met een
balustrade boven de kroonlijst, en midden in een watertoren. hier beyond zich een groot reservoir waarheen het
water door machines werd opgeperst, om daarna door
looden pijpen te worden afgevoerd naar de fontein met de
Adam en Eva-groep en de overige waterwerken. De koepel
boven dit reservoir diende tot uitkijk ; men genoot er van
een uitgestrekt vergezicht, zoowel naar 't noorden, waar
de spiegel van de Java Zee in 't felle tropische zonlicht
blikkerde, als landwaarts, waar in de deinzige verte de
Blauwe Bergen zich met teere omtrekken afteekenden
tegen het firmament. De bovenverdieping van dit gebouw
was versierd met verschillende perspectiefschilderijen, de
onderste met een fraai grotwerk en fontein. Deze laatste
-werd bekroond door eene vrouwenfiguur op twee dolfijnen
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staande, omstuwd als 't ware door beelden welke waterstralen uitspoten. Andere beelden, levensgroote, stonden in
de nissen der muren. Daarvan was V a 1 k e n i e r een liefhebber , zelfs in zijn receptiezaal in 't Kasteel had hij
tusschen de deuren zes imitatie-grenadieren met gepresenteerd geweer staan. Alleen, dewijl de marmergroeven. van
Java's zuidkust Coen (gelijk thans) nog ongerept waren en
dewijl hem geen italiaansche kunstenaars ten dienste
stonden, moest hij zich behelpen met den groven beeldsnijder uit het Ambachtskwartier. En wat het materiaal
betreft, zijne grenadiers waren van hout, daarna vorschriftsmilszig opgeschilderd.
Een kanaal, dat in zee uitmondde en tweemaal was
overbrugd, scheidde dit complex gebouwen van het woonhuis. Aan beide zijden waren weder op steenen fundamenten hooge piramiden opgericht, met vergulde knoppen
op de spits. Wellicht dienden ze slechts om, to midden
van zooveel groen en altijd-groen, een rustpunt aan het
oog to geven. En het gekunsteld karakter dezer tuinversiering was geenszins in tegenspraak met het gebarioleerde
grotwerk, de buitensporige fontein, de met zeegewassen
opgesmukte vijver-balustraden, de als afgevijlde heesterpiramiden en verdere onderdeelen van dit tuinlandschap.
Niet alleen de heggen werden zorgvuldig geschoren, maar
ook sommige boomenrijen, uit die heggen oprijzende, waren
geknipt en gefatsoeneerd in den stijven LenOtre-stip. De
prieelen, met urnen en vazen versierd, en het „speelhuys"
waarboven weder een vergulde valk zweefde, behoorden
bij zulk een omgeving. Ware een Comp. dienaar, wiens
gekuischte smaak zijn tijd vooruit was, dezen hof binnengetreden, zijne opvatting daarover zou gewis verband hebben
t.,(r ehouden met de woorden des dichters :
— ich finde nicht die Spur
Von einem Geist, and Alles ist Dressur.

Hoe het woonhuis er van binnen uitzag, wordt door
Hey d t niet opgegeven. Denkelijk had hij in zijn bescheiden rang van korporaal daar geen toegang. De inrichting
der vertrekken kan echter gelijken stempel gedragen
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hebben als die van Valk eniers wooing in 't Kasteel,
waar de houten grenadiers op post stonden tusschen de
deuren met verlakte en vergulde paneelen, waar tafels
van geaderd marmer op een voet van zwierig lof- en krulwerk rustten, waar hooge metalen kwispeldoors naast
kanap4s van uitgesneden ebbenhout stonden, zes kooien
met kanarievogels tusschen de koperen kaarsenkronen
hingen, de voet der wandtafeltjes het lijf eener zeemeermin
nabootsten en geen mange' was aan uitheemsche „gentillessen ende frayigheden" : geetste bokalen, zeegewassen,
japansche okirrnono, chineesche kabinetjes, enz.
Hetgeen H e y d t den nazaat onthoudt, waar hij zwijgt
over V al keniers landhuis, wordt vergoed door de mededeelingen welke een latere gouverneur generaal, J er e mi a s
van Riemsd ij k, daarover neerlegde in een brief dien hij,
vermoedelijk in 1776, schreef aan zijn zoon Is e b r andus
Johannes Faber van Riemsdijk te Haarlem. Deze
was een der oudsten onder het talrijke kroost van den
landvoogd, die niet minder dan vijfmaal in het huwelijk
was getreden, en uit vier van die echtverbintenissen veertien kinderen had overgewonnen. Te Batavia geboren was
deze zoon bijtijds naar 't vaderland gezonden om eene
universitaire opvoeding te erlangen ; hij werd later burgemeester en hoofdofficier van Haarlem.
Door een gunstig Coeval zijn twee brieven bewaard gebleven 1), welke de vader uit Batavia aan dezen studeerenden
zoon schreef en waarin hij hem verhaalt, in den eerste
van zijne landerijen in de Bovenlanden, Buitenzorg in de
eerste plaats ; in den tweede van zijne beide „thuynen"
aan den Antjolschen weg en zijn huis op de Tijgersgracht.
Vijfendertig jaren na Valk enier aan het bestuur gekomen
had hij blijkbaar met het Kasteel en de generaalswoning
daarbinnen afgerekend ; de laatste, een onderdeel van eene
groote militaire versterking, kon zeker niet dezelfde voordeelen en gemakken verschaffen welke eene mime heerenhuizinge in een der deftige buitenwijken aanbood.
1) Opgenomen in het werk van M. v. R he d e v. d. Kloot: „De
Gouv. Generaal en Comm. Generaal van N. I."
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Van Biemsd ij k had aan zijne naast elkaar gelegene
buitenplaatsen vaderlandsche namen gegeven : Schoonsigt
en Vyvervreugt.
Dien naam verdienden ze ook, want op het eerste
kon men, behalve de eilanden Onrust en Kuyper, ook de
ree van Batavia zien, met al het vertier van aankomende
en vertrekkende schepen. Voorts het drukke verkeer op
den Antjolschen weg en het kanaal daarlangs „soo breed
als (hij was geboren Utrechtenaar) den Vaartsen Rijn".
En in den tweeden hof had hij achter het huis „twee
considerable groote vyvers met steene beschoeijingen",
die in gemeenschap met de zee stonden en hem tot reservoirs van zeebanket dienden. Van zelf , was er op ieder
perceel een woonhuis, en deze huizen waren gemakkelijk
en logeabel ingericht, ook koel door het omringende zware
geboomte. Lanen van hooge boomen versierden beide
buitenplaatsen, welke slechts door een sloot met heining
van elkaar gescheiden waren, en door bruggen verbonden.
De perceelen waren zoo goed beschaduwd dat men daar
het grootste gedeelte van den dag kon wandelen of rijden
zonder van de brutale indische zon hinder te hebben.
Van de stad komende bereikte men het eerst Schoonsigt,
aan de voorzijde voorzien met een fraai hek en staketsel ,
en voorts door een rechte laan van hooge, met de toppen
ineengevlochten boomen, het huis. Die laan had eene
lengte van 72 roeden (864 voeten); het huis was omringd
door een vijver, als moest het aan H u y g e n s' dichtregelen
herinneren :
't Huys moest in 't water staen en slots-gewys staen pronckeu,
Gelyk een steenen flesch in 't koel-vat werdt gesoncken.

Voorts zag men achter het huis een sterrebosch ter
lengte van 40 roeden (480 voeten) en aan den zee-oever
het „speelhuys".
Ook Vyvervreugt had een fraai hek aan de voorzijde,
en schoone lanen. Het huis lag 30 roeden van den weg,
men vond bij 't binnentreden aan weerskanten een ruim
vertrek, waarvan het eene tot eetzaal, het andere tot biljartkamer diende. Het „speelhuys", achter aan de zee, was
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van vaderlandsche klinkers opgetrokken en voorzien van
engelsche schuiframen. Het stond hoog genoeg op de zeewering opdat men, daar gezeten, met den hengel in zee
kon visschen. Dicht daarbij was een oesterbank, die zeer
lekkere oesters in menigte opleverde. Wagenhuizen, paardenstallen enz. bevonden zich op beide perceelen, en naast
Vyvervreugt lag nog een stuk Weiland, met kokospalmen
beplant, waar zich een groote stalling beyond en waar de
koeien en herten van Zijn Edelheid graasden. Dit annex
heette Oostende, en kwam eveneens aan zee nit.
Zoo de inrichting der woonhuizen hier slechts even
wend aangeduid, des to omstandiger was de brief ten opzichte van 's landvoogds hoofdverblijf onder de kanarieboomen van de Tijgersgracht.
Van R i e m s d ij k had veel ruim.te noodig voor zijne
veertien kinderen, of zooveel als er ten jare 1776 (een jaar
na zijne verkiezing tot gouverneur-generaal) reeds waren
voor een drom van slavers en slavinnen, door een zoo omslachtig huishouden volgens indische begrippen noodwendig
gemaakt, en de inrichting van zijn huis beantwoordde aan
dien „ommeslag".
Aan den overkant, ten deele over de gracht heen gebouwd, stond een groote pendoppo, waarvan het dak bestond nit plankjes van duurzaam djatihout, gelijk ze ook
thans nog in zwang zijn. Donkerblauw waren ze geverfd,
hetgeen hun het aanzien gaf als behoorden ze tot een
vaderlandsch met leien gedekt dak. Het gebouw diende
voornamelijk als wachtlokaal voor de personen, die bij
Zijn Edelheid op audiêntie kwamen.
Daarop voer hij met zijne beschrijving, in een adem,
voort :
„Het huys is heel breed, de zijkamer voor aan de weg
is soo groot dat daarin wel veertig Mejuffrouwen konnen
geplaatst worden, met Engelsche schuyframen en de vloer
van swarte en Witte marmere steenen, een breede gang
naast de kamer, meede met een schuyfraam en dan komt
de galderye op het binnenvertrek, die zijn ligt ontfangt
van een groote plaats met twee deuren en vyf schuyfraamen,
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de vloer van blauwe arduyne steenen die honderden jaaren
goed blyven, voorts een kelderkamer met vyf trappen opgaande, die in de 40 voeten lang en circa 30 voeten breed
is, wijders een gemakkelijke trap na boven, daar men van
vooren aan de weg een kamer heeft soo groot als die van.
beneden en een kleender kamer daarnaast, item een agterkamer soo groot als de kelderkamer en een kleender kamer
daar nevens, synde agter die twee kamers een buytengaanderye soo lang als het huis breed is, en dertig voeten
wijd, van boven met planken beschooten en pannen gedekt,
en in de groote bovenkamer een deur waardoor men na
de gaanderye gaat, de kelder is soo groot en breet als de
opkamer, en de vloer van zarksteenen, uyt het huys gaande
na agteren vind men een gaanderye soo groot als de
bovenste, op houte gedraayde pylaaren twee aan twee, kerkwerk, vervolgens een considerable groote plaats, in de
midden open, dog aan wedersyden bebouwt met een ruyme
kombuys of keuken, een gemakhuys en verscheyde andere
gebouwen, wyders de kombuys voor de slaven en diverse
vertrekken, alle met een bovenverdieping en woningen
voor de slaven, en agter twee wagenhuysen en paardestal.len, alwaar thans twintig fraaye koetspaarden, geappelde,
kastanjebruyne en swarte, op stal staan, daaronder drie
spannen van vier paarden en drie koetsen met glasen,
waarvan een uyt het vaderland gekomen is, een Engelse
koets met gaas insteede van glas, drie wagens als berlyns
voor vier menschen, een fayeton (phaeton), vier charetten
en twee chaisen, bestaande het yolk in een Europeese
koetsier, twee Europeese oppassers en een Europeese kok,
mitsgaders tweehonderd mans- en vrouwen-slaven en haar
kinderen, nog syn in de thuynen zes paarden die daar
altoos blijven en drie chaisen, eenige karren en boerewagens,
alsmeede verscheyde jagtjes en roeyschuyten om van de
een na de andere plaats te konnen vaaren, en laatstelijk
een groot veehok, wel voorzien van kalkoenen, cappoenen,
hoenders, eenden en duyven, waarby sig de assurante
(drieste) huysmussen, die hier net zi.jn als in 't vaderland,
meede in menigte gevoegd hebben".
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Afbeeldingen van dit huis met het „speelhuys" aan
de rivier (ofschoon daar niet gespeeld, maar gewacht werd)
en van de beide buitenplaatsen aan den Antjolschen weg
bevonden zich bij de verzameling Bodel N ij enhui s. De
namen Schoonsigt en Vyvervreugt las men daar op de hekken.
Maar van Riemsd ij k bezat ook nog het land Buitenzorg,
dat hij volgens gebruik van de weduwe zijns voorgangers,
P. A. v. d. Parr a, had overgenomen. 't Was geen slechte
geldbelegging, want tegenover de 59000 rijksd.„ Welke hij
er voor betaald had, bracht deze bezitting hem jaarlijks
13000 rijksd. op. Hij had daar een veestapel van 765 koebeesten. en 170 buffels. Hooger in 't gebergte bezat hij nog
de landen Pondok Gedeh en Sicero (Tjisaroea). Het zou den
zoon in Nederland benieuwen, naar hij dacht, to hooren
dat het op dit laatste land des morgens en des avonds zoo
koud kon wezen als in Nederland, en dat er allerlei vaderlandsche groenten wilden tieren : wortelen, andijvie, seldery,
kool in soorten, alleen geen bloemkool. Die laatste tartte
alle indische hovenierskunst, niet alleen pier, maar ook
elders in de Preanger. De landeigenaar A. d e Wi I d e van
het land Soekaboemi, een ij verig groentekweeker, slaagde
sedert in even hooge bergstreek met tal van hollandsche
gewassen, behalve alweer met die verwenschte „blomkool".
En bloemen waren er ook, geurende bloemen — en
dat in een land waarvan bedillers wel zeiden : 't heeft mooie
vogels, maar ze zingen niet ; en mooie bloemen, maar ze
rieken niet. Op Sicero wiessen in overvloed de Witte lelien_,
de anjelieren, de rozen niet het minst. Daarvan waren
„hooge heyningen (heggen) daer men van verre de reuk of
heeft". En inderdaad, op eene hoogte van 2649 rijnl. voet,
op een der bergruggen van den Pangerango, kon men ze
in overvloed ontmoeten, Flora's kinderen die den europeaan
eene zoete, maar weemoedige herinnering aan 't vaderland
waren.
Van Riemsd ij k' s „thuyn.en" en landerij en zouden,
met uitzondering van Buitenzorg, nog lange jaren in zijn
geslacht blijven. Er was zelfs een tijd waarin gezegd werd,
dat het gezamenlijke landbezit van de leden dezer familie
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eene oppervlakte besloeg, die gelijk stond met die van de
provincie Noord-Holland. „De heeren R i e m s d ij k", schreef
de predikant S. Rio o r d a v. Eysing a, die op een hunner
landen, Tandjong Oost, logeerde, „zijn nog altijd even gastvrij, als hunne voorouders, welke er door beroemd waren."
Tegenover dit Tandjong Oost lag Tandjong West, het
eigendom van den gewezen Leeuwarder weesjongen, sedert
tot raad van Indie opgeklommen, J a c o b u s Mar t i n u s
B al j e e. Het land was ook bekend onder den naam van
Oost Friesland; zoo was het ter gedachtenis aan zijn geboorteland genoemd door dezen als onderchirurgijn naar Indie
vertrokken oud-gast. Hij zou Oost Friesland nooit wederzien, maar hij legateerde aan het weeshuis waar hij was
opgevoed een kapitaal van f 190.000, waardoor deze stichting met een slag al hare geldelijke moeilijkheden te boven
kwam. Ofschoon hij meerdere landerijen bezat, zelf vertoefde hij gewoonlijk op zijn buitenplaats aan den weg
van Jacatra, en van zijn woonhuis aldaar leest men bij den
levensbeschrijver dat het een kapitaal gebouw was, welks
uitspringende vleugels aan weerszijden van het wijkende
hoofdgebouw een voorplein insloten dat met marmer geplaveid was, en door eene fraai bewerkte balustrade, met
groote standbeelden versierd, van den weg was afgescheiden.
De voormalige weesjongen woonde hier in een huis aanzienlijker dan het paleis der friesche stadhouders te Leeuwarden,
en Coen de gouverneur-generaal D a e n d e 1 s pas uit Nederland te Batavia was aangekomen, wist hij dan ook niet
beter te doen dan voorloopig hier zijn intrek te nemen.
Een bij zonder karakter onder de bataviasche buitenplaatsen had Kliphof, van den predikant J. M. M o h r, doordien hij er in 1768 zijne vermaarde sterrewacht liet bouwen.
Dit observatorium had hem, die evenals Balj e e een rijk
hu.welijk had gedaan, 80.000 rijksd. gekost. De sterrekundige prof. K aiser getuigde dat, honderd jaren voordat
Nederland eene behoorlijke sterrewacht kon toonen, deze
geleerde predikant de zijne op eene vorstelijke wijze had
voltooid en ingericht. Zoo goed was zijne stichting van
astronomische werktuigen voorzien, dat ze met de bests
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sterrewachten van Europa kon wedijveren. En Mohr
was in den aanvang al evenzeer homme de rien geweest
als Baljee; als een arme duitsche student was hij naar
Nederland gekomen, en bij de universiteit te Groningen
kosteloos ingeschreven.
Kliphof lag een uur gaans van Batavia ; de toren 1)
(voorlang gesloopt) stond in den omtrek van het gebouw,
de uitkijk op een punt dat nog is aan te wijzen.
In zijn Memoir of the conquest of Java maakt majoor
Thorn melding van eenige landgoederen en buitenplaatsen,
aan vermogende ingezetenen van Batavia toebehoorende.
Zoo van Tjisingha (Djasinga?) van den heer Reintz
(R eynst ?) dat beschreven wordt als „a very fine Dutch
farm", &ding van den heer Moatman (111 o t m a n), Tjampion (Tjampea?) van den heer R y m s d y k (v. Riemsdijk),
Pondok Gedeh van den heer Engelhard t, enz. De Engelschman Thorn verhaspelde hollandsche en indische namen
al evenzeer als de Duitscher Heydt dat deed. De eigenaar
van Tjiloar, wiens naam door den britschen auteur gespeld
wordt „Mr. Tantzi e", had bij zijn fraai landhuis een
kunstmatig meer aangelegd, waarin geankerd lag een
groote brik met compleete takelage, ankers, touwen,
kanonnen, enz. De reiziger in deze streek zag reeds van
verre dit schip tegen den bergachtigen achtergrond uitkomen, zooals het met volle zeilen dwars door de omliggende rijstvelden scheen te stevenen. Ook op een ander
perceel, Soekaraja genaamd, had deze indische baanderheer
of deze indische zonderling zijn luim botgevierd. Hij
had er het huis gebouwd op steenen pijlers midden in een
grooten vijver, en dit gebouw met den oever verbonden
door een Lang staketsel en een ophaalbrug, als bij een
middeleeuwsch kasteel. Een laan van groote boomen was
p ier hervormd tot de bedding van een beek, die in den
vijver uitmondde. Dichter bij Batavia lag het huis van
Jan Michels, bij geuaamd „majoor Jantje ", omdat hij
majoor van de Papangers was geweest. Dit was van den
1) Afgebeeld in het Gids-artikel van prof. Vet h.
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weg gescheiden door een zwaar ijzeren. hek met nissen,

waarin levensgroote figuren van gegoten ijzer den voorbijganger aanstaarden, terwijl de vele vertrekken waren volgestuwd met allerlei meubilair en huisraad, den buit van
een onzeker aantal boedelvenduties. Daaronder ongeveer
vijftig spelende pendules en andere uurwerken , meer dan
Karel V in het klooster San Yuste had pogen te reguleeren. En behalve dezen klokken-monomaan telde het
oude Batavia zooveel andere oudgasten, Wier zonderlingheden (V alent ij n zou hen, ieder voor zich, een „koddigen
haan" genoemd hebben) hier en daar uit de oude indische
kronieken en reisverhalen te voorschijn komen.
Honderde jaren zouden ze goed blijven, had J e r e in i a s
van R i e m s d ij k van de arduinen vloersteenen van zijn
huis op de Tijgersgracht gezegd , maar zoolang zou het
huis zelf niet beklijven, noch de „thuynen" waarvoor die
deftige wijk eenmaal vermaard was. Van al de huizen der
vroegere buitenplaatsen, voor zoover ze in den naasten
omtrek der stad lagen, is niets meer overgebleven dan het
Diaconiehuis, op het Molenvliet, dat later bewaarplaats werd
voor de verzameling gesteenten van het Mijnwezen. En
met de slooping van zooveel indische heerenhuizen, 't meest
onder het bestuur van den IJzeren Maarschalk (H erman
Willem D a e n d e 1 s) die ook het historische Kasteel van
Batavia onder den voet liet hales, is een deel van een
merkwaardig verleden verloren gegaan, eene merkwaardige
herinnering als uitgewischt.
Vooral aan de thans verdwenen Tijgersgracht hechtte
zich die herinnering. Hare ligging maakte haar tot een
slagader des verkeers tusschen de twee voorname pleinen
van het oude Batavia, het Stadhuis- en het Kasteelsplein.
De typen, die elkaar hier in de schaduw van kanarie- en
tamarindeboomen ontmoetten, verpersoonlijkten eene gansche voorbijgegane samenleving. Hier de oudgast in witlinnen mouwvest en „muggenbroek", de kortstondige indische schemering benuttend tot een avondkout met zijn
buurman. Daar de geverniste draagstoel van de indische
dame, waaruit door de openingen van het rottan-vlechtwerk
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een paar zwarte oogen den voorbijganger tegenflikkeren.
In de „galderye" van een royale huizinge een paar gebronsde
schoonheden, die in verhaspeld portugeesch of in kampongmaleisch elkaar onderhouden over de laatste receptie
bij mevrouw de generaalsche. VOOr 't huis van Zijn Edelheid
staat de wachtdoende piekenier en speurt of de aanzienlijke
bewoner reeds in aantocht is, of wel een Edele Heer (raad
van Indie) Wien hij het militair saluut heeft te brengen.
De tjao- en bami-verkooper heeft zijn ambulante gaarkeuken ergens op een hoek neergezet, waar hij met zijn
vettige waar een groepje huisslaven uit de naburige woningen tot zich heeft gelokt. Doch dra stuiven ze uiteen,
want van den kant van de Deventer Houtmarkt komen
snelvoetige loopers aanhollen, en achter hen volgen in
gestrekten draf de kostbare perzische of arabische paarden,
welke de vergulde koets van een raad van Indie voorttrekken. 't Is zaak uit den weg te gaan, want die loopers zijn
gewapend met lange bamboes en maken daarmee ruim baan.
Chineesche marskramers, javaansche en madureesche
koelies, bantamsche waterdragers, slaven en slavinnen
tot een dozijn verschillende rassen van den Archipel behoorende, bevolken den weg aan de overzijde van de gracht,
of zitten tragelijk neergehurkt op de koraalsteenen kaden.
Aan den voet daarvan, in 't bruine water, baadt zich het
vrouwelijke dienstpersoneel, den sarong handig als badmantel gebruikend, en wringt zich de grove gitzwarte
haren uit, en ploetert zoo onbezorgd alsof er niet, terstond
achter de Tijgersgracht, een tweede zich uitstrekte met
den onheilspellenden naam van Kaaimansgracht. Want
zoo de tijgers en de „renosters" al voorlang verdwenen
zijn, niet alzoo de vraatzuchtige krokodillen, welke van deze
inlandsche bevolking nog menig offer zullen blijven vergen.
De avond valt, en prachtig verrijst boven de palmenkronen de stralenrijke indische maan. Pit is voorwaar
geen bleeke en fletsche Luna, gelijk die aan den noordelijken hemel opgaat, maar een laaiende bol welke met
bondels wit en tintelend licht de natuur overgiet. De
indische zon is eene onbeschaamde zon, maar de maan is
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gelijk een lichtende fee. En nu ze hare fonkelende zilverglansen op het water van de Tijgersgracht doet drijven,
zal 't wel niet lang meer duren of de eerste orembaai
komt, ergens uit de Amsterdamsche of de Leeuwinnegracht
aanzetten, door de roeiers met korte handpagaaien voortgeschept, en binnen haar boord zitten onder 't kleurig
schijnsel der chineesche lampions lustige jongelieden van
beiderlei sekse, een maleisch pantoen zingende dat de speeljongens met hunne instrumenten begeleiden. Zoo het
bontbewimpelde vaartuig ook al in stiller wateren mocht
gaan „dolen zonder dwalen", ergens in de Buiten-Tijgersgracht of de rivier van Krokot, 't zal den vrijers in het
schuitje gewis niet hinderen. Ook daar is koelte en
maneschijn; ja, stonden hier vaderlandsche elzeboschjes op
den karat instede van de Porsche plantenvormen der
tropische natuur, men zou het maleische liedje van daareven
mogen onderbreken voor de regels van den dichterlijken
drost van Muiden :
Anders en speelt er het windetje niet
Door elsetacken en leuterigh riet,
, Als lustighjes, lustighjes; lustighjes gaet
't Watertje daer het aen 't walletje slaet.

Nog lang blinkt Bit de huizen der Tijgersgracht het
licht der kaarsen of der astraal-lampen, en ziet men achterop de rijtuigen de vonkenspattende „dammers" (flambouwen)
als over den weg vliegen. Want de avond is hier de tijd
der geneuchte, en vooral op de Tijgersgracht, een brandpunt voor de vermaak- en prachtlievende gemeente, is 't
voortdurend rama ramj. Eerst diep in den nacht verstomt
het laatste feestgedruisch. De tropische natuur keert tot
hare statige kalmte terug. Droomerig laten de waringins
hunne machtige bladerentrossen afhangen over 't water, de
maan staat hoog aan den hemel, de nachtwind streelt het
loover dat blinkt van het gepolariseerde licht en ver, heel
ver zweeft een vage silhouet, als „angehaucht" tegen het
firmament : de toppen van de Blauwe Bergen.
Het stond echter geschreven dat al die glorie zou
voorbijgaan, tegelijk met het machtig handelslichaam 't
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Welk al die spatieuse woningen, al die „thuynen" langs
de voornaamste grachten en wegen in 't leven had geroepen. Sedert D a end e ls de ontruiming van het oude
Batavia dekreteerde en de bevolking zich allengs paar
Noord-w-ijk, Rijswijk, Weltevreden, Tanahbang en elders
verplaatste, begonnen al die huizen, waar landvoogden en
raden van Indie gewoond hadden to vervallen.; werden al
die buitenplaatsen gesloopt. De fraaiste wijken werden voor
en na onder den voet gehaald, de oude stad geraakte hoe
langer hoe meer in verval en was in 1816, bij het einde
der britsche tusschenregeering, nog slechts door eenige
weinige oud-gasten, door portugeesche kleurlingen en
chineezen be woond.
Niet alleen de stad, maar ook de kostbare waterwerken werden sedert aan hun lot overgelaten. De Tangerangsche sluis, die duizenden had gekost, de Mookervaart,
schepping van den landdrost V i n c en t v an Mo o k, de
Amanusgracht, schepping van den procureur J. Am a nu s,
de Antjolsche vaart, schepping van den directeur generaal
Fran 9 ois Caro n, de Bacharachtsgracht, schepping van
den suikerplanter B a c h a r a c h t, het gansche kanalennet
van het oude Batavia werd verwaarloosd, met uitzondering
van de Groote Rivier en een paar grachten in het chineesche Kamp. De weidsche landhuizen daarlangs vielen in
puin, de bloemrijke „thuynen" werden in den loop der
jaren vervangen door inlandsche vischvijvers en klappertuinen, door chineesche kerkhoven en door wildernissen.
Z66 zouden de lofredenaars der Koningin van het
Oosten haar niet meer herkennen; of, haar herkennende,
niet meer prijzen. De dichter J a n de Marre zou op
deze plaats zijne tier stemmen tot het klaaglied, en de
predikant Val en t ij n den bijbelschen boetprediker 1) de
woorden nazeggen :
„Is dit die stad waarvan men zeide dat zij volkomen
van schoonheid was, eene vreugde der gansche aarde ?"
1) Klaagliederen van Jeremia II :15.
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Het Boek.

Een boek als dit met zooveel oorspronkelijke bescheiden, tradities, verhalen kon alleen uit den engsten kring
van verwanten komen. Wij zijn uiterst dankbaar dat
het ons gegeven is. De schrijver heeft in zijn Inleiding
p. XV reeds meer dan een bedenking zelf geopperd ; het
zou even vruchteloos als ongemanierd zijn er nog mee te
komen aandragen. Ook op andere wijze ontwapent hij
de kritiek. Hij beproeft niet te doen wat hij niet kan,
gevoelt zijn eigen grenzen, heeft dien afkeer van vertoon
die 't kenmerk is van echte beschaving. Wij hebben dus
niets meer te vorderen, doch alleen dankbaar te zijn.
Alleen dus een korte kenschets van het werk ga vooraf.
Blijkbaar heeft den schrijver bij zijn arbeid tot model gediend het boek van zijn grootvader zelf: het Leven en de gedichten van C. en D. J. van Lennep, alleen was er geen behoefte
bij zijn biografie een verzameling van gedichten te voegen.
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Maar ook dit Leven beschrijft en redeneert minder dan het
de schrift-oxen, brieven, dagboeken enz. last spreken. Het
verschil is echter dat onze schrijver niet vermag zoo te
teekenen en vrijmoedig te oordeelen als zijn grootvader ;
bezwaarlijk kan men van zijn werk getuigen wat hij
in dat andere prijst, dat het een „allerbelangrijkste schilderij" geeft der toestanden in een belangrijk tijdperk
(II 207). Laat ons echter niet klagen : het gemis wordt
ruimschoots vergoed door de sprekende trekjes, genoegelijke
tooneelen van de hand van J. v. L. zelf in deze twee
lijvige deelen in kwistigen overvloed ons gebracht. Het
beeld van een patricische Amsterdamsche familie nit 't
begin der 19e eeuw, voortzettend en opnemend wat wij uit
het leven van C. en D. J. van Lennep al kennen, staat ons
bij 't lezen der eerste hoofdstukken weer voor den geeft.
Het leven op 't buitengoed Manpa,d, het Amsterdam waar
't vervoer nog per „sleedje" plaats had, gelijk naar Haarlem per schuit, de reizen naar Belgie en in 't vaderland,
't zij per rijtuig, 't zij te voet, de figuren van den Franschen emigre monsieur Guimard en van de Zwitsersche
juf-vriendin Wageli in zulk een gezin, waarin dergelijke
verhoudingen veel minder van voorbijgaanden aard waren
dan heden : — dit alles en zooveel weer vinden wij in
eigen mededeelingen „van dag tot dag" veel sprekender
dan beschrijvingen het zouden kunnen teruggeven.
Wat de keus betreft : zij is natuurlijk door wie 't
familiearchief niet kent, niet te controleeren, maar zij wekt
veel vertrouwen. Wij krijgen ook den indruk dat — behalve
op 44n punt waar ik later op terugkom — de schrijver
zich nergens den plicht van terughouding of voorzichtigheid
heeft opgelegd. Hij heeft de neiging ons zeer veel te geven,
en drukt zelfs eens of wat hij terecht een „vrij onbelangrijke correspondentie" noemt (I 155) ; maar beter iets te
veel dan te weinig. Dat wij duidelijk merken wat in zijn
oog 't belangrijkst is, spreekt van zelf. Zoo geeft hij
voerig wat J. v. L.'s betrekkingen met d a Costa en 't
fgveil in 't licht stelt. Al te schraal is hij m. (haastte
hij naar 't einde ?) over den arbeid aan V o n d e 1 besteed,
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die toch een hoofdzaak geweest is in 't leven zijns grootvaders.
De schrijver heeft terecht de chronologische orde van
behandeling gekozen. Zij is bij een levensgeschiedenis
vanzelf aangewezen, en onvermijdelijk waar de stof meest
autobiografisch wordt medegedeeld. Daarbij komt het er
toch ook wel toe de tijdsorde nu en dan of te breken om
gelijksoortige stof bijeen te voegen. Zoo doet onze schrijver
met den tooneelarbeid van J. v. L. Dit 4e hst. geeft de
weinige bladzijden van 't werk die mij verveeld hebben.
Waartoe die vrij uitvoerige en weinig treffende overzichten
van een groot aantal van stukken, veel „gelegenheidsstukken", en geen van alle zich boven het slap middelmatige verheffend? J. v. L. kon, naar de weinig hooge
eischen zijner dagen, een „Biihnenstiick" schrijven; „esprit
de theatre" in fijneren zin was hem stellig ontzegd, om van
het gevoel voor echt dramatische conflicten te zwijgen.
Men heeft er onzen schrijver een verwijt van gemaakt
dat de titels zijner hoofdstukken zoo weinig volledig den
inhoud teruggeven ; ik acht dit evenwel geen ernstig bezwaar : — hij geeft telkens zeer voldoende inhoudsopgaven,
en zet er als korten titel boven wat hem 't belangrijkste
dunkt. Maar aanmerking heb ik op de ongelijkmatige behandeling der werken. Den inhoud der romans onderstelt
hij als bekend ; maar van Eduard van Gelre geeft hij een
zeer uitvoerig overzicht. Wij danken er aan de herlezing
van een aantal fraaie fragmenten in de beste verzen die
J. v. L. heeft gedicht ; maar is de laatste der Legenden
werkelijk zoo vergeten.? Wat nu de romans betreft: ook
ik acht inhoudsopgaaf overbodig ; maar mis noode bijzonderheden over hun ontstaan of toetsen van hun waarde.
Alleen over Klaasje Zevenster is hij uitvoeriger, het boek
terecht verdedigend tegen de aantijging van onzedelijkheid,
maar de waarde van 't werk m. i. overschattend. Doch wat
wij lezen over Ferdinand Hayek, de Boos van Dekarna, Onze
Voorouders enz. lijkt mij toch al te mager.
Doch : last mij niet de dankbaarheid waarmee ik dit
werk begroet door allerlei aanmerkingen schijnen te ver25
0. E. X 3
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kleinen. Het is een genoegelijk boek dat allerlei welkome
stof biedt. De schrijver heerscht niet over ons oordeel, doet
er ook geen poging toe. Wat hij van kritiek geeft is veelal
weerleggen of overnemen van 't geen anderen hebben
gezegd. Zoo haalt hij vrij wel al 't eenigszins treffende
aan nit Beets' gedachtenisrede in de K. Akad. van Wet.
1869. Tegenover wegwerpende beoordeeling verdedigt of
vergoelijkt onze biograaf met mate en met smaak. Voor
zoover ik mij herinner maakt hij zich maar eens ernstig
boos, en wel over den geniepigen aanval nit het duister
der anonymiteit, die aan J. v. L. een kamerzetel voor
Amsterdam kostte, en dien zijn kleinzoon aan Dr. J. P.
H e ij e duchtig betaald zet, niet door eigen verontwaardiging te luchten maar door mede te deelen wat volgens
P. N. Muller de onzuivere bron was van den wrok die
zich in 't onedele manifest uitte (II 151).
Doch — het is ons hier om J. v. L. te doen, en ik
heb met de biografie, die in royale uitgaaf, van flinke
registers voorzien voor ons ligt, genoeg reeds mijn ingenomenheid betuigd.
II.
De Mensch.

Jacob van L e n n e p is een patricier geweest van
den echten stempel. , een Amsterdammer in merg en nieren.
Zoon van dien D. J. v. L. den smaakvollen professor, dien
hij noch als geleerde noch zelfs als dichter zou evenaren,
in gemakkelijkheid en bewegelijkheid van talent ver overtreffen, was hij met tal van aanzienlijke families der hoofdstad nauw verwant ; tot zijn naaste omgeving behoorden
de geslachten van de Poll, van Loon, van Winter;
hij is getrouwd met Henriette R8 ell. De patricier is
van nature conservatief, gehecht aan 't historisch verleden
waarin hij wortelt, in tegenstelling tot den opzichtigen
parvenu die pronken moet, kenmerkt zijn leven zich door
eenvoud : deze trekken vinden wij bij J. v. L. zeer sterk.
Hij vond het belachelijk op adel en aanzien te schelden
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(I 183). De liberale beweging van 1848 achtte hij een
demokratischen roes waarvan hij zich met afkeer afwendde.
Hij geeft van een zitting der Fransche Kamer die hij
bijwoonde het volgende beeld (I 275) : „Er is jets bijzonder
„onedels en onwaardigs in die vergadering. De helft der
„Leden komt niet op, en de 200 die er zitten, zien er niet
„uit als de vertegenwoordigers eener machtige natie, maar
„als schooljongens, die net doen wat zij verkiezen, terwijl
„de meester afwezig is. Niemand (tenzij in buitengewone
„omstandigheden) verleent eenige aandacht aan 't geen
„de spreker zegt : of het moet zijn om hem op een onheb„belijke wijze in de rede te vallen : de meesten lezen. of
„schrijven brieven of babbelen met elkander. Hun handel„wijze buiten de Kamer is even laag als daar binnen : de
„ultra-liberalen denken dat hun grootheid daarin bestaat,
„dat zij hun hoed ophouden in de Kerk en op de hof„partijen met beslikte pantalons komen : en de overigen
„zijn aan de Ministers verkocht eer zij nog te Parijs ge„komen zijn en beschouwen het lidmaatschap slechts als
„een middel om ooms, neven, tantes, zoons en schoonzoons
„te verrijken. Men noemt den tegenwoordigen regeerings„vorm dan ook in plaats van le regime eonstitutionel, le
„regime corruptionnel .” Zoo in 1841. Is het parlementarisme veel vooruitgegaan
Ik sprak van patricischen zin. Hoe vindt men dit
staaltje (II 101) I) Een jong mensch met wien hij te Geneve
is „begrijpt niet hoe de oude patriciers liever verkiezen in
„een nauwe donkere straat in de Oude stad in hun sombere
„hotels met voormuur, poort en binnenhof te blijven woven,
„dan op de nieuwe bevallige kaaien verblijf te nemen : —
„ik best”.

J. v. L. was ook niet gemeenzaam ; of liever : hij zeif
was gemeenzaam genoeg, met iedereen bijna, zelfs buiten
de gewone maat, maar hij duldde niet dat men het met
hem was. P. N. Muller schrijft van hem (II 151): „Vrien„delijk in den omgang was v. L., o ja, en de guile en
„guitige Loon was dikwijls zoo warm, dat velen die hem
„nog niet kenden, al dadelijk dikwijls verleid werden tot
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„de dwaling met hem op een voet te staan, die de gedachte
„aan vriendschap wekte, totdat de werkelijkheid hun eens„klaps toonde dat de groote heer wel kon zeggen wat hij
„wilde, maar de ander zijn grenzen niet mocht voorbijzien.
„'t Was soms grappig om aan te zien, hoe zijn rechterhand
„dadelijk naar zijn rokzak trok, zoodra een onbegeerde
„hand hem toegestoken werd. Niet altijd bleef 't een klein
„wondje 't welk hij dan toebracht”. Ook de zelfbeheersching, de tenue behoort daartoe ; zoo Coen hij in de
Societeit het failliet vernam van een handelshuis waardoor
hij zelf aanzienlijk geldelijk verlies leed, en daar geen
woord van repte, doch alleen zijn spijt te kennen gaf
omdat zijn zoon er werkzaam was (II 2). En wat den eenvoud betreft : men moet lezen hoe schraal het dagelijksch
menu was bij den heer en mevrouw v an L enne p—R 8 e 11
(II 313); evenals hij zich kleedde met de „ordinaire en
slecht passende kleedingstukken" die een kleermaker hem
zond bij wien hij geabonneerd was. Deftige Amsterdammers
meesmuilden dat de Rijksadvocaat, van aanzienlijken huize
met een burnous over straat liep. Doch hij trok zich daar
weinig van aan. Bij gelegenheden die dit vereischten wist
hij goed voor den dag te komen. Aan het dining-out level"
hadden, reeds van den aanvang van hun huwelijk, hij noch
zijn vrouw behoefte. Hun leven was huiselijk en werkzaam,
allerminst ge-isoleerd toch, omringd door groote familie,
veel kennissen en betrekkingen van allerlei aard. Zoo was
J. v. L. de grand-seigneur die leeft zooals hem behaagt
en aan „'t geen men nu eenmaal doet" zich weinig stoort.
Toch had die nonchalance bij een man van positie
soms een omvang en vormen die velen aanstoot gaf. Zoo
vond men zijn houding als lid van 't parlement vrij erg.
Van dit kamerlidmaatschap weten velen alleen te vertellen
dat hij in de vergadering uit verveling allerlei grappige
verzen en parodieen zat op te schrijven, die dan van hand tot
hand gingen en kwaad bloed zetten. Gaarne zal men in
hst. 9 enkele dier snakerijen lezen, daarbij evenwel ook
het welkome bewijs zien dat v. L. als kamerlid werkelijk
wel ernst maakte met 't geen hem der moeite waard
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scheen, dat hij voor menig belang tijd en moeite over had.
Erger vergrijp nog dan het niet in toom houden van
zijn luim beging hij door zijn Vermakelijke vaderlandsche
geschiedenis, later nog door een Vermakelijke spraakkunst
gevolgd die evenwel minder ergernis wekte. Maar de
Vermakelijke geschiedenis heeft een vermaardheid gekregen
ver buiten verhouding met 't gewicht der zaak. leder zag
er verguizing in van den roem onzer voorvaders, een smaad
Nederland aangedaan. Zelfs een vriend als A. V e d e r viel
er hem hard over ; alleen mevrouw Bosboom zag in 't
geval een „onschuldige aardigheid" (II 96). De opwinding
was vrij belachelijk ; men kan toch waarlijk J. v. L. geen
minachting van Nederland verwijten ! Het boekje is een
ernstige zonde — tegen den goeden smack ; want de
versjes zijn onbegrijpelijk flauw ; en tegen 't gezond verstand :
want de ruim 50-jarige volksvertegenwoordiger, rijksadvocaat
enz. had moeten begrijpen dat de tijd van jongensgrappen
voor hem voorbij was, en inzien hoe zeer 't publiek hem
zoo iets ten kwade zou duiden.
Ik sprak van erg en erger ; is er niet een ergst ?
Ziehier het punt waarvan ik straks zeide dat de biograaf
er over heen gegleden is, wel met tact en enkele korte
aanduidingen, maar toch zoo dat de lezer, ook al heeft hij
van elders niets vernomen, toch gevoelt dat er iets moet
verzwegen zijn. Ik bedoel natuurlijk J. v. L's losheid van
zeden, ook als gevestigd man. 't Is nu een halve eeuw
geleden ; wat er aan was is niet uit te maken ; de belangstelling voor zulke gevallen is veelal ongezond, het oordeel
farizeesch getint : toch kan men er niet geheel over zwijgen
omdat zonder den omloop dier zeer verspreide geruchten
wij J. v. L. niet zien zooals hij in de maatschappij zijner
dagen heeft geleefd, want hij was een gezien, een bekend,
een invloedrijk, ook een geliefd man; — aan achting voor
hem bleef meer ontbreken dan nit snaaksche en onbekookte
invallen is te verklaren. Zeker : dat de groothandelskoningen,
die in de deftige sociêteit de Munt samenkwamen, J. v. L.
uit de hoogte behandelden, zoodat hij na jaren lid te zijn geweest hun kring verliet waarin men hem nog altijd als
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„lieve jongen" dorst aanspreken om in de tweede societeit
Concordia meer gezelligheid te zoeken , het laat zich desnoods nog verklaren uit de domme onbeduidendheid van
den eersten kring en het meerdere intellect in den tweeden
(II 3) . . . desnoods. Maar dat men wapens gereed had om
hem van 't professoriat uit te sluiten en uit de Kamer te
weren zonder dat de vrij krasse zinspelingen aanstonds als
'aster konden worden gewraakt, spreekt al sterker. J. v. L's
betrekking tot het tooneel gaf veel stof tot gemompel ,
en niet alleen de „dwepers" ergerden zich toen hij in 1834
na de uitvoering van zijn zangspel Saffo op het tooneel
verscheen twee actrices opleidende. Naar die aanleiding
noemde W. de Clercq hem den „Nederlandschen Alcibiades" (I 162).
Wat er van deze zaken ook zijn moge, die stellig aan
J. v. L. een deel der achting hebben gekost waarop hij
anders ten volle aanspraak zou hebben : er is geen zwarte
schaduw door geworpen op zijn leven. Zijn huiselijk geluk
hebben zij niet verstoord, evenmin als bij hemzelf een crisis
van diep berouw voortgebracht. Zijn werk beteekende toch
te veel, men moest hem au serieux nemen, en zijn beminnelijke eigenschappen maakten hem tot veler lieveling, „den
man" bij tal van gelegenheden. Hij bleef een waardige
figuur, al betreurden velen zijn snakerijen en erger misschien.
Die waardige houding nu was niet een huichelachtige schijn
door hem over zijn leven geworpen , integendeel : hij liet zich
gaan, ook in zijn afwijkingen argeloos, zonder veel behoefte
om in eigen boezem te tasten en in denken, gevoelen,
strijd.en die diepere wegen te bewandelen die door de duisternis tot het licht, door den angst tot de ruimte, door den
dood tot het leven brengen. Daarvan wist de man niets
die aan den buitenkant van 't leven bleef. Maar daaraan
was hij gehecht, genoot van 't beste wat het leven biedt :
arbeid, liefde, en had wel geen moeite zichzelf zekere afdwalingen te vergeven.
Naast gebreken en fouten staan echter bij J. v. L.
sterke „redeeming qualities" die onze biograaf zees in 't licht
plaatst. Vooreerst wijs ik op zijn groote nederigheid. Het
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is niet alleen dat onbekommerd zijn om de wereld waardoor de grand-seigneur het oordeel van anderen minacht,
of ook die goede smaak die hem belet zichzelf toe te lichten,
op te hemelen. Wij krijgen bij J. v. L. doorgaande den indruk
dat hij inderdaad zeer sober over zichzelf en zijn werk
oordeelt (I 328). Hij prijst hartelijk jongeren als Beets,
de G4nestet en huldigt hun talenten zoo uitbundig dat
zijn biograaf het gedicht op den 16 jarigen de Génestet
te kras vindt, „dat behoeft toch niet" (I 329). Ja, de
hulde op congressen en elders zal hem welgevallig zijn
geweest, maar daar merken wij toch weinig van , en op dien
Octoberdag 1867 Coen hij, met reeds geschokte gezondheid,
zich kon staande houden en de kroon op zijn werk
van jaren zetten bij de onthulling van 't standbeeld van
V o n d e 1, is er toch van zelfverheerlijking of bedwelming
geen spoor. Ook achter zijn grappen zit niet het hooggevoel dat aan ironie vaak eigen is, daarom striemden
en vlijmden zij niet. Maar het bas-comique waartoe hij vaak
verviel is een ondankbaar genre , men lacht, om straks
op den grappenmaker te smalen, vooral als 't komt van
een reeds oud man, gelijk op het congres te Rotterdam
1865, want het publiek wil liever dat iemand voor afgod
poseert dan voor clown speelt. Het eerste lag heel ver
van J. v. L., dat hij songs tot het laatste verviel is mode
omdat hij in het geheel niet voelde een waardigheid
te moeten ophouden. Doch ik ben van de nederigheid
afgedwaald, tenzij men zeker geniis aan selfrespect daarmee
zou verwarren.
Mede een gelukkige gave van J. v. L. was zijn buitengemeene werkkracht. Tot op gevorderden leeftijd beg on
hij zijn dagen vroeg, deelde ze geregeld in en moist ongeloofelijk veel tot stand te brengen. Bij hem werkten bijzondere vlugheid en gemakkeliijkheid. samen met groote vlijt,
'tgeen waarlijk niet alledaagsch is. Hij behoorde tot de
wonderkinderen : wij hebben een briefje dat hij met 3 jaar
schreef, nog sterker dan Martinus des Amorie v a ii
der Ho eve n, die op zijn derden jaardag kon lezen. Ons
wordt allerlei verteld van zijn zeldzaam geheugen. Wel
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was zijn vader over den knaap niet altijd tevreden die
zich door zijn lust liet leiden en niet veel moeite deed voor
't geen hem niet interesseerde , maar die knaap en jongeling
heeft ongeloofelijk veel gelezen en vastgehouden : zijn
litteraire kennis grenst aan 't fabelachtige : men kon van
Lafontaine geen regel zeggen of dadelijk moist hij den
volgenden, evenzoo met den Gijsbrecht : hij had maar 't eerste
woord noodig en hij gaf het vers (I 29). Alleen, gelijk bij
schier alien van zijn geslacht, voor de Duitsche litteratuur
maakte zijn kennis en belangstelling halt, al heeft hij dan
ook S chill er's Fiesco bewerkt.
De natuur zulker vlugge geesten brengt mee dat zij
als vanzelf weerklank geven op alle indrukken, en dat die
weerklank dus niet uit de diepte komt , het vreemde heeft
in het eigen wezen te kort verwijld om er een nieuwe
gestalte aan te nemen, het is niet verwerkt, in den geest
herboren. „Je dois l'avouer a ma honte, j'ai toujours tenu
„beaucoup du singe et du perroquet. Quand je lis quelque
„chose qui me plait ou qui m'amuse, n'importe sur quel
„s-ujet, it me prend toujours la fantaisie de l'imiter" (I 292).
Ook later beantwoordt J. v. L. de verwijten op zijn imitatiezucht, door Braga en velen herhaald, met volmondig
toe te geven dat hij jaren van roof en diefstal heeft geleefd.
Maar wat deert het hoeveel hij aan Byron en Scott
heeft ontleend I) Zouden wij er liedjes als van „Culenborg's
heer" om willen missen ? Even sterk komt zijn vlugheid
daarin uit dat een briefje, een mededeeling, een verslag,
een indruk vaak onmiddellijk den vorm van een versje
aannam. En hoe snel hij met een „memorie" klaar was,
daarvan geest I 95 een treffend bewijs.
Bij een dergelijken aanleg is het hoog te waardeeren
dat hij aan veel dingen zooveel moeite heeft besteed. Hij
had het immers niet noodig, 't zou van zelf wel terecht
komen. Toch liet hij het er niet op aankomen. Met
verbazing lezen wij (I 229) wat hij 1867 over zijn wijze
van werken aan ter G o u w schreef, waaruit blijkt dat
zijn legenden, romans, geschiedenis niet minder dan vijf
bewerkingen ondergingen. Dit is te meer verrassend omdat
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de uitkomst nets van die langzame productie verraadt,
evenmin als wij het aan een versje van Heine merken
hoeveel er aan gevijld. is. Het verhaal is, ook na al dit
schaven, bij J. v. L. los, sours wat breedsprakig gebleven,
terwij1 hij bij alien ernstiger arbeid het spontane van zijn
geest en vernuft niet inboet.
En toch was hij altijd veel eerder klaar dan iemand
van hem verwachtte. „Ik heb geen begrip van uwe verbazende werkzaamheid" schreef prof. M. de Vries hem
in 1853 (II 69). In denzelfden toon F r e d. Muller over
den arbeid aan 't penningwerk : „vergun mij u mijne
„bewondering uit te drukken over uw snel, prompt en
„accng enctam werken" (II 209). Toen hij met ter G o u w
het boek over de uithangteekens voorbereidde had hij in
enkele dagen de stof uit vier deeltjes van Jeroense
verzameld en gerangschikt (II 263). Alles tusschen zijn
ge-wone werk door. De biografie krioelt van dergelijke
voorbeelden. Laat mij nog den staaltje aanhalen. Op een
vraag van Hachette over een Hollandsche vertaling van
le Cid bracht J. v. L. alles bij wat uit Holland tot
de ,,bibliographie corn6lienne" kon bijdragen, niet minder
dan 84 nos., voor een deel met moeite uit schuilhoeken
te Noorschijn gehaald, zoodat de Fransche uitgever hem
bewonderend dankte : „votre baguette magique fait appa„rat-ire les objets les plus rares” (II 217).
Men heeft gemeenlijk weinig lof voor zulk werk van
opsporen, werk voor den „Navorscher", zegt men. Men
vergete evenwel niet dat het nuttig werk is, en weinig
dankbaar, 't schittert niet, en als een man van leeftijd en
posiie, van zoo bewegelijken geest als J. v. L. zich
dit getroost, is 't iets bijzonders. Hij deed het uit hulpvaardigheid vaak, maar ook uit dien lust tot verzamelen
van curiosa die een oud-hollandsche karaktertrek is, en
dien wij bij tai onzer letterkundigen (o. a. Beet s) aantreffen.
Niet alleen in zijn letterkundigen arbeid bewonderen
wij J. v. L's. zeldzame werkkracht. Ook als rijksadvokaat,
kanierlid, Amsterdammer, Nederlander, gaf hij tijd en
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kracht aan al wat hem voor de hand kwam. Hij behandelde alle aangelegenheden met zijn helder verstand en
gezond oordeel en vooral: om de zaak zelf, zonder zelfzuchtige bijbedoelingen. Hij had niet de minste neiging in
de politiek een rol van beteekenis te spelen, maar gaf zijn
gevoelen b.v. over de Grondwet van 1848 (en niet alleen
over taal en stig) aan Donker Curtius te kennen.
Nuttige vVerken vooral voor Amsterdam, als de Duinwaterleiding, de uitleg der stad, zouden zonder hem niet, of
althans niet zoo goed, tot stand gekomen zijn. In zekeren
zin de kroon op zijn werk is de Vondeluitgaaf, die hem
verbazend veel tijd kostte en die hij nagenoeg voltooid
mocht zien, en het standbeeld waarover ik reeds sprak.
Aardig is de anecdote van de bijdrage van frs. 1000.—
door Napoleon III voor dat standbeeld geschonken :
de keizer kende den dichter niet, maar Coen hem J. v. L's
uitgaaf werd voorgelegd zei hij : ik weet reeds genoeg,
een dichter voor wien men zulk een monument sticht, yerdient zeker een fraai standbeeld (II 278).
Kunnen wij in J. v. L's veelzijdige bemoeiingen eenheid ontdekken ? Zeker ligt het zwaartepunt niet in zijn
werk als rijksadvocaat of als kamerlid ; maar zullen wij
hem in de eerste plaats geschiedschrijver of taalkenner,
dichter of verzamelaar noemen ? Een geestig rijmpje na
de teleurstelling met het professoriat somt op wat hij noal
was (I 259). Hij zelf laat ons niet in 't duister aangaande
wat voor hem hoofdzaak was. In een brief aan ter G ou w,
die dit genre lager schatte, zegt J. v. L. uitdrukkelijk :
„als romanschrijver heb ik mij (te recht of te onrecht) een
„naam gemaakt, zoo buiten als binnen 't vaderland, ea al
„mijn overig werk heb ik nooit anders beschouwd dan als
„bijwerk" (II 254). De historische roman had zijn hoofd
en hart en ook de poetische vorm daarvan (de Legenden)
valt daaronder.
Tot de kenschets van een persoon behoort ook zijn
kring, zijn. omgang. Over 't huisgezin is — wij begrijpen
het — de kleinzoon sober , hij geeft geen portretten. Wij
ontvangen alleen zeer sterk den indruk van de trotwe
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liefde die J. v. L. 't leven door verbond met zijn, belangrijk oudere gade, de rouwtoonen der 68 jarige toegezongen
bij 't vertrek van een zoon naar Indic is waarlijk wel een
„sohoon en aandoenlijk gedicht" (II 193). Aan al zijn
kinderen, niet het minst aan zijn dochter Sara (later
mevrouw Harts e n) was hij innig gehecht, en de kleinkinderen herinneren zich hoe grootvader hun vertellen
kon en met hen ganzenbord spelen.
Hetgeen mij treft in de vele betrekkingen met allerlei
menschen, waarover ik maar weinig kan mededeelen, is,
dat J. v. L. nooit concurreert. Niemand staat hem in den
weg en nooit is hij er op uit anderen te verdringen. Aardig
is de omgang, ook per brief, van den jongen man met den
belangrijk ouderen koopman J. Amers fo o r d t (I 52 vlgg.)
aan Wiens beeld de biograaf iets meer zorg heeft besteed
dan hij pleegt te doen. A m. schijnt een kregel, onaangenaam mensch geweest te zijn, en wij begrijpen niet recht
wat J. v. L. aantrok in den man bij Wien noch zijn ernst
noch zijn 1-aim genade vond. Hij gevoelde nu eenmaal
hoogachting en liefde voor dezen man, en bleef tot diens
dood hartelijke betrekkingen onderhouden, veel verdragende
en glad strijkende waar een ander met meer eigenliefde
zich allicht gekrenkt zou hebben afgewend.
Met Beets en mevrouw Bosboom—ToussaiDt

bleef de vriendschap steeds warm, met den eerste dagteekende de betrekking tot de familie van Lennep reeds
van Heemstede, en wij weten dat J. v. L. aan Beets de
voltooiing van zijn V ondel had opgedragen, en dat Beets
zijn lofrede hield in de Kon. Akad. van Wet.
In later jaren werkte J. v. L. vaak samen met t e r
G o u w den sn-uffelaar, verzamelaar. Men zou denken dat de
groote Neer den schoolmeester heeft laten werken, zelf zijn
naam gevend aan 't een en ander, terloops jets er toe
bij dragende ; wij vernamen echter reeds hoe vlijtig J. v. L.
zijn aandeel leverde, en ook hoe veel notitie hij nam van
't oordeel ter Gouw's over zijn romans.
Onder de relaties die aanvankelijk het karakter van
bescherming droegen noem ik er drie. Vooreerst S c him m el.
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De biograaf geeft ons nit diens eigen aanteekeningen het
aardige tooneeltje van 't eerste bezoek dat de jonge
Schimmel op J. v. L.'s kamer bracht met een popelend
hart wat de groote man over de dramatische eerstelingen
van den nieuweling zou zeggen, straks dankbaar en bemoedigd de kamer verlatende waar hij niets dan vriendelijkheid en aanmoediging had gevonden. (II 21 vlgg.) Later
zou S c h. zich bits over J. v. L. en diens Klaasje Zevenster
uitlaten (II 240) ; na J. v. L.'s dood toonde hij leedwezen
te gevoelen over 't grievende zijn weldoener aangedaan.
Bestendiger waren de betrekkingen met den „geestigen"
G. van de Linde, die sedert 1831 tot diens dood 1858
levendig gehouden waren door briefwisseling en bezoeken
ook te Londen waar de weinig voorspoedige man ten slotte
tot een zekere bestemming was gekomen. Ook deze verhouding droeg min of meer 't karakter van bescherming
zonder evenwel dat dit eenigszins drukkend was voor hem
dien J. v. L. voorthielp waar hij kon. Er was ook een
zekere litteraire verwantschap tusschen J. v. L.'s boertige
poezie en de Gedichten van den Schoolmeester. Deze kant is
mij de minst sympathieke: zeker bij de versjes van den
Bchoolmeester kan men zeggen: „j'ai ri, me voila d4sarme",
maar gevoelt Loch ook sterk : „le calembourg c'est l'esprit
de ceux qui n'en ont pas".
Belangrijker is de episode der kennismaking met
111u lt at u l i, waarover de biograaf uitvoerig handelt (II
154-192), ook weer geheel door mededeeling van brieven
en bescheiden. J. v. L. had Douwes Dekker die in
groote armoede tot hem kwam ondersteund, en hem
een uitgever voor den Max Havelaar bezorgd, waarvoor de
auteur hem het copierecht had afgestaan. Dit recht was
onbetwistbaar, en Coen D. D. het later ontkende en zelfs
zijn weldoener, dien hij van bedrog en speculatie beschuldigde, een proces aandeed, bleek het zonneklaar. Wij hebben
hier weer een staaltje van den krankzinnigen hoogmoed
van D. D.; de biograaf spreekt vergoelijkend van „eigenliefde" ; het strenge oordeel daarover kan alleen verzacht
worden door het inzicht dat wij hier met een pathologisch
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geval
te doen hebben. J. v. L. komt echter ook nu zeer
b
edel uit. Ons treft wel dat hij, de conservatief, dit boek
onder zijn bescherming nam ; al gevoelde hij iets van 't
gevaarlijke en oproerige dat een goedkoope volksuitgaaf
zou meebrengen, hij vond het heilzaam dat het geschrevene onder de oogen kwam van de leiders en regeerders, en, ook tegenover den minister R o c huss en bepleitte
hij de zaak van Mult atul i. Het is niet de artistieke
waarde die bij J. v. L. den doorslag gaf, maar andere,
meer menschelijke en algemeene overwegingen. Hij is van
den aanvang niet blind voor de ijdelheid van den man die
zich voor een profeet houdt, maar hij heeft medelij den met
hem die zoo veel heeft geleden, en hij acht niet slechts
dat de zaak zich niet laat smoren, maar de beschuldigingen
die niet nieuw zijn en veel waars bevatten moeten niet op
zij gezet worden, hij vraagt er gehoor voor. Hij wil dus
den talentvollen, nu achterop geraakten man helpen ; en
hij wil het boek onder het publiek brengen, zoo dat het
goed kan doen en niet onvruchtbaar ophitsen. Gaarne zou
hij de goocheltoer der laatste bladzijde hebben weggelaten,
ook data veranderd ; ten slotte gaf hij het boek zooals het
geschreven werd. Wij zagen dat hij er slechts ondank voor
oogstte ; al eindigde het met een soort van verzoening: op
het congres te Gent 1867 gaven beide mannen elkaar de
hand „onder het luid gejuich der omstanders" ; 't geen
niet belette dat Multat uli voortging met de zaak in een
scheef licht voor te stellen.

Richting.
Een Nederlander vraagt naar beginsels en richtingen,
daarin gaat, volgens hem levensinhoud en menschenwaarde
op. Roe weinig ill' nu hierin medega, zoo heeft toch ieder
mensch, 't zij hij er opzettelijk zich mee bezig houde 't
zij niet, zijn levensrichting. Het belangrijkste wat daaromtrent over J. v. L. te zeggen valt knoopt zich aan een
naam dien ik onder zijn relaties nog niet heb genoemd.
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Da Costa heeft een tijd, zij het dan ook niet lang,
een machtigen invloed op J. v. L. geoefend. Dat J. v. L.
niet blijvend voor den kring van 't R4veil is gewonnen
kan ik toch niet alleen verklaren uit den fellen tegenstand
zijn vaders, die hem „met geweld aan dien invloed onttrokken heeft" (I 108). Er hebben hier verschillende factoren
samen gewerkt.
Laat ons allereerst opmerken dat bij J. v. L., evenals
bij Beets, de invloed van Bil der d ij k aan dien van d a
Costa niet alleen in den tijd vooraf is gegaan maar ook
van veel blijvender duur is geweest. J. v. L. was naar zijn
eigen getuigenis opgevoed in de liberale begrippen der
18de eeuw (I 46) ; daarover sprekende denkt hij minder aan
't godsdienstige of aan 't litteraire dan aan de hoofdpunten
van staatkunde en recht. Tegenover de verlichte denkbeelden daaromtrent nu werd hij een vurig aanhanger der
ideeen van legitimiteit en monarchalen regeeringsvorm.
Welke wijzigingen zijn denkbeelden ook overigens ondergingen hierin bleef hij vast, en uit dat oogpunt be- en
veroordeelde hij dan ook veel van 't geen in 1848 geschiedde.
Hij was dus eigenlijk geen conservatief; de biograaf haspelt
soms met dit woord, en verkneukelt zich dan er in dat
telkens blijkt hoe de conservatief toch niet verstokt vasthield aan 't bestaande maar wel degelijk ook hart had voor,
en zijn kracht leende aan allerlei nieuwe wenschelijke
maatregelen. Doch hier zit de knoop niet. De legitimist is
daarom nog niet conservatief. Nederland telde vele slappe
conversatieven die slechts ontnuchterde revolutionairen
waren ; zoo had J. v. L's grootvader Cornelis vroeger
ijverig patriot met verlangen uitgezien naar de terugkomst
van Oranje. Zoo was die Amersfoordt dien wij leerden
kennen, vijand van alle excessen en die voorstond dat men
zou hebben „eerbied en hoogachting voor Jezus" (I 53).
Doch zoo waren niet die jongeren die van Bilderd ij k
geleerd hadden zich of to wenden van 't geen Allar d
Pierson (Oudere Tijdgenooten 194) genoemd heeft „de onwijsgeerige en gevoellooze achttiende eeuw in Nederland",
en voor wie de sfeer van het absolute zich had geopend.
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Ik weet wel dat dit zonderling klinkt als wij er bij denken
aan J. v. L. , en ik zal waarlijk niet beweren dat hij met
wij sgeerige bewustheid Bilderdijkiaan werd , hij, die nooit
neiging of behoefte had beginsels te doorgronden. Toch
bleef hij zijn leven lang niet slechts gehecht aan ons koningshuis, maar warm voorstander van monarchaal gezag en
vol beslisten afkeer van het liberalisme. Ook dit nam sours
weer een grappigen vorm bij hem aan. Ik denk aan zijn
spotdicht op de wijdvermaarde reize van den grooten Thor
door Nederland in 1852 ; hij ziet daar Thorbecke als
hoofdman der „Rooien", de don is dat, al „stak Thor den
rooien kop met zelfbehagen op" allerwege gevleid en gevierd door „Rooien en Papen", zoodra Willem III zich
vertoonde elkeen uitliep naar den koning,
Want komt de Baas maar aan
Zij laten je in 't hemmetjen staan.

(II 55-59).

Dit bleef dus vast bij J. v. L., maar op politiek
gebied, niet als algemeene geestesrichting. Wanneer
Schimmel gelijk heeft in J. v. L. den „dichter van het
gezond verstand en het juste-milieu" te zien (II 22) dan
zit daarin Loch een goed stuk 18e eeuw.
Doch door Bilderd ij k en den vriendschappelijken
omgang met D. van Hogendorp had J. v. L. een open
oog gekregen voor het holle, oppervlakkige, ploertige van
het gangbare liberalisme. Sprekende voorbeelden deden
de twee jongelieden daarvan op bij een voetreis die zij
in den zomer 1823, ruim 3 maanden lang, door de noordelijke provincien van ons vaderland maakten. De geest
der bevolking die zij leerden kennen maakte op hen een
pijnlijken indruk. Ja, wel lachten zij er om onder de
schrijfvoorbeelden der school van 't bedelaarshuis te Hoorn
op 't bord te leven : „de mensch is een voortreffelijk
wezen", maar zij ergerden zich over den geest van „liberalisme en jacobinisme" overal in Friesland te bespeuren.
Het grappigste avontuur hadden zij te Groningen. Onder
de kamer waar zij logeerden was er een promotiepartij,
Coen de opgewonden jongelui hoorden dat de algemeen
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als Bilderdijkiaan bekende D. van Hogendorp boven
was wilden zij hem met geweld naar beneden halen,
Bilderdij k doen afzweren en teekenen dat hij voortaan
liberaal zou zijn (I 72). Het erge van 't geval was dat de
woede der „dolzinnige knapen" haar oorsprong had in
de wijze waarop hun professoren over Hogendorps dissertatie hadden gesproken en geheel de nieuwe richting
pleegden te brandmerken. Als gelukkige uitzondering
lezen wij van twee liberale Groningsche heeren te Bentheim ontmoet en die zich waarlijk liberaal verdraagzaam
toonden (I 76).
Dit alles was voorafgegaan aan zijn ontmoeting met
d a Cost a, eerst na zijn terugkeer te Amsterdam, terwijl
Bil d e r dij k reeds in den studententijd hem had gepakt.
Het moet wel een machtige invloed zijn geweest die den
vroolijken, bewegelijken J. v. L. Louis Racine's gedicht
la Grace deed bewerken (1827) met voorrede en aanteekeningen, waarin hij zich gewonnen toont voor die strenge
opvatting van Gods genadewerk door Augustinus en
Calv ij n gepredikt, en uitspreekt dat ook zijn gevoel zich
daarin heeft ingeleefd. De botsing bleef echter niet nit.
Zijn vader zag met groote ergernis en droefheid den veelbelovenden zoon overgaan tot de gelederen der „geestdrijvers"
en „dwepers".
Treffend en zuiver van gevoel is de brief waarin J. v. L.
zijn vader rekenschap geeft, spreekt van zijn dankbaarheid
aan God „voor het groote werk der bekeering dat Hij in
mij verricht heeft". Doch het duurde niet lang of hij
schreef reeds aan Amersfoordt op anderen Loon 25 Juni
1827 (I 102). Hij had in een roes verkeerd, hij begint al
te aarzelen, te redeneeren. Weldra zal hij spreken van de
„dweperij en hoogmoed" die hem hadden medegevoerd
(I 105). Hij gevoelt nu : de onstuimige d a Costa had hem
meer overreed dan overtuigd (I 110). Pijnlijk valt de scheiding van dezen , maar d a Costa snijdt hem al gauw als
een apostaat af. Het zal nu de staande forinule in den kring
der broederen worden wanneer J. v. L. ter sprake komt :
en dat de dichter der „Genade" ! En hij zelf ? Hij zal glim-
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lachen wanneer D. van Hogendorp de afgescheidenen
(Scholtianen) moet dagvaarden als substituut van den procureur-generaal, en bij die gelegenheid maakt J. v. L. kalm
eenige verstandige opmerkingen over geestdrijvers (I 215).
Niet lang — of hij is vrijmetselaar, waarbij hij snel tot de
hoogste Braden opklimt.
Wat zullen wij tot dit alles zeggen ? Ik kan mij niet
neerleggen bij de halve opmerkingen van den biograaf dat
d a Costa wel wat al te kras optrad maar toch „zoo groot
ongelijk niet had" toen hij J. v. L. van wereldliefde betichtte (I 113). Wij moeten wat dieper graven en karakteristieke trekken bij beiden trachten te vinden die de
breuk verklaren.
Eerst d a Cost a. Dit is niet het eenige voorbeeld
waaruit blijkt dat zijn greep wel machtig was maar niet
op den duur vasthield. Ook Beets is na een pons van
hem vervreemd. Dr. B ij vane k's De Jeugd van Isaac da
Costa eindigt met de scheiding van zijn vriend Capados e.
Zelfs W. de Clere q, de getrouwe, klaagt over het wilde
in d a Cost a, ducht 4n „tranchante denkbeelden" (zie
Dagboek I 172). Dit lag eensdeels aan d a Cost a's opbruisende heftigheid, maar ook aan het vereenzelvigen van het
geloof met alle theologische opvattingen, ja met het geheel
van denkbeelden en gedragingen die hij er mee verbond.
Da Costa stelde zware eischen en enge. Hij oordeelde
en veroordeelde hard. Een woord, een citing, een brief,
Welke kleinigheid ook, groeven een kloof waar hij niet
over heen kwam. In de kringen van 't Reveil vertoonde
zich sterk die „censoriousness", die vitzucht over alles en
alien, die zeer vaak met godsdienstige opwekkingen gepaard
gaat. Daarbij niet weinig clubgeest : no-us et nos amis, wie
daar niet toe behoort is niet bekeerd, wie daar eenige sympathie voor toont is „toenaderend", maar moet toch geijkt
worden. Ik weet wel dat dit alles de schaduwzijde is van
veel licht. Er was zeer echt leven in persoonlijke gemeenschap met God, en ware belangstelling in elkanders zielstoestanden. Daarbij sterk het gevoel : wij staan tegenover
een vijandige wereld. Niet zoozeer zijn hartstocht maar
O. E. X 3
26
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zijn echte innerlijke gloed maakte d a Costa zoo machtig;
doch deze twee zijden, de natuurlijke en de geestelijke,
waren bij hem onafscheidelijk. Zoo trok hij de grens zeer
scherp als iemand, zooals J. v. L., de verwachtingen
teleurstelde : hij was een apostaat, men kon voor hem bidden,
maar moest hem eerst afsnijden. Zoo verstaan wij dat zoovelen zich van d a Costa weer losmaakten.
Moeilijker is 't J. v. L. in dezen te begrijpen zonder
er zich al te goedkoop af te maken. Hij had het toch stellig
oprecht gemeend en er ook wel waarlijk gevoel voor gehad.
Gaarne zouden wij weten welke invloeden in zijn naaste
omgeving, behalve die zijns vaders, zich deden gelden, hoe
b.v. zijn vrouw er tegenover stond. Hij noemt haar mede
als hij van zijne verwanten spreekt die als onbekeerd werden
beschouwd.
In elk geval J. v. L. is al gamy- aan zijn eigen bekeering gaan twijfelen, en toen de vraag bij hem rees : ga ik
wel geheel mee, was te gelijk het ontkennend antwoord
gegeven. Wat had hem eigenlijk in deze richting gestuurd ?
Van diepe zielsbehoefte, de angstige vraag van 't zondige
hart bespeuren wij niets. Ook de aesthetische indruk van
het schoone en verheffende in 't geloof schijnt niet den
doorslag gegeven te hebben. Het moet een zeker vaag gevoel
geweest zijn van de slapheid van beschouwing en leven in
zijn tijd dat hem eerst tot Bilder dij k, daarna tot d a
Costa bracht ; bij den eerste bleef hij, de verterende gloed
van den laatste stootte hem ten slotte af; hij werd zich
bewust dat zijn leven niet op dien Loon gestemd was of
kon worden.
Een bewijs dat het bij hem niet heel diep was gegaan
is dat hij zonder eenige felheid van gevoel zich afwendde.
Aan de zwakheid der reactie zien wij dat ook de actie niet
sterk kan geweest zijn. Als afvallige beschouwd gedroeg
hij zich volstrekt niet als apostaten plegen te doen. Geen
spoor van wrevel of hartstocht. Geen woord van smaad of
van ironie. Ook niets van dien weemoed die A. Pierson
zijn leven lang bij bleef „Jerusalem zoo ik u vergete", of
die Sainte-Beuve afscheid deed nemen van een vroom-
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heid aan Wier doorgronding hij jaren had besteed. J. v. L.
hield zich verder er niet meer mee bezig. Zijn godsdienstigheid bleef als een min of meer latente eigenschap hem.
't leven door bij zijn geloof aan God en hoop der onsterfelijkheid waren ongeschokt en schenen hem te bevredigen.
De „dwepers" hebben hem niet geboeid hij zegt het kalm,
zonder gevoel van gemis. Zijn gemoed was te weinig diep.
Noch zijn ingang in, noch zijn uitgang nit die warmer
geloofssfeer schijnt hem geestelijken strijd gekost te hebben.
Hij meent steeds wat hij zegt en wij wantrouwen geen der
vrome betuigingen door hem in die korte periode gedaan :
maar ook laten wij Belden als hij later zegt zich vergist
te hebben. Hij is weer aan den buitenkant gebleven, ook
met zijn gevoel. Geen christen in den zin van d a Cost a;
daarom toch niet ongodsdienstig of vijandig. Een wereldling
die in zijn opvatting van recht en staat Bilderdij k blijft
volgen. Geen braaf liberaal, maar wel een nuchter Nederlander, wien de diepere levenssferen onbekend bleven.
IV.
Romantiek.
In J. v. L.'s litteraire productie heeft de episode van
aanraking met 't Reveil geen spoor nagelaten. Trouwens
geen groote litterarische strooming vertoont zich bij hem
die eigen diepe tonen zou gewekt hebben. Hij gaf spontaan
terug wat hij had, wist, dacht, gevoelde, van anderen
ontving; zonder dat groote emoties of denkbeelden zijn
ziel hadden doorploegd.
Met dit, trouwens beslissende, voorbehoud kunnen wij
J. v. L. een „romantischen" dichter noemen. Het is meer
gebeurd dat groote litteraire en geestelijke stroomingen
langs Nederland zijn heengegaan en er slechts een verre
echo hebben gewekt. Zoo is het bij uitstek met de Romantiek het geval geweest. Wat men ten onzent er voor houdt
heeft maar een flauwe gelijkenis met die groote beweging
die 't geestelijk leven in de eerste helft der 19 de eeuw
heeft vernieuwd. Ads men kennis neemt van de omvangrijke
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litteratuur vooral in Frankrijk en Duitschland over de
Romantiek handelende, wrijft men zich de oogen nit en
vraagt : wat beantwoordt daaraan in Nederland, en : vermoedt
hetgeen zich ten onzent voor litteraire kritiek uitgeeft daar
hoegenaamd niets van Ja — men weet dat G. B r a n d e s
de Romantiek als reactie teekent, Heine's Romantische
Schule haar als katholieke reactie beschrijft ; maar wat een
Lasserre, Seilliere J. Lemaitre (in zijn lezingen
van Rousseau), een 'lapin, Th. Ziegler, Ric. Huch,
Maria Joachim Walzel en zoovele anderen er van
in 't licht stellen ; — hoe stumperig staat daarnaast 't
geen wij wel eens ter loops van Nederlanders over Romantiek lezen. Dat het boekje van D r. Prinsen verleden
jaar in dit opzicht ook bitter teleur heeft gesteld, heb ik
in dit tijdschrift reeds gezegd. En verder P A. Verwey
spreekt in Het Leven van Potgieter een en ander maal over
Romantiek, maar de op zichzelf juiste q-ualificaties dier
richting als „hartstocht voor de geschiedenis" (p. 66), en
zoowel reactie als vooruitgang in haar schoot bergend
(p. 101) zijn toch te fragmentarisch om klaar inzicht te
geven. Alleen A. P i er s o n, al noemt hij 't woord slechts
even, heeft in Oudere Tijdgenooten 't Reveil als een romantische richting geteekend en daarbij (p. 194) zeer gelukkig
regels aangehaald uit Bilderd ij k' s God en de mensch waarin
de tegenstelling wordt uitgewerkt der rede die ons niet
tot het ware zijn voert en 't onmiddellijk zelfbesef, 't gevoel
waarvoor geheimen zich ontdekken, voor 't verstand, voor
al zijn kracht te hoog. Stellig zullen wij B i 1 d e r d ij k,
op Wien geen etiket past, niet romanticus kunnen noemen ;
dat in tal van zijn uitspraken, gelijk in de gevoelsleer van
d a Cost a, kenmerkende trekken der Romantiek zich vertoonen, laat zich niet loochenen.
Die kenmerkende trekken in 't kort bijeen te lezen
is ondoenlijk, laat staan de bonte verschijnselen die wij
„Romantiek" noemen in een formule samen te vatten.
Heine die de Duitsche romantici met zooveel smaad heeft
overladen behoort er toch stellig toe. Schiller en
Goethe die op de beweging in den aanvang zooveel invloed
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hebben geoefend in 't geheel niet. Rousseau, de zoon
der achttiende eeuw is evenzeer de vader der revolutie
waarin die eeuw uitloopt, als der Romantiek die Naar geest
zal verdringen. Het is in dit opzicht met de Romantiek
als met alle groote internationale stroomingen : de beweging
vormt stellig een eenheid, al valt het ons moeilijk de
punten van overeenkomst tusschen de uiteenloopende
vertakkingen en verschillende vertegenwoordigers duidelijk
te zien. Niet anders met de Renaissance. Het is het
kenmerk der groote beschavingsperioden dat hun geest
niet tot een enkel gebied beperkt is maar zich op verschillend terrein vertoont.
Men kan van Romantiek spreken als van een kunstrichting zoo deed men in Frankrijk Coen V. Hugo en
de zijnen de kaders der klassieke vormen, verzen, stip,
genres verbraken om in vrijere productie het levee naderbij
te komen en rijker uiting te geven aan den geest. Hiermee is de Romantiek echter nog niet als algemeene
geestesrichting beschreven. Zij Wendt zich of van 't waiver
redelijke, het verstandelijke om. in 't gevoel, de emotie,
de fantazie, d. in de onredelijke elementen van ons
wezen de diepte te vinden. Wars van conventie grijpt zij
met het gevoel het oorspronkelijke, natuurlijke; zooals
Rousseau deed en zijn diepen, veelzijdigen invloed over
'anger dan een eeuw heeft geoefend. Zij handhaaft het
persoonlijke, isoleert het zelfs na een eeuw waarin staat
en maatschappij de individu schenen te verzwelgen predikt
zij weer het soevereine recht onzer behoeften en hartstochten en wordt zoo een zaad van oproer en ongebreidelden
hoogmoed. Wij kunnen hier weer Rousseau noemen,
maar ook Byron, ook G. Sand die den hartstocht op
den troon zet, ook in philosophischen vorm F i c h t e.
Tevens ligt evenwel in 't romantische de belangstelling
voor een nationaal verleden buiten de door inwerking
der klassieke oudheid gevormde wereld, voor het „volksthiimliche" voor de Middeleeuwen, voor sprookje, volkslied en
gebruik, en zoo zijn Herd er en de Gr imm's en W.
Scott romantici. En deze zoo sterk individualistische
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Romantiek heeft ook weer haar kosmische zijde, daar zij,
bezijden die wereld waarvan de ontledende wetenschap
slechts brokstukken kent, den eenen kosmos met zijn
geheimzinnige krachten en werkingen, de algemeene harmonie voor denken en gevoelen toegankelijk maakt in
een organische beschouwing : Schellin g.
Moeten wij deze zoo veelzijdige beweging hoog verheffen of met G o eth e als een complex van ziekteverschijnselen
beschouwen? Franschen spreken soms van „le mal romantique"
en ook in Duitschland heeft deze richting onder de
beschrijvers der 19e eeuw haar bittere vijanden. Toch
heeft de vraag die wij stelden eigenlijk geen gezondeu
zin. Het springt in het oog dat de Romantiek op allerlei
gebied nieuw, rijk leven heeft gewekt, vruchtbaar slib
achtergelaten, de kaders verbroken waarbinnen het leven
dreigde te verstikken. Zij heeft den zin voor 't primitieve,
oorspronkelijke, natu-urlijke gewekt. Zonder Rousseau
geen kinderpsychologie, zonder Herder geen oog voor den
rijken inhoud der volksliederen bij allerlei stammen. Romantische gedachten hebben J. Grimm tot den vader der
germanistische wetenschap een. S c h 1 e i e r m a c h e r tot
den grootsten theoloog der 19e eeuw gemaakt. Hoeveel
ware hier op te sommen. Genoeg om aan te duiden hoe
levenwekkend de Romantiek is geweest.
Haar schaduwzijden, haar krankheden : wie ziet ze
heden niet? Zoodra zij zelf weer conventie, manier wend
gaf zij maar al te zeer vat op zich, kon zelfs in 't belachelijke vervallen, als zij fantastische speculaties voor
diepen inhoud gaf, of waar in de poezie echte inspiratie
ontbrak en slechts groote rhetoriek en Wilde tafereelen
overbieven. Hoe weinig zag een V. Hugo vaak waar hij
den stap deed „du sublime au ridicule". 't Ergste voor
de geestelijke ontwikkeling was wel dat de gevoelsrichting
een onzuiver verbond sloot met intellectualistische orthodoxie en absolutistische staatsleer. Een pietistische orthodoxie is in de strenge beteekenis der woorden een onding.
En hierdoor wekt de reactie na 1848 onder den Romantiker auf den Tron der Cesaren zooals D. F. Strauss, Fri e-
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dr ich Wilhelm IV aanduidde, de tijd der Gerlach' s,
Hengstenber g, Stahl een zoo antipathiek gevoel, ook
bij wie slechts noode den stroom der Romantiek in 't zand
zien verloopen.
Voor de groote beteekenis dezer beweging is nog een
ander bewijs bij te brengen. De geoefende litteraire kritiek
ziet de Romantiek als een richting die niet aan de 19e
eeuw alleen eigen is, maar die telkens in de geschiedenis der
geesten terugkeert, waar oude vormen worden verlaten en
aan het persoonlijke leven achter het bewustzijn, aan verfijnde en verdiepte psychologie, aan de rijke aders van het
volksleven een nieuwe inhoud wordt 'gevraagd. Zoo spreekt
men van „le romantisme des classiques" en speurt in
Racine tegenover Corneille, in Euripides tegenover
zij n voorgangers romantische geesten. En — wel een bewijs
dat de Romantiek niet dood is — daarom gevoelt men
zulke dichters als veel meer modern dan hen die in oudere,
geijkte vormen vast zitten.
Gelijk ik zeide : Nederland heeft van deze beweging
weinig gehad. Wat Bilderdij k en vooral d a Costa
er van bezaten: het onmiddellijke gevoelsleven, ging weldra
op in de hybridische vereeniging met starre dogmatiek ,
en verre van de boden te worden eener nieuwe beschaving
bleven zij de Porsche gestalten van een oppositie anti den
tijdgeest dies zij in allerlei vormen vervloekten.
En verder I' Men noemt Potgieter, Beets, van
Lenne p. Ongetwijfeld, zij hebben de Europeesche litteratuur hunner dagen in wij den omvang gekend en er den
invloed van ondergaan, althans er de tonen van opgevangen en nagezongen. Maar : geen der drie had een aasje
van wijsgeerigen zin, ook in 't opvatten van geschiedenis
en litteratuur. Trots V. Hugo, en Scott en Byron,
bij Potgieter trots zoovele anderen die hij kende, bleven
zij nuchtere Hollanders : de eerste een patriottenkind, v.
Lennep een Amsterdamsch patricier, Beets de kleinzoon
van van der P a 1 m. Hoeveel Romantiek ook insloop
door de reten en naden van hun kleeding: georienteerd
bleven zij naar hun Hollandsche omgeving, waarin zij niet
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vermochten aan een groote internationale beweging een
eigen uiting te geven. Van Lennep deed Quack denken aan „het type van een bejaarden Franschen markies"
(II 278), Busken Huet heeft hem genoemd „een. kind
„der 19e eeuw die met een verloren-paradijs gevoel het
„aangezicht gekeerd houdt naar den bloeitijd der 18e" (I
245) ; daarom, neen, ik kan waarlijk niet zeggen : „J. v. L.
„is van 't begin tot het einde een romantisch dichter ge„weest” (I 327).
En wat hij van zijn zwenking van de Romantiek tot
de Grieksche Muse zingt in den Muzenalmanak van 1839
(I 243): nu, dat neem ik evenmin erg au serieux als Beet s'
apostrofe aan de Romantiek in tegenovergestelden zin (in
de Maskerade). Neen, laat ons bij J. v. L. niet spreken van
dingen hem te hoog en te wonderlijk. Hij luidt geen
nieuwen tijd in en behoort ook niet tot een geslacht dat
dit deed. 1848 . . . zal men mij te gemoet voeren. Inderdaad tweemaal in de 19e eeuw in Nederland is de blijde
mare van groote dingen door 't land gegaan : 1848 en 1880
en klonk er iets van het
novus ab integro seclorum nascitur ordo

(een nieuwe tijd breekt aan). Niet zoo heel weinig dus :
twee keer in een eeuw. Doch .. , of niet beide keeren het
gelui sterker was dan 't geen er door werd aangekondigd ?
De biograaf herinnert (II 307) aan een vermakelijke
plaat uit de Groene Amsterdammer 27 Augs. 1893, d. i. 25
jaar na J. v. L.'s dood. Onze romanschrijver zit, een lange
pijp in de hand, met Potgieter en Bu sk en Huet (zou
't gezelschap hem bijster behagen ?) terwijl Betje Wolff
en mevrouw Bosboom (dat gaat beter !) thee schenken.
Een engeltje vliegt aan met een deel van de Nieuwe Gids ;
J. v. L. vraagt of men hem op aarde nog leest, waarop de
bode antwoordt : „ze hebben het vertellen, het schertsen
„en het lachen verleerd ; — ze doen alleen aan Grrrroote
„Kunst". „Kom K o (zegt Betje Wolff) dat komt wel
„weer terecht".
Zou het „terecht komen" ? Hebben Beets en onze
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biograaf gelijk met hun vertrouwen dat Nederland J. v. L.
niet zal vergeten, of Busken H u e t, die zijn romans in
de toekomst alleen ziet in de handen van vischvrou.wtjes
en kleine burgers:' Ik stem voor het eerste, niet slechts als
wensch, maar omdat J. v. L. eigenschappen bezit die
blijvend sympathie wekken. Hij is en blijft jong en frisch.
Zeker : hij bereikt de hoogte niet van sommige zijner tijdgenooten ook in den historischen roman. Het Huis Lauernesse en Sinjeur Semeijns staan boven zijn. werk. Maar :
Ferdinand Hayek munt weer uit door 't geen noch Schimmel
noch mevrouw Bosboom in die mate bezaten : de kunst
van vertellen. Geen diepe psychologie — de biograaf geeft
het toe — geen opvatting van historische perioden naar
haar gehalte : maar een prettig teekenen van 't milieu en
de typen zooals de Amsterdamsche patricier die in zijn
eigen kring en uit traditie en lectuur kende. Juist doordat
de vragen des tijds hem vreemd waren ontsnapt hij aan
de verzoeking die in 't verleden in te werken, en een roman
te vervaardigen met geleerde teekening van kostuum van
't verleden en tot inhoud de kultuurvragen van 't heden.
Hij doet het verleden herleven op de wij ze der talentvolle
gezusters L. E. en Ignatia Lubeley die, met fijner
psychologie, onder ons grage en dankbare lezers vinden en
't bewijs leveren dat dergelijke lectuur nog niet uit den
smaak is.
Groote kunst ! Wat zou dit eigenlijk beteekenen ?
Woordkunst ? Probleemkunst ? En . . . hoe onderscheidt men
ze van grootdoenerij ?
Groote kunst is die welke het bevrijdende woord spreekt,
de hooge visie brengt, den mensch boven zichzelf verheft
en den ti.jd, welks behoeften zij verstaat en verklaart,
ziet in het licht der eeuwigheid (sub specie aeternitatis).
Uit den waren kunstenaar getuigt de Muse die hem bezielt
van die eeuwige krachten der menschelijke natuur die ons
boven het tijdelijk zijn verheffen.
Zouden wij alle kunst stop moeten zetten of er minachtend op smalen die dit niet vermag, er zelfs niet
naar streeft ? Wij zouden het niet kunnen. Maar : wij willen
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het ook niet. Wij vragen in de kunst niet alleen naar het
hoogste, naar diepte van levensinhoud , ook zuiverheid van
Loon werkt weldadig op ons. Meer dan menige vorm van
55 Grrrroote Kunst" bekoort ons die frissche levenslust, die
ons ook nit de blauwe deeltjes van Jacob van Lennep
aanwaait.

ROMEINSCH HUWELIJKS-GELUK
DOOR

Dr. W. F. KAISER.
ISER. t

„Indien het mogelijk ware, burgers, zonder echtgenooten te leven, zouden wij ons zeker geheel en al buiten
deze onaangenaamheid houden ; maar nu de natuur het
eenmaal z4(5 heeft ingericht, dat wij met vrouwen niet zeer
wel, maar zonder vrouwen in het geheel niet kunnen leven,
is het onze plicht meer te rade te gaan met het duurzaam
welzijn van den staat, dan met onze tijdelijke begeerten."
Deze merkwaardige woorden sprak in het jaar 102
v. Chr. Quintus Caecilius Metellus, bijgenaamd
Numidicu s, oud consul, thans censor te Rome, in een
rede voor het Romeinsche yolk gehouden. 't Was een rede
die ten doel had de burgers aan te sporen, meer dan zij
dit blijkbaar deden, in het huwelijk 's menschen natuurlijke bestemming te zien, en 't coelibaat te gaan beschouwen als het pad dat ten verderve leidde en door ieder
moest worden gemeden.
't Is waarlijk niet met verleidelijke voorstellingen dat
Metellus zij n auditorium tracht te bewegen de richting
te kiezen waarin hij ze gaarne zou zien gaan. Opvallend
is het volslagen_ gemis van idealisme ten opzichte van het
huwelijk, van hoffelijkheid jegens het vrouwelijk geslacht.
Verwonderlijk is de eenvoudige wij ze waarmee de censor
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over de onaangenaamheid van het huwelijk heenstapt als
over iets bekends, iets wat algemeen wordt toegegeven,
iets waarover geen verschil van opinie bestaat of bestaan
kan. Niet de geringste poging, de bezwaren, die hij weet
dat zijn hoorders tegen het huwelijk hebben, weg te redeneeren.
Wie is niet wel Bens in een dergelijk geval geweest
Wij moeten iemand overhalen tot iets waarvan wij overtuigd zijn, dat het in den grond goed voor hem is, maar
waartegen wij weten dat hij eenige zeer geldige bedenkingen heeft. Wanneer wij kalm en verstandig te werk gaan,
zullen wij niet trachten die bezwaren weg te praten, of
als onbelangrijk voor te stellen. Dat zou prikkelen tot
verzet. De ander moet het gevoel hebben, dat wij zijn
grieven even goed begrijpen als hij, dat wij ons in zijn
toestand volkomen kunnen indenken.
't Is een dikwijls toegepaste handigheid. Toen N a p o1 e o n voor den Italiaanschen veldtocht als opperbevelhebber bij het leger in Zuid-Frankrijk kwam, trof hij dit
aan, in een toestand van heftige ontevredenheid die tot
muiterij dreigde over te slaan. De grieven waren alleszins
gegrond ; voeding, kleeding, etc. lieten veel te wenschen
over. Napoleon sprak zij ne troepen op de volgende
wij aan : „Mannen ! gij zij t naakt en uitgehongerd ; de
regeering is u alles verschuldigd, maar kan u niets geven."
ZOO zagen zij dadelijk in hem een vriend die met hen
mede voelde, en waren zij bereid ook het oor te leenen
aan het vervolg der rede, waarin Napoleon — 't spreekt
van zelf — ging bewijzen dat juist nu orde en plichtsbetrachting het meest in hun eigen belang waren.
Op soortgelijke wij ze spreekt Met ellu s. En aldus
zeker van de sympathie van zijn publiek, en bovendien
zich bewust van het gezag zij ner persoonlijkheid, kon
Mete 11 u s spreken met de waardigheid en het gewicht
van den man met autoriteit die weet geen tegenspraak te
zullen ontmoeten.
En zonder twijfel; Quintus Caecilius Metellus
Numi diens mocht zich voelen ! Behoorde hij niet tot
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een geslacht dat reeds lauweren verwierf in den eersten
Punischen oorlog en welks naam reeds sedert twee eeuwen
op de consuls-lijsten voor kwam ? En van dien tijd af is
het een haast onafgebroken reeks M et ell i, die de hooge
staatsambten bezetten. En al mocht de dichter N a evius
spotten — 't bekwam hem slecht ! — „'t is 't noodlot
waardoor de Met elli te Rome consul worden" als wilde
hij zeggen : „en niet hun verdienste", de geschiedenis geeft
hem geen gelijk. De leden der familie Met ellus droegen
hunne bijnamen Balearicus, Macedonicus, Dalmaticu s, Numidicus — alies monumenten hunner overwinningen — zeker met niet minder recht dan de lords
van Kandahar en Khartoem.
En geen Met ellus mocht met meer gezag spreken
dan onze Numidicu s. Hij, in de laatste eeuw voor
Christus, waarin deze verschijningen reeds zeldzaam waren,
nog het echte type van den ouderwetschen waardigen
Romein, evenzeer geacht bij partijgenoot als tegenstander.
Toen hij eens in een proces om de oprechtheid van eenige
door hem genoemde cijfers te bewijzen, de boeken, bevattende de rekening van 't door hem gevoerd bewind over
een provincie, aan de rechtbank wilde overleggen, weigerden de rechters inzage van deze papieren te nemen, en
wendden zij den blik af. Wat Mete 11 u s spreekt is waarheid. Geen bewijs door geschriften is van noode om te
bevestigen wat hij gezegd heeft.
Zoo zwaar woog zijn woord. Zoo kunnen ook wij
niet aannemen, dat M et ellus lichtvaardig sprak, Coen hij
het Romeinsche huwelijk kenmerkte als iets, waarvoor wij
in onze taal geen duidelijker en krachtiger ultdrukking
hebben dan : een noodzakelijk kwaad.
En 't was de noodzakelijkheid van dit „kwaad" waarvan de Romeinen volgens het oordeel van den censor niet
voldoende doordrongen waren. Wel mocht hij aannemen,
dat in abstracto de Romeinen allerminst vreemd waren
aan den algemeenen drang van alle volken, als van alles
wat leeft, om hun geslacht tot in alle tijden te doen
voortbestaan , wel mocht hij aannemen, dat dit gevoel in
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elke familie afzonderlijk bestond als ook in den geheelen
staat ; 't is aan den anderen kant de zeker niet minder
natuurlijke neiging van elk individu zich verre te houden
van al wat hij ziet als iets onaangenaams — een kwaad —
die den censor noopt te vreezen, dat de laatstgenoemde
neiging de sterkste zou kunnen worden.
Immers nog onder Augustu s' regeering zijn wetten
noodig geoordeeld, die premies stelden op trouwen en kinderen krijgen, en, krachtens rechtelijke nadeelen daaraan
verbonden, men zou kunnen zeggen boete stelden, op coelibaat en kinderloosheid.
Het vervolg van Mete 11 u s' rede is niet voor ons
bewaard gebleven, maar wij kunnen ons ook zonder dat
wel voorstellen wat de censor zoo ongeveer kan hebben
gezegd om die noodzakelijkheid, die onvermijdelijkheid van
het huwelijk (op te vatten als elke duurzame samenleving
van een man met een vrouw) in fielder licht te stellen.
Maar ware het mogelijk kinderen te doen geboren
worden door zich met een ijzeren Kamer op 't voorhoofd
te slaan — gelijk Hephaestus het den oppergod deed,
om op deze zuiver mannelijke wij ze Pallas A t h e n e het
levenslicht te doen aanscho-uwen — of ware het mogelijk,
met kans op succes, D eucalion na te volgen — die het
geheim bezat een nageslacht te doen ontstaan door eenvoudig weg zich het hoofd te omhullen en steenen achter
zich te werpen — ware men in het bezit van tanden die
men tot dit doel zaaien kon ; kortom hadden wij de vrouwen
niet noodig, ja dan „zouden wij", aldus Metellu s, onbeleefd maar hartgrondig, „het gaarne zonder deze lastposten
doen".
Kan in werkelijkheid voor den Romein het huwelijk
uitsluitend eenige begeerlijkheid erlangen, omdat hij daardoor in de gelegenheid komt vader te worden van een
wettig nakroost — en sours ook nog omdat hij door zijn
huwelijk in 't bezit komt van een aanzienlijken bruidschat,
die hem helpen kan zijn finantieel evenwicht te herstellen — en is hij inderdaad, al wat er nog verder van het
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huwelijk overblijft, de „indi-vidua vitae consuetudo", het
„consortium omnis vitae" — wij zeggen : het lief en leed
met elkander deelen — gaan beschouwen als niets anders
dan een onaangenaamheid, een last ? Ik zeg „gaan beschouwen", want het schijnt wel dat het vroeger anders was.
Het was in later tijd voor den Romein een geliefde verpoozing zich in die toestanden der goede oude tijden te verdiepen. Op het gebied der degelijkheid en zedelijkheid waren
de Romeinen, meer dan eenig yolk, laudatores temporis acti.
En niet in het minst wanneer over de oude huwelijkstoestanden gesproken wordt, is alles in een wa gs van reinheid
en braafheid gehuld ; hoe gaarne vertelt bij v. Livius ons
verhalen als over Collatinus en de kuische Lucreti a.
Hoeveel waarheid, 13 oeveel overdrijving is er in deze
idyllische voorstellingen ? is men allicht geneigd te vragen.
Voorzeker, wij kunnen niet nalaten te vermoeden dat de
lateren zich de oude tijden in dit opzicht al te schoon
hebben voorgesteld. Intusschen is er alle reden aan te
nemen dat er, althans in hunne voorstelling van de grootere
innigheid der oude huwelijken, veel waars is geweest. Wat
daarvan de oorzaak was, komt straks nader ter sprake ;
wat de feiten aangaat, wil ik op het volgende wij zen :
De bevoegdheid tot echtscheiden is van de oudste
tijden of te Rome onbeperkt geweest ; bijzondere redenen,
die een eisch tot echtscheiding wettigen, worden in de
Romeinsche wetten niet genoemd. Niet alleen wordt echtscheiding bij onderling goedvinden volkoraen vrij gelaten,
maar zelfs is de wil van een der echtgenooten voldoende
om het huwelijk te doen eindigen. Alle overeenkomsten,
die het vrije recht van echtscheiding konden verhinderen
of zelfs maar de vrije werking daarvan eenigszins konden
belemmeren, waren van rechtswege nietig. „Van oudsher
is het bij ons wet geweest, dat alle huwelijken vrij zullen
zijn", zoo zeggen de juristen, en de eenige restrictie, die
zij hebben durven maken, is, dat een echtscheiding waartoe
in drift besloten wordt, pas van kracht zal zijn, wanneer
de echtgenooten hun natuurlijke kalmte zullen herkregen
hebben. — Kon het liberaler ? En ondanks dit alles wordt
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ons overgeleverd, dat de eerste echtscheiding te Rome
voorkwam 523 jaar na de stichting der stad. En zelfs deze
echtscheiding had tengevolge van zeer bij zondere omstandigheden plaats, en ons wordt uitdrukkelijk verzekerd, dat
de scheidende echtgenooten elkander des ondanks een
innige genegenheid toedroegen.
Het feit, dat van een zoo mime bevoegdheid tot echtscheiding, een zoo spaarzaam gebruik werd gemaakt, geeft
de lateren wel eenig recht zich het ouderwetsche huwelijk
als, in den regel, gelukkig voor te stellen.
Het blijft niettemin onmogelijk zich een duidelijk
beeld te vormen van de ware verhouding, tusschen de
Romeinsche echtgenooten, in de oudere tijden der republiek en vroeger. De uitvoerige en intieme gegevens, die
wij daarvoor noodig zouden hebben, ontbreken ons. Of in
de oude tijden het Romeinsche huwelijk in het algemeen
gelukkig genoemd kan worden, in de beteekenis, die wij
aan dat woord hechten, of het huwelijk n.l. een verbintenis
vormde, waardoor beide partijen zich bevredigd voelden,
dit ontgaat ons.
Een andere vraag is echter of niet in Metellus' tij d,
en eeuwen later nog, het Romeinsche huwelijk, in de overgroote meerderheid der gevallen „ongelukkig" moet worden
genoemd, en of niet een duurzame, vreedzame samenleving
— al komt zij een enkele maal voor — een zeer groote
zeldzaamheid moet genoemd worden.
Zonder twijfel kOmen uitzonderingen voor. Over het
huwelijksleven van Brutus en Porcia bijv. wordt ons
zeer veel goeds verteld — ik kom hier later nog op terug.
Porcia Wilde zelfs, na Brutus' dood, haar echtgenoot
niet overleven. Ondanks het verzet van haar familie, die
haar voornemen kende en alles aanwendde om de uitvoering
te beletten, wist zij zich van het leven te berooven.
De wij sgeer Seneca kon zich evenmin beklagen over
gebrek aan aanhankelijkheid van de zij de zij ner vrouw.
Toen hij bij Nero in ongenade was gevallen, en hem,
volgens het gebruik in die tijden, was aangezegd dat hij
niets beters doen kon dan door zelfmoord zich aan een
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terechtstelling te onttrekken, aarzelde zijn vrouw, Paulina,
niet, gelijk met hem zich de aderen te openen.
Dat intusschen Seneca zijn eigen huwelijk -als een
uitzondering op den regel beschouwde blijkt nit zijn werken.
In zijn boek „De beneficiis" klaagt hij dat alle gevoel van
schaamte op het gebied van echtscheidingen verloren is,
en dat overal huwelijk, overspel, echtscheiding elkander in
gestadige afwisseling opvolgen.
Het is dan ook lang niet alleen 11 fetell -a s' cede die
op de rampspoedigheid van het Romeinsche huwelijk wijst.
Zijn getuigenis, op zich zelf al zeer gewichtig, wordt bevestigd door zeer veel in de Romeinsche litteratuur. Echtscheidingen wegens incompatibilit4 d'humeurs of om welke
reden dan ook, zijn aan de orde van den dag. Wij krijgen
den indruk dat verreweg de meeste huwelijken eindigen
met een echtscheiding, dat een gehuwde man of vrouw,
die nimmer scheidde, een uitzondering is. Seneca verhaalt ons, dat er deftige en aanzienlijke dames geweest
zijn, die hun levensjaren telden naar het aantal echtgenooten, met wie zij successievelijk gehuwd waren geweest !
En het waren volstrekt niet alleen de loszinnig levende
families, waar het zoo toeging. De alleszins achtenswaardige en ook in zijn private Leven degelijke en „fatsoenlijke"
C i c e r o, — een ideaal echtgenoot zou men denken ! —
scheidde tweemaal, zijn broer eenmaal — toen had hij
voor goed genoeg van het hnwelijk, zei hij, en handelde
daar ook naar —, Cicero's dochter tweemaal.
Wij zien het : er is werkelijk alle reden waarde te
hechten aan 't woord van NI e t e 11 u s. Heeft hij niet het
recht te spreken, gelijk hij doet ? : „Wij, wij alien, gij
zoowel als ik, wij zouden ons alien verre houden van de
verdrietelijkheid, huwelijk genaamd, indien het kon".
Hoe dan deze mislukking van het Romeinsche huwelijk te verklaren, en hoe te verklaren, dat het den censor
zelfs niet wenschelijk leek, te trachten den schijn te redden ?
Stellen wij ons iemand voor, die in den tegenwoordigen tijd te staan komt voor het geval, dat hij over het
O. E. X 3
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huwelijk en het huwelijksgeluk een openbare rede te
houden heeft. Wat zal bijv. de geestelijke zeggen, die Mn
of meer pas gesloten huwelijken heeft in te zegenen ? Ook
hij zal niet uitsluitend op de lichtzijden wijzen ook hij
zal niet alles als „rozengeur en maneschijn" voorstellen.
Maar al verzwijgt hij niet de moeilijkheden, die in het
samenleven van twee menschen kunnen voorkomen, toch
zal zijn rede een beslist optimistisch karakter dragen, en
hij zal er niet aan denken, het huwelijk voor te stellen
als iets dat ook maar eenige overeenkomst vertoont, met
een „noodzakelijk kwaad". Hij gaat uit van de onderstelling,
dat er tusschen de echtgenooten. bestaat : liefde, en hij
neemt aan, dat die liefde de eigenlijke aanleiding tot hun
verbintenis is. Het doet er nu niet toe, of hij zich hierin
al dan niet vergist, zelfs niet, of hij, in een enkel geval,
tegen beter weten in de zaak poetischer voorstelt dan zij
is : hij zal spreken van liefde, en van die liefde wordt verwacht, dat zij het de echtgenooten mogelijk zal maken
alle bezwaren te overwinnen. Hij zal verder de hoop, de
stellige verwachting uitspreken, dat de echtgenooten elkaar
tot steun en hulp zullen zijn en dat zij elkaar een oprechte
toegenegenheid en hoogachting zullen toedragen.
Ik herhaal, dat het er niet toe doet, of de spreker
zich in dit alles zelden dan wel vaak vergist ; vast staat
dat de geestelijke, evenals Metellus het was voor de
IRomeinen, geacht kan worden de vertolker te zijn van de
algemeen gangbare opvatting, en dat hij zijn aan den dag
gelegde gunstige verwachtingen grondt op de liefde, die
hij moet aannemen, dat t-usschen man en vrouw bestaat en
de innige samenwerking in alle levensomstandigheden die
hij meent van hen te mogen en moeten verwachten. En
het zijn deze twee feiten, die hem de vrijheid geven het
huwelijk veeleer als een wenschenswaard goed, dan als een
noodzakelijk kwaad voor te stellen.
Zou er in zijn rede veel blijgeestigs en opwekkends
geweest zijn, zoo hem geboden ware elke zinspeling op
liefde en eendrachtige samenwerking angstvallig te vermijden, als niet ter zake dienende? Met ellu s, geroepen het
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huwelijk voor zijn medeburgers aannemelijk te maken,
stored voor dit moeilijk geval.
Voor dat ik hierover doorga is een kleine uitweiding
wellicht niet overbodig. 1k moet — 't is niet te vermijden —
in eenige beschouwingen treden over 't begrip liefde, al
weet ik ook dat ik mij hierbij op gevaarlijk terrein begeef.
Het zal wel vaststaan dat wanneer gezegd wordt dat tusschen echtgenooten liefde bestaat, hier niet ten alien tijde
en door ieder hetzelfde onder wordt verstaan.
Aan definities waag ik mij niet, doch ik hoop op niet
al te veel tegenstand te stuiten, wanneer ik beweer dat
de verschillende schakeeringen die op het gebied der huwelijksliefde kunnen voorkomen in hoofdzaak tot twee kategorien, ik zou kunnen zeggen „typen" zijn terug te brengen.
Zk zou hier niet van lichamelijke en geestelijke liefde willen
spreken. Zoo namen noodig zijn zou ik eerder zeggen :
gevoels- en verstands-liefde.
De „gevoels-liefde" dan zal veelal haar begin vinden in
een — met het oog op toekomstig huwelijksgeluk — schijnbare kleinigheid. Schoone gelaatstrekken of lichaamsvormen,
lieve stem, elegantie, innemende bewegingen eener vrouw
flink voorkomen, forschheid, zelfbewustheid bij een man,
ziedaar eenige der vele omstandigheden die een. — verstandelijk beschouwd vrij ongemotiveerde — sympathie kunnen
opwekken. Er kan hier ook zeer goed sprake zijn van enkele
opvallende — in den grond wellicht minder belangrijke,
maar innemende — karakter-eigenschappen. Dit is de liefde
die soms zeer plotseling kan ontstaan, de liefde waarvan
gezegd wordt dat ze „blind" is — behalve dan voor enkele
zaken, waarop ze zich misschien juist blind gestaard heeft.
Het is de liefde die met „verliefdheid" begint, en die —
zoo ze bestendig is, eindigt met een liefde die „blind"
blijft, die „alle dingen bedekt, alle dingen gelooft, alle
dingen hoopt". Het is de gevoelsliefde, de onberedeneerde,
de poetische liefde.
De andere, de verstands-liefde is meer praktisch, meer
prozalsch. Dit is de liefde die precies weet wat en waarom
zij lief heeft die bepaalde goede eigenschappen van het
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geliefde voorwerp kept en weet te waardeeren. Deze is niet
„blind", en veelal beter gemotiveerd dan de andere. Ze zou
wellicht ophouden te bestaan zoo ze bleek zich ten eenen
male vergist te hebben , maar dat is niet waarschijnlijk
want ze gaat niet over den nacht ijs. Hier zijn menschen
die op degelijke gronden overtuigd zijn dat hun karakters
goed bij elkaar passen.
Dit is de liefde die met praktische, verstandelijke en
verstandige overwegingen aanvangt, en eindigen kan met
een innige verbondenheid, een oprechte hoogachting, een
gevoel van wederzijdsche verplichting, van elkaar zeer
ongaarne weer te missen. De Romein gebruikt pier soms
het woord „consuetudo".
Ziehier de verdeeling die ik voorstel, — al is in de
werkelijkheid de grens vaak moeilijk te trekken, — en ik
noem, ter voorkoming van misverstand, het eerste „liefde",
het tweede „genegenheid". „liefde" dan, en huwelijk
waren voor de Romeinen twee begrippen die al heel weinig
met elkander te maken hadden. Dit gaat zoover dat zij
soms veeleer een tegenstelling schijnen te vormen.
Koning Candaules van Lydie vatte liefde op voor zijn
eigen vrouw, zoo verhaalt Herodotu s, en wij zien het hem
aan, dat hij zich wel bewust is een interessante historische
anecdote mede te deelen. Zoo is 't ook mogelijk, dat wel
eens een Romein op zijn eigen vrouw verliefd is geworden ,
ik herinner mij echter niet, dat de geschiedenis hiervan
voorbeelden geeft. 't Kan zijn, dat een Romein lief heeft,
't kan zijn dat hij niet lief heeft, maar zijn huwelijk staat
in de meeste gevallen daar geheel buiten.
0 zeker, de Romeinsche litteratuur is geenzins arm
aan erotische poezie. Maar de meisjes, die door Catullu s,
Tibullus, Propertius, Ovidius bezongen werden,
werden niet alleen nooit hun vrouw, maar er was daarvan
zelfs in 't geheel geen sprake. Het komt zelfs bij die
dichters niet op, ons in 't idee te brengen, dat zij ook
maar 66n oogenblik gewenscht zouden hebben met hun
werkelijke of gefingeerde minnaressen te trouwen.
Wij zien hoe Ovid in s er in zijn minnedichten behagen
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in schept zich zelf voor te stellen als den minnaar, den
liefdeman bij uitnemendheid. Hij acht zich bevoegd een
licht en luchtig, maar niettemin zeer uitvoerig handboek
der liefdekunst te schrijven. Hoog geeft hij op van zijn
ervaring op dit gebied , de erotische poezie is dan ook zijn
kracht, hij heeft het terrein der liefde in alle richtingen
doorkruist, hij kent alle geluk en ongeluk dat er in het
liefdeleven kan voorkomen , hij weet hoe men de liefde
eener vrouw moet winnen, hoe men die liefde duurzaam
kan bewaren. Talrijk zijn de gedichten, die op de vrouw
en de liefde betrekking hebben , talloos zijn de variaties
op dit thema, doch hij blijft steeds geestig, talentvol,
gloedvol, levendig.
Maar hoe beminnelijk ook deze schoonen waren, die
0 vidius zoo in opwinding brachten, hij heeft er nooit
van gesproken met 64n van alien in den echt te treden.
En toch was hij volstrekt geen coelibatair, maar over de
drie vrouwen, die zijn echtgenooten geweest zijn, hooren
wij nooit een enkel woord , niet, totdat hij reeds als balling
aan de Zwarte Zee wonende, daar zijn eigen levensgeschiedenis — altijd nog in verzen, — schreef. Het is de moeite
waard te hooren, op welke wijze dit drietal wordt afgehandeld.
„Ik was," zoo zegt de dichter letterlijk, „nog haast
een kind, Coen mij een vrouw gegeven werd, die mijner
onwaardig en onbruikbaar was en waarmee ik slechts kort
gehuwd bleef. Deze werd opgevolgd door 64n, tegen wie
wel is waar geen beschuldigingen kunnen worden ingebracht,
maar die toch niet duurzaam mijn vrouw zou biijven. De
laatste, die tot in late jaren met mij bleef, heeft den moed
gehad de vrouw eens ballings te willen zijn."
De wijze waarop over de beide eerste vrouwen gesproken wordt is z(545 koud, zoo droog en zakelijk dat wij
onwillekeurig denken aan een huisvrouw die over het getob
met de dienstboden klaagt, maar tenslotte toch nog, wat
geluk, een goede gekregen heeft.
't Is waar dat Ovidius zich over deze „goede" in
zijn, uit zijn ballingsoord naar Rome gezonden gedichten,
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met groote innigheid uitlaat. In een dezer gedichten beschrijft hij ons het afscheid tusschen hem en zijn vrouw.
't Was een roerend afscheid waarbij van beide kanten
heel wat tranen vergoten werden. Zelfs verhaalt ons de
dichter hoe zijn vrouw hem had willen volgen, en hoe zij
de volgende dagen rondliep met plannen van zelfmoord —
al kwam het dan ook noch tot het een, noch tot het ander.
Hij last niet na haar in vele volgende geschriften als
een ideaal echtgenoote voor te stellen. Wij moeten hierbij
echter niet vergeten dat Ovidius die alles in het werk
stelde om een terugroeping uit zijn ballingschap te verkrijgen, hierbij veel verwachtte van een krachtige medewerking zijner vrouw. Zeer merkwaardig is het te leven
hoe 0 vidius haar in zijn, voor de publiciteit bestemde
dichterlijke brieven, er aan herinnert welken grooten naam
zij door zijn gedichten gekregen heeft, en welken dank zij
hem hiervoor schuldig is. „In mijn werken" zegt hij „wordt
gij het voorbeeld eener goede echtgenoote genoemd. Zorg
dat gij u deze lof waardig betoont en niet verloren doet
gaan den goeden naam dien ik u bezorgde". — „Zoo ik
al niet openlijk over u klaagde, dan zou, al zweeg ik, toch
de publieke opinie u aanklagen zoo gij niet dat voor mij
doet, wat gij kunt". — „Geloof mij, ieder die de loftuitingen
leest die ik u toezwaai, zal zich afvragen of gij deze werkelijk verdient".
Pit alles maakt de oprechtheid van bovengenoemde
verheerlijking wat verdacht. „Ik heb u nu zoo opgehemeld,
waar blijft nu het loon voor al mijn moeite" ? Is dit niet
de korte zin van al het voorgaande ?
Verlaten wij den kring van 0 vidiu s, en gaan wij ook
C a t u 11 u s en de andere dichters voorbij, en zien wij eens
hoe in kringen, die ver stonden van alle libertinage, over
de combinatie : liefde-huwelijk gedacht werd. Verdiepen wij
ons daartoe een oogenblik in een periode uit het leven
van Cicero.
Nadat Cicero op zestigjarigen leeftijd van zijn vrouw
gescheiden was, trad hij enkele maanden later opnieuw in
het huwelijk, en wel met een zeer jong meisje.
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Niet ongehoord is ook in onze tijden, dat een man
van een dergelijken leeftijd, wiens huwelijk 't zij dan door
dood of echtscheiding ontbonden is, door een verbintenis
met een zeer jonge vrouw nog een zoogenaamden „nazomer"
hoopt te doorleven.
Wij denken ons den veel ouderen man bekoord door
een jong lieftallig wezen :
„Wohl fiihlt da, wie in alter Zeit,
Sein Herz der Liebe Seligkeit".

Een zoodanig huwelijk wordt dan gewoonlijk met heel
wat hoofdschudden ontvangen , in veler oog zal de man
op rijperen leeftijd, „die toch wijzer moest zijn" zijn trouwen met een misschien veertig jaren jongere vrouw niet
kunnen rechtvaardigen. Menigeen zal zich bezorgd maken
over 't huwelijksgeluk van 't oud-jonge paar. Kwaaddenkenden zullen mogelijk 't meisje verdenken den man te
hebben aangenomen om geld of positie. Zeer velen tenslotte,
zullen van oordeel zijn dat, zoo aan beide zij den werkelijk
oprechte liefde bestaat, men het recht niet heeft dit huwelijk te veroordeelen.
Een aanleiding tot veel gepraat schijnen dergelijke
huwelijken wel altijd geweest te zijn , ook Cicero's
huwelijk werd scherp gecritiseerd, en mocht zich niet in
den algemeenen bij val verheugen. Niettemin ontving hij,
natuurlijk, gelukwenschen. Zoo had o.a. een zijner bekenden, C n. Plan cius, hem een felicitatiebrief geschreven.
Cicero, die ook zelf wel gemerkt had, dat zijn huwelijk
niet ieders instemming wegdroeg, heeft het gewenscht
geacht in zijn bedankbrief het volgende te zeggen :
„Wat nu aangaat uw gelukwensch met den stap dien
ik gedaan heb, ik houd mij overtuigd, dat uwe goede
wenschen oprecht zijn. Wat intusschen mij zelf betreft, ik
zou in de treurige omstandigheden waaronder wij tegenwoordig leven" — schrijver doelt op Caesars' alleenheerschappij — „nooit nieuwe banden aangeknoopt hebben,
zoo ik niet bij mijn terugkomst in het vaderland, mijn
persoonlijke zaken aangetroffen had in een toestand niet
minder ellendig dan die van den staat."
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Hij is namelijk tot de ontdekking gekomen, dat door
oneerlijke en trouwelooze handelingen zij ner vrouw een
groot deel van zijn vermogen is verloren gegaan, en heeft
nu gemeend door het sluiten eener nieuwe verbintenis
zich te moeten herstellen van de schade hem door de oude
toegebracht.
Merkwaardig is voor onze ooren, dat Cicero meent
de ontstemming, die zijn zonderling huwelijk bij zijn tijdgenooten heeft opgewekt, te kunnen bezweren door duidelijk in het licht te stellen dat er bij dit alles van liefde
geen sprake was, maar dat alleen zakelijke redenen hem
tot dezen stap brachten.
Hier boven, merkte ik op, dat bij de Romeinen een
huwelijk wegens twee geldige en respectabele redenen gesloten kon worden: om kinderen of om geld. Hier was
het reden numero twee : van dwaze verdenkingen, als zou
hier liefde in het spel zijn, wenscht Cicero zich vrij te
pleiten. Liefde had hij alleen voor zijn zoon en dochter;
Coen dan ook, kort na Cicero's tweede huwelijk zijn
dochter Tulli a, van wie hij zielsveel hield, kwam te
sterven, was een van de eerste dingen, die hij in zijn
droefheid deed: scheiden van zijn vrouw. Hij Wilde, zoo
schreef hij aan zijn vriend A t t i c u s, met zijn verdriet
alleen zijn, en aan zijn vrouw schreef hij kort en goed,
dat hij haar niet meer wenschte te zien. En hiermee was
de zaak afgeloopen : het huwelijk had niet langer dan
drie of vier maanden geduurd.
Om de tegenstelling: liefde en huwelijk nog eens
duidelijk met ronde woorden te hooren uitspreken, kunnen
wij niet beter doen dan de blijspelen van Terentius op
te slaan, waar wij herhaaldelijk den strijd te zien krijgen
tusschen jongelui die verliefd zijn — d. w. z. op meisjes waarmee zij niet kunnen trouwen — en vaders, die
hen willen doen huwen met jonge dames, die zij veelal
nog nooit gezien hebben. Gewoonlijk staan de vaders hun
zoons, wanneer zij volwassen geworden zijn, eenige jaren
toe de liefde te dienen, maar eenmaal komt er een tijd,
dat „aan ernstiger zaken dient gedacht te worden".
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Zoo heeft bijv. in Terentius' blijspel Andria de
peer Simo een zoon voor wien nu zoo langzamerhand die
tijd begint aan te breken. Simo heeft over deze aangelegenheid een gesprek met zijn slaaf Davu s. „Men zegt,"
aldus laat Simo zich hooren, „dat mijn zoon een meisje
bemint , maar 't is niet iets voor een billijk vader daar nu
onderzoek naar te doen. Wat hij vroeger gedaan heeft is
mij onverschillig , toen hij in de jaren daarvoor was, heb
ik hem zijn gang laten gaan." — De vader betoogt dan,
dat het voor zijn zoon nu tijd wordt tot een andere leefwijze over te gaan, en Davus wordt verzocht hier toe
mee te werken. 't Treft nu wel ongelukkig, dat de jonge
man, die tot nu toe wel 't gewone jongelui's leven had
meegemaakt, maar zonder eenigen hartstocht, juist een zeer
sterke liefde heeft opgevat voor een meisje niet behoorende
tot de kringen waarin deftige jongelui hun vrouwen vinden.
Simo is dan ook bevreesd, dat hij „-uit liefde" van een
huwelijk niets zal willen weten, want, zoo zegt hij, „iemand,
die bemint, heeft 't land, als hij trouwen moet". Waarop
Davus antwoordt : „dat wordt algemeen gezegd".
Trouwen wie men liefheeft, of liefhebben wie men
trouwt, dat zijn mogelijkheden waar zelfs niet over gesproken wordt. Liefde en huwelijk vormen een tegenstelling en staan elkander in den weg.
Waar het dus duidelijk is, dat de Romeinsche echtgenooten zoo goed als nooit door liefde maar altijd door
practische redenen tot elkaar werden gebracht, zal het
Romeinsch huwelijksgeluk, wil het bestaan, zijn oorsprong
moeten vinden in een tevreden samenzijn, een eendrachtig
samenwerken in een gemeenschappelijk leven.
Er is alle reden om aan te nemen dat zoodanig huwelijksgeluk in de oudere tijden wel bestaan heeft. 1k sprak
boven reeds over het weinig voorkomen van echtscheidingen,
wij kunnen ons ook voorstellen, hoe in de oude tijden meer
dan later, man en vrouw elkander aanvulden, en zoodoende
een zich wel bevinden in het huwelijk regel was, en ongelukkige huwelijken uitzondering. Columell a, oeconoom
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nit den tijd van Seneca, geeft van het oude huwelijk de
volgende schildering : „bij de Grieken, en later ook bij de
Romeinen, tot in de tijden die onze vaders zich nog kunnen
herinneren, kwamen de huiselijke werkzaamheden voor
rekening van de vrouw, terwijl de huisvaders zich aan den
huiselijken haard terugtrokken om daar uit te rusten van
hun publieke bezigheden, en daar alle zorg en te kunnen
afleggen. Want er bestond tusschen man en vrouw de
hoogste wederzijdsche eerbied, gepaard met eendracht en
vlijt, en de flinke knappe vrouw blaakte van ijver, in haar
streven, door haar zorg de zaken van haar man te doen
groeien en bloeien. In huis was alles er was niets
wat of man Of vrouw als zijn of haar speciaal eigendom
beschouwde ; door beiden werd samengewerkt, opdat de
huiselijke werkzaamheid der vrouw gelijk zou staan met
de publieke werkzaamheid van den man."
Ziehier de beschrijving van een huwelijk dat, zonder
op liefde gegrond te zijn, gelukkig is door wederzijdsche
achting en genegenheid en door het gevoel van elkaars
bondgenooten en nuttige helpers te zijn.
Wanneer nu, waar de liefde reeds ontbreekt, ook
nog de gelukkige samenwerking wegvalt, blijft er niets
over dat het huwelijk aantrekkelijk maakt.
Een „ouderwetsch" huwelijk moge Columella's
vader nog een enkele inaal aanschouwd hebben, 't
behoorde ongetwijfeld ook Coen reeds tot de zeldzaamheden.
Columella wil de schuld der verandering maar kortweg toeschrijven aan den veranderden aard der vrouw.
„Lui en belust op weelde zijn zij geworden" zegt hij.
„Voor het weven hebben zij minachting opgovat, voor in
huis gemaakte kleeren halen zij den neus op. Eens een
paar dagen buiten de stad door to brengen en het oog to
houden op het beheer der landgoederen, beschouwen zij
als een minderwaardige bezigheid."
't Is een onbevredigende verklaring van de verandering
der toestanden in het Romeinsche huwelijk. Van waar zoo
plotseling die luiheid, die weeldezucht bij de eene helft
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van het menschelijk geslacht, met zich voerende de vernietiging van het Romeinsche huwelijksgeluk ?
De scherpe, maar lang niet altijd rechtvaardige, satirendichter J u v en ali s, die, eenige tientallen jaren later, in
zijn zesde satire al zijn gal over het vrouwelijk geslacht
uitstort, praat zich, in zijn opwinding, wel eens wat voorbij,
en geeft ons nu en dan gelegenheid iets van de ware
oorzaken, die 't Romeinsche huwelijksgeluk verstoorden,
te vermoeden.
In de genoemde zesde satire wordt het vrouwelijk
geslacht op een geweldige manier over den hekel gehaald ,
een niet onbelangrijk gedeelte der satire is ook aan de
huwelijksellende gewijd , die dan, ook volgens hem, haar
oorzaak vindt in de verdorvenheid der vrouw.
„Maar is er dan," zoo laat hij zich zelf in dit heftig
betoog in de rede vallen, „is er dan onder de heele bende
geen een die waardig schijnt uw vrouw te zijn ? is er dan
geen enkele die schoon is en eerbaar, rijk en gezond, van
oude deftige familie, onbesproken van gedrag als een
Sabijnsche maagd ?" Hooren wij 't antwoord : „een dergelijke vrouw zou wel een rara avis zijn, een Witte raaf. 1)
Maar, aangenomen dat zulk een wezen bestaat : Wie zal
in 's hemelsnaam een vrouw uit kunnen staan die met
zooveel verbluffende voortreffelijkheden is toegerust. Daarmee is het in 't geheel niet nit te houden. Honderdmaal
liever een arme boerenmeid uit het achterland !"
De veeleischende J u v en a 1 i s is moeilijk te voldoen.
Bladeren we 't gedicht verder door, telkens vinden wij zijn
nurksche uitspraken :
Een schoone vrouw ? — Vreeslijk ! men heeft er gauw
zijn bekomst van , 't is afschuwelijk zich voortdurend die
schoonheid door zijn vrouw te zien voorhouden, als een
kostbaar goed, dat men wel dient te apprecieeren.
Een ontwikkelde vrouw ? — nog erger ! Zijn vrouw
aan tafel over V ergilius te hooren oreeren, te moeten
beleven, dat zij de litteraire waarde van V erg ilius en
1) De itomein zegt: een zwarte zwaan.
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Homerus aan een vergelijkend onderzoek gaat onderwerpen ! Een vrouw moet niet alies weten, laat er in
's hemelsnaam ook lets zijn, dat ze niet weet !
Een rijke vrouw ? niets is onuitstaanbaarder dan een
rijke vrouw ! — zoo 's dichters kernachtige ontboezeming.
En eindelijk : — een vrouw die gij lief hebt, aan wien
gij uwe geheele ziel toewijdt ? — 0, verschrikking ! dan is
de ellende niet te overzien. Haar slaaf zult ge ten eeuwige
dage zijn.
„Indien gij haar bemint en hebt van herten lief,
Gewis, zo ras zij 't komt te merken, staat de dief
Al vaardig om u van uw vrijheid te besteelen.
Berei vrij vast uw nek de lastige garreelen
Van staage dienstbaarheid, met vlijt te schieten aan,
En voortaan onder 't juk van 't vrouw geheersch te staan.
Zo dat, hoe meer de man tracht 't vrouwtje te behaagen,
Hoe meer zij vaak geneigd is om Jan Sul te plaagen.
En hem te kluist'ren in de boeien van haar gebied.
Jets tegen haaren wil te plegen mag hij niet". enz. 1)

Zelfs de „Schwiegermutter" wordt niet vergeten :
„Voorts moobt gij alle hoop tot rust en vree wel staaken,
Zo lang uw schoonmoer leeft, en met haar dochters zaaken
Bemoeid word, want zij zal haar staag zo zetten aan,
Dat u de trouwlust wel in 't kort zal overgaan. 1)

Alles samennemende wordt 't ons duidelijk dat 't niet
de vrouwen zijn, die Juvenalis zoo zeer mishagen, maar
't huwelijk ; 't huwelijk zooals 't, al lang voor Ju.v enalis'
tijd, bij de Romeinen geworden was.
Immers : rijke vrouwen deugen niet, schoone vrouwen
deugen niet, beminde vrouwen deugen niet, en vrouwen
die alle voortreffelijkheden bezitten, die iemand maar wenschen kan, deugen heelemaal niet.
M. a. w. : 't heele huwelijk deugt niet, is geworden
een lastpost, een knellende hinderlijke band, een noodzakelijk kwaad ; z66zeer een kwaad, dat men de nood1) Volgens de vrije bewerking van Pieter Nuit s, Officier der
Vrijheid Etten, Leur en Sprundel.
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zakelijkheid vergat, in 100 v. Chr. door ernstige woorden,
een eeuw later door scherpe wetten aan die noodzakelijkheid moest herinnerd worden.
Van een gelukkig samenleven was al lang geen sprake
meer. De Romeinen zijn niet meer de eenvoudige menschen
die, thuiskomende, tevreden zijn in hun woning een vrouw
te vinden, die voor alle huiselijke zaken goed gezorgd
heeft, maar niet in staat is mee te spreken over de diepere
kwesties van philosophie, wetenschap en kunst, onderwerpen die meer de gedachten der beschaafde Romeinen
in beslag namen. Wanneer hij vrij is van verplichte bezigheden, wenscht hij met anderen, die in ontwikkeling zijn
gelijken, of, als het kan, zijn meerderen zijn, over al deze
onderwerpen van gedachten te wisselen. Dichters en geleerden dragen in grooteren of kleineren kring hun werken
voor. Cicero kiest als vorm waarin hij zijn wetenschappelijke werken inkleedt, den dialoogvorm, en 't is steeds
een kring van mannen als V a r r o, Q. Mucius, philosophen, geleerden, die verondersteld worden ten huize van
Cicero zelf of bij een zij vrienden onderwerpen van
algemeen wetenschappelijk belang ter sprake te brengen.
Ook Tacit u s laat zeer ontwikkelde Romeinen in intiemen
kring de kwestie over het verval der welsprekendheid behandelen. En al zijn deze gesprekken niet werkelijk gehouden, 't wijst toch op de liefhebberij die men in dergelijke colloquia docta had.
Bij dit alles is de vrouw overbodig, en in de huiselijke
aangelegenheden staat zij op 44n lijn met de voornaamste
der vrij of zelfs der vertrouwde slaven, wier positie
in de huiselijke administratie hoe langer hoe aanzienlijker
wordt.
Niet meer onmisbaar in de huishouding heeft ook de
vrouw de neiging, zich te laten influenceeren door de
nieuwe ideeen, die uit Griekenland overwaaiden. Ook
onder hen zijn er velen, die wel wenschten zich de noodige
ontwikkeling eigen te maken, en aldus verlost te worden
van de onaangename zekerheid, zoo zij niet meer de gelijke
van den man is in algemeene belangstelling en ontwikke-
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ling, een positie in te zullen gaan nemen die heel wat
minder aanzienlijk is dan vroeger, then zij de gewaardeerde
echtgenoote was van den heereboer.
Maar hier doet zich een groote moeilijkheid voor : 't
is voor den Romein zelf nog iets nieuws, thuis te zijn in
beeldende kunst, litteratuur en philosophie. Hij geneert er
zich nog haast voor, een gemoed te hebben dat ontvankelijk is voor al deze schoone zaken. Het is te veel gevergd,
van hem te verlangen dat hij wenschen zal dat ook de
vrouw zich reeds met dit alles inlaat : de vrouw blijve
zooals zij was in de oude tijden, een „geleerde" vrouw is
een gruwel, wij hoorden Juvenalis hier over te keer
gaan , ook zijn tijdgenoot de dichter Mar tialis bidt OD1
een „niet geleerde" vrouw.
Zoo is 't met de gelijkheid van belangen, die C o 1 umella ons zoo mooi wist of te schilderen, gedaan. De
Romein ziet in zichzelf den eenvoudigen heereboer niet
weer, maar in zijn vrouw wenscht hij nog dezelfde eenvoudige huishoudster te zien van vroeger. Hij is Naar een
eind vooruitgeloopen, maar wil niet, dat zij hem naloopt.
Het evenwicht is verbroken. Een interessant voorbeeld
van de verhouding zooals die tusschen man en vrouw bestond, een verhouding die aanleiding moest geven tot
allerlei misverstanden, die, gegeven de gemakkelijkheid
der wet op dit punt, gewoonlijk leidde tot echtscheiding,
is de verhouding van Cicero met zijn — eerste — vrouw
T e r e n t i a. Het zijn de brieven van Cicero die ons het
zeldzame voorrecht verschaffen een blik te kunnen slaan
in het huiselijk leven van een Romeinsch echtpaar, levend
niet lang na den tijd waarin de woorden gesproken werden,
die het uitgangspunt van dit opstel zijn.
Ik wil op enkele passages uit die brieven het licht
laten vallen : Een der vele gebieden waarop Cicero's
belangstelling en studie zich uitstrekte was de philosophie
van den godsdienst , veel heeft hij daarover gelezen, veel
geschreven. Hij zelf is zeer sceptisch, zijn eindresultaat is,
dat alles wat de godsdienst aangaat te moeilijk is om er een
vast en gedecideerd oordeel over uit te kunnen spreken :
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alleen leert ons de schoonheid van het heelal en de regelmatige loop der hemellichamen, dat er een eeuwige natuur
bestaat, die door ons menschen dient te worden bewonderd.
Dit is de eenige eindconclusie die hij durft te trekken na
in zijn uitvoerig werk „Over de natuur der Goden" alle
philosophische stelsels op dit gebied te hebben besproken.
Komt echter in de brieven aan Terentia de godsdienst ter sprake, dan is het alsof hij spreekt met een
ouderwetsch geloovigen Romein, uit den voortijd, die van
godsdienstphilosophie nooit gehoord heeft. Onmiddellijk
na zijn verbanning schrijft hij, nog onder den druk van
zijn verdriet, aan Terentia: „Nock de Goden die gij
zoo vroom hebt vereerd, nosh de menschen Wier belangen
ik steeds gediend heb, hebben ons dank vergolden."
Wij hooren het ! Niettegenstaande alle philosophie
houdt Cicero zich tegen over zijn vrouw aan de oude
voorstelling die zoo practisch en eenvoudig was. „Voor
wat, hoort wat", zou men bij ons zeggen. Wie altijd trouw
de Goden vereerd heeft, hen de offers gebracht heeft waar
zij aanspraak op kunnen maken, heeft nu ook 't recht te
verlangen dat de Goden hem toonen dat zij dit alles opgemerkt en geapprecieerd hebben. Doen de Goden dit niet
— zooals in dit geval — zoo verdienen zij niet anders
genoemd te worden dan ondankbaar.
De mensch praesteerde, maar de contrapraestatie bleef
uit. 't Geval is ook omgekeerd denkbaar , 't kan ook zijn, dat
de Godheid uit eigen beweging een gunst bewijst. Nu is
het 's menschen plicht door een offer zijn dankbaarheid
te betoonen, wil hij niet bij de godheid als ondankbaar
te boek staan.
Cicero onderstelt dat Terentia natuurlijk evenzeer
deze naleve meening is toegedaan, en wanneer hij met
haar spreekt neemt hij, als sprak hij met een kind, den
schijn aan ook zelf aldus te gelooven.
Ilij heeft zich eenige dagen onwel gevoeld en is tobberig geweest en onaangenaam tegen vrouw en dochter.
„De dag nadat ik u verliet om op reis te gaan," zoo schrijft
hij, „heb ik bemerkt wat daarvan de oorzaak was. 's Nachts
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heb ik gal opgegeven en ik voel me nu zoo verlicht dat
het mij toeschijnt, dat een God mij genezen heeft. Gij
zult wel zoo goed willen zijn dezen God, vroom zooals ge
gewoon zijt, het hem toekomende offer te brengen."
Of T er e n t i a zich in deze haar toegedachte rol op
haar plaats voelde ? Er is alle reden het te betwijfelen.
Jammer genoeg bestaan er geen brieven van T er e n t i a
aan Cicer o, maar dit neemt niet weg, dat er uit de antwoorden van Cicero op haar brieven, pier en daar wel
iets van die onvoldaanheid te bespeuren valt.
Enkele voorbeelden. Caesar is den Rubico overgetrokken, en rukt Italie binnen : de burgeroorlog is begonnen.
Pomp ejus is met zijn aanhangers naar Griekenland nitgeweken.
Na zeer image aarzeling besluit Cicero hem daarheen
te volgen. Nadat Pompejus bij Pharsalus verslagen is,
blijft er voor Cicero niet veel beters over, dan maar naar
Italie terug te keeren en te hopen op Caesar's genade.
Wij kunnen ons indenken, wij kunnen het bovendien uit
Cicero 's correspondentie lezen, hoe hard dit voor hem
geweest is. Terentia moet dit zeer goed gevoeld hebben.
Te Brindisi aangekomen ontvangt Cicero een brief van
haar uit Rome, waarvan de inhoud ons blijken zal uit
Cicero 's antwoord : „Gij zijt verheugd, dat ik behouden
in Italie ben teru_ggekeerd ; ik hoop dat gij u daarover
zult kunnen blijven verheugen. Maar, verward door mijn
zielesmart door het groote onrecht dat geschied is, vrees
ik een weg te hebben ingeslagen die niet tot een goed
einde leiden kan. Daarom, ja, help mij, zooveel gij dat
kunt. Ik kan mij echter niet begrijpen wat gij zoudt
kunnen. doen. Er is voor u geen reden, u op reis te
begeven, de weg is lang en niet veilig ; ik zie ook niet in,
wat ik aan u zou kunnen hebben, als gij kwaamt."
In zijn ernstig verdriet is Cicero Diet op het gezelschap zijner vrouw gesteld. Haar aanbod „het leed gemeenschappelijk te dragen" wordt kortweg afgeslagen.
Een paar jaar eerder was Cicero ruim een jaar in
Klein-Azie geweest om aldaar als gouverneur de provincie
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Cilicie te besturen. Wij bemerken dat zijn vrouw zich
over slapte in de correspondentie beklaagd heeft. Toen
Cicero reeds op de thuisreis was, schrijft hij haar de
volgende . . . . brief kaart, zou men haast zeggen : „Indien
ik u lets te schrijven had, zou ik dit wel uitvoeriger en
vaker doen. Maar nu : de feiten weet gij zelf, en hoe ik
het inaak kunt gij hooren van . . . . (volgen namen van
twee personen die met Cicero in Cilicie geweest, maar nu
reeds te Rome waren). Het beste met uwe gezondheid."
Koeler kan het niet. — Wij zien intusschen nit de
aangehaalde voorbeelden dat bij Terentia wel de wensch
bestond meer mee te leven met haar man, en tevens hoe
weinig Cicero daaraan de behoefte voelde : 't is het ware
type van 't Romeinsche huwelijk.
Tot slot zij nog een ander voorval vermeld. Toen
Brutus reeds geruimen tijd rondliep met de plannen der
sathenzwering tegen Caesar, had hij zijn vrouw nog niet
in het vertrouwen genomen. Het was echter niet aan
Porcia 's aandacht ontsnapt dat haar man een geheim
met zich omdroeg dat hem onrustig maakte en vaak
's nachts den slaap ontnam. Haar die zich als hoog ontwikkelde vrouw, als dochter van Cato, verheven voelde
boven het Bros der Romeinsche dames, verdroot dit geniis
aan vertrouwen. Aan den anderen leant was zij wel zoo
zeer een kind van haar tijd dat zij het zich kon begrijpen
dat een man niet aan zijn vrouw, — zelfs dat haar man
niet aan haar — een, zooals zij begreep zeer gewichtig,
geheim durfde toe te vertrouwen. Om zich nu het vertro-uwen van haar echtgenoot waardig te toonen, en tegelijk
om zich zelf op de proef te stellen, ontwierp zij een
heroiek plan. Met een scherp mes bracht zij zich een
diepe wonde in het been toe. Toen zij zich krachtig
genoeg gevoeld had, om deze daad te volbrengen, en de
pijnen die er op volgden te doorstaan, ging zij tot haar
man en zeide : „Ik, dochter van Cato, wil niet, als een
bijzit, slechts uw tafel- en bedgenoot zijn. Ili wil meer,
ik wil goed en kwaad met u deelen, uw zorgen vertu anderen.
Dat ik aan vrouwelijke zwakheid niet onderhevig ben, heb
O. E. X 3
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ik mij zelf getoond, en toon ik u." Tegelijk toonde zij
hem de wonde. „Zeg mij uw geheim, ik ben uw vertrouwen waardig."
Zoo een vrouw als Porci a, die ons wordt afgeschilderd als een der hoogststaande vrouwen uit de Romeinsche
geschiedenis, dergelijke avontuurlijke middelen noodig had
om van haar man te verkrijgen dat hij haar mededeelde
wat hem 't naast aan 't hart lag, is het dan wonder dat
het aan de meeste vrouwen in 't geheel niet kon gelukken
een gelijk doel te bereiken ?
Ik wil hier mijn betoog eindigen waartoe de aangehaalde woorden uit de rede van M e t ellu s mij aanleiding
gaven. Ik kon de verzoeking niet weerstaan te onderzoeken
of inderdaad de censor geacht mocht worden met zijn
pessimistisch oordeel over het huwelijk, de vertolker te
zijn der publieke opinie. En Coen ik op deze vraag een
bevestigend antwoord meende te moeten geven, Wilde ik
nagaan wat de oorzaak kon zijn, dat bij de Romeinen het
huwelijks-geluk zoo laag moet worden aangeslagen.
Zwolle, 1909.

NOG EENS DE NEDERLANDSCHE BRON
VAN DEN ROBINSON CRUSOE
DOOR

S. P. L'HONOR1 NABER.

Wie in de September-Aflevering van „Onze Eeuw"
kennis heeft gemaakt met de belangrijke studie van den
Heer Ho ogewerff over „Een Nederlandsche bron van den
Robinson Crusoe", zal zich wellicht verwonderen wanneer
nogmaals de aandacht wordt gevraagd voor een onderwerp
dat vrijwel uitgeput scheen. Toch komt het mij voor dat
de beschikbare (en grootendeels door den Heer Hoog ew e r ff aangehaalde) bronnen toelaten dat de kwestie nog
wat verder kan worden vervolgd en dat dieper in het vraagstuk kan worden doorgedrongen, dat wij van den auteur
(S m e e k s genaamd) van de „Besehryvinge van het Magtig
Koningryk Krinke Kesmes" iets meer te weten kunnen komen
dan wij tot dusver mochten vernemen en dat het bovendien niet moeilijk valt een nadere bron aan te wijzen,
waaraan hij eenige belangrijke trekken heeft ontleend, al
blilft het overigens wel mogelijk dat de typische Robinsonepisode, bestaande in het doen voortleven van een op een
woeste kust achtergelaten schepeling, door hemzelven is
uitgedacht en in hoofdzaken ook is uitgewerkt.
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I.
Dat Smeeks het chirurgijnsvak beoefende, blijkt uit
de onderteekening van de (door den uitgever opgestelde)
voorrede tot het werk. De Heer Hoogewer ff deelt dit
reeds mede. Dat hij te Zwolle gewoond heeft, is zeker —
niet alleen pleit de onderteekening daarvoor, maar ook de
nasporingen in het begrafenisregister dier stad ingesteld,
hebben bewezen dat hij aldaar in 1721 is overleden en
begraven. Dat weinige moisten we reeds.
Maar de eenigszins raadselachtige Smeek s, in wien
de Heer H o o g ewer ff (en naar mij voorkomt terecht)
een eigenaardig man, van een min of meer bizar karakter en
bijna een warhoofd, maar toch ook alweer aan den anderen
kant een zeer intelligent man meent te moeten zien, behoort
tot die schrijvers die gaarne en veel „over zichzelf" spreken.
Het zou dus wel wonderlijk zijn wanneer wij (en dat nog
wel uit zijn eigen handexemplaar 1) niets konden te weten
komen, dat strekken kan om een gedeelte van zijn leven
als met zekerheid vast te stellen. Iemand die in zijn werk,
eenige stellingen over den Texelstroom ten beste geeft, 2)
heeft dat vaarwater toch waarschijnlijk nit eigen aanschouwen gekend. Iemand die in hetzelfde werk eene verhandeling over de scheurbuik opneemt, 3) zal met die ziekte,
die alleen op zee optreedt, toch wel eenigermate bekend
zijn geweest. Iemand die over beiden schrijft, brengt twee
onderwerpen samen waarmede de zeelieden der zeventiende
eeuw al buitengewoon vertrouwd waren , de Texelstroom als
een der veilige reeden waar men naar buiten liep of binnen
viel, de scheurbuik als de gevreesde sluipende vijand, die
heimelijk zijn talrijke offers uitzocht. Zou het, alleen hierop
afgaande niet reeds veroorloofd zijn te onderstellen dat
Smeek s, in zijn jongen tijd gevaren heeft P
Maar de passages die deze richting uitwijzen liggen
voor het grijpen ! Wanneer bijv. de op het Zuidtlandt
1)

Het exemplaar van „Krinke Kesmes" ter Kon. Bibliotheek.

2)

Krinke Kesmes, blz . 48.

3)

Krinke Kesmes, blz. 22

vlgg.
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achtergebleven jongen, zijn plunjekistje terug vindt, volgt
er een inventaris-opgave van hetgeen zich daarin beyond,
zoo nauwkeurig en nat-uurlijk, dat men niet twijfelen kan
of de auteur heeft uit eigen ervaring precies geweten wat
een „jongen" placht te bezitten. Bovendien zijn. alle bijzonderheden die op „het varen" betrekking hebben, steeds
juist, nauwkeurig en deskundig vermeld, zoodat ook geen
zeevarende twijfelen zal, of het werk moet op zijn minst
door een kundig zeeman zijn doorgezien.
En de onuitgegeven manuscript-voorrede van het werk
geeft duidelijk te kennen dat Smeeks zelf die ervaren
zeeman was, die geen voorlichting van derden behoefde ;
de navolgende zinsnede toch last dienaangaande geen twijfel :
„Gi kond zonder mi kwaad te maken een netter
„spelling, beschaafder styl met een beter order voort„brengen. Dit is zeemanswerk”.
De weerklank die daarop de uitgever in de gedrukte
voorrede doet hooren, luidt :
vermits de schrijver meer op de zaak zelf als
„op een sierlijke schrijfwijze gelet heeft en het den
„Zeeman meer eigen is zakelijkheden voor te stellen,
„dan een opgepronkte taale te gebruiken".
S m e e ks is dus, voordat hij zich in Zwolle nederzette,
scheepschirurg geweest.
Toegerust met die kennis, zal het misschien nog
mogelijk zijn uit zijn werk een stukje autobiographie op
te maken. De concept-voorrede moet hier weder op den
weg helpen, wanneer we lezen : „Ik zelf heb de eerste reise
van de Posos bigewoond, het vordere is voor sine rekeninge.
Hi heeft mi void bedrogen, waarom zoude hi mi voorliegen ?"
We moeten dus nagaan wat er aan Juan de Posos 3)
omtrent zijn eerste zeereis wordt in den mond gelegd;
misschien dat hij op zijn beurt wel weer iets verhaalt dat
op den levensloop van den auteur toepasselijk blijkt. En
,5

•

•

•

.

1) Zooals de lezers die het artikel van den heer 11 ooge w e r ff
kennen, zich herinneren zullen, is Juan de Posos de held van het geheele
verhaal.
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nu luidt de tekst waarin de Po s o s aan het woord is, als
volgt •
„In plaats van mij to oeffenen in eenig ambagt,
//most ik in 't jaar 1674 met believen van mij ne ouders,
„voor soldaat dienst nemen in 't Regiment van den
„Graaf van Hoorn , wij wierden dien somer op 's Lands-„Vloot geplaatst. Den Admiraal de Ruiter, zeilde met
„zijn vloot na Martinique en den Admiraal Tromp na
„Roses. Onse compagnie raakte op het schip, „het
„Wapen van Essen", een snedig fregat , wordende
„gecommandeerd door den Kapitein Brouwer van Edam ;
„het voerde vijftig stukken kanon, met twee honderd
„en tien mannen Scheepsvolck en van ons regiment
„derdehalve Kompagnie Soldaaten. Onder de twee„honderd en tien man scheepsvolk waren ook een Opper„meester een Secunde en twee Ondermeesters , waarvan
„eene van de twee laatsten in Over-Yssel geboren was.
„Ik een geswel op mijn regter schouder krijgende,
„geneesde hij mij dat voor niet, dan kreeg ik gemeen„same kennis aan hem, zo veel mijn geringe staat
„toeliet. Hij studeerde bijna geduirig, en leende mij
„verscheide reisboeken, van de eerste reisen der Hol„landers naar Oostindien, dien ik voor tijdverdrijf
„las . . . . Maar tot Kadix komende (nadat wij de
„eilanden Belle Isle en Narmontiers in de bogt van
„Vrankrijk ingenoomen en weederom verlaaten hadden)
„raakten alle de soldaten van ons Regiment van ons
„schip op andere schepen.”
Hier staan we op historischen bodem. De bedoelde tochten
van d e Ruit e r en van Tr o m p hebben inderdaad plaats
gehad en in de vloot van Tr o m p beyond zich een schip
genaamd „Essen”. Dit laatste weten we, niet uit het standaardwerk van d:e Jong e, maar uit een minder algemeen
bekend boekje genaamd : „het Leeven van Tromp”, alwaar
de „Essen" vermeld wordt als een schip van 50 stukken
en gecommandeerd door den Kapitein Br o u w e r. Tot
zoover dus volmaakte overeenkomst tusschen het verhaal
van Juan de Posos en de historische werkelijkheid, wat
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zou ons nu nog beletten in den onder-Meester van de „Essen"
(die van Overyssel geboortig was) den auteur zelven te zien,
die zich in zijn nadagen te Zwolle als chir-urgijn nederzette
en die een zoo sprekend „Overysselsch" schreef, dat zijn
werk door den uitgever moest worden verbeterd I' Het
antwoord zal wel moeten luiden dat Smeeks zichzelven
bedoeld heeft.
Mocht dit zoo zijn, dan treft ons de mededeeling
omtrent hemzelven, die daarop neerkomt dat hij voortdurend studeerde en reisboeken over de eerste reizen der
Nederlanders met zich rondvoerde en wij beginners den
man te herkennen waarvan de peer Hoogewer ff zeer
terecht optherkt dat hij iemand was, die zich gaarne bezighield met het onderzoek van allerlei Bingen en vraagstukken
die hij gewichtig vond en zich sterk gevoelde aangetrokken tot
het „vreemde" — ook in eigen vak. Zoo heeft dan blijkbaar
de scheepschirurg zich bijzonder aangetrokken gevoeld tot de
wonderbare oude reisverhalen, hij heeft ze in zijn gedachten
goed verwerkt, hij wist er allicht, door belangstelling
gedreven, meer van dan de meesten wisten en toen hij
eenmaal een roman ging schrijven, die op de kusten van
het „Zuidtlandt" zou spelen, kan hij al vrij goed ingelicht
zijn geweest omtrent den stand van het Australische vraagstuk — niet uit bescheiden welker uitgave nog ruim anderhalve eeuw op zich zou laten wachten — maar nit tal van
mondelinge mededeelingen en particuliere aanteekeningen,
die hij zich, zelf varensman zijnde, met betrekkelijk weinig
moeite kon bijbrengen.
Later zal dan ook blijken dat Smeeks heel wat meer
van Australia kan geweten hebben, dan er te puttee valt
nit de schaarsche bronnen die hij slechts opgeeft, om aan zijn
wonderverhaal zekeren glimp van waarschijnlijkheid te geven.
Er is trouwens in het werk dat onze aandacht bezighoudt, nog een passage te vinden, waarin de auteur bij
monde van Juan de Posos iets laat verhalen dat ter
kenschetsing van hemzelven kan dienen , zij luidt als volgt :
„de Meester, wist ik, was altijd een groot liefhebber ge„weest van platte Land- en Zeekaarten, want hij voerde
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„zelf een Atlas mede, door hem zelf met waaterverf afgezet
„of verligt. Voorts zo vele reisbeschrijvingen als hij wist
„te bekomen, van zulke als hij nog niet gesien. had, dese
„las hij met groote opmerkinge". Alweer aanleiding om te
gaan gelooven dat hij het Zuidtlandt-Vraagstu.k meer dan
oppervlakkig gevolgd heeft, jets waarvoor trouwens de
tekst van het verhaal overvloedig bewijsm.ateriaal bevat.
Maar deze laatst aangehaalde zinsnede slaat niet op
de reis die de auteur met Juan de P o s o s zelven zegt te
hebben medegemaakt en zou dus kunnen worden gebracht
tot dat „vordere" dat voor diens „rekeninge" wordt gelaten,
maar men moet toch wel heel ongeloovig zijn om niet te
willen toestemmen dat de auteur ook pier zichzelven teekent
en misschien mag men dan ook wel als juist aannemen
dat hij gediend heeft op het Landsschip „de Prins te
Paard", wanneer de P o s o s, eenige regels verder als volgt
voortgaat : „(ik) kwam daags daaraan aan zijn boord hij
„was op 't Landsschip den Prins te Paard, dat gecomman„deerd wierd door de Kapitein J an Minne van Haarlem,
„die als Kommandeur, de Smirnasche Vloot naar Smirna
„zou konvoyeren”. Dat was in Maart 1678 en wel te Cadix.
Bescheiden, waaruit zou kunnen blijken of Smeeks in
de bedoelde jaren, hetzij op de „Essen", hetzij op „de
Prins te Paard", heeft gediend, zijn op het Rijks-archief
niet aanwezig, maar de historische achtergrond ontbreekt
daarom toch niet. Het schip „de Prins te Paard" heeft
bestaan en het is gecommandeerd door Jan Minn e, die
ermede in de Noordzee is vergaan. 1)
II.
Op het voetspoor van den Heer Ho o g e werff zal ik
mij verder ook slechts ophouden met de eigenlijke Robinson-Episode, zooals zij voorkomt in het werkje van Smeeks:
„Beschrijvinge van het Magtig KoningriA Krinke Kesmes,
zijnde een gedeelte van het onbekende Zuidland" ten einde aan
te toonen dat er althans een broil is waaruit de auteur
1) De Jonge dl. III blz. 18. Dit gebeurde in 1683.
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eenige bijzonderheden heeft geput. In 't kort de episode
voor den lezer nog even in herinnering brengende, zij
vermeld dat de held van het verhaal „J uan de Po so s"
op het Zuidland aankomt en daar een bedaagd man aantreft, die in 1655 van de equipage van het schip „de
Wakende Boey" was achtergebleven. Die persoon, wiens
naam overigens niet wordt vermeld, heeft na het vertrek
van zijn schip, een „Robinson"-bestaan geleid en stelt zijn
levenservaringen, nauwkeurig geboekt, aan de Posos ter
hand. Deze persoon is dan de prototype van den algemeen
bekenden R obinson en, waar zijn naam niet bekend is,
ga ik voort hem eenvoudig „den Jongen" te noemen, zooals
ook de Heer Ho o g e werff in zijn studie gedaan. heeft.
Wanneer nu de verdwaalde „Jongen" na eenig rondzwerven de kust weder bereikt, wordt zijn aandacht geboeid
door een tinnen plaat waarvan hij als volgt weet te verhalen : „op de Duin komende, zag ik een opgeregte Staak, daar
„een Tinnen Plaat aan was gespijkerd, daar de naam van de
„Schipper en het Schip op stond, daar ik mee gekomen was".
En wanneer hij op zekeren dag ter jacht tijgt, worden
een paar vogels geschoten en hij deelt dat mede als volgt :
„ik laaden straks twee roers, en derwaarts gaande, schoot in
„twee schooten, riff van de gezeide vogels, zoo digt lagen zij
„bijeen ; en een krijgende, zag ik dat het swarte Swaanen waren".
Waar herinneren wij ons nu gelezen te hebben van
schepen, die een tinnen plaat, waar de naam van het
schip op was gegrift, op Australia hebben achtergelaten,
of ook aan dezelfde kust zwarte zwanen hebben gezien en
gerapporteerd ? Dit zou ons op den weg kunn.en. helpers !
De bezoeker van de scheepsmodellen-zaal in het Rijks
Museum te Amsterdam, vindt zulk een plaat in een der
vitrines ter rechterziejde van den spiegel van de Royal
Charles. Zij draagt het jaarmerk 161 6, de naam van het
schip is „Eendragt", die van den schipper : D irk Hart o g h.
Hoe komt die plaat daar ?
Overtuigend kan bewezen worden dat zij tot op het jaar
1696 op het Dirk H art o g' s Eiland aan de westkust van
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Australia is aanwezig geweest. Daar werd zij wedergevonden
door Commandeur Willem de Vlaming h, die de trust
aandeed met de drie schepen : Geelvinck, Nijptangh en
Weeseltje en deze zond haar naar Batavia op, vanwaar zij
naar Nederland is overgestuurd 1). Maar de Vlamingh
deed meer.
Hij toch verving den ouden schotel door een nieuwen,
waarop de geschiedenis van Dirk Hartogh was gegrift,
benevens een kort verhaal van de aankomst der drie schepen
onder zijn eigen bevel. Deze plaat heeft ook weer haar
geschiedenis. In 1801 werd zij door het Fransche Schip
„Naturaliste" aangetroffen en weder doelmatig aan een paal
gehecht, maar in 1818 maakte „Prranie" zich ervan meester
en zij werd naar Parijs overgebracht, alwaar zij (naar mij
nit een bijzonder onderzoek gebleken is) thans niet meer
te vinden is 2).
Zou nu de zeevarende S m e ek s, wiens werk in 1708
verscheen, die groote belangstelling in ontdekkingen toonde
ook iets meer geweten hebben van beide of van een der
beide schotels, die ons ook alweer op historisehen bodem
verplaatsen ?
Ik stel het antwoord nog een oogenblik nit, om de
mededeeling omtrent de zwarte zwanen nader onder oogen
te zien, want die waren toch ook al wel eens gerapporteerd
en, 't is geen toeval, juist weer op dezelfde reis van de VI aming h, waarover Gouverneur Generaal en Raden als volgt
aan de Bewindhebbers ter Kamer van Amsterdam schreven :
..... „oock geen sonderling gedierte of gevogelte
„daer ontwaert als ten principalen in de Swaenerivier
„een soorte van swarte swanen, daer of er oock 3
„levendig tot ons gebracht hebben, en wij ITEDS.
„gaerne hadden toegestuurt maer sij sij n alle een voor
„een kort na hun herwaerts comste gestorven" 3).
1) Zie „Onbekend Zuytlant" door J. F. L. de Balbian Verste r,
Eigen Haard 1899 blz. 556 met fac-simile van die plaat.
2) Zie : Het aandeel der Nederlanders in de Ontdekking van Australia
door M r. J. E. He ere s. blz. 84 en 85 met afbeelding van dien schotel.
3)

Alsvoren Heeres blz. 84.
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Dus ook Mer, ontbreekt de historische grondslag niet.
De beide bijzonderheden, die van den tinnen schotel
en die van de zwarte zwanen, sluiten wel op een opmerkelijke
wijze aaneen en dus rijst de vraag, niet alleen of, maar
ook hoe, Smeeks daarvan kennis gedragen heeft.
Dat hij van de Vla ming h' s reis, die in 1696 had
plaats gegrepen, in 1708 op de hoogte kon zijn, spreekt
vanzelf — dat hij levendig belang in de onderneming stelde
wordt niet alleen verklaard door al wat reeds omtrent zijn
gebleken weetgierige natuur werd vermeld, maar ook door
eene zinsnede in zijn werk, waar hij mededeelt dat hij eenige
stellingen over het inwendig ontdekken van Het Zuidland
aan Nicolaas Witsen persoonlijk had overhandigd en
deze was een der promotors van de expeditie geweest. 1)
Zou dan Smeeks ook verzuimd hebben zich op de hoogte
te stellen van hetgeen de onderneming had opgeleverd ?
Geloove het wie kan ! Neen, hij was zoo goed als maar
zijn kon van hetgeen er gebeurd was onderricht en de navolgende passage nit „Krinke Kesmes" bewijst het op nienw :
„Belangende nu de V 1 a a m i n k, ik heb menschen
„zelf gesproken, die met hem derwaarts zijn geweest.
„Welke mij verhaalden, dat ik in het gedrukte Jour„naal niet en vinde aangeteekend ; te weeten dat doen
„dien kloeken zeeman de kust van 't Zuydland aandeed
„(dat wel een minder konde gedaan hebben) hij zoo
„verhe-ugd was, dat hij om sijn blijdschap te betoonen,
„sijn Schut rondom los brande, vuurpijlen opschoot en
„vuurwerken liet aansteken.” 2)
De auteur Smeeks heeft dus lieden gesproken die met
de Vlamingh op de Australische reis hadden gediend,
dit kan zijn bekendheid met het feit van den tinnen
schotel, die hem als motief dienen zou, verklaren en ook
de aanwezigheid van zwarte zwanen in dat werelddeel kan
hem langs dien weg zijn gebleken, maar hij leert ons zelf
dat hij een g edrukt Journaal van de reis in handen heeft
1)

Alsvoren Heeres blz. XVI.

2)

Krinke Kesmes blz. 44.
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gehad ; Welk journaal kan dat geweest zijn I) Het zou ons
nieuwe bijzon.derheden kunnen leeren.
Let wel, er waren drie schepen bijeen onder het bevel
van de Vlaming h, met name „Geelvinck", „Nijptangh" en
„Weeseltje" — er zijn dus drie officieele scheepsjournalen
geweest en daarenboven wellicht verscheiden dagboeken
door stuurlieden en dergelijken, tot persoonlijk nut en
genoegen bijgehouden. Het Journaal van de „Geelvinck"
kan niet bedoeld zijn, het berust nog op het Algemeen
Rijks Archief en is in 1867 door P. A. L eup e uitgegeven ;
L eupe zelf echter helpt ons al weer verder in een hoot 1)
alwaar wij lezen dat een op de „Nijptangh" gehouden
journaal in 1701 te Amsterdam is gedrukt en gevonden
wordt achter een werk getiteld : „Historie der Sevarambes,
Volkeren die een Gedeelte van het darde Vast-Land bewoonen,
gewoonlijk Zuid-Land genaamd". Dit werk zelf kan weer
eenigszins als een voorlooper van Krinke Kesmes worden
beschouwd. Smeeks heeft het zeker gekend en ook de
Heer Ho ogewer ff nam het in zijn beschouwingen op,
maar uit het reeds in 1701, achter het hoofdwerk der
Sevarambes afgedrukt journaal van de „Nijptangh", moeten
wij vernemen in hoeverre het als bron voor het verder
verloop der Robinson-Episode heeft gediend. Het is
Smeeks zelf die onze aandacht erop vestigt !
Eenige overeenkomstige episoden uit de RobinsonEpisode van Krinke Kesmes en het Journaal van de
„Nijptangh", zullen spoedig de overtuiging doen post vatten
dat Smeeks werkelijk eenige zuidlandsche details aan
dat journaal heeft ontleend. Zoo bijvoorbeeld het graven
naar water. Watergraven, is geen speciaal zuidlandsche
uitvinding, al is het merkwaardig dat de journalen onder
dan dat van de „Nijptangh" van die bezigheid melding
maken. Maar het komt op de wij ze aan, waarop het
water gevonden wordt en nu gaat onze verdwaalde „Jongen"
als volgt te werk om er aan te komen (blz. 129).
1) Leupe: Iteizen der N ederlanders naar het Zuidland of N ieuwHolland, zie Tijdschrift van Jacob Swart. Jaarg. 1867, blz. 360.
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. . . . „waater ziende, dagt ik op drinken ; dat
„proevende, beyond hetzelve wat brak te zij n. Groef
„een weinig daar van daan met mijn handen een kuil
„daar vers waater in kwam ; ik dronk en wierd ver„kwikt, . . . . ,9
maar de schepelingen van de „Nijptang” doen juist eender ;
ook zij zien eerst water dat niet drinkbaar is en vinden
dan, een weinig verder, al gravende water dat versch (zoet)
is (blz. 13) :
. . . . „vonden wij verscheiden Kommen van uit„nemend zout water, wel een halfuur ver ; en onge„veer zes a zeven treeden van daar een Kuil graavende,
„kwam er zoet water uit opwellen, bekwaam om te
„drinken.”
Treffender wordt de overeenkomst, wanneer men het
vinden van den tinnen schotel (die ons reeds bekend was
nit het journaal van de „Geelvinck” en uit een brief van
Gouverneur-Generaal en Haden) door den Jongen, vergelijken met hetgeen het gedrukte journaal van de „Nijptangh" dienaangaande vermeldt. De „Jongen" verhaalt :
(blz. 134)
. . . . „Op de Duin komende, zag ik een opgeregte
„Staak, daar een Tinnen Plaat aan was gespijkerd,
„daar de naam van de Schipper en het Schip op stond,
„daar ik meede gekomen was".
En het Journaal zegt (blz. 21) :
„(ging) onze schipper na Land, om er een Bordtje
„te zetten 1). Hij bracht mede een tinne schotel. . . .
„waar op gesneden stond des schippers naam, Dirk
„H atig h. . . van het Schip „d'Eendracht" in den hare
„1616".
Een ander punt van overeenkomst treffen wij aan,
wanneer wij de beschrijving vergelijken van een riviertje,

1) De Vlamingh had eveneens „bordjes" gezet op de eilanden Paulus
en Nieuw-Amsterdam, gelegen tusschen het Kaapland en Australia. Het
Kier bedoelde bordje is de plaat die door de Franschen werd gevonden en
weggenomen.
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zooals de „Jongen" het waarnam en zooals het Journaal
het ons schetst. De „Jongen" zegt (Blz. 140) :
55 Daar de rivier in de kom valt is 't waater zeer
„rood, als ook de strand daar ik groef, was het als
„leem, kleverig en glad".
En het Journaal beschrijft als volgt (blz. 19) :
„(zij) aldaar een staande water hadden. gevonden,
„% geen zich als een rivier landwaarts in strekte, zout
„van smaak was en hoewel wit, bloedrood scheen te
„weesen, ter oorzaak van de grond, sijnde rood zand
„en slijk".
Die roode kleur van het water heeft Smeeks toch
zeker niet uitgevonden, waar er al zooveel punten van
overeenkomst zijn aan te toonen. Ook de episode der
zwarte zwanen wordt in het journaal aangetroffen en zal
daaraan wel ontleend zijn. Luisteren we eerst weder naar
den „Jongen" (blz. 164) :
„ . . . ik laaden straks twee roers, en . . . schoot in
„twee schooten vijf van de gezeide vogels, . . . en een
„krijgen.de, zag ik dat het zwarte zwanen waren".
en daarna weder naar het Journaal :
„Den 7 den wierd al het yolk met de Schuiten
„weder na de schepen gevoerd, medebrengende twee
„jonge swarte Swaanen".
Het komt mij voor dat het bovenstaande, gevoegd bij
het eigen getuigenis van Smeeks omtrent een gedrukt
journaal, voldoende is om vast te stellen dat werkelijk de
in 1701 gedrukte „Nieuwe Reize na het Zuid-Land" een
der andere bronnen voor het verdere verloop van het verhaal is, waarnaar de Heer Ho ogewerff ons nieuwsgierig
maakte. Maar daarmede zijn wij er nog niet ! Smeeks
heeft zelf lieden gekend die de reis met de V1 amingh
gemaakt hadden en hij kan aan die personen ook al weer
details hebben ontleend, die hij in zijn Robinsonade heeft
verwerkt. Dat aan te toonen, is natuurlijk niet gemakkelijk omdat hij die meerdere inlichtingen langs publiek
ontoegankelijke bronnen heeft moeten verkrijgen, maar er
komt toch een belangrijke omstandigheid voor, die weder
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naar de reis van d e V1 amingh heenwijst. Ili bedoel het
feit dat de „Jongen" zich een fortres of een kasteel bouwt.
Nu verkende men op de westkust van Australia (en juist
op de Vlaming h's reis) een paar heuveltjes, welker vorm
opmerkelijk aan kasteelen deed denken , deze hebben waarschijnlijk aanleiding gegeven tot het denkbeeld om den
„Jongen" een kasteel te laten bouwen. Het Journaal van
de „Nijptangh" vermeldt die heuveltjes niet, maar het (eerst
in 1867 uitgegeven) journaal van de Vlamingh vermeldt
ze wet en er is een karakteristieke overeenkomst tusschen
de wijzen waarop de „Jongen" tot het bouwen van een
kasteel wordt gedreven en die waarop de Commandeur de
heuveltjes beschrijft. De Jongen zegt (blz. 144) :
. . . . „pier dagt ik een fortres te bouwen ! ging
„daar daags voor tijdverdrijf aan tuinen, met dicke
„tacken die ik met een staak op een sloeg. Dit
„Kasteel wiert na eenigen tijd . . . .
En de Vlamingh beschrijft:
„Het lant alhier verthoont hem als de hooge
„duynen op het Vlie, en op het hooge lant liggen 2
„plaetsen als forties . . . . Met zonsondergang quamen
„on.se sloepen weer aen boort . . . . hadden omtrent 3
„mijl int lant geweest, op een hoogen berg van steep,
„dat wij voor fort] aengesien hebben en lijkt als het
easteel van Doever." 1)
De natuur van Australia's westkust, kan dus zeer goed
het gansche denkbeeld van het te bouwen fort aan de
hand hebben gedaan en Smeeks wist dan ook meer
van dat werelddeel dan alleen de gedrukte bronnen hem
konden leeren. Misschien wel heel veel meer. Maar, zoo
Daniel de Foe in de leer is geweest bij Smeeks en
zijnen Selkirk aan een reis van William Dampier
heeft weten te ontleenen, Smeeks heeft zijn Robinsonade

1) Een dergelijke eigenaardigheid was trouwens al eerder opgemerkt
aan boord van „'t wapen van Hoorn", dat in 1627 Australia aanliep; in 't
journaal wordt ook gesproken van „land van middelbare hoogte, gelijk
Dover" zie Leupe blz. 374.
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aan een Nederlandsche reis naar het Zuidland gekoppeld
en zijn Dampier was Willem de Vlamingh.
III
Maar, wie mag dan de weggeraakte „Jongen" geweest
zijn, of heeft Smeeks die figuur eenvoudig verzonnen
De laatste onderstelling is zeker niet de minst eervolle.
Wanneer Sme e k s zijn „Jongen" laat achterblijven,
omdat hij zich van een patrouille verwijderde, die hij later
niet moist terug te vinden, behoeven wij hem natuurlijk
niet al te zeer naar de letter te gelooven. Niet alleen
een weggeraakt schepeling, ook een als schelm aan den
wal gezet matroos, had hem op het denkbeeld van de, op
de catastrophe volgende, Robinsonade kunnen brengen en
het zou dus de moeite kunnen loonen na te gaan of er op
het Zuidland wel eens schepelingen zijn achtergebleven of
aan den wal gezet. Dat laatste is zeker eenmaal gebeurd
en wel in 1629. De Commandeur Francois P els a er t, 1)
op de „Sardam", liet in dat jaar twee „gesententieerde
delinquanten" met name Wout er L o o s en Jan Pelgrom
d e By van B e m m e l, aan den wal zetten en nog zeven
jaar later, in 1636, lieten Gouverneur-Generaal en Raden
naar hen omzien, door de schepen „Klein-Amsterdam" en
„Wezel". Het zou echter wat ver gaan, indien we beweerden
dat Smeeks in 1708 zich een beeld heeft geschapen naar
die beide typen. Eerder zou men geneigd zijn te onderstellen dat er een „Jongen" vermist mag zijn van de vloot
van de V1 a m i n g h, maar zeer waarschijnlijk is ook dat niet.
Sm e eks, die in 1708 schreef, kon toch geen bedaagd
man makers uit een jongen die in 1696 vermist was. Met
een weinig dichterlijke vrijheid ware het te doen geweest,
maar ik moet toch aanteekenen dat het mij althans niet
is mogen gelukken, zelfs niet in de op het Rijks-Archief
berustende journalen en scheepsboeken iets aan te treffen
dat op een vermist schepeling wijst. Ook de „consumptie1)

Heeres blz. 62.
Heeres Blz. 66.
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rekeningen" of verantwoordingen van levensmiddelen der
drie schepen, die bewaard zijn gebleven en belangrijke
aanwijzingen bevatten omtrent mutaties, sterfgevallen en
overplaatsingen der opvarenden, geven in dezen geen licht.
Dat licht zal ook wel nooit ontstoken worden, want zoo
er iets te bedekken viel (en welk gezagvoerder raakt er
nu gaarne een schepeling kwijt ?) men was in die dagen
in het „afschrijven" van een schepeling handig genoeg !
Het zal dus maar beter zijn te onderstellen dat de Vlami-ngh
niets te bemantelen had en dat er op zijn reis niem.and
vermist is.
Trouwens, Smeeks zelf laat den „Jongen" niet vermist raken uit de bemanning van de vloot van de Vlamingh,
maar nit die van „de Wakende Boey", een schip dat in
1658 het Zuidland had aangedaan. Het was al dadelijk
goed van hem gezien, om zijn verhaal bij die reis aan te
knoopen, want zoo kon. de „Jongen" werkelijk een bedaagd
man geworden zijn, toen. de P o s o s hem omstreeks 1700
heette ontm6et te hebben. Om een schijn van autoriteit
aan het verhaal te geven, knoopt hij tevens bij het destijds
algemeen bekend werk van Wouter Scho -a t e n aan,
dien hij in de voor Krinke Kesmes bestemde voorrede als
volgt aanhaalt : „W o u.t er Schout en van Haarlem zegt
„in zijn reise na Oost Indien, dat doen hij op Batavia,
„was, het schip „de WakendeBoey", vandaar na het Zuid„land wierd gesonden, om de schipbreukelingen van „den
„Gond.en Draak" aldaar gebleven, af te halen, en tot
„Batavia te brengen, doch vonden niemand". Onhandig
aangebracht kan ik dat aanknoopingspunt niet vinden,
vooral niet wanneer de „Jongen" later zelf verhaalt, hoe
hij op „de Wakende Boey" werd overgeplaatst om daarmede naar het Zuidland te varen en de achtergeblevenen
van „de G-ouden Draak" te gaan helpen zoeken. Maar, we
moeten alweder vragen : waar is hier de historische achtergrond? Aan de hand van het reeds meermalen aangehaalde
werk van Mr! E. J. H e e r e s is het antwoord gemakkeljjk
te geven.
Een schip, de „Gonden" of de „Vergulde Draak", is wer0. E. X 3
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kelijk den 28en April 1656 op de kust van Australia vergaan. Bericht van de schipbreuk werd te Batavia ontvangen
door de sloep van „de Draak", waarmede zeven man den
overtocht naar Java hadden aangedurfd en volbracht.
Kranig stuk zeemanschap ! Terstond werden de Fluit
„de Valck" en het Jacht „de Goede Hoop" uitgezonden
om de achtergeblevenen of te halen, maar zij kwamen
onverrichterzake terug. Zelfs verloor ,.de Hoop" eerst drie
man die in het bosch schijnen verdwaald te zijn geweest 1) en
daarna een sloep met acht man, uitgezonden om hen te
gaan zoeken ! Na deze mislukte zending werd er nog een
poging in het werk gesteld met het fluitschip „de Vinck",
die mede niets ter zake dienende moist te verrichten en
eindelijk werden op 1 Januari 1658 de schepen „Wakende
Boey" en „Emmeloort" uitgezon den, om te zien wat zij
nog voor de vermisten zouden kunnen doen. 2)
Ook hier ontbreekt dus de historische achtergrond
niet en al wat we zouden wenschen te weten is of er
werkelijk een jongen van „de Wakende Boey", in het
bosch mag zijn achtergebleven.
De Journalen, zoowel van „de Wakende Boey" als
van de „Emmeloort", zijn bewaard gebleven en zelfs, voor
zoover zij ons belang kunnen inboezemen, door L e u p e
uitgegeven. Maar daarin vinden wij helaas geen spoor van
eenig schepeling, die in het a bosch mag zijn verdwaald en
achtergebleven. Dat behoeft ons geenszins te verwonderen,
want Gouverneur-Generaal en Raden hadden zich in hooge
mate geergerd aan het vermist geraken van eerst drie en
daarna nog eens acht man van „de Hoop". Zij hadden te
kunnen gegeven, dat zij het leven der menschen hooger
schatteden dan het geld 3) en men kan zich dus verzekerd
1)

Opmerkelijk is dat S m e e k s zijnen Juan de P o s o s, van drie

„sneedige Hollanders" doet gewagen, die in voortijden op het Zuidland
zoaden zijn achtergebleven. (Krinke Kesmes blz. 78.)
2) Ik mag niet onvermeld laten dat Smeeks (Krinke Kesmes blz. 125)
een

onjuist

jaartal opgeeft en wel 1655 in plants van 1658. Zie verder

He er e s blz. 75 en

vlgg.

3) Leupe blz. 264.
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houden dat de schippers van „de Wakende Boey" en van
de „Emmeloort", al het mogelijke zullen gedaan hebben
om vermiste schepelingen langs administratieven weg, te
doen verdonkeremanen, zoolang als ten minste het aantal
der vermisten niet al te groot werd, of de kans bestond
dat zij nog eens terecht zouden komen.
En dit laatste was inderdaad het geval geweest. Er
was meer verloren gegaan dan een jongen ! Op den 21 step
Maart namelijk, had de schipper van de „Wakende Boey"
een welbemande boot, gecommandeerd door den stuurman
L e e m a n, naar den wal gezonden en deze keerde den
volgenden dag terug, omdat hij zeide kwaad weder te
vreezen. Ware hij slechts weggebleven ! Aan boord teruggekeerd Loch, m.ocht hij van zijnen. Schipper vernemen dat
er Oen kwaad weer op til was, dat hij alleen maar bang
was en oogenblikkelijk naar den wal terug moest. Hij
keerde naar den wal, maar het kwade weer bleef niet nit
en schip en boot raakten van elkander gescheiden zonder
ooit weer bij elkander te komen. Leeman, verre van bang,
toonde zich tegen de moeielijkheden die nu volgden opgewassen ; hij ondernam met zijn slecht uitgeruste boot de
gevaarvolle reis overzee naar Java, alwaar hij na een onafgebroken serie van ellenden te hebben uitgestaan, eindelijk
is aangekomen. Dit is het verhaal dat door Wont er
Schouten in zijn „Oost-Indische reise," op een in hoofdzaken juiste wij ze is opgenomen en dat weer eenigszins
kan worden aangemerkt als de basis waarop S m e e k s
heeft voortgebouwd. Gelukkig echter is het Journaal van.
Stuurman Leeman bewaard gebleven en gedeeltelijk nitgegeven, 1) maar de passage waarin sprake is van een jongen
die werkelijk (zij het op een andere mauler dan waarop
Smeeks het voorval inkleedt) in het Bosch verloren is geraakt, moeten wij aan het handschrift ontleenen. Het landen op de kust van Java (dus niet op de Australische
kust), wordt als volgt beschreven :
„29 April Doen het dagh was sagen wij het lant
1) Le u p e blz. 290

vlgg.
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„en waende nosh omtrent een mijl daaraf, elck riep en
„wenschte maer aan lant te willen om te drinken, liepen
„dicht onder de wal, seylde langs het lant ende sagen
„nae een goede plaats om met de boot aan te comen,
„vonden een reedelijke plaats, daar liepen wij aan, so
„dicht als wij conden en lieten de dregh vallen, sagen
„een revier, daer stonden eenige clappusboomen, het
„was doe omtrent 9 uiren ende het was heel mooy
„weder. Daar swommen 5 mannen na lant, om te sien
„of sij waeter conden . crijgen, om voor de reys mede
„te nemen. Ick gaff haer het eynde van de loodlijn mede
„om het vaetjen. daermede aen lant te halen ende wij
„souden dan weder aen boort haelen want de zee daer
„wat aen brande. Doen sijlieden aen lant quamen droncken
„zij haer becomste, hackten een clappusboom om, en aaten
„dan sij droegen geen sorge om ons die in de boot
„waaren, of te het haer niemendal aangingh. Ick dede
„seyn en liet roepen, dat se het vadt souden aen landt
„haalen, opdat wij in de boot mede wat te drincken
„mochten crijgen, want bij nae doot van dorst waren,
„ende wat ick seynde en riep, 't mocht niet helpen,
„deden al of haer niet aengingh. Ick lid de Jonge aen,
„lant swemmen ende belaste hem dat hij haer seggen
„sonde, dat sij het vaetjen aen lant souden halen ende
„dat sij souden aen boort comen, ende elck wat mede
„brengen van de vrucht die sij hadden. Dan de Jongen,
„bij haer gecomen sijnde, dede als de rest, adt ende dronek
„ende sagh na de boot niet om, leyden haer te samen in
„de gabbe gabber 1) om te slapen ende en droegen geen
„sorgh voor ons, het scheen dat sij al vergenoecht
„waren 2). . . .
1) Maleisch: „gaba-gaba", volgens K linker t s woordenboek : „droge
bladen van den sagopalm, die tot dakbedekking eerst wordt gebezigd; ook
een versiering van bladeren; haksel." De uitdrukking is dus overdrachtelijk
gebezigd en er wordt bedoeld: de wirwar van dorre bladeren en levende
struiken, met aangespoelde en weer uitgedroogde stengels en dergelijke,
zooals ieder tropisch strand oplevert.
2) Manuscript Rijks-Archief, Portefeuille Kol. Arch. No. 1115.

VAN DEN ROBINSON CRUSOE.

445

Deze mannen nu, alien opvarenden van de „Wakende
Boey" en dus de „Jongen" met hen, zijn verongelukt.
Stuurman Leeman kon al spoedig, om redenen van wind
en weer, niet langer blijven liggen waar hij met zijn boot
was ; hij zette zeil en verwijderde zich. Wel trachtte hij
later terug te komen om zijn achtergebleven yolk te halen,
maar hij slaagde daarin niet. Zelf heeft hij, op een ander
punt, de trust weer bereikt en is met de hem overgebleven
manschappen en „met den steun der bevolking" dwars
door Java, naar de compagnie's loge te Japara gevoerd. Dit
verhaal, waarvan Wouter Schouten blijkbaar wel eens
gehoord heeft, berust zooals ik zeide op het Rijks-Archief;
de zwerftocht is nooit in zijn geheel uitgegeven, maar
merkwaardig is hij zeker. Er zou een prachtig en onderhoudend „jongensboek" nit te maken zijn.
Maar het is dan toch zeker dat er een jongen, afkomstig van de „Wakende Boey", die in het bosch ging liggen
slapen, is vermist geraakt. Niet hij alleen en ook niet op
de westkust van Australia, maar in gezelschap van eenige
anderen en aan de zuidkust van Java. Kan die bijzonderheid aan Smeeks bekend geweest zijn en kan hij daarop
voortgebouwd hebben Onmogelijk is het zeker niet en
onwaarschijnlijk ook niet. Wij weten toch dat hij van alle
reistochten die hij onder oogen krijgen kon, nauwgezet
kennis nam en dat het Australische Vraagstuk hem meer
dan eenig ander interesseerde. Mocht hij stuurman L e e m a n
misschien niet gekend hebben, het is toch niet onwaarschijnlijk dat hij onder zijn mede-zeevarenden wel eens
van de „Wakende Boey" heeft hooren ophalen en zijn
ooren onder het luisteren heeft gespitst. Nog in onze dagen,
schreef een bekend publicist, die zich met groot succes op
de studie van het zeemansleven in groote havensteden had
toegelegd, dat alle zeelieden elkaar eigenlijk kennen. 1)
Hoeveel te meer zal dat in de groote dagen van het
nederlandsche zeewezen het geval zijn geweest ! Men kan
ervan opaan dat stuurman L e e m a n, na een reis door het
1) M. J. B r u s s e. Van Af- tot Aanmonsteren.
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Rijk van den then nog machtigen en gevreesden „Mataram"
te hebben gemaakt, een tijd lang de held van den dag in
zeemanskringen is geweest en dat het verhaal van zijn
wedervaren zekeren opgang gemaakt heeft. Velen zullen
althans zijn dagverhaal hebben gelezen en onder die velen
dringt Smeeks vanzelf naar den voorgrond, als iemand die
Loch zeker moeite zal gedaan hebben om het in handen
te kr-ijgen. Er bestaat eenige reden om te gelooven dat
hij het dagverhaal werkelijk onder oogen heeft gehad. Ik
wil trachten dat aannemelijk te maken op grond van de
overeenkomst tusschen eene passage in het verhaal van
Leeman en eene in de gefingeerde avonturen van den
„Jongen". Wanneer Leeman, op de trust van Australia
eenig wrakhout van de „Vergulde Draak" heeft gevonden,
doet hij daaronder graven en steken om te zien of hij nog
iets te voorschijn brengen kan, dat aan de schipbreukelingen kan hebben toebehoord. Evenzoo doet de jongen,
wanneer hij bespeurt dat zijn kistje bij een opgerichten
staak begraven is : hij gaat peilen in het zand. Men leze
eerst het verhaal van den stuurman :
21 Martij 's morgens moy wer de wint ZO lijk
met moye coelte, onse dregh gelicht en langes strant
heen geseylt, gingh weder met eenige van ons volck
aan lant, vonden plancken, duygen, doften en een
balcq die dwars int schip geleyt was, namentlijck een
greynen planck lang 8- a 9 voet en een voet breet,
overend in de aarde Beset, ende rontom 12 a 13 stutten
van dezelve plancke, mede int sant gesteecken. Trocken
de plancken en de stutten daeruyt, hebben aldaer 4 a
5 voet in de aarde gegraven en met houwers gesteecken,
soo deep als wij conden, loch vonden niet 1).
En nu het verhaal van den „Jongen":
Ik rees weder op, heen en weder voorbij die staak
wandelende, en dikwijls het bort leesende, besloot ik
de Paal met mijn handen los te graven, alzoo die in
duin-zand stored, omdat ik de spijkers daaruit dacht te
1) Handschrift Rijks-Archief.
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krijgen ; dit denkende trad achter de staak om daar
naa te sien, en zoo als ik na de spijkers en de paal
van achteren zag, wierd ik een briefje en een tinnen
plaatje daarboven gewaar, Welke daar gespijkerd waren ;
vindende daarop, Jongen graaft achter deese stack ; .. .
Doe nam ik mijn koddespies en began, te peilen in 't zand
en vond . . . . 1)
Streng bewijsmateriaal voor de stelling dat Smeeks
het dagverhaal van stuurman Leeman gekend moet
hebben en eene episode daaruit in zijn Krinke Kesmes
heeft verwerkt, is door deze enkele passage natu.urlijk niet
bijgebracht. Niettemin kwam de overeenstemming mij
merkwaardig genoeg voor om er de aandacht op te vestigen , de punten van overeenkomst tusschen de RobinsonEpisode van Smeeks en den beroemden roman van D e fo e,
zijn dikwijls ook niet sterker sprekend dan het aangehaalde.
Aanwijzingen omtrent den „Jongen" van de „Wakende
Boey", die nit de sloep van stuurman Leeman vermist
raakte, heb ik verder niet kunnen vinden. De kans om
nog iets te vinden scheen aanvankelijk gunstig, want de
Hooge Regeering te Batavia heeft zich dermate ontevreden
over de gedragingen van de schippers van „Wakende Boey"
en „Emmeloort" betoond, dat beiden zich voor den Raad
van Justitie hadden te verantwoorden. De schipper van de
,,Emmeloort", die trouwens met het kader dezer historie
weinig uitstaande heeft, is op 10 September en 29 October
voor dien raad geweest, maar hoe zijn zaak afliep weten
wij niet, omdat de Criminele Rol van den 10 den November
of ontbreekt. De meer gemakkelijke zaak, van den naar
het schijnt WI- schuldigen schipper van de „Wakende
Boey", is blijkbaar snel berecht en wel voor den 3den September van het zelfde jaar, maar de gegevens aan dien
datum voorafgaande ontbreken ook. Het is zeker te betreuren dat die bescheiden verloren gegaan zijn, want we
mogen ons overtuigd houden dat de schepelingen in de
getuigenbank, hun schipper niet gespaard zullen hebben
1) Krinke Kesmes, blz. 135.
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en zoo zouden we allicht vernomen hebben of er misschien
ook op het Zuidland (en niet alleen op de zuidkust van
Java) een Jongen is verdwenen. Het is zeer to bejammeren dat daarvan niets meer kan blijken, omdat we dan
het prototype niet alleen van den Robinson-roman, maar
ook dat van „Robinson"-zelf zouden hebben kunnen aantreffen : een Hollandsch m.atroosje, dat aan een onherbergzame kust omkwam.

ECONOMISCHE KRONIEK.

Nog eens : Van leer en schoenen.
Men herinnert zich wellicht dat wij in de Augustus-aflevering
(1909) van dit maandschrift over leder en schoenen als objecten
voor heffing van invoerrechten schreven en in dat vraagstuk als
in „a nutshell" heel de quaestie van vrijhandel en bescherming
opgesloten zagen. — De leerlooierij, zoo zeiden wij toen, klaagt
en vraagt te harer betering een recht op leer, doch grond tot de
klacht over slechte bedrijfsuitkomsten schijnt vooral achterlijkheid
in het bedrijf. Ook zou een recht op leer de looierij niet veel baten :
overleer kan (behoudens in enkele soorten) hier toch niet worden
gemaakt. Zulk een recht zou echter zeer nadeelig zijn voor den
ontluikenden export der schoenfabricage. Een hooger invoerrecht
op schoenen zou dit nadeel niet compenseeren.
Aldus beschreven wij toen de positie der partijen in dit geding.
Wanneer wij sedert dien daarop nog willen terugkomen, dan is
dat wijl wij daarna hebben kennis genomen van wat door leerlooiers
zelf over het punt in geschil is gezegd ; ook : omdat nader onderzoek
ons nog wel wat meer heeft geleerd.
Het gebeurt niet elken dag dat men de lieden van het yak
zelf met practische argumenten over de belangrijke vraag der werking
van invoerrechten hoort spreken ; voor den belangstellende in dit
economisch strijdpunt loont het dan allicht de moeite zijn oor te
luisteren te leggen om te vernemen wat gezegd . . . en om ook
na te gaan wat niet gezegd wordt.
Op 2 Augustus 1909 waren de verkiezingen van dat jaar reeds
achter den rug : op dien dag werd een algemeene vergadering van
den Bond van Nederlandsche Lederfabrikanten gehouden 1) en
men kon dus van die zijde toen reeds de hoop koesteren dat het
Ministerie, welks bestendiging wel verzekerd was, er voor zorgen
1) Zie het verslag dier vergadering in het vakblad De Nederlandsehe

Leder-Industrie van 10 Augustus 1909.
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zou dat — gelijk de voorzitter het uitdrukte — ,,de gezonde
levenskracht van de Nederlandsche looierij niet vrijelijk door de
buitenlandsche overproductie wordt vernietigd".
Voordat wij die merkwaardige rede van den voorzitter verder
beschouwen, moge iets worden meegedeeld van wat aan het uitspreken daarvan voorafging. Voorzitter van den Bond was niet de heer
B r e s s e r s, die straks de vergadering met de reeds aangeduide
oratie zou sluiten, doch de heer D. C. Lans te Delft, van wien
juist nu een schrijven werd voorgelezen berichtend dat hij zijn leerlooierij had verkocht, geen lederfabrikant dus meer was en als lid
moest bedanken. De vergadering besloot — hoewel de statuten
alleen lederfabrikanten als leden toelaten — ,,in dit bijzonder geval,
voor zoover noodig of te wijken" van de statutaire ;bepaling en
hem als lid te handhaven met de bedoeling dat hij voorzitter zou
blijven. Belangrijk op zichzelf is dit feit voor buitenstaanders niet,
maar wel teekenend is dit: bij de beraadslaging over dezen vreedzamen „coup d'etat" vroeg iemand „of de heer Lans voor invoerrechten is", waarop de voorzitter antwoordde, .. niet dat de heer L.
,,voor invoerrechten", ook niet dat hij voor bescherming is, doch
dat hij (voorz.) „den heer Lans altijd heeft zien werken voor het
verkrijgen van goed geregelde tarieven bij invoer van leder, om
zoodoende uitvoering te geven aan door Bestuur of Vereeniging
genomen besluiten". Klaarblijkelijk was dit halve woord den goeden
verstaander genoeg. Toch kwam de secretaris nog verklaren : mij
is nooit gebleken ,,dat de heer L a n s, qua voorzitter van den
Bond, eenig bezwaar had tegen voorziening in de behoefte der
lederfabricatie, die geen bescherming vraagt, maar gelijkstelling
met andere industrieen".
Men ziet het : men behoeft waarlijk geen voorstander van
bescherming te zijn om op te treden als leider van dit looiersgenootschap ! Wanneer gij maar zijt voor „goed geregelde tarieven
bij invoer van leder", dan kunt ge zonder gewetensbezwaar de door
Bestuur of Vereeniging genomen besluiten uitvoeren. Want

bescher-

ming is het niet, wat de lederfabrikatie vraagt ; slechts „gelijkstelling
met andere industrieen".
Er is iets dat ons aangenaam aandoet in den onwil van deze
industrieelen om te verklaren dat zij bescherming verlangen. Ook
al is, naar ons voorkomt, hun protest tegen het hun toegedacht
uitzien naar bescherming een protest in strijd met de feiten, toch
ligt daarin afkeuring van het roepen om bescherming. Die afkeuring klonk ook door in des voorzitters rede. Aan het slot daarvan
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heet het : „Wat spr. gezegd heeft, beteekent echter niet, dat de
looierij wil steunen op kunstmatigen steun. Dat wil zij in de verste
verte niet. Op de eerste en op de tweede plaats zullen wij het
behoud onzer belangrijke industrie blijven zoeken in eigen krachtsontwikkeling, in nauwgezetheid, en met toepassing der verbeteringen, die de wetenschap aan de hand doet, — en de reputatie
van het soliede Nederlandsche leder zullen wij in eerlijk bedrijf
hoog houden, — dan ook hebben wij het recht to vragen dat,
voorzoover onze Regeering daartoe de middelen heeft, de gezonde
Ievenskracht van de Nederlandsche looierij niet vrijelijk door de
buitenlandsche overproductie wordt vernietigd".
Die laatste passus, onzen lezers door onze vroegere aanhaling
reeds bekend, was dus voorafgegaan door de fiere verklaring dat
men „op de eerste en op de tweede plaats" in eigen krachtsontwikkeling het middel tot behoud der industrie wil zoeken.
Jammer maar, dat men — zij het dan wellicht „op de derde plaats" —
overigens lets wil, dat geen bescherming mag heeten, dat in de
verste verte geen kunstmatige steun zal zijn, maar dat als „gelijkstelling met andere industrieen" wordt aangeduid en dat neerkomt
op invoerrechten op buitenlandsch leder !
Dat het verlangde daarop neerkomt, dit bleek natuurlijk uit
des voorzitters rede. De algemeene toestand van ons belangrijk
bedrijf is inderdaad niet rooskleurig, zoo heette het in den aanhef.
Ongunstig zijn de resultaten van ons bedrijf gedurende den laatsten
tijd ; „meerderen onzer hebben met verlies gewerkt". „En de toekomst blijft donker, tenzij de Regeering tenminste eenige verzachting brenge in het voor onze industrie noodlottige stelsel van
eenzijdigen vrijen invoer". Wat wij verlangen, is „een matig
invoerrecht".
Aldus luidt — geheel in mineur — de aanhef van den redenaar,
die aan het slot verklaren zou dat men op de eerste en op de
tweede plaats in eigen krachtsontwikkeling heil zou zoeken. Doch
nu moet men hooren Welke wonderen een „matig invoerrecht"
voor de kwijnende looierij zal uitwerken. Moge de toestand niet
rooskleurig, het resultaat ongunstig, de uitkomst voor „meerderen"
verliesgevend, de toekomst donker zijn. . . ., een „matig invoerrecht" zal (bij eigen krachtsontwikkeling op de eerste en op de
tweede plaats 0 plotseling alles veranderen. Men oordeele : „De Nederlandsche looier is nog voldoende kapitaal-krachtig en beschikt over
voldoende energie om, indien aan den buitenlander, die pier wil
komen mededingen, slechts een matig aandeel in 's Rijks algemeene
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kosten wordt opgelegd, het eigen nationale arbeidsveld met eere
te behouden" 1). — Er is d us naast en na de eigen krachtsontwikkeling nog maar een kleinigheid noodig om deze kwijnende
nijverheid er boven op te helpers met o zoo geringen steun van
de overheid zal het somber beeld van het heden omgetooverd worden
in het lachend beeld der toekomst, waarin deze industrie het
eigen, nationale arbeidsveld met eere kan behouden ! Maar, 't is
waar, deze kwijnende industrie — hoe Lang kwijnt zij reeds ? —
is nog steeds kapitaalkrachtig !
De voorzitter, die deze rede samenstelde en uitsprak, heeft
daarbij, mag men wel zeggen, gewerkt naar het bekend recept van
alien, die om bescherming roepen. Dat recept bestaat „op de
eerste en op de tweede plaats" hierin dat gij niet bescherming
moogt noemen wat inderdaad als bescherming is bedoeld : noem
1) Heel niet kwaad gevonden, alweer, deze omschrijving van wat geen
beschermend recht mag heeten: men zal den buitenlander, die hier wil komen
mededingen, een matig aandeel in 's Rijks algemeene kosten opleggen ! Maar
de spr. vergat een kleinigheid : wanneer het inderdaad de buitenlandsche
mededinger en niet de binnenlandsche verbruiker is, die het recht voor zijn
rekening neemt (en slechts dan draagt die buitenlander iets bij in 's Rijks
algemeene kosten), dan wordt ook de prijs van buitenlandsch leder niet
verhoogd en zal voor onze looierij de toekomst donker blijven!
Over dat belasten van den vreemdeling heeft Lloyd Ge orge onlangs
te Plymouth rake opmerkingen gemaakt. Ziehier wat hij (volgens de

N. Rott. Crt.) o. a. zeide :
„Waarom zou ik niet den vreemdeling belasten als ik 't kon ! A is
minister van handel heb ik met de nieuwe patentwet wel getoond, dat ik
een zaak tusschen vreemdeling en Brit wel op pooten durf stellen. 1k ben
volkomen bereid den Egyptenaaar te verslaan, als deze mijn eigen yolk
aanrandt, maar hem belasten kan ik alleen door den vrijhandel. Als het
door protectionisme kon, waarom heeft de Duitsche rijkskanselier het dan
niet gedaan om de 25 millioen pond te krijgen, die hij te kort kwam. ? Die
had toch zeker geen last van verouderd Cobdenisme ! Hij deed 't niet,
omdat hij wel wist, dat het maar praat is, den vreemdeling te belasten door
beschermende rechten van den invoer te heffen.
„Waarom is alles zooveel duurder in Duitschland, als het de vreemdeling is die het invoerrecht betaalt ? Het is, en de Duitscher weet het, omdat hij en niet de vreemdeling betaalt. En de Duitscher eet roggebrood
en paardevleesch !
„Keen, er is slechts een middel om den vreemdeling te belasten, en
dat is door den vrijhandel. De vreemdeling betaalt nu onze belastingen.
Verleden jaar hebben wij voor X 426.000.000 van onze voortbrengselen aan
den vreemdeling verkocht. Onze geheele uitvoer bedroeg 517.000.000,
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bet : gelijkstelling met andere industrieen; noem het : bet opleggen
aan den buitenlandschen mededinger van een aandeel in 's Rijks
algemeene kosten noem het desnoods — als gij wat duidelijker
u wilt uitspreken — een „matig invoerrecht". Maar noem het nooit
wat het is : bescherming. Ga daarin zelfs maar zoover dat gij
bescherming afwijst, „kunstmatigen steun" verwerpt, de „eigen
krachtsontwikkeling" vooropstelt. Voorts : schilder den toestand van
uw bedrijf onder het stelsel van „eenzijdigen vrijen invoer" zoo
conker mogelijk leg het er gerust dik op spreek van kwijning,
van verliesgevende exploitatie, van donkere toekomst enz. En
stel dan daar tegenover welke wondere kracht er zal uitgaan van
_een zoo heel bescheiden....
tegemoetkoming.
Tevens kunt ge de begeerlijkheid van anderen prikkelen door
er op te wijzen hoeveel andere belangen gebaat zullen worden,
wanneer de wetgever slechts Nereid is uw belang te dienen. De
redenaar ter bondsvergadering heeft ook bier het recept gevolgd.
ruim X 200.000.000 meer dan Duitschlands uitvoer. Lancashire verkocht
buitenslands voor 4:), 93.000.000 aan katoentjes, waarvan voor ongeveer
1" 60.000.000 aan den vreemdeling werd verkocht. Daarin zat winst voor
de fabrikanten, welke winst door den vreemdeling werd betaald. Hij betaalde
ook de Engelsche loonen. En de minister van financien hief belasting van
den fabrikant. Maar wie bracht ze op ? De vreemdeling. De Engelsche
minister van financien is de grootste belastingheffer van vreemdelingen in
de wereld.
„Neem de vrachtvaart. Wij vervoeren de helft van den heelen handel
in de wereld. In Duitschland hebben ze ook schepen. Duitschland heeft
een koopvaardijvloot van 2.600.000 ton. In ons ellendig vrijhandelslandje,
geruineerd omdat wij geen belasting van brood heffen, hebben wij meer dan
1100.000.000 ton. Wij doen dat vrachtvaren niet voor niemendal. Onze
scheepvaart brengt ons jaarlijks ruim honderd millioen pond op, waarvan
die ongelukkige vreemdeling het meeste betaalt.
„Men praat veel over het uitvoeren van Engelsch kapitaal. De liberale
regeering drijft het kapitaal het land uit ! Maar er is geen beter middel
om den vreemdeling te pakken te krijgen. Dat doen wij op vier manieren.
De eerste mauler laten wij over aan Lord 11 othschil d, die, wetende dat
het hier een vrijhandelsland is met geld te over, geld opslaat en het dan
den vreemdeling leent. Nu dan, de vreemdeling krijgt geld te leen, en
betaalt daar goed voor. IVIaar dat leenen geschiedt niet in geld, maar in
goederen ; het wordt geruild. Dat is ooze tweede verdienste. Ten derde
krijgen we wat voor het vervoer van die goederen, en ten vierde berekenen
wij den vreemdeling intrest op de dingen, die wij zelf hebben. Zoo gaan
de prijzen op. Wij hebben de wereld onder schatting gebracht. Gee])
mooier manier om den vreemdeling te belasten dan de vrijhandel".
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Luistert slechts: „Bij eenigszins behoorlijke tariefsverhoudingen 1)
kon de looierij nog zooveel meer werkkrachten gebruiken" ; [arbeiders en zij alien, die het euvel der werkloosheid bestrijden willen,
mogen zich dit voor gezegd houden !] — „zij kon worden een
krachtige steun voor de vaderlandsche eikenbosschencultuur, want
de eikenschors is nog steeds een der edeiste bekende looistoffen''
[Nederlandsche landjonkers, spitst uw ooren en dringt mede aan
op een recht voor buitenlaridsch leer, opdat uw vaderlandsche
eikenbosschen te uwen profijte meer rendeeren mogen ti ; „zij zou
nog meer dan thans steunen de openbare vervoermiddelen, wij zij
voor hare volumineuze grondstoffen zooveel vervoerruimte noodig
heeft. Let maar Bens op de spoorwegstations in Noord-Brabant ;
de rangeerstations zijn ingenomen door de schorswagens" [spoorwegmaatschappijen, kept uw belang en dringt mede aan op. . . enz.,
opdat uw rangeerterreinen nog meer door schorswagens ingenomen
worden] !
Nu moet men zoo'n spreker bij al dergelijke bespiegelingen
van wat zou kunnen gebeuren, niet al te nauwgezet gaan narekenen.
De looierij is ten onzent — wij wezen daarop reeds in Augustus
1909 — te lang blijven staan op het ouderwetsche standpunt ; de
stoomlooierij, die de huiden in een paar maanden toebereidt terwijl
de gewone looierij daarvoor misschien een jaar noodig heeft, is hier
te lande laat ingevoerd en heeft nog te weinig zich uitgebreid.
Indien ontwikkeling van het looierij-bedrijf mag worden verwacht,
zal dit moeten geschieden in de richting eener vermeerdering van
stoom-looierij, en

deze zullen dan meer vraag naar arbeidskrachten

doen ontstaan. Doch was het wel dit wat de spr. te kennen wilde
geven ? En meer eikenschors ten bate onzer landjonkers? De
ouderwetsche looierij gaat voort zich te bedienen van dit edeiste
der bekende looistoffen. Doch ziet ! de stoomlooierij gebruikt
daarvoor „extract", tot de samenstelling waarvan eikenschors niet
wordt gebezigd . . . . Zoo zouden die landjonkers bedrogen kunnen
uitkomen, evenals de spoorwegmaatschappijen, die in gedachten
reeds haar rangeerterreinen geheel overkropt zagen !
Doch de redenaar heeft nog meer pijlen op zijn boog. Is er
niet zoo jets als een middenstand, die wellicht ook wel graag hooren
wil dat men aan hem denkt, om hem zich bekommert? Hoort maar :
„Bovendien is de looierij de industrie bij uitnemendheid voor den
onafhanke4jken middenstand ; want ook de kleinere looier kan bij
1) Een nieuwe omschrijving — alweer! — voor wat metterdaad
bescherming onzer looierij zijn zou.
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regelmatige bedrijfstoestanden 1) blijven bestaan; de klein-industrieel
in het looiersvak, die de

coOperatie

reeds zeer goed verstaat, heeft

dit op den groot-fabrikant voor, dat hij de belangrijkste verrichtingen bij de lederbereiding eigenhandig bewerkstelligt". Och
ja, dit klinkt wel heel liefelijk als een sprookje uit de oude
doos : die klein-industrieel, die de belangrijkste verrichtingen bij de
bereiding van zijn product „eigenhandig bewerkstelligt". Maar wij
leven nu eenmaal in dien weinig-gemoedelijken tijd, waarin gevraagd
wordt naar het beste product voor de minste kosten en waarin dat
huisbakken ideaal van eigenhandige bewerkstelliging der belangrijkste verrichtingen bij de productie door den patroon zelf zoo
heelemaal geen opgeld meer doet ! De looiers zullen het moeten
aandurven van hun bedrijf zooveel mogelijk een groot-industrie,
althans een machinaal bedrijf te maken, daarop zal zich moeten
richten hun 'eigen krachtsontwikkeling , in die richting zullen zij
de

coOperatie zeer

goed moeten leeren verstaan. De tijd is voorbij

voor de huiselijke onderneminkjes en geen „matig invoerrecht" zal
daarin eenige verandering kunnen brengen. . . .
Van matig invoerrecht gesproken, wat verwachten de looiers
toch daarvan ? Prijsverhooging van het binnenlandsch leder ? Niet
daarom is het ons te doen, zegt de voorzitter, waar hij tracht te
betoogen dat „die industrie, die ons halffabrikaat verwerkt" [lees :
de schoenfabricage] geen hinder van dat invoerrecht ondervinden
zal. „Want het is niet eene prijsverhooging die wij met een matig
invoerrecht beoogen." Geen prijsverhooging ! Elders in zijn rede,
waar hij

de bevoorrechte positie van den buitenlandschen looier

bespreekt, zeide de redenaar : „De buitenlander krijgt in zijn eigen
land hooger prijs voor zijn leder, door de bescherming". — Ei, ei !
zoo zou men hier willen interrumpeeren, protectie leidt dus tot
prijsverhooging. Maar natuuriijk

zou

op zulk een interruptie de

voorzitter hebben geantwoord : Jawel, maar het is ook niet „bescherming" wat wij yerlangen ! — En zoo blijft men ronddraaien
in het kringetje : geen bescherming, doch een matig invoerrecht,
dat de zoo droef kwijnende leerlooierij plotseling uit Naar staat
van verval zal opheffen en den buitengewonen voorsprong van den
vreemden concurrent zal neutraliseeren door hem „een matig aandeel
in 's Rijks algemeene kosten" op to leggen.
Wat heeft dan die buitenlandsche looier op den onze voor ?
Tweeerlei, zegt de voorzitter.
Vooreerst werpt hij, in eigen land beschermd, op onze markt
1) Nog weer een euphemisme voor : bescherming.
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zijn overproductie en verkoopt die tegen lage prijzen, wat hij doen
kan „indien hij daardoor in eigen landstreek een loonenden verkoopprijs behoudt". Ook verkoopt hij hier minwaardige qualiteiten „ten
nadeele van den consument" . .. . Dat is het eerste punt. Doch
nu hier die consument door den spr. in het geding wordt gebracht,
is er wel aanleiding bij zijn figuur even stil te staan.
Die consument is .. . de schoenfabrikant en achter hem staat
diens consument : de schoenen koopende Nederlander. Nu is uw
voorstelling der zaak, meneer de voorzitter, deze : de buitenlandsche
looier wordt beschermd, maakt in eigen land een goeden prijs voor
zijn product. Halt ! Dit beduidt dat ginds de schoenfabrikant het
leder (en de schoenendragende landgenoot de schoenen) goedkooper
zou krijgen, wanneer niet de looier beschermd was. Wij hooren u
immers zelf zoo aanstonds verklaren : „ be buitenlander krijgt in zijn
eigen land hooger prijs voor zijn leder, door de bescherming". Nu
leidt elders ook in dezen nijverheidstak protectie tot overproductie,
doch ook al is dat het geval niet, dan nog zal de vreemdeling zijn
leer ten onzent voor lager prijs dan in het eigen land verkoopen,
omdat hij hier komt op de vrije markt, hier niet werkt achter den
hem beschermenden tariefmuur, hier te maken heeft met aanbiedingen op gelijken voet van andere looiers uit andere landen. En
zoo zegt u terecht dat de bescherming der looierij elders tot gevolg
heeft: lage lederprijzen hier. Dit acht gij een oorzaak der kwijning
van uw eigen bedrijf. Wanneer dit zoo is en wanneer gij die oorzaak
wilt wegnemen door een „matig" invoerrecht op vreemd leder, dan
verwacht gij van dit middel hoogere leerprijzen in ons land, hoogere
prijzen ten onzent van buitenlandsch leder 1) en dan ook item zooveel
hoogere prijzen van inlandsch leder. Laat ons dus daarover bet
eens zijn, — eens zijn dan ook hierover : dat de consument het
gelag betaalt.
De tweede grond der kwijning onzer looierij is naar des voorzitters oordeel de bevoorrechte plaats die de buitenlandsche concurrent inneemt bij den aankoop der grondstoffen (huiden), en dat
wel alweer door de tarievenregeling : hij „krijgt in zijn eigen land
hooger prijs voor zijn leder. door de bescherming", hij heeft eel)
grooten omzet, want hij kan bij ons zijn overproductie vrij invoeren ,
1) In Welke (door u gewenschte) veronderstelling dus niet de buitenlandsche looier het invoerrecht („matig aandeel in 's Rijks algemeene kosten")
voor zijn rekening zou semen, doch daarmee den prijs van zijn goed zoo
verhoogen en dus die belasting door den Nederlandsehen verbruiker zoo
doen betalen !
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hij kan full speed doorwerken, krijgt daardoor relatief lage algemeene
kosten, terwijl „wij" ooze productie moeten inkrimpen. Zoo staat
hij bij den aankoop van huiden boven ons, omdat hij daarvan „de
prijzen tot een hoogte kan opvoeren, die wij eindelijk niet meer
bereiken kunnen". „En dit laatste gevolg van het stelsel van eenzijdigen vrijen invoer drukt tegenwoordig loodzwaar op de Nederlandsche looierij. Dat alles werkt ontmoedigend ; en het verlamt
ooze industrie, die toch bij nog maar tamelijk gelijke tariefstoestanden zoo gezond kon zijn."
Teekenen wij hierbij dit aan : het zal wel waar zijn wat deze
deskundige zegt dat de looiers van een klein land met een beperkt
afzetgebied bij den aankoop der grondstoffen zwakker staan dan
hun (bovendien beschermde) concurrenten uit groote landen met een
zooveel grooter bedrijf en een zooveel grooter debouche. Doch zou
een „matig invoerrecht" hier op buitenlanlandsch leder dit euvel
verhelpen ? Slechts dan wanneer de Nederlandsche looiers voor hun
product in het eigen land even hooge prijzen konden bedingen
als hun concurrenten binnen hun tolgebied, omdat de eersten slechts
dan ook voor de grondstoffen even hooge prijzen zouden kunnen
geven als de laatsten , doch zelfs dan nog slechts wanneer zij op
de vreemde stapelplaatsen van huiden even groote partijen kochten,
daar immers ook op de huidenmarkt wel gelden zal wat geldt op
elke markt : dat een „bevoorrechte plaats" wordt ingenomen door
hem, die niet om een klein partijtje komt, doch groote zaken doen
wil en doen kan.
Doch van huiden gesproken, er zit hieraan nog wel wat meer
vast dan de voorzitter daarover opmerkte. Huiden zijn de grondstof der looierij. Accoord. Evenzeer is leder grondstof der schoenfabricage. Slechts dit verschil is er dat men leder „half-fabrikaat"
kan noemen en de huid het „Roh-produkt" is. Huiden komen ten
onzent vrij binnen, hoewel de slager, accijns betalend over het vee,
accijns betaalt ook over de huiden der beesten. Voor een met die
accijns aequivaleerend recht op buitenlandsche huiden zou van des
slagers standpunt nog wel eenige grond zijn, omdat dan de Nederlandsche slager door den „countervailing duty" den prijs zijner
huiden verhoogd zou zien en daarin een vergoeding voor de over
de huiden betaalde vleesch-accijns vinden zou. Doch dit geschiedt
niet : de looiers zien zich hun grondstof vrij toegevoerd. Nu, juist
datzelfde willen op hun beurt ook de schoenfabrikanten !
Maar men moat hierbij nog een en ander bedenken dat de
voorzitter zoo niet heeft verteld (zeker omdat zijn hoorders het
O. E. X 3
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reeds wisten), doch dat wel de moeite der kennisneming waard is.
Onze Nederlandsche looiers gebruiken betrekkelijk weinig binnenlandsche huiden ; de meeste van deze schijnen to worden uitgevoerd
naar Duitschland en zelfs naar Amerika, waar de huid „gespleten"
wordt in een boven- en een benedendeel. Het bovendeel (de haarof nerfzijde) wordt toebereid voor automobiel- en rijtuigkappen en
dergelijke doeleinden ; het gedeelte aan de vleeschzijde, zoogenaamd
„split", wordt voor binnenzoolleer en zoolleer voor goedkoope schoenen
gebruikt. Wat onze looiers hier gebruiken, zijn meest buitenlandsche
huiden, uit Zuid-Amerika, uit India enz. En wat is nu de reden, waardoor onze looierijen slechts voor zoo gering deel kunnen voorzien in de
leder-beboefte onzer eigen schoen-fabricage ? Zoolleer wordt ook
hier vervaardigd en in groote hoeveelheden ; onze schoenfabrikanten
hebben geen reden om in dat opzicht liever elders te koopen dan
nabij. Maar overleer is een speciaal artikel, dat vooral in de latere
jaren aan velerlei moden onderhevig is. Die mode is, als elke,
grillig en wisselend. Is een tijdlang zeker overleer-soort (zeg :
chevreau) in zwang geweest, plotseling wordt het verdrongen door
b.v. chroomleder. De schoenfabrikant, die op de hoogte van zij n
tijd wil blijven, moet met de mode meegaan, moet dadelijk over de
noodige hoeveelheden van het algemeen nieuw-gevraagde leer kunnen beschikken, want het vroegere fabrikaat is ouderwetsch, dus
op de markt minderwaardig geworden. En nu is het wel begrijpelijk, dat de zeer groote stoomlooierijen in den vreemde, toegerust
met de beste machines, voortdurend verzekerd van grooten afzet,
ingericht op verandering van werkwijze zoodra een nieuwe varieteit
overleer opduikt, in staat zijn aan de (Nederlandsche) schoenfabrikanten te leveren wat dozen behoeven, doch ook dat onze eigen
looierijen niet bij machte zijn in die telkens wisselende behoeften
naar den eisch to voorzien. Hiermee is niet gezegd dat ook in
Nederland niet goad overleer wordt gemaakt ; dit overleer wordt
door onze schoenfabrieken ook gebruikt : waarom zouden zij niet —
reeds dadelijk ter wille van vrachtbesparing — liever vlak bij huis
koopen wat zij daar krijgen kunnen ? Doch onze overleerlooierijen
zijn nog weinige en — zooals gezegd — zij kunnen niet werken
op denzelfden voet als buitenlandsche. Dit verschijnsel trouwens
neemt men niet in dozen nijverheidstak alleen waar. Meer en meer
specialiseert zich de voortbrenging, vooral waar het betreft grondstoffen voor aan mode onderhevige goederen. Op verschillend gebied ziet men dan ook dat in de groote, ons omringende rijken
reusachtige industrieele ondernemingen zich toeleggen op de vervaar-
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diging van een speciaal artikel, waarvan zij de mode-wisselingen
kunnen volgen en waarvoor zij, daarop ingericht, wel altijd afzet
weten te vinden, juist omdat dit haar specialiteit is en omdat dus
ieder, die daaraan behoefte heeft, bij haar zich daarvan komt voorzien. En op verschillend gebied kan men ook zien dat in een klein
land als het onze geen plaats kan zijn voor zulke speciale voortbrengselen, dat wij onze kracht moeten zoeken (en kunnen vinden)
in massa-artikelen, in de altijd gangbare soorten, die altijd gevraagd blijven. . . Is hierin een nadeel gelegen, dan is dat nadeel
onafscheidelijk verbonden aan de vestiging van industrie in een
klein land en dan kan dat nadeel niet worden weggenomen door
een. . . matig of onmatig invoerrecht.
Wat onze nijverheid kan — en moet — doen,' dat is : met haar
tijd meegaan, technisch zich zoo goed mogelijk inrichten, de verouderde procede's over boord gooien, naar intensieve voortbrenging
streven, trachten de gelijkwaardige, kan het zijn de meerdere to
worden van den buitenlandschen mededinger. Dien weg zijn onze
schoenmakers opgegaan. Hun bedrijf bepaalde zich, nog zoo lang
geleden niet, tot handwerk, vervaardigd in kleinere ondernemingen,
in werkplaatsen met enkele knechts. Dat alles ging heel good. . .
zoolang als het goed ging ! Maar het buitenland was ons voor : daar
kende men reeds de groote fabrieken met massale productie, met
machinale vervaardiging. En — trots onze 5°/, o looiers! — kwamen die vreemde fabrieken hier meedoogenloos concurreeren met
ons oud-vaderlandsch handwerk. Toen beleefde men bange dagen
in de Langstraat. Want wel heette het eerst dat al dat buitenlandsch
good wel billijk doch slecht was, maar het groote publiek ging daar
anders over denken en kocht het buitenlandsch fabriekmatig product.
Doch het is al meer vertoond in de nijverheid dat er eon flinke
tegenslag moot zijn am de menschen wakker te schudden uit hun
zaligen dommel. Misschien is het ook wel waar, dat wij, Hollanders,
wat conservatief zijn aangelegd en graag de dingen blijven doen
zooals onze vaders en grootvaders die altijd gedaan hebben. Hoe
het zij, dit is wel zeker dat onze schoenmakers begrepen hebben
de bakens to moeten verzetten eer het getij geheel verliep ; had de
buitenlandsche concurrent hier zooveel succes met zijn fabriekmatig
schoeisel, welnu, dan moest men hem navolgen, doen wat hij deed,
ook schoenfabrieken oprichten, daarvoor de moderne machines koopen,
de inrichting zoo good mogelijk outilleeren, er naar streven de
industrie tot eon grootbedrijf to maken, tot een export-bedrijf
straks, als het wat lukken wilde. En zoo is men to work gegaan,
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flink en forsch Het gevolg? Vooreerst: dat men dien overgrooten
invoer van buitenlandsch fabrikaat heeft weten in te perken , voorts
ook : dat men zoowaar bereikte iets, waarvan de vaders en grootvaders nooit hadden gedroomd: uitvoer van Nederlandsch schoeisel !
Aanvankelijk, in de eerste jaren dezer eeuw,

ging

dat nog lang

niet vlot en het kostte den enkelen fabrikanten, die daarin slaagden,
geen geringe moeite zich een klein afzetgebied in het buitenland
te veroveren. Maar alle begin is moeilijk en de uitvoerhandel breidt
zich vooral in de laatste 2-3 jaar niet onaanzienlijk uit. Naar
Duitschland, naar Zwitserland, naar Denemarken, naar Engeland,
naar Belgie worden Nederlandsche schoenen gezonden, reeds heeft
men het oog gericht op enkele overzeesche landen en ook daar
reeds heeft succes het volhardend streven bekroond.
Hoe dit wel bereikbaar was ? Hoe men in het beschermde Duitschland Nederlandsche schoenen weet in to voeren, ze over den tariefmuur heen weet to krijgen ? Ach, die muur schijnt hooger dan hij
is. Zeker, Duitsche staatsmanswijsheid heeft gedecreteerd dat de
Duitsche schoendrager geen buitenlandsch schoeisel koopen zou
dan nadat daarover aan de grans een behoorlijk recht was betaald
en zoo kan de Duitsche schoenfabrikant

schijnbaar datzelfde hooge

recht leggen op zijn prijs. Maar in hoeveel staat niet die Duitsche

ten achter.
Ginds „beseherming", dat heet : hooge prijzen voor leder en voor
alles en nog wat, dat hij voor zijn voortbrenging behoeft : hooge
prijzen ook voor wat zijn arbeiders tot hun levensonderhoud behoeven,
dus: hooger loonen ginds, zonder meer welstand voor den arbeider.

schoenfabrikant bij den Nederlandschen bedrijfsgenoot

Ginds ook hooge sociale lasten, die de fabrikaat op den verbruiker
tracht over te wentelen door ze alweer to leggen op zijn kostprijs
en die de winkelier in zijn inkoops-, straks ook in zijn verkoopsprijs terugvindt. Hier: vrije grondstof, vrije invoer van zoo velerlei
dat voor de productie onontbeerlijk is, lagers loonen in verba,nd
met den lageren prijs van levensbehoeften, (en dus:

welstand voor den arbeider) . . . .

niet mintier

Is het zoo'n wonder dat onze „in

vrijheid" gefabriceerde schoenen over den Duitschen tariefsmuur
heen komen ?1)
1) Juist nadat wij dit geschreven hadden, bereikt ons het laatste
„leaflet" (Dec. '09) der Cobden Club, zijnde no. 183: The Tariff Handicap,
by A 1 fr e d Morri s. Daarin zegt de schr. dit : menigeen laat zijn zienswijze ten opzichte van het invoerrechten-vraagstuk beheerschen door de
overweging der klaarblijkelijke onrechtvaardigheid voor onze fabrikanten,
die gehinderd worden door invoerrechten in andere landen en die door ons
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Maar dan is behoud dier vrijheid ook de onmisbare voorwaarde
voor behoud dier ontwikkeling van deze nijverheid en dan wordt
die ontwikkeling ook in haar vlucht gestuit, dan wordt zij ook
onbestaanbaar, wanneer die vrijheid wegvalt.
Dit mogen de looiers, die om een „matig invoerrecht" op leer
roepen, bedenken. De Nederlandsche schoenfabrikanten zijn goede
klanten van de Nederlandsche leerlooiers. Is het in het belang
van den voortbrenger, als de afnemer minder koopkrachtig wordt?
Ja, er is wel een strijd van belangen tusschen looier en schoenstelsel van vrijen invoer bloot staan aan onbeperkte mededinging van vreemden
in hun eigen land. Op 't eerste gezicht schijnt de vreemde fabrikant een
voordeel te hebben, doch nader onderzoek leert het tegendeel. Elk land
heeft twee markten : zijn eigen en de wereldmarkt. Wanneer het land door
zijn eigen markt te beschermen zijn kansen in het buitenland slechter maakt,
zal het zeker meer verliezen dan winnen. Bovendien zal men zien dat wij
zelfs in ons eigen land voordeelen hebben, die ons in staat stellen in 't
algemeen met succes tegen den vreemdeling te concurreeren. Voortbrenging
onder vrijhandels-regime moet noodzakelijk goedkooper zijn dan onder het
stelsel van bescherming. Hoewel onze havens open staan heeft de vreemde
fabrikant, die onder een beschermend stelsel werkt (tenzij de natuur of andere
omstandigheden hem helpen) veel moeite om mee te dingen met zijn in
beter positie verkeerenden. 13ritschen tegenstander. Maar op de vreemde
markt heeft de Britsche fabrikant nog meer voor ..... Merkwaardigerwipe haalt de schr. dan als een voorbeeld voor zijn betoog aan : de fabricage
van schoenen. „Duitsche schoenfabrikanten beheerschen hun eigen markt
uit kracht van hun invoertarieven, maar wegens het beschermde leder en
de in 't algemeen duurdere fabricage, zijn zij niet in staat met voordeel hun
schoenen in Engeland te verkoopen, zoodat onze goedkoopere productie —
hoewel wij geen tarieven hebben — den Engelschen fabrikant op zijn eigen
(Engelsche) markt beschermt en hem een overeenkometig voordeel boven. de
Duitsche fabrikanten verschaft op neutrale of andere beschermde markten.
Zoo zijn den Duitschers de handers feitelijk op den rug gebonden in elk
ander land dan hun eigen."
In dit verband willen wij ook nog aanhalen wat een looier ten onzent
schreef in het „ Vakblad voor de Schoenmakerij" van 13 Januari 1.1. „Export
is in die landen (n.l. Frankrijk, Oostenrijk, Duitschland, Zwitserland) een
vrijwat zwaarder taak voor schoenfabrikanten dan Kier te laude voor onze
schoenenfabrikanten, die hun leer 10% goedkooper kunnen betrekken omdat
het thans vrij is. De te ontwikkelen energie door een Nederlandschen
schoenfabrikant, om van zijn zaak een export-zaak te makers, is tot dueverre
geen energie van hooge voltige geweest ; ze waren met den prijs heel wat voor."
Van looiers-zijde is deze getuigenis wellicht ondoordacht doch zeker
volkomen onverdacht en uiterst merkwaardig.
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fabrikant, gelijk wij ook ' in Augustus 1909 reeds schreven : de
belangenstrijd van verkooper en kooper, van wie deze graag den
hoogsten prijs maakt, gene liefst den laagsten prijs geeft. Doch er is
tusschen beiden ook een belangen-eenheid : onze looierij moet wenschen dat het onze schoenfabricage steeds beter ga, want des te
meer van wat zij behoeft zal deze dan van haar betrekken.
Mits. . . . mite zij geven kan wat verlangd worth. Mits zij
zich blijft toeleggen op voortdurende verbetering • ook van haar
product. Is het niet een teekenend feit dat er ook ten onzent —
al geschiedde het laat — stoomlooierijen ontstaan zijn, die exporteeren ? Toont dit niet welk een kracht tot expansie er ook in dit
bedrijf nog schuilt, en zich openbaart, wanneer men slechts niet at
te druk loopt naar vergaderingen, waar een „matig invoerrecht"
wordt verlangd, doch liever de handen uit den mouw steekt en
het oud-vaderlandsch looiersbedrijf reorganiseert door toepassing
van nieuwe procede's, moderne werktuigen ?. . . .
Wij zijn wel ver afgedwaald van des voorzitters rede. Neen, wij
zijn er nog vlak bij, want dit alles houdt toch rechtstreeks verband
met den inhoud zijner oratie. Wij hadden trouwens reeds alle
door hem besproken punten nagegaan, behalve een. En dat eene
sluit zich jaist aan bij wat wij het laatst opmerkten .
Na dan aan het slot de tusschenkomst van den tariefwetgever
te hebben ingeroepen, opdat „de gezonde levenskracht van de
Nederlandsche looierij niet vrijelijk door de buitenlandsche overproductie wordt vernietigd", eindigde de spr. aldus: „En wanneer
dan daarnaast de Regeering uitvoering geeft aan haar voornemen,
waarvan wij het bestaan dankbaar mogen constateeren, het voornemen tot stichting eener Rijks-industrieschool voor de leerlooierij,
dan kunnen wij toch uiteengaan met de hoop, dat voor ons nog
de heldere dagen zullen aanbreken, waarnaar wij reeds zoo lang
verlangend hebben uitgezien".
Zoo wees dan — als een verademing — het slot-accoord in
des praeses' toespraak, die schier geheel gewijd was aan het vragen
om steun voor de nijverheid van den tariefwetgever, heen in de
richting eener innerlijke verbetering en versterking van het bedrijf
als middel tot redres, al werd dan ook hier dat middel beschouwd
onder het Hold van steun, die door de overheid daartoe zou worden
geboden. Intusschen is welbekend (de beer L o e ff wees daarop
bij de behandeling van deze aangelegenheid in de Tweede Kamer)
dat ook de rechtstreeks belanghebbenden zich in deze niet onbetuigd hebben gelaten noch . ook willen later. Zelfs werd door dat
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Kamerlid gezegd dat voor zulk een vakschool voor sehoenfabricage
en leerlooierij wellicht particulier beheer min gewenscht zou kunnen
zijn omdat beide bedrijven „in menig opzicht, wat hun belangen
betreft, tegenover elkaar staan. Men denke slechts aan invoerrechten en in verband daarmede aan belasting van den invoer van
overleder".
Doch in elk geval, laat ons hiermee reeds tevreden zijn: naast
protectie verwachtte de voorzitter van den Lederfabrikanten-Bond
heil ook nog van jets anders, van iets dat strekken moet om door
voorlichting en onderricht het peil ook van zijn bedrijf te verheffen.
En daarmee werd het eerst- en het eenig-noodige (jammer genoeg
slechts in 't voorbijgaan, aan 't slot) aangewezen. Innerlijke versterking van het bedrijf, om het daardoor meer „concurrenz-fahig"
to makers niet : naast, doch zonder „bescherming" ziedaar
de weg.
Een weg, waarop ook ieder vrijhandelsgezinde de Regeering
gaarne wil zien treden, volgend of voorgaand, al naar gelang bet
particulier initiatief met meer of met minder gelukkige uitkomsten
zich te werk stelt of stellen kan. Want wie den vrijhandel voorstaat, zegt daarmee niet dat de toestand en de bloei onzer vaderlandsche nijverheid — zoo belangrijke factor onzer algemeene
volkswelvaart — der Regeering onverschillig mag zijn en dat de
overheid in volstrekte onthouding het parool voor haar houding
zou moeten zien.
Ons vrijgevig invoerrechten-tarief is de gelukkige reactie geweest op een richting, die door vroegere Regeeringen indertijd
werd gevolgd en waarbij men uitging van de leer dat de nijverheid
in staat moest worden gesteld een hoogen prijs voor haar producten
to bedingen, hetgeen dan bereikbaar werd geacht door zware belasting van buitenlandsche koopwaren aan de grenzen. Dit stelsel
van handeispolitiek bracht mee dat de Regeering alle tariefposten
wikte en woog en naging wat wel voor dezen, wat voor genen
nijverheidstak het profijtelijkst zijn zou. Dook daarbij strijd van
belangen op — en hoe kon dat telkens anders ? — men maakte
zich de illusie dat men er iets op gevonden had om de onderling
tegenstrijdige belangen te verzoenen of wel... men offerde het een
aan het ander op. De reactie tegen een blijkens zijn uitkomsten
voor de volkswelvaart zoo verderfelijk stelsel riep aan den wetgever
een krachtig „hands off" toe en gaf hem als leidraad het systeem,
waarbij fabrikaten met 5%, half-fabrikaten met 2 a, 3% belast
zouden zijn, terwijl grondstoffen vrij moesten worden ingevoerd.
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Hiermee werd dus tevens te verstaan gegeven dat voor speciale
onderscheidingen, gegrond in de bijzondere positie van dit of van
dat bedrijf, nu voortaan geen ruimte meer zijn zou. En de overheid kon meenen dat dan ook maar de verschillende nijverheidstakken elk voor zichzelf naar ontwikkeling en uitbreiding moesten
streven, zonder dat zij — overheid — daarbij iets anders dan een
belangstellende toeschouwster behoefde, neen, behoorde to zijn.
over het geheel bleek ook onze nijverheid, aangewezen op eigen
krachtsontwikkeling, wel langs dien weg vooruit te kunnen komen.
Maar vrijhandel beduidt niet: staats-onthouding ten aanzien
van wat de nijverheid ten goede komen kan. Vrijhandel beduidt
slechts wat het woord aanduidt: in beginsel vrij verkeer van goederen,
in beginsel geen belemmering van invoer ; geen „bescherming" van
de rationale nijverheid door de van elders komende goederen to
haven bate to belasten, dus duurder to makers. Doch daarmee
strijdt niet steun van overheidswege geboden aan pogingen om het
bedrijf op betere grondslagen to vestigen.
Na onze landbouw-crisis heeft de landbouw-enquete-commissie
van '86 onze Regeering bescherming van dit bedrijf ontraden en
de Regeering heeft betering ook niet in die richting gezocht. Toch
heeft de overheid op dit gebied zich allerminst onthouden aanvullend, aanmoedigend, steunend wat door organisaties van de betrokkenen zelven werd ondernomen; volgend of leidend of meewerkend;
heeft de overheid voor de versterking van den landbouw als bedrijf
zeer veel gedaan, gaat zij voort daarvoor zeer veel to doen, hiermee
— zoo het nog noodig ware — bewijzend hoeveel Regeering en
wetgever ten nutte van een bedrijf zonder „bescherming" doen
kunnen bewijzend daarmee ook (en dat bewijs is voor velen nog
zoo overbodig niet Welke rijke vruchten voor zulk een bedrijf
zoodanig optreden van Regeering en wetgever afwerpen kan !
Nu, wanneer er in die lijn ook voor onze nijverheid nog veel
to doen overblijft en wanneer daarvoor aanvullend, aanmoedigend,
steunend optreden van overheid en wetgever naast de eigen krachtsinspanning der bedrijfsgenooten strekken kan, dan zal dat optreden
zeker niet het minst door vrijhandelsgezinden worden bevorderd
en toegej aicht. Door hen zeker niet het minst, omdat hun niet
minder dan den protectionisten de kracht en de groei onzer bedrijven ter harte gaat. Het schijnt sommigen wel alsof de ware belangstelling in het wel en wee der nijverheid took alleen maar bij de
voorstanders van bescherming wordt gevonden; hoe zijn die took
altijd in de weer om op kwijning of achteruitgang to wijzen en
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toepassing van hun panacee aan te be velen. Doch zij en wij
verschillen slechts in de keus der middelen, waarmee wij meenen
dat volkswelvaart bevorderd kan worden, niet : in interest in die
volkswelvaart. En zoo zullen ook vrijhandelaren bevorderen en toejuiehen wat — zonder bescherming ! — tot betering van het bedrijf
strekken kan.
En om dan nu voor 't laatst tot de looiers terug te keeren,
hun zeggen wij dit : Hoe gaarne nemen wij acte van het fiere
woord, door uwen voorzitter gesproken, dat gij in de verste verte
niet op kunstmatige hulp wilt steunen, dat gij op de eerste en op
de tweede plaats het behoud uwer belangrijke industrie wilt blijven
zoeken in eigen krachtsontwikkeling, in nauwgezetheid, in het
hooghouden der reputatie van het soliede Nederlandsche leder en
van uw eerlijk bedrijf, in toepassing der verbeteringen die de
wetenschap aan de hand doet. Maar laat ons dan ook verder het
kind bij zijn naam noemen en laat ons het hier over eens zijn dat
al de door u uitgedachte fraaie omschrijvingen van wat gij door
den tariefwetgever ten uwen bate wilt zien tot stand gebracht is :
beseherming, is: kunstmatige steun, is: het voor u gemakkelijker
makers van de concurrentie door buitenlandsch leder bij invoer hier
te belasten. En zegt dus niet dat gij, wanneer gij in de eerste plaats
op eigen kracht steunen wilt, „dan ook het recht" hebt te vragen
dat . . . kunstmatige steun u worde verleend !
Hebt gij reeds die eigen kracht tot het uiterste ontwikkeld ?
Is de grens der nauwgezetheid reeds bereikt ? Zijn door u reeds
alle verbeteringen toegepast, die de wetenschap aan de hand doet ?
Hoeveel stoomlooierijen zijn er ten onzent ? En hoeveel. . . andere ?
Is het waar of niet dat de stoomlooierij techniseh zooveel hooger
staat dan de andere? Dat haar product (haar leder) wel gaarne
door onze schoenfabrikanten gebruikt wordt? Dat er reeds een
ontluikende leder-export van ooze stoomlooierijen is ? En dat die
exporteerende stoomlooierijen niet zoo uit voile borst met u meetobben over de „kwijning" en mee-roepen om bescherming ?
En zou uw vergadering van looiers, die zoo luid applaudisseerden toen gij aan het slot uwer rede zoo treffend over die
eigen krachtsontwikkeling in de eerste en tweede plaats hadt gesproken, — zou die vergadering niet meer eerbied hebben afgedwongen, wanneer zij zich eens ernstig had beziggehouden met de
vraag : wat de looiers Loch nog wel doers konden om door eigen
kracht hun bedrijf te stevigen en te sterken , dan nu zij niets
anders deed dan toejuiehen uw beroep op des tariefwetgevers steun ?
H. S.

BUITENLAND.
De stembus in Engeland heeft gesproken en zij heeft zich
zoodanig geuit, dat geen der beide groote partijen, Unionisten en
Liberalen, zeer tevreden kan zijn over den uitslag. Lettende op de
onzekerheid betreffende een paar leden, mag men zeggen, dat de
partijen gelijk staan met ieder 274 of 275 stemmen, waarnaast
dan staan 41 arbeiders-afgevaardigden en 82 Iersche nationalisten. Met behulp dezer twee laatste groepen zou er dan een
meerderheid voor de Liberalen kunnen zijn — men rekent van
dien karat op een goede 100 stemmen meerderheid, heel wat minder
dan de vroegere overweldigende en vertrouwbare — maar de
Ieren, door de belofte van Home Rule gewonnen, hebben ten
slotte de zaak in handers, wat den Liberalen niet aangenaam kan
zijn. Het is toch reeds duidelijk, dat de Ieren zelfs niet met een half
ei tevreden zullen blijken, laat staan met een leegen dop, en dat
de Engelsche liberalen allesbehalve eenstemmig voor Home Rule
zijn. De toestand is dus twijfelachtig en men begrijpt, dat de
regeering niet zoo dadelijk met hare planners gereed is. Men spreekt
zelfs van de mogelijkheid eener nieuwe ontbinding, waardoor
Engeland opnieuw blootgesteld zou zijn aan de opwinding der
laatste weken voor en gedurende de langwijlige stemming.
Over die opwinding leze men het prachtige artikel van d'Hau ss o n ville in de

Revue des deux Mondes,

die haar ouden roem weer

handhaaft na eenige jaren van kwijning, van 1 Februari. Mooi
wordt daar door dezen ooggetuige een beeld geteekend van wat
hij op de meetings en in de straten zag en hoorde. Wij hooren
de machtige redenaars Winston Churchill en Lloyd George,
samen geldend als de radicale zweep achter den gematigden
Asquit h, den leider der Regeering en der Regeeringspartij,
spreken met hun vinnige geestigheid, bij Lloyd George in
heftig demagogische vormen. Wij hooren den eleganten lord Curzon
de oude tradities der Engelsche staatkundige redevoeringen handhaven ; wij zien er den hertog van Norfolk zelf in het strijdperk
treden voor de rechten der Lords; wij levee er mede de partijvergaderingen, waar de sprekers warm worden toegejuicht, en de
openbare meetings, waar het helsche kabaal alle spreken belet.
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Het is een groote tijd, een hevige crisis zooals Engeland er sedert
1867 niet beleefd heeft. En de inzet van den strijd is de hervorming van het Hoogerhuis. Dat deze in den een of anderen
vorm niet uitblijven kan, is van beide kanten erkend : ook vele
Lords willen wel hervorming maar zij willen geen tweede „Commons" zijn nosh geheel verdwijnen.
Voor de gematigden van beide partijen is de uitslag bevredigend, ook voor ons, die de waarheid moeten erkennen van wat
lord Curzon tot d' H a u s s on ville zeide : „la defaite des Lords
serail un grand triomphe pour les socialistes de tous les pays."
Want de democratiseering van het Hoogerhuis zou de deur geopend
hebben voor de radicaal- socialistische maatregelen van hervorming,
die voorbereid werden. Daarvan is thans geen sprake meer. Hetzij
het Lagerhuis het veto over de begrooting als de hoofdzaak opneemt,
hetzij bet de hervorming van het Hoogerhuis aanvat — over eene
week zullen wij het weten — de liberale zegepraal, als men ze
zoo noemen mag, is niet van dien aard, dat de radicaal (wij zouden zeggen : vrijzinnig-democraat) Lloyd George kans heeft op
het doorzetten zijner plannen. Voorloopig kunnen de gematigden
over den afloop tevreden zijn en alies wijst er op, dat het zoo
blijven zal : het Engelsche yolk is ten slotte te verstandig om
zich in de armen te werpen van heele of halve wereldhervormers.

Van Engeland tot Rusland is een groote sprong. De Finscbe
kwestie is plotseling weder eene Europeesche zaak geworden : een
aantal Fransche, Duitsche en Nederlandsche professoren in staatsrecht
en aanverwante vakken hebben een protestbeweging tegen Rusland's
schending der Finsche rechten op touw gezet en ook de Nederlandsche laten zich hooren in een goed gesteide en warm gevoelde
„Memoire a consulter sur la question Finlandaise" (E r y en Bohn,
Haarlem), waarin nog eenmaal het goed recht van Finland welsprekend wordt betoogd. En daartegenover scheldt de Russische pers
de „kamergeleerden" uit wegens hunne beweerde onbekendheid met
den eigenlijken toestand dier rechten en wegens hunne bemoeizucht.
Dat Finland's rechten ernstig gevaar loopen, zal wel niemand
onzer betwisten en wij hopen dus van bet waardige protest op grond
van eenmaal toegezegde en verkregen rechten alle goeds ; maar een
ding maant tot voorzichtigheid : de socialistische geest in Finland
wint veld, zij het dan ten gevolge der Russische gewelddaden,
en dat is voor het land een ernstig gevaar, waarop gelet dient to
worden door hen, die zich het lot der Finnen aantrekken.
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In Pruisen zal dat gevaar zeker niet minder ernstig gevoeld
worden, als de voorgestelde conservatieve kieswet tot wet verheven
zou worden. Het schijnt wel, dat hier wat te weinig rekening
gehouden is met de gebleken wenschelijkheid van hervorming in
deze materie. De voorloopig niet zeer gelukkig optredende Bet hmann Hollweg heeft dit voorstel op zijn rekening maar, gesteund
door de machtige conservatieven, zal hij hier misschien kunnen
slagen, al is die steun niet zoo heel grif gegeven aan den medewerker
van den „verrader" Von B ii I o w. Een door de socialisten voorbereide algemeene volksbeweging is met kracht tegengegaan, met
name te Berlijn zelf, maar de kansen der wet zijn niet bijzonder
gunstig. — Evenmin zijn dit die van de groote plannen tot heffing
van riviertollen. In den Bondsraad zijn Saksen, Baden, Hessen en
Wurtemberg met behulp van het door beloften gewonnen Beieren
wel overstemd, al klaagden zij nog zoo over Pruisische eigenzinnigheid en belangzucht, zelfs dreigend sprekend van onderdrukking
der kleine landen door het overmachtige Pruisen in zaken van,
algemeen rijksbelang ; maar Oostenrijk en Nederland blijken vooralsnog niet geneigd toe te stemmen in de wijziging van eenmaal gesloten traktaten, waarin verder ook Engeland en Frankrijk een woordje
me6 te praten hebben. De riviertolkwestie wordt zoo van een
Duitsch een internationaal vraagstuk, dat ook ons land belang moet
inboezemen, met name ieder, die daar belang heeft bij den rivierhandel, dus vooral Rotterdam, dat dan ook den ernst der zaak zeer
wel inziet.
Er zijn in den laatsten tijd ook andere zaken van internationalen aard te noemen, waarin Nederland gemengd is. Wij
hebben hierbij niet het oog op de Cretensen, die op bevel der
mogendheden gehoor hebben te geven aan Turkije's bedreigingen,
als zij al te ver zouden willen gaan in hun Grieksche sympathie8n
en zelfs afgevaardigden zouden willen zenden, hetzij naar het
Grieksche parlement, hetzij naar de nationale vergadering, waardoor
men in Griekenland de heerschende crisis nog hoopt te bezweren. Noch
op de voorloopig falende pogingen van Engeland om door een groote
spoorwegconcessie van Syriö tot den Euphraat den handel en —
wie weet? — de staatkundige macht in Oost-Azie listig te vermeesteren. Noch op de nog altijd onzekere toestanden in Marokko
of in het revolutie-broeiende Nicaragua. Noch op de Spaansche
ministercrisis, die nu de uiterste liberalen onder Can alej as aan het
bewind heeft gebracht . . . . voor een week of wat.
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Reeds een paar weken geleden begonnen de Temps, de Malin
en andere Fransche bladen ons te vermanen, dat het voor ons tijd
werd ons eindelijk eens te verklaren : willen wij met Engeland en
Frankrijk of met Duitschland medegaan ? En terwij1 wij zonder
veel opwinding hier te laude van meening bleken, dat wij er niet
aan dachten uit deze twee vriendelijk aangeboden mogelijkheden
te kiezen maar neutraal wilden blijven, zoo lang mogelijk, in den
strijd tusschen de mogendheden, als die soms onverhoopt mocht
uitbreken, kwam in onze Eerste Kamer een oud-gezant (N. B.),
baron V an Heeckeren van Kell geheimzinnig te praten over
een brief van een .,vreemden souverein" aan H. M. de Koningin,
een paar jaren geleden geschreven en waarschuwend, dat hij genoodzaakt zou zijn onze havens te bezetten, als wij die niet in
behoorlijken staat van tegenweer tegen Engeland brachten. De
handige minister van Buitenlandsche Zaken pakte de zaak kras aan
en sommeerde den oud-gezant zich te verklaren deze noemde
keizer Wilh elm en toen volgde een forsche regeeringsverklaring
teneinde het loopende gerucht „weg te vagen". Tot overmaat van
ergenis kwam toen een generaal, de heer Van L ö b en Sel s, in
de Kamer nog wat praten over een begin van mobilisatie in 191.4
in verband met dergelijke mogelijkheden, waarop de oud-gezant,
heftig tegenstander der bekende Noordzee-entente, die hij Diet
voldoende achtte, ja zeds gevaarlijk. ook al had gewezen. Ook de
mobilisatie-kwestie bleek niet met een dusdanigen brief samen te
hangen. De oud-gezant, door de ministerieele verklaring verrast,
beloofde toen nog een nota . . . .
Zal hij daarin nog meer „onthullingen" doers en daarbij gebruik maken van het in de ministerieele verklaring ontbrekende,
n.l. dat de Duitsche Keizer nog zeer wel een derden een brief over
de zaak had kunnen laten schrijven ? Laat ons hopen van niet.
Zelfs al had de Duitsche Keizer zoo jets geschreven of gezegd,
zou dat dan nog wel zoo heel erg zijn? In ieder geval kan de
zaak, hoe mal ook te pas gebracht, voor ons een groot voordeel
hebben : zij kan medewerken om te wijzen op de wenschelijkheid
der voorbereiding bijtijds op mogelijkheden, waarbij onze gewenschte
onzijdigheid gevaar zou kunnen loopen. Er zijn nog altijd menschen,
die opzien tegen militaire voorzieningen en voorbereidingen, hetzij
om de kosten, hetzij ter wille van ideale theorieen, die goed zijn
voor de Gouden Eeuw van vrede en algemeene menschenliefde,
die voorloopig nog wel verder van ons of is dan welke komeet
ook. Wees voor den vrede maar houd uw kruit droog, want
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duister zijn de paden der staatkunde . . . . zelfs voor een oudgezant en een Kamergeneraal. De zaak heeft behalve den belachelijken ook een ernstigen aard. En hooren wij daar niet.wader
een bekenden naam, dien van Dr. Kuyper?! Zoo waar, de oudgezant noemt thans in een brief hem als den verspreider van het
gerucht. Daar hebben wij het weder ! Mysterie !

Ons „buitenlandsch overzicht" kon verscheidene maanden over
Frankrijk zwijgen, omdat de politiek in den tijd, die aan algemeene
verkiezingen voorafgaat (en daarvoor mag men toch stellig wel
een half jaar, zoo niet meer rekenen) schier niet anders oplevert
dan redevoeringen en manifestaties met het oog op die uiting van
den „volkswil".
Tusschenin is nu een natuurramp gekomen, die niet alleen
te Parijs maar in wijder omtrek het verkeer dreigde stop te
zetten en verwoestingen aanrichtte, die vele millioenen franks bedragen. Nog schijnt (nu, midden Februari) alle gevaar voor nieuwe
stijging der rivieren niet geweken en zijn de verliezen nog niet
te ramen. Het lenigen van den nood en herstellen der schade
eischt zware offers, maar doet ook de „solidariteit" in haar besten
vorm van medegevoel en hulp met de daad naar voren komen.
Uit de „verkiezings"politiek zijn alleen enkele staaltjes to
vermelden. Zij geeft natuurlijk aan „le pare Combes" aanleiding
om zich to roeren, de schoone dagen van de „bloc"politiek terug to
wenschen en de ontredderde radicale partij (ook door Cleme nceau luidruchtig verlaten) weer op de been to helpen. Indian het
maar gelukken mocht ! „Le scrutin d'arrondissement", dat nu vigeert,
wekt geen geestdrift meer, en nu zou 't wel kunnen zijn, dat de
ijverigste mededingers ervan overliepen tot den „scrutin de liste"
maar zooveel mogelijk trachtten de verbetering en de billijke
evenredige vertegenwoordiging illusoir to maken.
't Is trouwens een politiek van intrigues en „menees", waarvan de buitenlander van verre wat hoort zonder achter de coulissen
te kunnen kijken. Zooveel schijnt echter wel te blijken, dat vele
Kamerleden bang zijn voor den Meidag, die hun wel op 't verlies
der 15000 frs. kan to staan komen, zoo slinks hun als bezoldiging
toegekend; en 't is de vraag, of de administratieve pressie, die
ongetwijfeld ook nu weer machtig zal zijn, den „volkswil" zal
weten te fatsoeneeren.
Intusschen noemt men weer 't oude instrument to baat : de
anticlericale trom. De protesten uit katholieke gezinnen en door 't
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episcopaat tegen vele leerboeken der volksschool worden als : „gevaar
voor de republiek" onderdrukt. Onderwijzers (die zelf v66r d. i.

tegen

Godsdienst en Kerk, zelfs Vaderland 't hoogste woord voeren) hebben
de bisschoppen wegens laster en benadeeling in hunne „nering" aange
klaagd, en de aartsbisschop van Rheims, die opkomt voor de vrijheid
van zijn woord, moet zich voor 't gerecht verdedigen. Briand wijt
dit alles aan de onverzoenlijkheid der Katholieken. Dat middelerwijl, nog wel door een radicalen senator, een uitvoerig officieel
verslag openbaar is gemaakt over de uitkomst der „liquidaties" van
de congregatiegoederen, is wel een streep door de rekening der
„bloc-politici". Want de cijfers „speak volumes" ! Had men niet
van 't milliard der congregaties gesproken ? Welnu : om slechts
enkele (officieele) cijfers te noemen : een deel dier goederen, op 93
millioen geschat, bracht netto nog geen 5 op. En wat niet weinig
schandaal verwekt in Frankrijk : de kosten der liquidatie bedragen
gemiddeld 1 ;6 der opbrengst, ja, in

66n geval hadden liquidatoren

zich 30000 frs. weten te verschaffen uit een netto-opbrengst van
120000 frs. Dat mag republikeinsche deugd heeten ! Het is er
haast zoo erg mee als met de oud-Amerikaansche deugd, die blijkens
onderzoekingen van den laatsten tijd al niet veel hooger stood dan
de nieuw-Amerikaansche, ons welbekend. Zelfs Franklin's geeerde
naam bleef niet ongerept.

De laatste berichten spreken al van rumor in het liberale
Engelsche kamp, nu arbeiders en Ieren beiden hooge eischen blijken
te stollen voor hunne medewerking. Het ministerie wankelt en
alles gaat in Engeland weder op losse schroeven staan , de papieren
der gematigden rijzen, wat ons niet anders dan behagelijk stemmen kan.

LEESTAFEL.

Helene L apidoth—S war t h. Bleeke Luchten. (Sonnetten, liederen en elegieen). Amsterdam. P. N. v a n
Kampen en Zoon.
One vaderland telt in dezen tijd niet vele poeeten, die in geest
en geestesuiting een zoo volkomen eigen karakter handhaven ale
e 1 e n e Sw art h. De melodie barer klagende liederen herkent
men op iederen afstand.
In die erkentenis blijft lof gelegen, al verzwijgt zij niet dat
de handhaving van eigen stemming en eigen toon de melodieuze
kunst der dichteres tot eentonigheid en den luisterenden lezer tot
ontstemming zou kunnen voeren. Voor een deel schijnt mij dat
een gevolg van de middelen zelve door welke hier de welluidendheid is verkregen. De we] bekende kunst van dit klankenspel, dat
geheele versregels in weeke e's, in klagende a's, in snikkende i's
uitzingt, wordt zoo licht gekunsteldheid en wekt dan immers wan.trouwen Wanneer Helene Lapidoth een lied bezonde wolken,
en een ander Meie-wei noemt, dan begint de lezer een beetje achterdochtig te staan tegenover dat anders wel frissche sonnet „Blonde
Zondag".
Een blonde jongen brengt, in blond bezonde straat,
Een blonde korf . . . .

zoo leest hij. Zal hij de vraag kunnen onderdrukken, of, indien de
dichteres hare visie op een Vrijdag had gehad, de blonde jongen
misschien door een blijden grijsaard, of op een marktdag, door een
schalksehen zwartkop zou zijn vervangen ?
„Dit zijn goedkoope aardigheden," zal men zeggen. Ik erken
het; maar aarzel toch niet ze neer te schrijven, omdat ze voor mij
een van de bewijzen zijn dat de kunst van de begaafde dichteres
bedenkelijke grenzen nadert. En dat is van te meer beteekenis,
omdat inderdaad zij zelve wel den vorm en toon van haar lied zoekt
te volmaken, maar zich niet met denzelfden ernst schijnt of te
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vragen, of ook de inhoud, de gedachte, de gemoedsstemming dieper,
inniger, aangrijpender wordt. Is het niet steeds de zelfde klacht,
die tot haar opstijgt uit den geur dier honderden bloemen, bezongen
in hare sonnetten, die haar tegenruischt nit het woud, haar steekt
in den glanzenden hemel? Is het niet altijd de zucht, dat het verleden zoo dood, het heden zoo ledig, de toekomst zoo troosteloos is ?
Toch — het dient erkend — aangrijpend, immers concreet,
wordt die zelfde droefheid, zoodra zij staat op den bodem van
werkelijk leven, zoodra de dichteres zelve gevoelt dat de levensernst iets and.ers dan klachten van haar vraagt. Er ligt meer dan
weemoed, ja er ligt bijna hartstocht in dit lied :
0, wat zal ik zeggen, wen vraagt mijn kind :
— „Waait niet de adem van God in den zomerwind?
Is de goudene zon niet het Alziend Oog?
Wandelen de Engelen niet op den regenboog ?"
0, zal ik dan zeggen : — „Uw moeder, mijn kind,
Voelt geen adern van God in den zomerwind,
Uw moeder is blind voor het Alziend Oog
En voor de Englen, die wandle' op den regenboog?"
0, zal ik mijn oogen niet nederslaan
En smeekeu : — „Teen, laat mij in vrede gaan!
Wat gij ziet, zie ik niet, hoe lang ik tuur.
Uw oogen zijn vol nog van hemel-azuur ?"
0, had ik mijn oogen zoo rein bewaard !
Nu zijn ze bezoedeld door stof van de aard
En als ik, vol deemoed, in de uwe schouw,
Dan moet ik wel weenen, als van berouw.
0 wiesschen die tranen mijn oogen rein !
Tk zou als mijn kindje zoo vroolijk zijn.

1k zag in de zon weer het Al-ziend Oog.
En Gods Engelen wandle' op den regenboog.

Niet dikwijls ontglipt aan Helene Swart h, die zeer keurig
op haar taal is, eene slordigheid in zinsbouw en metrum, als in de
laatste twee regels ons hindert. Is de oorzaak hiervan misschien,
dat zij zelve voor dat terugwenschen van „de kinderlijke onnoozelheid" minder gemakkelijk de juiste en welluidende uitdrukking
vindt naarmate haar zelve duidelijker wordt, dat levenssmart edeler
vruchten kan brengen dan die welke zij in dit lied heeft gevraagd?
K. K.
0. E. X 3
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Jacqueline E. van der Waals. Nieuwe Verzen.
Nijkerk. G. F. C all enbac h. 1909.
U. E. V., de dichteres van zoo menig lied dat onze redactie
met vreugde en trots in dit tijdschrift heeft opgenomen, neemt in
de met bevalligen eenvoud geschreven voorrede van dezen bundel
afscheid van de anonymiteit. Wij weten, en bemerken het in de
woorden van haar voorbericht opnieuw, dat dit haar groote moeite
kost. Zoo zou reeds deze overweging ons dringen zeer kort in de
aankondiging dezer nieuwe verzen te zijn ; en nu nog daarbij komt,
dat het grootste deel dezer verzen voor het eerst werd afgedrukt
op de bladen van Onze Eeuw, nu zou er alle reden zijn om te
zwijgen, indien onze bespreking hier alleen Mej. v. d. Waals
aanging.
Maar het uitspreken van onze waardeering voor de poezie, in
dezen bundel neergelegd, is niet bedoeld als eene ongewenschte
hulde aan de dichteres ; het is veeleer eene literaire geloofsbelijdenis.
De verzen van Mej. van der W a als hebben wij lief ; en wij
willen gaarne eons zeggen, waarom. Ons treft in deze poezie vooreerst hare oprechtheid, dan de reinheid harer verbeelding, en tenslotte de door zeer onbevooroordeelde keus geleide, rijke en toch
zoo eenvoudige dictie. Deze poezie is niet slechts zeer melodious en
zeer fijngevoelig in hare rhythmiek, maar zij is ook in den waren
zin

poetisch,

d. i. zij schept niet alleen beeld, vorm en klank, maar

ook : inhoud. De tastbare, zichtbare wereld herschept zij, daarin en
daarom echter en daarboven schept zij eene andere wereld. En
bewust van haar eigene oprechtheid nadert zij nu ook zonder valschen schroom, maar met eerbied, zelfs tot de hoogste verborgenheden van het gemoedsleven en getuigt met treffende onbevangenheid van den twijfel en de rust, van de gevaarlijk lokkende melancholia en van de krachtig roepende godsstem in ons hart. Zoo is
aan deze dichtkunst dit teeken der ware poezie niet te miskennen :
Wat zij ons zegt is oud, overoud — maar de wijze waarop zij het
zegt, maakt het nieuw.

K. K.

Dr. H. W. Ph. van den Bergh van Eysingha.
Psyche. Amsterdam. W. V er sluys , 1909.
„Het drama van de menschelijke ziel" heeft de dichter van dit
symbolisch po gem in zijn werk willen uitbeelden, d.i., indien ik
althans de hoofdgedachte van deze allegorie good heb begrepen,
het drama van de menschelijke ziel die haren vrede zoekt, eerst in
de zinnen-schoonheid der Helleensche wereld, dan in de wettelijke
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gestrengheid van het Judaisme, straks in de reine onzinlijkheid
der religie van den gekraisigde. Maar — zij er ook verheffing in
elk dozer fasen van haren tocht, ziet ook haar oog telkens duidelijker
den hemel geopend — hare voeten wandelen op de aarde, het
laatste reddingswoord is haar tot heden niet geopenbaard ; of om
het zelfde in des schrijvers woorden to zeggen : „de slot-scene op
den Hemelberg toont den triomf der kerk, waarin de dorstige
gedrenkt, de hongerende gespijzigd is, tracht in hun weinige
woorden de Grooten der g emeente hun opvatting van het Evangelic
to doen zeggen. Psyche's tijd is nog niet vervuld. Zij moat wachten
tot de Heer komt."
Den vorm, dien v. d. Be r g h koos voor zijn werk kan men uit
daze law,:ste zinsnede eenigzins vermoeden. Het is een boat wisselende
reeks van tafreelen die hier ons oog met eene soms kinematografische snelheid voorbij vliegt, ver moeiend zoowel door de verwarrende
willekeur waarmee de dichter het bekende naar de eischen zijner
symboliek wijzigt in plaats en tijd, als ook door de massa van
onbekende en halfbekende wijsheid waarmede hij ons overstelpt.
Er is voorts in die afwisseling zelve eene groote monotonie, hieruit
ontstaan dat de dichter om de gekluisterdheid van de ziel aan de aard
en het aardsche uit to drukken steeds het zelfde beeld kiest. Psyche,
hetzij ze haar Griekschen naam draagt, hetzij ze Maria van Magdala heet, wordt telkens omgeven door de aanstootelijke wulpschheid
der wereld die hare schoonheid begeert , telkens herhalen zich de
tooneelen van de zelfde onkuischheid. Doch ook Psyche's eigene
begeerte

haar

naar het hoogste kiest in mystiek verlangen telkens voor

gebed woorden en beelden aan de zinlijke liefdesvereeniging

ontleend.
Dit zijn bezwaren, met de inkleeding zelve min of meer samenhangend. Het is nu eenmaal niet anders : wie in dit verband
Hellas en Rome als met een snellen streak wil typeeren, schept

Aspasia of —
Vadis. Maar een ondank-

voor hij het weet een repliek van Hamerlings
nog erger — van het onontkoombare Quo

baar en ongevoelig lezer moot het zijn, dien doze bezwaren blind
maken voor de niet geringe poetische beteekenis van dit werk
in zij ne onderdeelen. Veroorlooft men ons den band los to knippen
die de scenes samenbindt en daarbij niet to angstvallig na to gaan,
of ook enkele tooneelen bij die bewerking ter zijde vallen en verdwijnon, dan vinden wij in elk van de losse tafreelen zangerige
schoonheid, fij ne religieuze gedachte, en stemmigsvolle vertolking
van devotie. Want de dichter is Diet tevreden geweest met dien
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natuurlijken aanleg tot zuivere versificatie en rijke berijming. die
hem bij de eerste conceptie van zijn werk heeft bijgestaan, op ieder
bladzijde draagt zijn arbeid den stempel van getrouwe en vruchtbare zorg voor den vorm van zijn vers. Het gevolg hiervan is dat
in elk der dramatische onderdeelen de toon der lyriek zich zeer
zorgvuldig aanpast aan de gedachtenwereld die zij uitbeeldt, en
aldus in hooge mate stemming in de wisselende tafreelen wordt
bereikt. Maar die zorg aan de onderdeelen van zijnen arbeid besteed
heft de ernstige bezwaren niet op die wij tegen de conceptie van
het geheel hebben, en waarvan eigenlijk toch wel het allergewichtigste dit is, dat wie na de lezing van dit ,,drama der menschelijke
ziel" het boek sluit, zal moeten erkennen, dat hij omtrent het lijden,
de vernedering en de opheffing dier ziel, kortom omtrent den
inhoud van het zieleleven zelf in deze gansche tafreelenreeks al
zeer weinig heeft vernomen.
K. K.
Frederik van Eeden. De Idealisten of Hot beloofde
Land. Tooneelspel in vier tafreelen. Amsterdam. W.
Versluys. 1909.
In de eenigszins slechtgehumeurde voorrede, die de schrijver
van dit stuk aan zijn tooneelspel liet voorafgaan, noemt hij dezen
eisch het „a.b c. der kritiek" dat men een stuk beoordeele „buiten
de persoon des schrijvers om". Hoezeer zou ik wenschen dat mij
dit mogelijk ware, in dien zin, dat ik vergeten kon, wie de dichter
van „Het beloofde Land" is. Voor alien die in dezelfde mate als
ik van Eeden's poezie waardeeren, is het, dunkt me altijd
wel min of meer eene pijniging hem to hooren als hij „blijspelen"
schrijft. Dat is zijne sterke zijde niet. Maar bij de lectuur van dit
tooneelspel wordt de teleurstelling iets grooter dan gewoonlijk.
Het stuk is geen blijspel — daarvoor is het te grof ; het is geen
klucht : daarvoor is het niet luchtig genoeg. Het is eene persiflage,
zoo haastig geconcipieerd en neergeschreven dat de dichter zich
niet den tijd heeft gegund de personen, die nu meerendeels karikaturen zijn, tot karakters to maken, of zelfs to controleeren of
zijne grappen ook al to banaal, zijne woordspelingen ook al te
goedkoop zijn. Wat wij daardoor missen treedt soms even aan het
licht, als in enkele regels de hoogere glans van het dichterlijk
peinzen doorbreekt door den alledaagschen woordenstroom . . . . en
dan vragen wij ons af, of niet van Eeden ons een zeer ernstig
en tot nadenkend inzicht stemmend drama had kunnen geven, indien
hij en voor zijn onderwerp en voor zichzelf meer eerbied had gehad.
K. li .
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Albrecht Rodenbach. Gedichten. Volledige uitgave,
bezorgd en ingeleid door Leo van Puyveld e. Amsterdam. L. J. V e e n. — Antwerpen. Ned. Boekhandel.
„De Vlamingen willen hun Rodenbach geheel", zoo schrijft
Leo van P u y v e 1 d e in de uitnemende inleiding die deze complete uitgaaf van Rodenbachs dichtwerk vergezelt. En al is
ons, kalmen Noord-Nederlanders het aantal zijner Vlaamsche krijgsliederen rijkelijk groot, hun taal te opgewonden, hun beeldspraak
te sterk gekleurd door herinneringen aan felleren middeleeuwschen
strijd, toch verklaren wij — vooral na de lezing van van Pu yv e l de's zorgvuldig en bezadigd geschreven karakterschets : „ook
wij willen Rodenbach geheel." Immers niet door eene bloemlezing maar door een overzicht van zijn geheelen dichter-arbeid
— rijken schat uit zoo luttel jaren ! — leeren wij het diepe gemoedsleven, de vruchtbare studie, de veelzijdige vatbaarheid van den
pact kennen, die in ongeveinsde waarheid heeft betracht wat hij
zich zelven in een van zijne eerste gedichten heeft toegezongen :
will rondom u woelt de borate wereld
eta recht in 't midden met wijd open oog,
aanhoor wat elke wind u medebrengt,
en dicht, weOrspiegelend en weOrklingend.
Geen standbeeld, peen, vervrozen koud en stom!
Gedeulid wen u beschingt de roode morgen;
gezucht waneer de zon voorbij u zucht,
gelijk die harper in den avondwind
die met der bootnen lied hun klachten parer.
Ell storremt zee en hemel rondom u,
ziugt lien. En woedt road u de wilde slag,
tramp mede en sla den bardit in den wind.

Van deze ongeveinsdheid des gemoeds, die den dichter slechts
toestaat te zingen, indien werkelijk de „zielsharp" trilt, maar die
hem dan ook tot zingen dwingt, getuigt deze uitgave juist door
hare volledigheid. Toch heeft de uitgever ook aan die volledigheid
hare grenzen gesteld. Nadat hij ons in zijne inleiding met groote
getrouwdheid het beeld van den vroeg gestorven dichter heeft
geteekend, zonder grootspraak of al te sterke bewoordingen, doch
telkens aan den voet der bladzijde de titels der verzen vermeldend,
die zijn oordeel staven en verklaren, zegt hij in zijn voorwoord voor
de „bibliographic" : „Deze uitgave is volledig in zooverre hier alleen
het volstrekt minderwaardige en de vertalingen weggelaten werden,
behalve de door B o e k e n zoozeer geroemde Prometheus." Dat de
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uitgever hetgeen hem volstrekt minderwaardig toescheen wegliet,
zal voorzeker ieder billijken. Maar waarom gaf hij, die ter kenschetsing van Roden b a ch niet tegen arbeid opzag, zich dan ook
niet de moeite, voor hij het fragment van Prometheus opnam,
den Griekschen tekst zelf eens in te zien. Het groote aantal onnauwkeurigheden, nalatigheden en zelfa bepaalde fouten, die hij dan
in Roden bach' s vertaling had gevonden, zou hem zeker hebben
doen besluiten ook die overzettingsproeve achterwege te laten.
K. K.
J. B. M e e r k e r k. De Jonge Priester. Tooneelspel in
vier bedrijven met een „Voorspel". — Sappemeer. Borg esius en Zoon. 1909.
Orthodox catholicisme en socialistische hartsverteedering, kapitalisme en armoe, priesterlijk celibaat en huwelijksliefde — ziedaar
antithesen genoeg voor een drama. Wie op deze alom bekende
tegenstellingen nog eens weer een tooneelspel wil bouwen, is zeker
in zijn recht : het leven herhaalt zich voortdurend , waarom zou de
kunst het dan niet doen ? Maar dan dient ook dat tooneelspel te leven,
de figuren moeten niet naar vaste schablonen gesneden zijn en het
dramatische element mag niet schuil gaan onder de Tendenz. In
den „Jongen Priester" is dat wél het geval. De auteur, wien het
aan talent om een dialoog te stellen niet geheel schijnt te ontbreken,
ontneemt ons van te voren den lust om ons voor den door hem
geteekenden strijd te interesseeren, wanneer hij het catholicisme
personifieert in een bigotten pastoor, het kapitalisme in een harteloozen groven steenbakker, en vooral aan zijn hoofdpersoon den
„jongen priester" feitelijk alle karakter, uitgeuomen onzekerheid en
K. K
vage impulsiviteit onthoudt .
Roemeensche Volksliederen en Balladen, verzameld door
Helene V a car es c o. In Hollandsche verzen naar Fransch
proza bewerkt door Helene Lap idoth — S w art h. (Ned.
Bibl. onder leiding van L. Simon s).
Volkspoezie te vertalen is een hachelijke taak, dubbel hachelijk
indien men, genoodzaakt zulks te doen uit de tweede of derde
hand, bovendien nog in het proza eener vreemde taal klank, rhythmus en rijm van het oorspronkelijke moet terug vinden. En niet
minder hachelijk is het, over een zoo moeilijken arbeid een oordeel
uit te spreken zonder kennis van de origineele liederen. Hoogstens
waag ik dus te zeggen, dat naar mijne oppervlakkige meening in
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deze liederen met hun min of meer monotone melancholia, hunne
zwaarmoedige droomerijen, hun afwisselende opgewondenheid en
neerslachtigheid, hun verbeelding even rijk aan visioenen van goud
als van bloed, door de Nederlandsche dichteres met groote zelfbeheersching het naieve der dictie en het eenvoudige, somtijds
onbeholpene der dichtmaat, en der rijmen schijnt te zijn bewaard.
K. K.

A. Mor e s c o. Journalistieke manoeuvres met den zedenspiegel. (Boekversiering van J. Aar t s). Rotterdam. W.
L. en J. Brusse, z. j.
De journalist, wiens taak het niet maar is kleurlooze verslagen
van vergaderingen te leveren of de rubriek „Binnenland" to bezorgen door de van correspondenten inkomende berichten to rangschikken of ander courantenwerk te verrichten waarbij de persoon
van den worker zich geheel schuil houdt, doch die zijn rubriek
krijgt waarin hij vrijuit mag getuigen van zijn persoonlijken kijk
op de dingen van den dag ; — die journalist acht zich, wel niet
ten onrechte, bevoorrecht boven zijn ambtgenooten. Legt hij niet
in elk woord, in elke gedachte lets van zichzelf, van het individueele
dat geen ander bezit omdat het zijn eigenst is en brengt hij dus
niet zoodoende kopy voort die geen ander zoo zou kunnen leveren ?
Doch het is en blijft journalistieke arbeid, verricht niet zelden onder
den drang van het heilig moeten, gebonden aan ruimte en tijd, aan
tijd vooral ; er is geen gelegenheid om de eerst-opwellende gedachte
te doen bezinken, te laten rij pen ; integendeel : die eerste indruk
wordt vastgehouden en verwerkt tot causerie, feuilleton of hoe de
korte beschouwing ook heeten zal. Journalistiek werk is dit ook
mede in dien zin dat het leeft „ce que vivent les roses: l' espace

d'un matin !" Het ochtendblad, dat het artikeltje bevatte waarin de
causeur iets van het baste gaf dat hij te geven had, is 's avonds
reeds weer verouderd ; den volgenden dag wordt er niet meer naar
omgezien ; de een-dags-vlieg heeft even rondgefladderd en geschitterd
in het licht der actualiteit en is ontzield neergevallen in de duisternis,
toen dat kortstondig licht doofde.
Maar de schrijver, die in deze kleinere of grootere opstelletjes
het zijne heeft gezegd over de dingen van den dag, gaat het op
den duur een onverdragelijk denkbeeld vinden dat hij van al die
mooie vliegjes nu niets zou overhouden dan een verzameling lijkjes.
Als hij ze eens netjes bijeengaarde, ze classificeerde, op spelden
prikte, ze uitstalde in een door met glas ! Zou dan niet nog menig-
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een zich verlustigen aan den aanblik van die aardige diertjes, die
zoo lustig fladderden ; van die glinsterende vleugeltjes, zoo hel
schitterend in het licht . . . ? Dat is het wat de schrijver zich afvraagt. En hoe weinig is er toe noodig om hem een bevestigend
antwoord op die vraag te doers geven. Allicht heeft deze of gene
zijn ingenomenheid met het werk uitgesproken, zijn leedwezen over
de vluchtige verschijning, over het spoedig te loor gaan van wat
toch wel blijvende waarde bezit . . . Of wel, ook zonder die aanmoediging kan de schrijver zich gerechtigd, peen verplicht achten
de opstellen te bundelen. Want al causeerend heeft hij immers
willen getuigen van groote waarheden, die den menschen ingeprent
moeten worden, zullen ze verstandiger, beter, gelukkiger zijn; er
is sets van den prediker, van den apostel gevaren in den journalist
en hij kan er geen vrede mee hebben dat zijn ernstig bedoeld
woord slechts even gehoord zou worden om dadelijk te verklinken
in het geroezemoes van de volgende dagen. Hoe het zij, meer dan
een van zulke dagbladschrijvers is bezweken voor de verleiding,
is er toe overgegaan de lijkjes netjes bij een te garen, te schikken
soort bij soort, ze op te prikken, achter glas te zetten ter hernieuwde verlustiging voor het publiek. En het publiek ? Daaruit
zij a er altijd wel eenigen of sommigen of verscheidenen of enkelen
(of welke andere vage getals-aanduidingen uit de Voorloopige Verslagen van het Parlement ge maar kiezen wilt), die er nog schik
in hebben, de heele verzameling stuk voor stuk bekijken en zelfs
nog wel eens terugkomen om dit of dat aardige diertje nog eens
te zien. Anderen (enkelen, sommigen enz., — maar altijd meer in
aantal dan de eerste soort) loopen even langs de verzameling heen,
zien een vleugel schitteren, kijken even hoe die vlieg heet, slaan
een vluchtigen blik op de rest en gaan verder. Weer anderen (zeer
velen, onderscheidenen enz. ; de groote meerderheid meestal) ontdekken uit de verte al wat Kier te koop is ; zij loopen door en
zeggen eenvoudig dat daar een collectie „dooie beestjes" is tentoongesteld ; zij zijn van oordeel dat een vliegje, vooral als het fladdert
in het licht en wat glans op zijn vlerkjes heeft, wel een gracieus
diertje is, wel waard om even te volgen in zijn vlucht, maar dat
er geen belangstelling voor deze schepseltjes te vergen valt als zij
morsdood zijn en niet meer de gratie van het levende diertje hebben,
niet meer in het zonlicht fladderen . . . De waarheid is, in deze,
nu eens niet bij de minderheid.
De heer Moresco heeft een aantal causerieen uit ochtendbladen
van Het Vaderland gebundeld.
Och, die arme vliegjes !
H. S.
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Mr. Dr. W. H. Nolen s. Beteekenis en omvang van de
Arbeidswetgeving. Rode uitgesproken bij de aanvaarding
van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit to Amsterdam op den 11den October 1909. Uitgegeven
to Amsterdam bij C. L. van L angenhuysen (Mensing en Schade), 1909.
Over algemeene beginselen van sociale politiek, sociale wetgeving, van arbeidswetgeving in engeren zin is het niet zoo moeilijk,
is het veelal uiterst gemakkelijk zelfs het eens to worden, to meer
naarmate de beginselen meer ,,algemeen", d. vaag en onbepaald
zijn. De arbeider is zijn loon waard. Accoord. Den arbeider komt
(dus) een behoorlijk loon toe. Accoord (units „behoorlijk" = geèvenredigd aan de waarde, de nuttigheid van den verrichten arbeid).
Den arbeider komt een menschwaardig bestaan toe. Accoord. Hij
mag bij brood alleen niet levee. Accoord. Zijn arbeidsduur zij niet
to lang. Accoord.... Maar wauneer men van die „algemeene"
beginselen komt tot de practische regeling, dan komt men tevens
tot de scheiding der geesten. Want dan blijkt hoe elk onder het
door hem erkende algemeene beginsel

in tie praktijk

jets anders

heeft verstaan dan de ander.
De Encycliek „Rerum Novarum" gaf algemeene beginselen
omtrent sociale politiek. En in zijn intree-rede gaf mr. dr. Nolens
niet veel anders.
De economische of bedrijfs-arbeid, zijnde de menschelijke werkzaamheid gericht op verkrijging van stoffelijke goederen, is een
voornaam en overwegend deel van den menschelijken arbeid. Het
wereldhuishouden kenmerkt zich door steeds voortgezette verdeeling
en toenemende productiviteit. De geheele aarde is geworden als
een werkplaats, een wereldmarkt. Maar daarbij mag niet voorbijgezien worden dat de mensch zijn daden moot richten naar de voorschriften van recht en naastenliefde. De loonarbeid is — in vergeliking tot vroeger — in dubbel opzicht gewijzigd : feitelijk,
de afscheiding van den factor : arbeid, steeds scherper is geworden
in de groot-industrie, en juridisch : omdat bij het wegvallen der
patronale verhouding de band meer dan voorheen, neon uitsluitend,
op een overeenkomst tusschen quasi-gelijke partijen kwam to rusten.
Door beide wijzigingen zijn de drie groote belangen der arbeiders :
arbeids-gelegenheid, arbeids-voorwaarden en arbeids-inkomen voor
een grout deel buiten den invloed van den arbeider, in de macht
van anderen gekomen en in diezelfde mate is niet de arbeider
alleen, doch ook de gemeenschap daarbij betrokken geworden. Moot
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de arbeid, de „verkrijgingskracht" van den mensch, aan zijn eigen
weerkracht worden overgelaten? De gelijkheid der partijen bij het
arbeidscontract is immers een fictie. Welnu dan, zedewet en zedeleer moeten ook het streven naar stoffelijke goederen, het gebruik
en bezit ervan, regelen. Is het hoofddoel van bedrijfsarbeid het
winnen van levensonderhoud voor de meesten in loondienst, dan
moet „wie werken wil en kan" daartoe de gelegenheid kunnen
vinden en „behoort de arbeid hem het noodige levensonderhoud te
verschaffen". Ook de (loon-)arbeid verrichtende mensch moet zich
lichamelijk, zedelijk en geestelijk kunnen ontwikkelen ; „de opvoeding, waarop hij tegenover de samenleving aanspraak heeft, moet
hij hebben kunnen ontvangen"; ,,leven en gezondheid mogen niet
meer in gevaar gebracht worden, dan uit den aard van den te
verrichten arbeid onvermijdelijk is"; de grenzen, aan de lichamelijke
arbeidskracht van den volwassen mensch te stellen, „moeten op
redelijke wijze in acht worden genomen". De industrie is er voor
den mensch, niet omgekeerd. En de mensch leeft niet van brood
alleen. Ook de loonarbeider heeft behoefte aan ontwikkeling, kennis,
kunst, beschaving. Als familielid rusten op hem plichten. Uit dit
alles volgt driOrlei „lo. dat er voor wie werken kan en wil gelegenheid daartoe zij, en dat, waar door de menschelijke onvolmaaktheid, ook wegens het ingewikkeld voortbrengingssysteem van onzen
tijd, die gelegenheid niet bestaat — zoolang er overvloed van goederen is, voorzien worde in de behoeften van hen, die geen arbeid
kunnen vinden ; 2o. dat uit dien arbeid, als algemeenen regel
levensonderhoud verkregen kunne worden ; 3o. dat die arbeid verricht
worde onder voorwaarden — wat leeftijd, sekse, duur, tijd, omgeving, gevaar voor leven en gezondheid betreft niet in strijd
met de persoonlijke waardigheid van den mensch, ook van den
arbeider in dienst van anderen''. Uit deze postulaten vloeien plichten
voort voor de bedrijfsgemeenschap, voor de werkgevers, de verbruikers, niet het minst ook de arbeiders zelf, voor den staat . . . .
Tot zoover deze oratie.
Zeiden wij niet dat pier algemeene beginselen verkondigd
werden ? Telkens trouwens haalt de spr. de Encycliek Rerum
Novarum aan. Maar wat zegt ons dit alles ? Wat anders dan dat
ook — vooral — zedelijke overwegingen moeten meetellen. Overigens .... ? Neem een voorbeeld uit al het bovenstaande. Neem des
sprekers 3de conclusie : de arbeidsvoorwaarden mogen niet in strijd
zijn met de persoonlijke waardigheid van den mensch. Ja, dat is
nu ook weer een stelling, waarvan wel niemand het tegendeel zal
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willen staande houden, maar als in concreto de vraag rijst : wat
wel en wat niet met de persoonlijke waardigheid van den mensch
strijdt ; — dan.... ja dan zal er wel verschil van meening zijn over
de toepassing van het algemeen beginsel, waarover alien het toch
zoo aandoenlijk eens waren. Zeide spr. zelf niet, met een beroep
weer op een plaats in de Encycliek, dat over de concrete vraag
of in een bepaald geval wettelijke regeling noodig of wenschelijk is
en welke regeling doelmatig zal zijn, de gevoelens steeds uiteen
loopen kunnen en zullen ?
Zoo is het. En daarom komt men met die algemeene beginselen niet zoo heel veel verder. Hun toepassing wordt beheerscht door
allerlei wisselende factoren ; wisselend ook naar den tijd, waarin
van die toepassing sprake is. Zelf zag spr. dat ook wel in,
zooals hier en daar blijkt. Waar hij sprak over de fictie der
juridische gelijkheid van partijen bij het arbeidscontract doch tevens
over hun economische ongelijkheid, merkt hij op dat die feitelijke
ongelijkheid van den arbeider „ook thans nog" doch
voor

enkele tientallen van jaren

veel Inter nog

ten nadeele van den arbeider kwam

(blz. 12). Die ongelijkheid, zoo erkende hij (blz. '15), kan „theoretisch"
ook aan de zijde en ten nadeele van den werkgever worden gevonden ;
hij voegde daaraan toe : „en feitelijk zal dat voorkomen in kleine
ondernemingen, en bij krachtige organisatie der werklieden is dat
op den duur in de groot-industrie niet uitgesloten". Doch daarmede
werd dan ook gezegd dat dit vooropgesteld beginsel der economische
zwakte des arbeiders, wat zijn geldigheid betreft, afhankelijk is
van tijd, plaats, conjunctuur, klein- of grootbedrijf, stand van vakbeweging of patroons-organisatie, van allerlei wisselende factoren,
die heden niet meer zijn wat ze gister waren en morgen niet meer
wezen zullen wat zij vandaag nog zijn geweest . . . . Daarom laat
zich over die algemeene beginselen, over „beteekenis en omvang"
der arbeidswetgeving „trefflich streiten" of kan men daarover het
eens worden — al naar verkiezing ; doch het een noch het ander
beteekent eigenlijk jets. Ten slotte komt het neer op de vraag of
gij in elk bijzonder geval door uw beginsel u gebonden acht voor
of tegen een bepaalden maatregel to zijn....

H. S.

Jan F eit h. Het verhaal van den Dief. Amsterdam.
Scheltens en Giltay, z. j.
Het verhaal van den dief is een der „verhalen van anderen",
die als feuilletonreeks in het

Handelsblad

zijn verschenen. J a n

F eith heeft den dief eenige malen bij zich ontvangen, hem heel
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zijn leven laten vertellen en heeft toen alles opgeschreven, zonder
commentaar. Ook zonder sehifting? Daarover laat hij ons in
onzekerheid. Aan het slot van zijn voorwoord zegt hij : ,,nu ik
zijn verhaal door mijn handen moet laten gaan, nu ik het feitelijk
voor hem ga opschrijven, nu bemerk ik dat de techniek verlangt,
dat ik schiften zal, en bekorten, en de soms eentonige herhalingen
behoor over te slaan. Doch dan komt het mij tegelijk voor, dat
het zijn nut zal hebben, om vooral zonder commentaar, na te
vertellen aan het publiek dit dievenverhaal". — Dus toch
geschift,

niet

wiet

bekort? Eigenlijk eischt dit genre de liefst woorde-

lijke wedergave van wat de ander verteld heeft. Dit verhaal
wordt gegeven als „document humain". De schrijver treedt geheel
op den achtergrond ; er is geen „schrijver" , er is een verteller en
er is iemand, die voor hem gaat opteekenen. Het ideaal zou zijn
een zuiver stenogram. „In het stelsel van opstellen als dit wordt
de verantwoordelijkheid gelaten aan dengeen, die het verhaal
vertelt" zegt de schr. in zijn nawoord. Hij laat daar dadelijk op
volgen : „En stellig in dit geval zou de schrijver de verantwoordelijkheid niet op zich kunnen nemen van al hetgeen deze dief vertelde omtrent zijn bittere ervaringen in maatschappij en dievenkringen, uit het gezinsleven en voor het „Zedelijk genootschap",
in de kabinetten van politie-commissarissen en rechters-van-instructie,
in voor-arrest en in gevangenis."
Nu, dat spreekt wel vanzelf dat Jan Faith niet aansprakelijk
is voor wat de dief hem wel heeft willen vertellen. Maar daarmee
is niet gezegd dat Jan Feith alle verantwoordelijkheid van zich
kan afschuiven. Want

en uitgeeft.

hij is de man, (he het vertelde opschrifft

Wanneer hij nu die klachten van den door hem niet

genoemden boef over ergerlijke behandeling van agenten, veldwachters, doktoren en directeurs, van gevangenbewaarders enz.
zonder eenig onderzoek en zonder contrOle zoo maar aan het groote
publiek navertelt gelijk de ander ze hem heeft meegedeeld, daardoor al het leelijke publiceerend dat de anonieme misdadiger over
al die lieden to luchten had, kan hij dan zich van alle aansprakelijkheid ontslagen achten door er op to wijzen dat in dit „stelsel"
alle verantwoordelijkheid gelaten wordt aan hem, die het verhaal
vertelt en door de stellige verklaring dat hij zelf geen verantwoordelijkheid op zich zou kunnen nemen voor de juistheid der bittere
ervaringen, die de ander zegt to hebben doorleefd, doch die hij,
Jan Feit h, voor het publiek to book stelt en uitgeeft?
Wist of weet deze Bohr. dat zijn bron zuiver is, zijn zegsman
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te goeder trouw ? Doze zegsman is geboren nit een alcoholistischen
vader, die in een jenever-beroerte stikt, uit een moeder wier vroomheid haar niet belette met dien donkaard te blijven samenleven ;
hij is zoozeer kleptomaan van aanleg, dat hij als kind van vijf
jaar, zonder angst, zonder wroeging, alleen maar uit ,,'n soort
woeste lust om te gappen" zijn moeder bestal. Als dief, als
inbreker behoort hij niet tot het slag van lieden, die men zonder
voorbehoud pleegt to gelooven. Zelf vertelt hij hoe hij telkens,
na betrapping, in de instructie, meesterlijk wist te liegen en alle
schuld ontkende, — gelijk veelal gebruikelijk is. Welnu, is dit
dan iemand, wiens grieven tegen autoriteiten men publiceeren kan
met terzijdestelling van elke eigen aansprakelijkheid voor de
waarheid?
Nog iets: in zijn voorwoord zegt de schr.: „Hij weet dat ik
hem heb laten vertellen, uitvoerig, en dat ik het deed, om het
op te schrijven en het later te laten drukken, omdat zulk een
verhaal door al zijn ellende leerrijk kan zijn voor wie bet mochten
lezen". Dus : de dief wist dat al wat hij hier aan den man bracht,
straks word uitgegeven. Heeft die wetenschap den verteller
genoopt tot zorgvuldige overweging van licht en schaduw in zijn
verhaal ? Of heeft juist die wetenschap hem er toe gebracht eens
extra-breed uit te meten al wat hij kon aanvoeren als grieven
tegen dezen en genera, die hem niet hadden bejegend zooals hij
dat zou hebben gewenscht?
Er is dus wel wat in te brengen tegen dit „stelsel van opstellen".
Hier hebt ge het — naar 't schijnt — volkomen ongecontrOleerd
verhaal van een dief, die wist te staan tegenover een hem sympathiek gezind naverteller ; die wist dat al wat hij zeggen zou
straks in druk zou verschijnen. Dit heeft men wel te bedenken
als men dit verhaal leest. Maar de vraag is of het groote publiek
dat ook zal bedenken. 0, deze dief is zoo'n stumperd ; was hij
niet voorbeschikt tot de misdaad ? zijn huiselijk levee was een hel ;
zijn opvoeding werd verwaarloosd: slechte vrienden sleepten hem
mee ; work kon hij niet vinden ; zijn gezondheid was zwak, zijn
hoofd niet stork, ja hij moet wel een halve of driekwart zenuwlijder
geweest zijn. En ziet eens welk een goed fond er in hem schuilt.
Als een van die dievenmeiden in het dievenhotelletje zoo radeloos
van smart is omdat haar kindje dood is, dan koopt hij van een
kermismeid haar kindje en legt dat in het bed van de troostelooze
moeder; hoewel deze niets doet dan hem uitschelden, zorgt hij
voor haar en het kind en gaat telkens maar weer stelen en inbreken
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om geld te hebben voor de melk van het pleegkind. Eens, op
een nacht, als hij ingebroken is in een sigarenwinkel, heeft hij
reeds uit de toonbanklade al het geld weggenomen maar sluipt
nog naar de slaapkamer der bewoners om meer nog to stelen ; in
zijn „werk" stoort hem een wonderlijk geluid; de man en vrouw
slapen rustig door, zooals hij bij 't schijnsel van 't nachtlichtje
ziet, doch in het wiegje heeft het slapend wicht even zich bewogen
en gezucht of gegeeuwd . . . ; het wordt den boef zoo vreemd to
moede — hij denkt aan het pleegkind thuis — dat hij uiet alleen
de kamer afsluipt zonder verder iets te kapen, maar het geld weer
in de toonbanklade legt ! Brave kerel, is 't niet? En zie nu eons
hoe hondsch hij behandeld wordt door politie en justitie. Zelf
vertelt hij het immers, hoe ziek en ellendig hij was en hoe hard.vochtig de dokter en hoe onhebbelijk de bewaarders en hoe ongeloovig de directeur en hoe dit en hoe dat . . . .
Zoo oordeelt allicht Jan Publiek. Het „stelsel" heeft groote
bezwaren.

H. S.

Jeanne Reyneke van Stuwe. Vrije Kracht. Uit
het leven van Odilia Berghem, medisch students. — Twee
deelen. — Amsterdam. L. J. V e on, uitgever. z. j.
Telkens reeds hebben wij hier de aandacht gevestigd op de
reeks romans van deze schrijfster, die begonnen zijn met

ter Aar

Huize

(1905), waarin wij kennis maakten met de heele familie

Berghem en met den geldelijken ondergang van het huis ; dit
book bleek toen het °erste to zijn van een cyclus, door Je a n n e
Reyn ek e van Stu we gedoopt: „Zijden en Keerzijden". Als

Het leege Leven, in '07 de „sportArl, het volgend jaar : Acitter de Wereld ; nu als no. 5 : de
Vrije Kracht.

tweede deal volgde in 1906:
roman"

In haar voorwoordje, waarin wij aan het bovenstaande worden
herinnerd, wijst de schrijfster ons er — ten overvloede — op dat
deze romans elk afzonderlijk een geheel vormen, dat zij dus geen
vervolgen op elkaar zijn doch wel in zoover onderling verband met
elkaar houden dat dezelfde personen er in voorkomen. Nu most
ons de opmerking van 't hart dat deze band vooral in dit laatste
deal al heel los is ; zeker,

wij hebben de heldin-van-nu : Odilia,

reeds vroeger leeren kennen, maar zij kon voor ons gevoel evengoed
een anderen naam dragon en het belang, dat wij mogelijkerwijze
bij de lezing van deze geschiedenis in haar zouden gaan stollen,

LEESTAFEL.

487

heeft geen houvast in herinneringen, aan haar uit vroegere boeken
bewaard. Haar tante Charlotte en de idiote zoon van deze Carel
zijn ook uit het eerste deel nog bekend, doch spelen hier hun rol
slechts op het tweede plan. Enfin, de boeken zijn ook niet als vervolgen bedoeld. Maar dan rijst toch de vraag waarom de schrijfster
er aan hecht dezelfde personen telkens of beurtelings ten tooneele
te voeren. Het kan nog lang duren voordat wij zoodoende deze
heele familie hebben „afgewerkt" ; licht is er op het laatst in 't eerste
deel nog een baby geweest, waarvan wij straks de „Sturm- and
Drangperiode" moeten meemaken.
Een tweede opmerking, die men bij het lezen van dit verhaal
als vanzelf maakt, is deze :

Arl

verplaatste ons in de sportwereld

en verbaasde ons door de technische kennis, die de schrijfster
omtrent deze wereld scheen te hebben opgedaan ; (wij zeggen :

scheen, want bij gebrek aan zoodanige kennis kunnen wij niet nagaan
of het alles nu wel „echt" was); de Vrije Kracht brengt ons in
medische kringen aan de Amsterdamsche Universiteit (van 19021904) en opnieuw zijn we verbaasd over de mate van kennis, die
de schrijfster nu weer omtrent

deze

wereld schijnt opgedaan te

hebben. Op zichzelf is het zeker prijzenswaardig, wanneer een auteur,
die ons inleidt in een bijzonderen kring, door voorstudie blijk geeft
zich in zulk een kring thuis te gevoelen als had hij altijd daarin
verkeerd. Maar ook hier is naast de zijde een „keerzijde" : om
toch vooral te laten zien hoeveel zij wel van medische zaken afweet,
overlaadt de schrijfster ons in deze bladzijden met allerlei dingen,
die wij — arme leeken ! — lezen zonder ze te begrijpen ; zij stalt
haar vaardigheid in het te pas brengen (H ildebrand zei : te pas

j igen!)

van zulke dingen uit en . . . maakt daardoor haar boek hier

en daar recht ongenietelijk. Wanneer een leek zou verdwalen op
een medisch responsie-college, waar een der studenten door den
professor wordt uitgenoodigd de diagnose van een binnengebracht
ziek vrouwtje op te maken, dan zou die leek daarin geen belangstellen, omdat al dat ,,potjes-latijn" zooveel als abracadabra voor
hem zijn zou. Maar wanneer diezelfde leek het — laat ons aannemen — getrouw beeld van zoo iets in deze bladzijden gedrukt
voor zich ziet, dan stelt hij daarin ook geen belang. Neen, het is
waarlijk hinderlijk zooveel medische wijsheid hier den lezer wordt
voorgezet! Niet alleen op college, daarvoor en daarna en daartusschen, maar ook voor, op en na diners weten deze studenten in
de medicijnen, deze assistenten en jonge doktoren over niets anders
te spreken dan over . . . vul maar in en sla maar een bladzijde op.
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De schrijfster spaart ons niets : wanneer Emilie, vriendin der
heldin, haar eerste en eenige baby ter wereld brengt, worden wij
de kraamkamer ingeleid !
En wat gebeurt er nu eigenlijk ? Waarom heet dit bock de
Vrije Kracht? Omdat 0 dili a, zichzelf niet kennende, zich verbeeldt
dat zij „niet voor de liefde is", dat zij in vrije kracht haar leven
als vrouwelijke dokter ten bate der „lijdende menschheid" zal besteden en eerst na den zenuwschokkenden dood van Emilie er
zich rekenschap van geeft dat zij houdt van den dokter en assistent
Franck van A r c k e 1, dat zij altijd van hem gehouden heeft,
altijd van hem }louden zal en dat zij niets liever verlangt dan heel
gauw met hem te trouwen om haar (onbeteekenende) praktijk vaarwel te zeggen zoodra haar eerste baby zich zal aanmelden. Bravo,
zeggen wij, al moge deze ontknooping niet naar den zin zijn van
feministen, die wellicht gehoopt zullen hebben dat Odilia in haar
„vrije kracht" staande zal blijven om als werkende vrouw voile
bevrediging te vinden voor al haar aspiraties. Wat er nu zoo al
verder speelt om dit hoofdmotief van het bock, dat moet de lezer
zelf maar uitvinden, wanneer hij niet wordt afgeschrikt door aI dit
medisch „gedierbaar" in dit bock , niet afgeschrikt ook door de
breedsprakigheid van de schrijfster, die er niet tegen opziet ons
eerst h.v. getuige te doers zijn van een gesprek tusschen Odilia
en een professor om ons dan daarna te later' hooren hoe Odilia
datzelfde gesprek weer aan haar tante overbrengt. Wat ons betreft,
nu ja, waarom het niet te bekenn en ? — er kwain wel zoo jets als
een „oef" van verlichting over onze lippen, Coen „ze elkaar kregen"
H. S.
aan het slot, — na zooveer medisch getob !

Voorts zijn door de redactie ter aankondiginq ontvangen,
de navolgende boekwerken :
Cristendom en Maatschappij onder redactie van Dr. H. Vis s cher en
Mr. P. A. D i e p e n h or s t. Serie 2 no. 4. Over den zelfmoord, door Dr.
D. Sche r'm e r s. No. 5. De Doodstraf, door Mr. Dr. B. G- e win, Utrecht
G. J. A. Ruij s, 1909.
Splitsing en aaneensluiting der liberalen in Nederland naar aanleiding
van den schoolstrijd enz. door P. de Cl er c q. Leeuwarden. Firma W. E e khoff en Zn., 1909.
Het onderzoek naar het vaderschap, door J. A. v a a Ham e 1. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Z n., 1910.
Een schoone vrouw, naar de Engelsche uitgave van F. W. Bai a.
Woerden. K. St e e n s m a, z. j.
Ds. R. J. van der Meule n. De Kerkgebouwen van Protestan tsch
Nederland in Woord en Beeld. Dl. I, aff. I. Amsterdam. Hollandsche Tiltgeverstnaatschappil .
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OP EEN TRANSVAALSCHE HOEVE
DOOR

INA JACOBSZ.

In 't jaar 1876, op een dier inooie dagen, die in
Pretoria, en trouwens in Zuid-Afrika in 't algemeen, bijna
regel zonder uitzondering zijn, stond een boerenwagen,
bespannen met twaalf ossen, stil voor de woning eener
onlangs uit Europa aangekomene Hollandsche familie. De
eigenaar van den wagen, een stoere, krachtige figuur,
den breedgeranden hoed op 't hoofd, klom af, ging den
platten leisteen, die als yonder dienst deed over de „voor",
over, boog zij ne hooge gestalte onder de van de verandah
afhangende passiebloemen en klopte aan de voordeur, die
naar Afrikaansche gewoonte, wijd open stond.
„Kom in," riep eene vrouwenstem.
De Boer trad binnen met een „morre", en gaf den
aanwezigen de hand.
„Daar es ons, om ver jou to haal," wendde hij zich
tot de negentienjarige oudste dochter van 't gezin, „es
jij klaar ?"
„Ja, zeker," antwoordde zij, „ik kan dadelijk meegaan."
„Dan mot ons maar dalik vertrek," zei hij, „as tenminste jou Ma ver jou wil laat gaan."
„Ja," antwoordde de moeder, „Johanna heeft al
naar u staan uitkijken. 't Is eigenlijk een heele onderneming
O. E. X 4
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voor haar, zoover van huis onder vreemden te gaan ; maar
11 en uw vrouw zult zeker wel goed voor haar zorgen."
„Dat zal ons doen," hernam de Boer, „ji.j ken maar
gerus wees, ons zal mooi zorre."
De Boerenfamilie kwam Johanna afhalen, om haar
mede te nemen naar hunne „plaats". Zij hadden een
„meester" noodig, die hunne kinderen onderricht zou
kunnen geven in lezen, schrijven en de eerste beginselen
van 't rekenen, maar vooral in de Bijbelsche geschiedenis.
Een paar oudere kinderen zouden binnenkort belijdenis
afleggen, en moesten nu vooraf 't een en ander leeren,
door hun predikant aangewezen. Zij hadden onder de
nieuw aangekomene Hollanders een geschikt persoon gezocht, en meenden die gevonden te hebben in Johanna,
die in elk geval zich bereid had verklaard, die taak op
zich te nemen. Wel gevoelde zij, dat hare jeugd en
onervarenheid haar in den weg stonden, en dat die taak
hare krachten eigenlijk te boven ging. Ook vreesde zij,
dat 't haar moeite zou kosten te wennen aan 't stille afgezonderde leven, dat zij tegemoet ging op de „plaats", waar
men hoogst zelden vandaan kwam, als men er eenmaal was.
Maar aan den anderen kant trok haar de gedachte aan, zich
op deze wijze te mogen nuttig maken. En, evenals de Boer
en zijne vrouw, stelde ook zij hare verwachting op God, en
niet op eigen zwakke krachten voor 't werk der opvoeding,
waarin zij hen zou helpen. Zij raapte dus al haar moed
bijeen, nam afscheid van ouders, broeders en zusters, en
zette zich op uitnoodiging der Boerevrouw neder op den
„katel" in den wagen. Toen de laatste afscheidsgroeten
gewisseld waren, en ook de Boer en zijne vrouw met een
handdruk - de achterblijvenden hadden gegroet, beduidde
Septembe r, de drijver, den ossen onder oorverdoovend
geschreeuw en luid geklap met de ellenlange zweep, dat
zij vertrekken. konden. Johanna volgde niet zonder
angst de ongeregelde bewegingen der ossen, die nu in de
straat waren, en dan weer er nit, al rukkende en springende
achter de vOorossen, die door K ant o o r, den kleinen
voorlooper, aan 't v6ortouw op den rechten weg werden
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getrokken. Eindelijk had elk der dieren zijn plicht begrepen;
en nu ging het in gelijkmatigen stap door de straten van
Pretoria, meestentijds in dichte stofwolken, die nu en
dan door den wind werden opgenomen, en als draaiende,
omgekeerde kegels den wagen vooruitholden.
„Det lijk amper, of ons een wolkkolom het, net as
die Israelieten in die woestijn," merkte de Boer op.
„Waren de ossen onwillig om te vertrekken ?" vroeg
Johanna.
„Nee, toch nie, ulle maak maar altijd zoo, as ulle
mot begin. Ulle es nie al te slim nie, en as die eene al
trek, staan die annex al te met nog stil, en dan desk die,
wat al trek, dat hij weer mot stil staan, en ondertusse
trek die vciorlooper die vOorossen in die pad, en as die
begin te loop, trek ulle al die ander ossen wat achter is
mee, en zoo na een rukkie verstaan die goed, dat ulle
mot trek, en dan loop ulle verder mooi gere'eld."
„In jou ei'e land het jij zeker nooit zoo gerij nie, ne 1'
„Neen, daar heeft men zulke wagens niet ; en als men
van huis gaat, reist men per spoortrein."
„Nou, hier es ons nog nie zoo ver nie. Ons rij nog
maar eve sekuur met die ossenwa'e. Ons ken vertrek as
ons wil, en ophou as ons lus het, en ons hoef ons nie te
stoor nie an ander mense, en al 4 ons the zoo gauw nie
as een spoortrein, ons kom toch daar, waar ons wil wees,
as ons net bietje geduld het. D'es maar zoo in hier die
land, een wens ken nooit haastig een ding reg krij, maar
reg kom hij in die end, al mot ons partij maal lang wag.
Jij ken die bossie, wat hier tusschen die gras groei. As
jij altemet haastig dear die veld loop, blijf op eens jou
kleere an hom haak en jij mot stilstaan, om ulle weer los
te krij ; ons noem hom „roach-een-bietje", en zoo es det
maar met alles in hier die land."
„Ik vind 't zoo ongemakkelijk, zoo plat op 't bed te
moeten zitten onder 't rij den. Is dit bed voor den wagen
gemaakt, of wordt 't thuis ook gebruikt ?"
„Ja," antwoordde de vrouw, „ons slaap op hom bij
die huis. Maar die katel, waar hij op le, hoor an die wa'e."
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„De katel," vroeg J oh anna, „wat bedoelt u daarmee ?"
„D'es die ding, waar die veerebed op le. Hij es gemaak van hout, en nis op latte, wat aan die zij kante van
die wa'e binnekant es vasgespij ker. Hij es vierkantig en
die binnenste es van ossenrieme, wat peen en weer es
gespan. Die kooie van bij die huis is ok zoo, maar ulle
het nog vier pooten, om op die grond te ken staan."
55 Kooie, bedoelt u vogelkooien ? Maar daar zijn Loch
nooit bedden in ?"
„Nee, wat," lachte de vrouw, „die heele bed bij mekaar
poem ons zoo. As ons die a'end gaat slaap, zeg ons : „ek
gaat kooi toe ;" jij ze meskien : „ek gaat na mij bed,"
maar ons praat altijd van die kooi."
Dit klonk Johanna eerst heel vreemd in de ooren,
maar bij eenig nadenken begreep zij, dat de Boeren dit
woord hadden overgehouden nit den tijd hunner nederzetting aan de Kaap, Coen men, zoolang er nog geene
huizen gebouwd waren, op de schepen bleef woven, van
waar men later allerlei scheepstermen medenam naar
den wal.
„Kom zit maar Me op die vdorkis," viel de Boer in,
„dan ken jij ook nog beter rondkijk in die vreemde wergild,
wat jij non ver die eerste maal zien. K ant o o r, gooi die
voortouw op, die osse weet nou die pad."
Men had nu den groo Len weg bereikt, die aan de
westzijde Pretoria verlaat. Een langzaam stijgende vlakte
strekte zich voor de reizigers nit, eindigende in een
rand, vanwaar zij naar de tegenovergestelde zij de weer
begon te dalen. Rustig en statig bewoog men zich voort,
nu en dan een paar woorden met elkander wisselende,
maar meestal onder een plechtig zwijgen. Op den rand
gekomen aanschouwde Johanna met ingehouden adem
't verr-ukkelijk panorama, dat zich steeds verder uitbreidde.
Daar lag zij vaor haar, de wijde, onafzienbare vlakte, met
goudglans overtogen, badende in den middagzonnegloed.
Naar 't westen golfde zij voort, op en neder, in grillige
lijnen als rustige baren eener landzee, die ter weerszijden_
begrensd was door de ver verwijderde bergreeksen, nu
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hoog, dan laag, waarachter weer vlakten lagen, eveneens
afgezet door bergreeksen, en zoo altijd voort, dagreizen
ver. Een stille majesteit woonde er in deze zwijgende, en
toch voor hem, die er een oor voor heeft, zoo luide sprekende
eenzaamheid. Zij had zich gelegerd op de stengels van 't
lange prairiegras, die sierlijk en willig bogen, als de wind
zijn adem over hen heen liet gaan, fluisterend en zacht.
Langs de hellingen der bergen in de verte scheen zij op
te klimmen, en de toppen met meer dan aardschen glans
te omzweven. IJit de wolkelooze, blauwe lucht wierp
zij haar schijnsel neer, en ontlokte een traan van niet in
te houden geestdrift aan 't oog, dat haar speurde. De
dieren des velds, als door eerbied bevangen, zwegen. Slechts
een enkele vogel stiet nu en dan een kort geluid uit, om
't onmiddellijk, als schaamde hij zich de bekoring te verbreken, weer in te houden. De krekels alleen, beschut
door 't gras, waarin zij huizen, durfden hun zwak, eentonig
geluid te doen hooren, en stoorden niet. Zelfs de schitterende bloemen doken weg tegen den grond, zich bewust
van hare minderheid tegenover zoo groote schoonheid als
daar straalde omhoog en omlaag, en ontvingen, verborgen
onder 't lange gras, schuchter de zonnestralen, die een
rustplaats zochten in haar hart. Maar geen menschelijk
wezen was er, om op zij ne wijze antwoord te geven op
deze openbaring van goddelijke majesteit en heerlijkheid.
Dat last de mensch over aan de redelooze natuur, die niets
beters te doen heeft. Zij toch heeft een Hemelschen Vader, Die
in hare nooden voorziet, Die de lelien des velds bekleedt,
en de vogelen des hemels spijzigt. Maar de mensch, Gods
heerlijkste schepsel, de Kroon Zijner schepping, heeft geen
Hemelschen Vader, geen Verzorger en Behoeder. Zelf
moet hij zorgen en zelf moet hij waken, en geheel zijn
leven gaat daarheen, eerst met die kunst te leeren en dan
haar in beoefening te brengen. En dus, God openbare
zich vrij in de natuur en in 't leven des menschen, de
mensch heeft er geen oor en geen oog voor. Hij sluit
zich op te midden zijner medemenschen, en wroet, en tobt,
en wanhoopt met den blik op de aardsche moeilijkheden
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en onvolkomenheden, maar vergeet zich te koesteren in
't vriendelijk licht van Gods heerlijkheid, en zich te troosten
en te laven aan de liefde Gods.
Niet alzoo de reizigers, die in den ossenwagen zich
in deze van hooger licht en blijdschap stralende omgeving,
voortbewogen.
„Ons rij hier nou amper, zoo's Maria en Jozef toe
hulle van Jeruzalem het teruggekom," begon de Boerevrouw 't gesprek weer, „alleen, mis ons gelukkig nie een
kind nie."
„Ja," antwoordde Johann a, „deze tocht doet werkelijk denken aan 't opgaan der Israelietische families naar
den tempel."
„As een mens zoo rout kijk," viel de Boer in, „dan
kan hij hom voorstel, hoe die Heere Jezus rondgewandel
het deur Palestina. Ik denk, die klamaat moet daar banja
lijk op onzene, en daar es nog veal gewoontes onder ons
mense, net as waar ons van lees in die Bijbel."
„In mijn land is dat niet zoo," antwoordde Johann a.
„Ik kon er mij dikwijls moeielijk een voorstelling van
waken, als ik las over de leefwijze en de omgeving b.v.
van de aartsvaders , maar in dit land kan men zich dat
beter indenken."
„Hier die land es ook een warme land, net 's Palestina, en ons het ook banja zon en droogte, en as dit eenmaal re'ent, dan val die water net 's een rivier nit die
lug. Ons verstaan daarom zoo goed die gelijkenisse van de
Heer, as Hij spreek van die zaad wat op die steenrots het
geval, en van die stortre'ens, wat te'en die huis het angekom, en zoo al."
„De Boeren schijnen den Bijbel nog al goed te kennen."
„Det zal waar wees , det's al van me lewe die eenige
boek gewees, wat ons gehad het, en wat zou van ons geworre het as ons op die groote trek, en in die oorlogs
met die kaffers, en in die zwaar wat ons gekrij het, die
Bijbel nie had gehad nie. Die Bijbel es die Woord van
God, en hij leer ver ons, hoe ons mot lewe, en hij Beef
troos as ons zwaar krij. Jij denk mos Loch ook zoo ?"
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„Ja, zeker , mij ook is hij de gids, die mij den weg
wij st door dit leven, waarin wij zoo dikwijls 't spoor bijster
raken, indien wij alleen met ons eigen verstand te rade
cman "
b
„Oils hou die Bijbel hoog, en ons voorouwers het dit
ook gedaan, en ons leer dit weer voor ons kinners ook.
Ydere kind moet horn ken lees, en daarom het ons non
voor jou gevraag, am te kom die kinners leer lees en spel."
„Zonden alle Boeren zonder uitzondering hem kunnen
lezen, of zijn er ook wel, die 't niet kunnen I' In Holland
b. v. zijn nog altijd menschen, die niet kunnen lezen."
„Hier niet , elkeen van ons ken tenminste genog lees,
om zelf die Bijbel te lees. Op die trek het die on mense
altijd voor die jong mense leer lees, dat hulle, zoo gauw
daar een gele'endheid was, zou ken hul belijdenis doen.
Daar es partij van die on mense wat maar banje stadig
lees, en partij van hulle moet altijd met die vinger die
letters anwijs en een voor een spel, en dan die woord zoek.
Maar in die end kom hulle Loch daarachter, wat hulle lees.
Op die trek es daar maar min mense gewees, wat het ken
skrijf, en nog es daar banje wat nie hulle naam ken teeken
nie, maar die laatste een het ken lees, en het ver z'n
vrouw en kinners die h.nisgodsdiens ken hou."
Onder dergelijke gesprekken, afgewisseld met lange
tusschenpoozen van zwijgen, vervolgden de reizigers in den
zwaren, plompen ossenwagen hun weg door deze indrukwekkende en toch zoo liefelijke streek. Na een paar uur
rijdens werd men eindelijk een huis gewaar. Men naderde
een boerenhoeve. De kleine voorlooper sprong achter van
den wagen, greep 't v6orspan bij 't v6ortouw en trok ze
van den grooten weg in de richting van 't huis. Septe nib e r, de drijver, was eveneens van den wagen gesprongen
en beduidde de ossen met korte, handige, slappe zweepslagen van den v6orslag, en onder 't luid uitroepen van
hunne namen, dat men ging stilhouden. J ohanna luisterde verwonderd naar Ouma-a-a-a, Hollander-r-r-r, en
dergelijke namen, die zij tot heden uitsluitend aan menscheqke wezens had hooren geven. Onderwiji bleef de Boer
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zelf op de vOorkist zitten, en deed met rechts of linksch
handgebaar, soms met een trap van zijn voet op de achterossen, die een bijzonder en sterker span waren dan de
andere, 't zijne om den wagen zonder stoornissen te brengen,
waar hij zijn moest. Liep men gevaar in een diepen kuil
of over een hoogen „klip" te r-ijden, dan sprong hij soms
ook op den grond en belette, door de achterossen met de
hand of den zweepstok te stompen, 't dreigende gevaar.
Dicht bij 't huis hield men stil. De eigenaar der „plaats"
en zijne vrouw kwamen naar den wagen en begroetten de
reizigers met kus en handdruk. Ook Johanna kreeg van
beiden een hand, die zich niet om de hare klemde, maar,
naar oud landsgebruik, er met uitgestrekt blijvende vingers
langs schoof. 't Gezelschap wandelde naar binnen en nam
plaats op de stoelen, die in elk Boerenhuis altijd langs den
wand geschaard staan, zoodat men elkander van muur tot
muur zit aan te staren, zonder veel spreken. Weldra
kwamen de dochters des huizes met groote koppen slappe
koffie aandragen, en ook Johanna kreeg er een, dien zij
niet zonder inspanning van zijn inhoud ontledigde. Na op
afgemeten, rustigen Loon naar elkanders welstand te hebben
gevraagd, en nog een oogenblikje „verzuimd" te hebben,
begaf men zich weer met slependen tred naar den wagen,
klom op, zette zich na, den gebruikelijken groet weer op
de „katel" en ging zij ns weegs. Weer, als te voren, ging
't door het zwijgende „veld", met lang, bruin gras begroeid,
waaruit slechts hier en daar een frisch groene mimosaboom
zich verhief. Onder een „klompje" dezer boomen spande
men eindelijk uit, om de ossen eenige rust te gunnen, en
dieren en menschen gelegenheid te geven, hun honger te
stillen. Zoodra hun de jukken waren afgenomen, verwijderden
de ossen zich al grazende van den wagen, in 't oog
gehouden door Kantoo r, den kleinen vaorlooper, die hen
belette uit elkander te gaan, en te ver of te dwalen. De
Boer nam een paar kleine veldstoeltjes van den wagen,
waarop de Boerevrouw en Johanna zich neerzetten, terwijl
September door de zon gedroogde ossenmest op 't veld
bijeenzocht. Toen hij een voldoende hoeveelheid verzameld
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had, maakte hij er een vuur van, schepte water aan de
„spruit", vulde den ketel, en zette dien op drie even hooge
„klippen" boven 't vuur. 't Duurde niet lang, of hij kwam
aan den wagen zeggen : „kokiele", waarmede hij te kennen
gaf, dat 't water kookte. Nu zette de vrouw koffie, en pakte
nit Naar voorraad de eigengemaakte z.g. mostbeschuit nit,
die zeer hard is, en in de koffie gedoopt, gegeten wordt.
't Is een geliefkoosd voedsel bij de Boeren, en ook „nitlanders" voeden er zich op ossenwagentochten gaarne mee.
In den oorlog was 't met de z.g. „biltong", gedroogd
vleesch, dat veel op rookvleesch gelijkt, voor dagen soms
't eenige voedsel der Boeren.
Toen blanken en kaffers verzadigd waren, ging K a nt o o r de ossen zoeken, terwijl de vrouw en hare dochters
't keukengerei weer in den wagen borgen. Sept embe r
legde 't lange, dikke, gedraaide leeren touw, dat in 't verlengde van den disselboom op den grond lag, terecht, en
schikte de vijf paar jukken op hunne plaats. 't Zesde, of
achterste, was 't eenige, dat aan den houten disselboom
bevestigd was. Toen Kantoor de ossen tot bij den wagen
had gedreven, namen deze hunne plaatsen aan weerszij den
van 't dikke, leeren touw in. Een enkele, die rechts behoorde te staan, stond links, en omgekeerd , maar zij ontdekten spoedig zelf hunne vergissing en verwisselden van
plaats. September begon hun de jukken op den nek te
leggen, en die met behulp der „jukscheien" en een riem onder
den kop, vast te maken. Plotseling begon een der dieren,
die nog in hoofdzaak in twee rijen, met de koppen naar
elkaar toe, geschaard stonden, zich achteruit te bewegen.
Hij had bespeurd, dat hij niet op zijne plaats stond, en
andere ossen dan gewoonlijk naast zich had. Haastig herstelde hij zijne font, en wachtte nu geduldig af, dat ook
hem 't juk op den hals zou gelegd worden. Toen zij ingespannen waren, trok K a n t o or de vdorossen weer naar den
grooten weg , de familie zette en legerde zich in den wagen,
en men schokte weer gemoedelijk verder.
Na eenige uren kwam men op nieuw aan een boerenhoeve, men klom weer af, gebruikte de koffie, en ging weer
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verder. Dat gebeurde nog eenige malen zoo, totdat men
laat in den namiddag van den volgenden dag de plaats
der bestemming bereikte.
Intusschen begon de zon reeds zeer laag te dalen en
Johanna vroeg den Boer, of men nog v6or donker thuis
zou zijn.
„Nee, toch nie," antwoordde hij ; „ons moet in die
veld blij slaap, en dan kom ons morre achtermiddag bij
die huis."
„In 't veld slapen ?" vroeg Johanna verwonderd ;
„komen we dan niet aan een hotel, waar wij den nacht
kunnen doorbrengen ?"
„Een hotel ? Ons zou gerus nog een dag drie, vier ken
deur rij zonder een hotel te zien. Die soort dinge es hier
maar banje skaars."
„lVioeten wij dan zoo maar in 't gras slapen ? Dat durf
ik niet ; ik zou bang zijn voor slangen en spinnen, en,
wie weet, missehien loopen hier ook nog wel leeuwen en
tijgers rond."
„Nee," zei de vrouw, „die es nou nie meer hier nie ;
vroeger was daar van hulle hier, maar in die laaste jare
merk ons niks meer van hulle. En ons slaap ook nie zoo
maar zoo in die gras, maar in die wa'e. Ons, ou mense,
slaap met die klein kinners op die katel, en jij met die
groot meissies onner die katel. Jij hoef dus glad nie bang
te wees nie, dat jou iets zal o'erkom in die nach. Ons es
na bij, en as jij bang es, ken jij maar ver ons roep, ons
zal dit zeker hoor."
„En waar slapen de kaffers dan ?"
„Onner die wa'e ; en die osse word met die rieme vas
gemaak aan die disselboom, en dan 16 en slaap hulle aan
ijdere kant van die disselboom."
„Nu," dacht Johanna, „dat zal een prettige nacht
voor mij worden."
Met 't vallen van den avond werd uitgespannen. De
kaffers haalden water aan de „spruit" en maakten een
vuur, waarop zij 't water aan de kook brachten. Er werd
koffie gezet en nadat ieder 't zijne had gehad van den
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avondmaaltijd, werden er toebereidselen gemaakt voor den
nacht. De ossen werden aan den disselboom vastgemaakt,
de kaffers rolden zich in hunne „kombersen" (dekens), en
de witmenschen verdeelden zich op en onder den „katel".
Weldra, was 't geheele gezin ingeslapen; J o h an n a alleen
kon in deze ongewone kamer, den slaap eerst niet vatten.
Zij hoorde 't rustige herkauwen der ossen, die nu en dan
met de horens tegen elkaar stietten en de stilte van den
nacht onderbraken. De kaffers onder den wagen lagen als
muizen zoo stil ; en 't gezelschap in den wagen sliep den
slaap des rechtvaardigen, en elk trachtte zijne snorkende
ademhaling in harmonie te brengen met die der anderen.
Door de reten van den wagen en van 't lang afhangende
zeil zag Johanna 't glinsterend maanlicht en de flonkerende sterren. De heldere lucht welfde zich statig en
ernstig boven 't „veld", en deed Naar verlangen, nit den
wagen te kruipen en zich in de heerlijke, koele atmosfeer
daarbuiten te begeven. Doch dat kon zij niet doen, zonder
de anderen te wekken ; zij bleef dus, waar zij was, en
sliep ten laatste ook in. Bij 't opgaan der zon was iedereen weer wakker, en daar men zich gekleed te slapen had
gelegd, was men spoedig gereed met 't in orde brengen
van zij n toilet. Men gebruikte de vroege koffie, en vervolgens wend er weer ingespannen en de reis voortgezet.
„Zijn we nu nog ver van huis," vroeg Johanna de
Boerevrouw.
„Nie zoo danig ver nie," antwoordde zij. „Zien jij ver
daar die koppie daar ? Die huis staan vlak daarvoor. In
die namiddag zal ons ankoin, maar eers moet ons nog
deur die revier."
„Welke rivier 1 "
„Die Krokodelrevier. D'es maar te hope, dat hij nie
te vol zal weer nie ; maar ek denk amper nie ; ons het
maar min re'en gehad die laaste paar weke."
Werkelijk zag Johanna na eenigen tijd een verlaging
in de vlakte vdor zich, die een rivier bleek te zijn : zeer
ondiep en smal, en in 't geheel niet bevaarbaar, maar toch
met zooveel water, dat zij er met angst aan dacht, dat de
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wagers daar doorheen moest rijden. Toen men de helling
naar de rivier toe begon of te dalen, greep Kantoor de
v6orossen weer bij 't vOortonw. Al achteruitloopende, belette
hij de ossen door 't werpen met kleine steentjes naar hen,
voor 't oprapen waarvan hij zich gedurig bukte, te snel
naar beneden te gaan. De sterke, groote achterossen deden
hun uiterste best den wagen tegen te houden en gleden
soms op hunne hoeven vooruit. September liep met
heesch geroep en driftig klappen der zweep naast de ossen,
en sprong van tijd tot tijd gejaagd achter naar den wagen,
om de rem nog wat sterker aan te draaien. Toen de voorossen in 't water stonden, klom K ant o o r weer op den
wagen, September ging op de vOorkist zitten, en nu
ging 't hortend en stootend over de groote „klippen" in
den bodem der rivier. De buikplank van den wagen stond
onder water, en de vrouw had gezorgd, dat alles, wat men
daar onderweg bewaarde, opgeborgen was. Op de „katel"
werden alien voortdurend peen en weer geschud; en soms
stond de wagen met de wielen, rechts of links, zoo hoog
in de lucht, dat Johanna elk oogenblik verwachtte, dat
hij kantelen. zou. De vrouw vertelde haar, dat dit werkelijk
soms gebeurde, en dat er dan groot gevaar bestond van
verdrinken voor menschen en beesten. Eindelijk hadden
de vOorossen den overkant bereikt en stonden zij op 't
droge. Vlug greep K a n t o o r ze weer vast, en nu trokken
de ossen onder bijna niet aan te hooren geschreeuw van
Septembe r, die de rem van tijd tot tijd wat losser
schroefde, en heftig zweepklappen, den wagen de hoogte op.
„Ik ben blij, dat wij nit 't water zijn," riep Johann a.
„Ek oak," zei de Boer ; „ons het die slag goed deur
gekom, en non es ons ook na bij die huis. P e t r u s staan
en kijk zeker al," vervolgde hij tot zij ne vrouw.
„Ja," antwoordde zij, „hij weet, dat ons omtrent die
tijd terugkom ; hij zal ook blij wees, dat ons weer daar es.
P e t r u s es ons oudste zeun," legde zij Johanna nit, „wat
bij die huis het geblij, zoolang ons nachmaal toe was."
De Boer had nu de zweep van September overgenomen en begon er op een eigenaardige, vroolijke manier
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mee te klappen, hetgeen 't sein voor Petrus was, dat zij
naderden. Weidra hield de wagen stil. Allen klommen af,
en begaven zich naar 't huis. P e t r u s begon onmiddellijk
met behulp van kaffers den wagen van zijn inhoud te
ontdoen, en liet 't een na 't ander in huis dragen, na eerst
geholpen te hebben met het uitspannen der ossen. Dezen
dieren kon men 't aanzien, dat zij wisten, waar zij nu aangeland waren. Met kennelijk welbehagen begonnen zij
onmiddellijk te grazen en van den wagen weg te dwalen.
De kleine Kantoor dreef hen in een bepaalde richting,
en nu werden zij verder aan hun lot overgelaten.
Johanna was recht dankbaar, dat de ongewone, en
daardoor vermoeiende reis, ten einde was en meende zich
dadelijk in hare eigene kamer terug te trekken. Zij had
echter buiten den waard gerekend. 't Huis was vol jonge
menschen, die uit den omtrek naar „Bijmekaar" (zoo heette
de „plaats") waren gekomen, om de nieuwe „meester" te
zien. Met een „zitmaar" beduidde men Johanna, dat zij
zich evenals de anderen op een stoel langs den wand moest
neerzetten en nu begon 't zwijgende elkaar aanstaren met
slechts nu en dan een vraag naar iemands welstand, waarop
na behoorlijke pauze werd geantwoord, of een uitroep over
de warmte of 't vermoeiende van de reis. Nadat Johanna
eenigen tijd rustig in den kring van die zwijgende menschen
was blijven zitten, gevoelde zij plotseling een onweerstaanbaar verlangen bij zich opkomen, mu eens alleen te zijn.
Zij stond op en zeide in haar „hoog-Hollan.dsch" : „kom,
ik ga eens zien, hoe 't buiten is". Niemand antwoordde.
Men liet den klank harer woorden rustig wegsterven, en
onder een doodsch stilzwijgen begaf zij zich dus naar buiten.
Reeds dadelijk viel haar oog op een heerlijken boomgaard van oranjeboomen, die de lucht met den geur hunner
bloesems vervulden. Op een omgevallen boom zette zij zich
neder en begon den weldadigen invloed van de statige
pracht der omgeving op zich te laten inwerken. Aan de
eene zij de daalde de bodem af naar de Krokodilrivier, aan
den overkant zich weer verheffende en met zachte glooiingen
uitloopende in een rand, nog joist zichtbaar in de verte,
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waarachter Pretoria lag. Achter haar een moestuin met
vruchtboomen, en verder uitgestrekte korenakkers en
mielievelden. Naar drie zij den bergketens met toppen,
waarop het zachte avondrood was neergedaald. Hoe stil
was 't daar en hoe eenzaam, vergeleken bij de steden en
dorpen van haar vaderland ! Ginds de menschenwereld zich
voortdurend aan de aandacht opdringende ; hier alles natuur,
en als uitzondering de mensch zich daarin bewegende. Die
eenzaamheid maakte aanvankelijk geen onverdeeld aangenamen indruk op haar. Er was iets benauwends in ; en een
sterk gevoel van verlatenheid maakte zich van haar meester.
Maar daar stonden de bergen, zoo hoog en zoo krachtig,
met iets beschermends in hun voorkomen. „Ik hef mijne
oogen op naar de bergen, vanwaar mijne hulpe komen zal."
„Gelijk de bergen zich legeren rondom Jeruzalem, alzoo
legert zich de Heer om degenen, die hem vreezen." Niet
lang mocht zij aldus hare gedachten den vrijen loop laten.
Zonder dat zij 't gemerkt had, was de een na de andere
der jonge meisjes haar met langzame schreden gevolgd, en
zij kwamen zich nu naast haar nederzetten op den boomstam. Met bewondering raakten zij Johanna 's „tabberd"
aan, en vroegen of dat nu de nieuwste mode was, Welke
vraag Johanna verrast deed opzien. Zij had niet verwacht,
dat men in die afgelegen wildernis zich nog over de
mode zou bekommeren; er lag voor haar gevoel zoo jets
komisch in, die menschen in die omgeving daarover te
hooren praten, dat zij een glimlach niet kon onderdrukken.
Zij was nu meteen uit hare ietwat treurige overpeinzingen
losgemaakt, en begon zich, zoo goed en zoo kwaad dit ging,
met hare gezellinnen te onderhouden. Ondanks 't verschil
van taal en opvoeding bleek men elkaar toch goed te
verstaan. Die natuurkinderen gevoelden dat zij spraken
met iemand, die een met hen was in 't hoogere ; en dat is
van alle tijden de beste introductie voor den vreemdeling
geweest bij de stoere, blanke bevolking van 't zwarte
werelddeel.
De avond was gedaald, en men begaf zich tezamen
weer binnenshuis. Verscheidenen der gasten zadelden hunne
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paarden en vertrokken naar hunne eigene „plaatsen".
Enkelen zouden den nacht overblijven ; maar alvorens uiteen
te gaan, las de Boer een hoofdstuk uit den Bijbel voor,
en besloot den dag met een kort gebed. In 't huis bevonden
zich slechts twee slaapkamers. Eene daarvan werd ingenomen door den Boer en zij ne vrouw en de jongere kinderen ; de andere betrok Johanna met de beide oudste
meisjes. De gasten strekten zich, voor zoover er plaats was,
uit op de lange eettafel in 't woonvertrek, terwijl de overigen
een rustplaats zochten in den grooten ossenwagen in 't
wagenhuis. Toen alles in huis stil was geworden, hoorde
Johanna plotseling den Boer van zij n bed den avondzang
aanheffen, waarmede alien instemden.
„O, groote Christus, eeuwig licht,
Niets is bedekt voor Uw gezicht,
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schipt geen zon, al licht geen maan.
Toon ons Uw goedheid en Uw macht,
Door Uw bescherming dezen nacht;
Behoed ons tegen ramp en leed
En blijf tot ooze hulp gereed.
0, Vader, dat Uw liefde ons blijk !
0, Zoon, maak. ons -L.Tw beeld gelijk !
0, Geest, tend Uwen troost ons neer,
Drieeenig God, U zij al d'eer!"

Onder 't wegsterven der laatste tonen schikte ieder
zich tot slapen, en weldra was de stilheid van den nacht
ingetreden binnenshuis, zooals zij dat reeds sedert 't vallen
van den avond buitenshuis had gedaan. Ook Johanna
viel spoedig in een diepen, gezonden slaap, zooals de
jeugd dien kent. Den volgenden morgen tegen zonsopgang ontwakende, had zij eerst moeite zich te bezinnen,
waar zij zich beyond, temeer daar zij nog half in slaap
zijnde, hoorde zingen in de andere vertrekken. van 't huis.
Langzamerhand begon zij de woorden en de melodie te
on.derscheiden.:
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„Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van one deel en lot,
Voor Uwe hoed' en trouwe wacht,
On g weer betoond in dezen nacht".

Al de verzen werden achtereenvolgens doorgezongen,
en eindelijk klonk het :
„Troost allen, die in hood en smart,
Tot U verheffen 't angstig hart;
Maak one in tegenspoeden stil;
Hoor ons, o God, om Jezus wil."

Toen 't lied geeindigd was, zag zij hare kamergenooten,
die nit vrees van haar ontijdig te wekken, niet hadden
meegezongen; opstaan en zich haastig kleeden. Nadat zij
de kamer verlaten hadden, kwam een der meisjes terug
met de vroege koffie, die de andere huisgenooten op de
„stoep" gebruikten, maar Johann a, als vreemdelinge, in
hare slaapkamer werd gebracht. Zij dronk den ongewoon
grooten kop voor de helft leeg, en begon zich vervolgens
ook te kleeden.
Toen zij gereed was, begaf zij zich aan 't kleine venster, vanwaar zij een aangrijpend schoon gedeelte van 't
landschap voor zich zag liggen, badende in den morgenzonneglans. 0, wonderschoone bergen, getooid in uwe
heerlijke kleuren, hoe liefelijk is uwe gedaante, hoe indrukwekkend uwe uitgestrektheid ! Wel verstond Johanna
de vrome dichters uit vroeger eeuwen, die een dergelijk
land van zonneschijn en liefelijkheid bewoonden, waar zij
zoo dikwijls spreken van de bergen in verband met hun
geloof op God, en hun vertrouwen. in Zijne nabijheid en
bescherming. Welk een verrukkelijk waas van frischheid
en jonge kracht lag er over hen uitgespreid ! De zon
tooverde rustige, breede schaduwbeelden op de hellingen
en op de vlakte, aan den voet der bergen. Van licht en
leven schitterende plekken wisselden of met koele, donkere
schaduwen, die van uur tot uur inkrompen onder den
invloed der alles overwinnende zon. Johanna kon 't in
huis niet langer uithouden, en begaf zich in de atmosfeer
van bloemen- en bloesemgeur daar buiten. Een onbe-

OP EEN TRANSVAALSCHE HOEVE.

17

schrijflijk zalig gevoel doorstroomde haar, zoodra zij de
zuivere buitenlucht inademde. Nieuwe levenslust ontwaakte
in haar; met vroolijken moed, de treurigheid van den
vorigen dag vergeten, stapte zij voort, om zich op de
hoogte te stellen van hare omgeving. Tuinen, boomgaarden, akkers in de onmiddellijke nabijheid van 't huis ,
verderop onafzienbare vlakten met lang, dor gras begroeid,
hier en daar afdalende naar een grootere of kleinere
„spruit", om aan de overzijde weer te stijgen en in zachte
glooiingen zich te verheffen en dan weer te dalen, en zoo
in eindelooze op- en nedergolvingen altijd voort te gaan.
Bergen op grooteren en kleineren afstand, soms alleenstaande, meestal in lange, rechte of gebogen ketens, gedurig onderbroken door „nekken", waarlangs men 't veld
aan de andere zij de kan bereiken. Uitsluitend lang, bruin
gras met bij hooge uitzondering een mimosaboom of Wilde
struik op de vlakte en tegen de lagere helling der bergen.
Hoogerop kale rotsgesteenten, waar tusschen cactussen en
klapperboomen hun levensonderhoud zoeken. Alles overwelfd door de helder blauwe lucht, waarin meestal geen
wolkje drijft, tenzij dan in den regentijd en dan nog
slechts voor weinige dagen.
In deze omgeving dus zou zij voortaan thuis behooren.
Zou zij hier vrienden kunnen maken, en eene vergoeding
vinden, voor wat zij in haar vaderland had achtergelaten ?
'Hit de bewoonde wereld was zij zoo plotseling overgezet
in deze groote, zwijgende eenzaamheid, met zichzelve en
God alleen. En zij was nog zoo jong, en er niet aan gewend,
niemand te hebben, wien zij om raad kon vragen, en die
belang in haar stelde. 't Speet haar bijna, dat zij den stap
gedaan had, en met de Boerefamilie was meegegaan, zoover
van huis. Maar daardoor onthief zij hare ouders van een
deel hunner toch al groote zorgen, en wat een voldoening
ook om mede te werken aan 't groote nationale werk, den
opbouw van een nieuw jong yolk.
Met deze twee bemoedigende gedachten keerde zij nu
terug naar 't huis, waar zij de tafel gedekt vond voor 't
ontbijt. Groote koppen koifie, die in de „kombuis" ingeO. E. X 4
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schonken waren, werden naar binnen gedragen, en een
schotel met warme vleeschspijzen midden op de tafel neergezet. De Boer en zijne vrouw schikten zich aan den disch,
Johanna uitnoodigende hetzelfde te doen. De kinderen
namen eveneens hunne plaatsen in, en nu sprak de Boer,
die aan 't hoofdeneinde der tafel was gezeten, een kort
gebed nit. Nadat elk zich te goed had gedaan aan 't smakelijke vleesch en 't bij zonder sm.akelijke, eigengebakken
brood, nam de Boer den vaatdoek op, die in zijne nabijheid
op de tafel lag, veegde zich mond en handen af, en bood
hem vervolgens Johanna aan voor hetzelfde doel. Zij,
nog onervaren in de zeden en gewoonten des lands, gaf
hem stilzwijgend over aan de naast haar zittende jongste
dochter, die hem op oud-voorvaderlijke wijze hanteerde,
en vervolgens ook weer dOorgaf. Toen allen zoo den maaltijd
geeindigd hadden, deed de Boer weer een kort dankgebed,
en de familie verspreidde zich. De vrouw verdween met
hare dochters in de „kom.buis", om 't „schottelgoed" te
wasschen, waartoe de vaatdoek nu op nieuw zijne diensten
moest verleenen. Intusschen verzocht de Boer Johanna
hem te volgen naar de schuur op eenigen afstand van 't
huis, die hij tot schoolvertrek had ingericht. Een groote
opening zonder • deur gaf toegang tot een donkere ruimte,
waarin een paar banken en een tafel op schragen waren
geplaatst. Een kleine opening aan den rechter zijmuur deed
dienst als venster, maar liet slechts weinig licht door. Aan
de tafel zaten al de kinderen van den Boer op 't jongste
nd, dat nog slechts weinige maanden telde, en een paar
kinderen van boerenplaatsen uit den omtrek, klaarblijkelijk
in afwachting, dat 't gewichtige werk van leeren lezen en
spellen een aanvang zou nemen.
Terwijl de Boer bij den ingang bleef staan, eveneens
verlangend te zien, hoe de nieuwe „meester" hare taak
zou opvatten, begaf Johanna zich naar den stoel, die aan
't eene uiteinde der lange tafel tegenover de deuropening
was geplaatst. Zij ging niet zitten, maar bleef staan om 't
gebed te doen, waarmede de lessen van den dag zouden
beginnen, en dat door de leerlingen eveneens staande werd
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aangehoord. Daarop volgde 't zingen van een Psalm. Daar
Johanna geen orgel of piano in de schuur had, en
bovendien geen van beide instrumenten kon bespelen, had
zij voor dezen eersten keer een Psalm uitgezocht, waarvan
zij de melodie goed kende. In 't vervolg kwam 't dikwijls
voor, dat zij, ter wille van den inhoud een Psalm of Gezang
liet zingen, waarvan de wijs haar niet, of niet goed bekend
was. Dan liet zij den oudsten zoon van den Boer, een
jongen van 17 jaar, zoolang zoeken, tot hij de melodie
had gevonden, iets dat trouwens bijna iedereen onder de
Boeren kan. Zij had dan slechts haar oordeel te zeggen
zoolang, totdat de wijs zuiver werd gezongen , en 't trof
gelukkig bij haar algeheel Bemis aan muzikale bedrevenheid, dat de wijzen der meeste Psalmen en Gezangen haar
tenminste voldoende bekend waren.
Gelukkig ook, dat P e t r u s een vriendelijke, trouwhartige
jongen was, die nooit een loopje met haar trachtte te nemen,
maar haar altijd, zooveel in zijn vermogen was, bijstond, als
zich de een of andere moeielijkheid vciordeed in de school.
Toen de Boer hem en zijn vriend Lodew ij k, de zoon van
een Boer nit den omtrek, als hare leerlingen aan haar had
voorgesteld, had zij een zekeren angst niet kunnen onderdrukken bij de gedachte, dat die groote jongens, nagenoeg
van haar eigen leeftijd, onder hare bevelen zouden staan.
Maar zij gedroegen zich altijd met de grootste voorkomendheid en volgzaamheid, en maakten 't haar nooit lastig. Zij
had integendeel een paar goede kameraden aan. hen.
Na 't zingen volgde lezen uit den Bijbel en bespreking
daarvan met behulp van den Kaapschen Kinderbijbel, gedurende twintig minuten, om ten half Lien met 't eigenlijke
onderwijs te beginnen. Daarmede bleef men bezig tot 12
uur, waarna 't middagmaal werd gebruikt, om van 2 tot 4
uur op nieuw aan den arbeid te gaan. Zoo gingen de
dagen eentonig voorbij met spellen, lezen, kleine rekensommetjes en schoonschrift maken door de oudere zoowel
als door de jongste leerlingen. Voor 't spellen en lezen
waren er boekjes; maar de rekensommetjes en de schoonschriften moest de „meester" zelf bedenken. Slechts de
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oudste noon en dochter besteedden een gedeelte van den
schooltijd aan 't leeren der Bijbelsche geschiedenis met
behulp van een vragenboekje, 't „Kort Begrip", en van.
Psalmen en Gezangen, met 't oog op 't doen hunner belijdenis, waarvoor zij binnen weinige maanden naar Pretoria
zouden gaan.
Toen Johanna ongeveer een week op Bijmekaar had
doorgebracht, deed zich de vraag aan haar voor, waar zij
een waschvrouw zou vinden in deze onbewoonde streek.
Op raad der Boerevrouw opende zij onderhandelingen met
Eva, een ilottentotsche bediende der familie, die de Boer
jaren geleden, toen E v a nog eel). heel klein kind was,
mede had gebracht nit een Kafferoorlog. Hij had haar in
een kraal gevonden, geheel aan zich zelve overgelaten ; en
daar zij nog niet spreken kon, had hij niet te weten
kunnen komen van haar, bij wie zij eigenlijk behoorde.
Hare ouders waren waarschijnlijk omgekomen of gevlucht ;
en 't kleine kind zou van honger zijn gestorven, indien
de Boer zich niet over haar ontfermd had. Hij nam haar
dus mee, en zij groeide op met zijne eigene kinderen en
werd een trouwe hulp voor de Boerevrouw, aan wie zij
zich zeer gehecht betoonde. E v a was klein en gezet, had
een geelachtige gelaatskleur, veel minder donker dan die
der gaffers, en 't hoofd bedekt met stijf in4en gerolde;
tegen 't hoofd aangedrukte koolzwarte krulletjes met onbedekte plekken er tusschen. Zij was van een vroolijke en
goedmoedige natuur, en toonde zich onmiddellijk bereid,
Johann a van dienst te zijn. Op Johanna 's vraag, hoeveel geld zij daarvoor verlangde, antwoordde zij : „Hjeltemaal niks nie, as net mij zeuntje ook mag kom leer in
die skool". Dit stolid Johanna toe, meenende dat de
beslissing daaromtrent aan haar was ; maar toen zij den
Boer vertelde, dat zij E v a beloofd had, Adam ook te
leeren lezen en spellen, zei hij, dat Adam in geen geval
in de school mocht komen.
„Ons ken nie die zwarte goed met ons ei'e kinners last
leer nie," zei hij, ,,det zou voor hulle al te parmantig maak."
„Zij zijn toch ook menschen," voerde Johanna aan.
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„Ja, maar hulle es nog altijd onder die vloek van
hulle voorvader, en hulle kan nooit gelijk wees met die
witmense nie, en hulle voel det zelf," antwoordde de Boer.
„En as ons hulle nie op hulle plek hou nie, zal hulle
een dag voor ons te sterk worre, want daar es banje
Kaffers in hier die land, en maar min Boeren."
„'t Is toch wel hard voor de Kaffers, dat hun land
hun eigendom niet meer is, en dat de witmenschen 't hun
hebben afgenomen, en er den baas spelen," zei Johann a.
„Ons het det nie van hulle afgeneem nie," hernam. de
Boer, „ons het det van hulle gekoop met beeste, en wat
ons niet gekoop het, het hulle voor ons gegee, omdat ons voor
hulle het gehelp in hulle oorlogs met anner zwart naassies.
Die goed het al me lewe voor mekaar gejaag en gemoor,
maar nou dat ons tusschen hulle woon, lewe hulle genus
en die een durf nie voor die ander kwel nie, want hulle
weet, dat ons det nie zal gedoog nie."
„Zij hebben 't nu dus beter dan voordat de witmenschen hier kwamen," vroeg J o h an n a.
„Banje beter," vervolgde de Boer, „die sterkste het
altijd voor die andere gejaag en gemoor, en nh bij Pretoria
es nog groote spelonke, wat vol es met doodsbeenderen
van Kaffers, wat door anner Kaffers, ons denk Moselikats
z'n yolk, vermoor es."
„En zouden de Kaffers niet verlangen weer onder hun
eigen opperhoofden te staan, zonder zich te moeten storm
aan de blanken ?" vroeg Johann a.
„Nee, toch nie," antwoordde de Boer , „die Kaffers
wat tusschen ons woon es heel tevre'e en onderdanig.
Halle es vrij in hulle kraal om te mask, wat hulle wil,
zoolang hulle maar nie steel en moor nie, en nou dat
hulle zoo ru.stig lewe, ken hulle ook bietje vooruitkom.
Hulle beeste wordt meer, en hulle het net zooveul mielies
en kafferkoren as hulle lijk, en niemand waag det, om
det van hulle te steel zoo as vroeger."
', Maar zou 't hun niet hinderen, dat zij zoo in 't geheel geen stem hebben in de regeering P"
„Och, wat, die goed is veuls te don, en ons es goed
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voor hulle, en geef hulle, wat hulle toe kom, maar hulle
ken nooit gelijk met ons wees. Die dag dat ons voor
hulle gelijke regte gaat gee, zal hulle hjeltemaal deur
mekaar raak, en zoo parmantig worre, dat een witmens
gaar geen regte meer zal he nie. Daarom moet hulle op
hulk plek blij ; det es goed voor hulle, en goed voor die
witmense."
„Dus Adam mag niet in de school komen I' Als wij
hem nu eens een afzonderlijke plaats gaven, zou 't dan
niet kunnen ? Want al is hij maar een kleine Hottentot,
hij is toch een mensch, en wij, blanken, moeten de zwarten
helpen, zooveel wij kunnen, maar op een verstandige manier.
Ik wil niets tegen uw raad in doen, want ik ben maar
een nieuwelinge hier, maar ik zou toch graag Adam ook
wat laten leeren."
„Nou, d' es goed ; as ons dan voor hom een kleine
bankie met een kleine tafeltje in een hoek gee, dan k an
hij maar leer. Ek zal die morre voor hom reg maak."
„Hij schijnt wel een vlug jongetje to zijn. Hij ziet zoo
verstandig nit zijn zwarte oogjes, en zijn pilo pakje houdt
hij zoo netjes."
„Ja, hij es een flukse kleine Hottentot, maar ons moet
nie voor hom bederwe nie."
„Hij is veel lichter van kleur dan de Kaffers, eerder
geel dan bruin."
„Ja, en die Boesmans es nog kleiner en geler as die
Hotnotte, en hulle haare es nog dunner. Die Kaffers es een
mooiere naassie as die twee, en ook slimmer. Jij het zeker
al gezien, dat hulle binne in die hande en onner an die
voete wit es, en nie bruin nie zooas hulle gezich en
hulle lijf."
„Ja, dat heb ik al eens opgemerkt, en ik dacht, dat
't misschien van 't werken kwam, en omdat zij op bloote
voeten loopen."
„Nee, toch nie, die kleinste kinnertjes, wat nog nooit
het gewArrek nie, het det ook. Weet jij, hoe det kom ?"
„Keen, dat begrijp ik niet."
55 Omdat hulle op hande en voete het gestaan, toe die
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duiwel voor hulle zwart geverf het, en toe kon hij bij daar
die plekken nie bij kom nie," lachte de Boer.
Na deze wetenschappelijke verklaring van een duister
feit stond hij op en ging naar buiten naar den dorschvloer.
De Kaffers hadden jonge paarden en veulens binnen een
omheining gedreven. Er lagen korengarven op den vloer
uitgespreid , en onder 't vroolijk klappen met de lange
zweep van bamboes en kameelhuid, draafden de dieren half
dansend heen en weer over 't koren, totdat de halmen
ledig waren. Toen mochten zij de omheining verlaten, 't
stroo werd weggenomen en 't koren met 't kaf in groote
houten schoppen omhoog gegooid. De wind voerde 't kaf
mee en blies het op een hoop, terwifl. 't koren gezuiverd
nederviel. Later werd 't door de vrouw en hare helpsters
gewasschen en op groote zeilen in de zon te drogen gelegd.
Tegen 't vallen van den avond zat men rustig en
droomerig, op de „stoep" voor 't huffs, 't lager en lager
dalen van de zon gale te slaan. Toen de zon eenmaal was
ondergegaan en 't laatste avondrood van de lucht verdwenen, begaf men zich binnenshuis. In de groote kamer,
die tot eetkamer en woonvertrek diende, werd ter eere van
Johanna een kleine petroleumlamp aangestoken.
„D rini e," zei de vrouw tot hare jongste dochter,
„steek van a'end die lamp maar an."
Drinie was juist binnengekomen met een paar blakers,
waarin vetkaarsen stonden te branden.
„Die lamp gee beter lich, en jou Pa wil bietje met
„meester" in die Bijbel lees. As ons die a'end zoo maar zit
en gezels," vervolgde zij tot Johann a, „het ons net een
of twee vetkerse om bij te zien, maar as ons lees es die
lamplich beter. Maak non die kerse maar dood," wendde
zij zich weder tot Drini e, „en zet die lamp hier inidden
op die tafel."
„Kant u hier in de buurt petroleum kri.igen 1.)" vroeg
Johanna.
„Nee, wat," schaterde de vrouw, „ons moet hjeltemaal
Pretoria toe, as die perrefien gedaan es. Maar ons steek
gewoonlijk die kers an."
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„En waar komen die vandaan, ook van Pretoria P"
„Nee, die maak ons zelf. Ons berre al die vet wat van
die kos o'er blij ; van die mooie, skoone vet maak ons
kerse, en van die andere zeep."
„En wie doet dat dan, de gaffers P"
„Ek zelf maak det ; kom maar kijk morre achtermiddag,
dan zit ek daar onner die boome achter die huffs kerse te
maak en zeep te kook, en dan ken jij zelf zien, hoe maak ons."
Drinie had intusschen de lamp aangestoken en den
grooten Statenbijbel van 't kleine tafeltje in den hoek
genomen, en op de groote eettafel neergelegd. De Boer
plaatste zich er voor, en sloeg Genesis 14 op. Plotseling
verschrikte hij J o h a n n a met de vraag, wat zij van M e 1c hiz ed ek dacht.
Dien naam kende zij ternauwernood, en er over nagedacht had zij nooit. Zij redde zich echter uit de moeilijkheld door te zeggen, dat zij altijd den Bijbel nit den Bijbel
trachtte te verklaren ; en stelde hem dus voor te zien,
Welke andere bij belplaatsen bij dien naam stonden aangehaald in den grooten Statenbijbel, dien hij eerst onlangs
te Pretoria voor f 60.— had gekocht. 't Resultaat van hun
onderzoek was, dat zij meenden den naam Mel c h i z é d e k
te moeten houden voor een aanduiding van Christus, Die
zich onder dien naam aan menschen had vertoond. Op
dergelijke wijze trachtten zij gedurende al den tijd van
Joh anna 's verblijf op Bijmekaar nog menige duistere
plaats in den Bijbel met vereende krachten te verklaren.
Tot besluit van den avond las de Boer een gedeelte
uit den Bijbel voor, dat door al de huisgenooten, met uitzondering van de jongste kinderen, eerbiedig wend aangehoord. Hij had den breedgeranden hoed van 't hoofd
genomen ; de vrouwelijke leden van 't gezin daarentegen
hadden 't z.g. „kappie" opgezet, 't gewone hoofddeksel
van de Boerevrouw in Zuid-Afrika, en dat een soort van
muts is met stevigen, doorstikten bol en rand, en langen,
slappen kraag. „De man toch moet het hoofd niet dekken",
als hij bidt, „overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods
is" ; „maar de vrouw is de heerlijkheid des mans". „Daarom
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moet de vrouw eene macht op het hoofd. hebben." Johanna
was onbekend met deze gewoonte en was dus rustig blijven
zitten met ongedekten hoofde. Maar de vrouw legde haar
Coen vriendelijk uit, dat 't voor een vrouwelijk wezen
ongepast was 't hoofd onbedekt te laten onder 't lezen
van Gods Woord.
Na de lezing volgde een kort gebed, en vervolgens
begaf men zich ter ruste.
Menigen nacht stond Johanna gedurende korter of
langer tijd voor 't kleine, openslaande raam harer kamer,
de weelde in te drinken van den verrukkelijken, subtropischen nacht. Onmiddellijk na 't vallen van den avond
koelde de atmosfeer, zelfs na de warmste dagen, zoodanig
af, dat men er zich juist behagelijk in gevoelde : niet te
warm, en niet te koud. En daar de lucht er slechts bij
uitzondering en dan nog voor korten tijd bewolkt is, ziet
men bijna avond aan avond de ontelbare vriendelijk schitterende sterren in de donkerblauwe lucht staan flonkeren.
't Maanlicht is er zoo helder, dat men er bij zou kunnen
lezen, en 's nachts sours meent, dat de dag al begint te
lichten een dwaling, waaraan vooral de honden, en de
ganzen en hoenders onderhevig zijn. Zij toonen dat dan
door een luidruchtigheid, die menigen zieke, en lichte slapers,
tot wanhoop drijft. Maar als 't nog stil was daarbuiten, en
men slechts nu en dan een zwak geluid vernam van een
of ander insect, of 't tegen elkander stooten der horens
van 't vee in de kraal voor 't huis, en 't maanlicht goot
zijne zilveren stralen over de bergtoppen, in de dalen, over
akkers en beekjes, over 't rustige, vierkante huis, dan
daalde er een zalige vrede in 't hart, en zich opheffende
uit 't aardsche steeg de ziel met krachtigen, rustigen
vleugelslag opwaarts, en verloor zich in de hoogte der
aanschouwing van Gods heerlijkheid en majesteit, van Zijne
wijsheid en liefde. Dan na eenige oogenblikken verliet
Johanna 't venster en legde zich weder ter ruste als een.
„dien zijne moeder getroost had". Want eenzaam gevoelde
zij zich tusschen deze vreemde menschen, met wie zij zoo
weinig gemeen had en die haar niet konden begrijpen. Zij
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moisten niets van haar vroeger leven, niets van haar vaderland en spraken haar taal slechts gebrekkig. Indien zij
niet zooveel mogelijk hunne manier van spreken volgde,
verstonden zij haar ter nauwernood, waarvan soms kleine
misverstanden 't gevolg waren. Spoedig echter leerde zij
zich bij voorkeur bedienen van de woorden, die bij hen
inheemsch waren, en die te veranderen en soms in een
ander verband te gebruiken, zooals men daar gewoon was.
Ook maakte zij zich hunne intonatie eigen. , en weldra
gevoelde men zich geheel op zijn gemak met haar en won
zij 't vertrouwen dezer eenvoudige, goedhartige, welmeenende lieden.
Den volgenden middag, toen Johanna als naar gewoonte zich op 't erf ging vertreden, vond zij werkelijk,
de Boerevrouw bezig met 't koken van vet in een grooten
ijzeren pot op drie pooten, onder de schaduwrijke boomen
achter 't huis. Van oude lakens stond Drinie lange
reepen af te scheuren, die de vrouw dubbel vouwde en in
elkaar draaide. Zij stak ze vervolgens drie aan drie aan
stokjes, die over twee stoelen werden gelegd, zoodat de
pitten tusschen de stoelen afhingen, en begon ze toen een
voor een door 't vet te halen. Telkens werd elk stokje
weer over de stoelen gehangen om 't vet te laten hard
worden, en als al de stokjes een beurt hadden gehad,
begon zij weer van voren af aan, en herhaalde dat zoolang,
tot de kaarsen de vereischte dikte hadden. Dan bleven zij
hangen tot zij stijf genoeg waren geworden, werden dan
van de stokjes afgeschoven en in huis opgeborgen. Als een
nieuwigheid had zij de laatste maal een vorm meegebracht
nit Pretoria, waarmede zij zes kaarsen tegelijk kon makers,
hetgeen besparing was op 't omslachtige en tijdroovende
door 't vet halen van de pitten. Den volgenden dag werd
onder toevoeging van loog en asch, zeep gekookt van 't
overige vet, die voor 't gebruik in lange reepen werd
gesneden en er eigenaardig uitzag, doordat zij aan den
eenen leant plat was, en aan de onderzijde den gebogen
form van den ijzeren pot behield.
Intusschen had Johanna een wandeling ondernomen
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naar den lagen bergketen. achter 't huis. Zij begon dien
te bestijgen, maar bleef gedurig met hare kleederen haken
aan de doornachtige struiken, waarmede hij begroeid was,
en scheurde haar schoenen en wondde hare voeten aan
de kantige, scherpe steenen, waarmede de helling bezaaid
was. Ein.delijk toch had zij 't hoogste punt bereikt, en
zag zich rijkelijk beloond voor de vermoeienis, die zij zich
getroost had. Onmiddellijk voor haar lag een vriendelijk,
betrekkelijk smal, lang uitgerekt dal. Op grooten afstand
een groepje boomen daarin, en in de nabijheid daarvan
een huis. Daar lag dus een boereplaats. Ja, nu zag zij
ook duidelijk bouwvelden en een haag, waarbinnen wel
een tuin zou liggen. Gewend aan de vlakten van haar
vaderland, waarin de torenspitsen uitsteken, zooals hier de
bergtoppen, meende zij, dat 't huis daar in de verte misschien een uur verwijderd was en dus gemakkelijk te voet
te bereiken. Bij hare terugkomst hoorde zij van den Boer,
dat men minstens een halven dag noodig had om daar te
komen. Terwijl zij, tegen de helling gezeten, zoo haar
oog over den omtrek liet gaan, bespeurde zij aan hare
rechterhand op de tegenover haar liggende hoogere bergen,
een rookwolkje. Waarschijnlijk 't rooken van den schoorsteen van een ander boerehuis, dacht zij. Nu en dan
echter was 't haar, alsof zij ook vu.ur zag en alsof de
rook breeder werd , en nu begreep zij, dat wat zij zag, een
grasbrand was, die bezig was over den top der bergen aan
de overzijde, de richting naar 't dal voor haar te nemen.
Onder 't huiswaarts keeren zag zij van tijd tot tijd om, of
de brand haar volgde, maar bespeurde niets. Toen zij bij
hare terugkomst den Boer vertelde, wat zij gezien had,
zeide hij :
„Dan es die brand van a'end nog hier bij die huis, want
die wind es dens kant toe. Kom, ons moet maar gauw
een rand achter die huis kaal brand."
„Wat bedoelt u daarmee P" vroeg. Johann a.
„Ons zal nou hier een streep van die gras in die
brand steek. Petrus, het jij vuurhoutjes ? Steek dan die
gras maar an."
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Petrus deed, wat hem gezegd werd, en in enkele
minuten stond 't Iorte, z.g. kweekgras achter 't huis, vroolijk te knetteren en te branden. De geheele familie stond
't eenige minuten aan te kijken, en vervolgens nam ieder
een oud kleedingstuk, of een korenzak, of wat hij maar
vinden kon in de hand, en begon 't vuur weer uit te
dooven door de vlammen overal uit te slaan.
„Zoo," zei de Boer eindelijk, „nou het ons die vuur
dood, en die groot grasbrand ken nou maar kom, hij zal
non toch nie o'er die zwart grond ken heen spring om bij
die huis te kom nie."
Men ging nu gezamenlijk binnenshuis voor 't avondeten. Toen dat afgeloopen was, en Johanna zich weer
Haar buiten begaf, om te zien, of er al iets van den grooten
grasbrand te bemerken was, waren de bergtoppen in de
verte 4ene, lange lijn van licht.
Aangrijpend schoon is 't schouwspel van zulk een
grasbrand, die zich over mijlen uitstrekt, de bergen beklimt,
in de diepte afdaalt en den indruk maakt van een groote
illuminatie, die zich voortdurend uitbreidt en dikwijls alle
bergen langs den horizon omvat. Al knetterend vervolgen
de vlammen hun weg, door den wind onweerstaanbaar
voortgedreven, verschroeiend al wat zij ontmoeten. Achter
zich laten zij 't veld zwart gebrand, boomen en struiken
ontbladerd, en half, of geheel, verkoold. Voort snellen zij
op den adem des winds, doorkruisen de vlakte, beuren
zich omhoog op de bergtoppen, schieten naar beneden in
de dalen, komen er weer uit te voorschijn, grijpen steeds
nieuwe bergen aan en verlichten. eindelijk 't veld wren in
den omtrek. Tooverachtig schoon is de aanblik Bier gele
vlammen, tot een onafzienbaar lange lijn geworden, die
door den afwisselenden vorm van den bodem nit prachtige,
puntige of zacht gebogene, symmetrische of niet-symmetrische deelen bestaat. Voort, altijd vender spoeden zij zich ;
tot eindelijk open plekken in 't gras, of groote, kale gesteenten ze hier en daar doen uitdooven, en ten laatste,
met het vallen van den wind, 't vuur langzaam uitgaat.
Zoo schoon de aanblik was bij nacht, zoo somber en

OP EEN TRANSVAALSCHE HOEVE.

29

doodsch is de indruk, dien men krijgt, als bij 't lichten
van den dag de zwartgebrande omtrek zichtbaar wordt.
't Zwarte, verkoolde gras begint eerst na dagen weer eenig
groen to vertoonen ; en eindelijk heeft 't frischgroene, jonge
gras den zwarten bodem aan 't oog onttrokken. Dat blijft
niet lang zoo, daar de verschroeiende, subtropische zon 't
frissche groen weldra verandert in bruine, dorre stengels
en daarmede is dan de gewone toestand der weidevelden
in Zuid-Afrika weer ingetreden, die stand houdt, totdat
men weer eens een grasbrand ontsteekt, of anders voortduurt jaar in, jaar nit.
„Kijk, hoe lijk die veld," zei de Boer den volgenden
morgen, Coen hij achter 't huis den omtrek in oogenschouw nam.
„Een doodsch gezicht, al dat zwart," zei Johanna,
„lang niet mooi, en dat zal voorloopig zeker wel zoo blijven."
„Nee," hernam de Boer, „in hier die land groei die
gras gauw genog weer an, en as dit net bietje wil re' en,
dan ziet een mens in een paar dagen al weer die groen
uitkom. Maar die eerste groen, wat uitkom, es gifplanten,
en ons zal dus moet mooi oppas voor die kalvers, want
die es zoo dom, dat hulle zoo maar die gifplante even
genus gaat eet, en vrek."
„En de koeien en ossen, zijn die wijzer ?"
„Ja, die zal nie daarvan eet nie ; d' es net die domme,
jong goed, wat det al me lAwe doers. En det es natuurlijk
een groote skade, as hulle vrek, en een groote las ook,
want dan wil die koeien nie meer melk gee nie."
„zijn die dan zoo treurig daarover ?"
„Ja, meskien ook, maar die ding es, dat die koeien in
hier die land nie melk gee nie, of hulle kalf moet een
bietje gedrink het. En as een kalf dood gaan, maak det,
dat ons van zijn ma niks meer melk krij nie."
„Daarvan komt 't zeker, dat de koeien hier zoo weinig
melk geven," zei Johann a. „Ik zag gisteren ten minste,
dat de negen melkkoeien, die u hebt, maar ongeveer edn
emmer melk geven met haar alle."
„Ja, maar hulle gee toch banje minder melk as die
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koeie, wat word ingevoer. En as die ingevoerde koeien een
rukkie pier es, begin hulle ook gewoonlijk minder te worre."
„Dat komt misschien, omdat er niet genoeg voedsel
in 't gras is ? Mij dunkt, 't zou Loch veel beter zijn 't gras
te maaien dan 't elk jaar weer of te branden."
„Ja, maar hoe zal ons maak ? Jij zien, hoe groot die
plaas es ; det es onmo'entlijk om die heele plaas te maai,
en dan nog al die klippe, wat zoo maar gezaai le o'er die
grond, een mens ken nie o'er hulle heen maai nie. Nee,
ons ken nie anners maak nie ; ons moet die gras afbrande."
„Kom," zei Johann a, „'t zal wel zoowat negen uur
zijn, ik zal dus eens gaan zien, waar de kinderen zijn."
De Boer keek op naar de lucht, en antwoordde : „D'es
nog nie hjeltemaal zoo laat nie, jij het nog wel een goeie
kertier de tijd."
„Dan ga ik nog even in huis, ik moet nog wat uit
mijne kamer halen."
Dit zeggende trad Johanna op 't huis toe, en Wilde
de voordeur ingaan, maar zag, dat de vloer van 't woonvertrek nat was. Midden. in 't vertrek lag een kaffervrouw
op hare knieen, en smeerde den vloer in met iets, dat zij
met de hand uit een emmer nam, die naast haar stored.
Zij had een deken om, die op den 4enen schouder met een
doom was vastgemaakt. Een klein kind stak zijn hoofdje
op haar rug uit den deken, en werd op zijne plaats gehouden, doordat zijne moeder den deken ook our haar
middel had vastgeknoopt. Op hare knieen liggende, bewoog
zij zich nu door 't geheele vertrek, terzelfder tijd onwillekeurig 't kind wiegende, dat soms in slaap viel, soms zat
te spartelen en te kraaien. Voorzichtig trad Johanna op
hare teenen over den vochtigen vloer naar hare eigene
kamer. In 't voorbijgaan keek zij in den emmer, en zag
nu, dat die verdunde koemest bevatte, waarmede de aarden
vloer werd ingewreven. Toen zij 's middags weer in de
kamer kwam, was de vloer opgedroogd en hard, en was
de onaangename lucht, die er 's morgens had gehangen,
gelukkig verdwenen.
Zoo bracht elke dag haar nieuwe verrassingen. Nu
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eens waren het, voor haar nog onbekende, toestanden in
't leven der Boeren op de „plaats". Hunne groote afzondering bracht mee, dat zij allerlei zelf deden, wat men in
Europa laat doen. Zoo maakte de Boer b.v. de schoenen
voor 't gezin van de huid, door hem zelf gelooid, der geslachte beesten. Hij had ook zelf zijn huis gebouwd, de
steenen er voor uit de klei gestoken en in de zon laten
drogen, de meubels gemaakt, 't tuig voor zijne ossen ; in
't kort, men zou kunnen zeggen, dat eigenlijk alles, wat
zij bezaten en gebruikten, door hem en zijne vrouw vervaardigd was en werd.
Dan weer had zij gelegenheid een blik te werpen in
't leven der Kaffers in hunne kralen, of troffen haar de
eigenaardigheden van 't klimaat en van de dieren- en
plantenwereld. Maar tot op zekere hoogte bleef het voor
haar een eentonig leven, waaraan zij moeite had te gewennen, niettegenstaande hare waardeering van de hartelijkheid en vriendelijkheid van jong en oud condom haar.
Soms bemerkte de Boer, dat zij zich niet gelukkig gevoelde
op de „plaats" ; en dan vroeg hij haar schertsend, of zij
nu nog niet „gezouten" was, waarmede hij bedoelde, of zij
zich nog altijd niet had kunnen inleven in hunne wijze
van leven. Johanna zag wel, dat zzj een rustig en
tevreden leven leidden, en dat de afleiding, die hunne
kinderen hun gaven, en de verzorging van hun gezin,
voldoende voor hen waren. Daarbij kwamen dan nog de
dagelijksche bezigheden in huis, of op 't erf; en aan hunne
geestelijke behoeften werd voldaan door hunne morgen- en
avondhuisgodsdienst, en door de preek, die de Boer des Zondagmorgens, omdat men wegens den grooten afstand niet ter kerk
kon gaan, voorlas. Maar toch verwonderde zij er zich dikwijls
over, dat deze menschen zoo weinig behoefte aan afwisseling
schenen te hebben en niets beters verlangden, dan vrij
en onafhankelijk te kunnen leven in hunne afzondering.
Later meende zij de verklaring daarvan gevonden te hebben
in 't feit, dat de tijd van den Grooten Trek nog niet zoo
heel ver achter hen lag, en van hunne onderdrukking in
de Kaapkolonie ; en dat zij nu altijd nog, bij wijze van
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tegenstelling, genoten van hunne onafhankelijkheid, wat
de Engelschen, en van hunne veiligheid, wat de Kaffers
en de wilde dieren betrof. Zij rustten, om zoo te zeggen, nog
uit van de vreeselijke toestanden, waarin hunne ouders en
grootouders hadden geleefd. Want rustig was hun bestaan,
en hun geheele wezen, in den strikten zin des woords.
„Kom ik er vandaag niet, dan kom ik er morgen," zap_
hun motto kunnen zijn. Nooit haast men zich, nooit maakt
men zich ongerust over iets. Men heeft altijd alles, wat
men noodig kan hebben, bij zich, zoodat men nooit bang
is, dat men ergens te laat zal komen, en den voorraad
van 't een of ander uitgeput vinden. Zooals men met den
ossenwagen, gemoedelijk schokkend, voortreist, en kaim
afwacht, hoe ver de dag ons brengen zal, zoo gaat eigenlijk
't geheele leven daar in kalme afwachting, van wat er
komt of, meestal mid komt, voorbij. De ossenwagen beweegt zich met statige langzaamheid door de -vvijde, ZuidAfrikaansche steppen, waar men hoogst zelden andere
wagens tegenkomt. Op den Oceaan ontmoet men veel
meer schepen dan wagens op 't „grootpad" door 't onmetelijke veld; en witmenschen nooit te voet. Als groote uitzondering wel Kaffers, die in die onafzienbaar wijde vlakten
als kippen achter elkaar blijven loopen, op weg naar de
eene of andere stad, waar zij werk gaan zoeken.
Zoo gaat de Boer ook, kalm en waardig, de woestijn
des levens door; ernstig, maar tegelijk vol zin voor humor ;
eenvoudig in leefwijze en met iets aristocratisch in zijn
optreden. Tot eenig gezelschap binnen de vage omtrekken
van zijn eentonig leven heeft hij zij ne vrouw en kinderen,
aan wie hij meestal innig gehecht is, en die in hem een
liefderijken verzorger hebben.
Is de steppe in 't algemeen, en 't leven van den ZuidAfrikaanschen Boer in 't bijzonder, dus eenzaam, wat de
menschen betreft, dieren zijn er des te meer. Langs den
rand van den horizon, op en tegen de bergranden, vertoonen zich in grootere en kleinere kudden de lichte,
sierlijke, vlugge bles- en springbokken. Hunne korte platte
staartjes, wit aan den onderkant, staan vroolijk omhoog,
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en hunne bruin- en witgevlekte ruggen steken weinig of
tegen 't bruine, dorre gras. Aasvogels in zwermen vliegen
in kringen boven doode lichamen van omgekomen dieren.
Slangen van verschillende grootte en kleur glijden door
't gras. Hagedissen en „verkleurmannetjes" maken zich
verschrikt nit de voeten, als men hen nadert. En in
sommige streken moet men zelfs op zijne hoede zijn tegen
leeuwen en tijgers. Is men op reis, dan onderhoudt men.
's nachts groote vuren, om ze te beletten in de nabijheid te komen. Daarvoor bligt dan een van 't gezelschap,
met zijn geweer gewapend, de wacht houden, terwiejl de
overigen rustig 't hoofd kunnen nederleggen. 't Is eene
eigenaardige ondervinding voor iemand, die zoo voor 't
eerst, temidden der aangrijpende stilte van den prachtigen
nacht de wacht houdt. Geruimen tijd zitten de Kafferbedienden nog bij 't vuur te „gezeisen". Of ook zij zingen,
niet hunne woeste, oorverscheurende krijgszangen, maar
godsdienstige liederen misschien, die zij van de zendelingen
geleerd hebben. Om 't vuur gehurkt, hunne gelaatstrekken
eigenaardig verlicht door de grillige vlammen, zenden zij
hunne welluidende, klagende stemmen door den stillen,
plechtigen nacht. Langzamerhand overmant hen de slaap;
zij roller' zich in hunne „kombersen" en blijven zoo bij 't
vuur liggen, of kruipen anders onder den ossenwagen, waar
zij 't morgenlicht afwachten.
Verrukkelijk is de Zuid-Afrikaansche morgenstond !
Na-uwelijks is 't licht geworden aan den oostelijken hemel,
of men ziet de zon te voorschijn treden uit de kim en
haar loop beginnen. Een lichtende plek, een donkerroode
schijf, die langzaam grooter wordt, en soms door de wolken
in hare nabijheid de vreemdste vormen aanneemt, b. v. van
een sierlijk wijnglas, welks wijde kelk naar onderen smaller
wordt, en uitloopt in een slanken stengel op breeden voet.
Heel spoedig staat de zon geheel boven de kim , en eer
men er op verdacht is, staat zij hoog aan den hemel te
schitteren. Nog is 't veld nat van den dauw, nog zijn de
frissche ochtendtinten niet veranderd ! Alles ademt vrede
en jonge kracht. Maar eer de dag veel verder is, drukt
O. E. X 4
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de sub-tropische hitte loodzwaar op mensch, en dier, en
kruid, om niet te verminderen dan tegen 't ondergaan
der zon.
Slechts -eenmaal gedurende Johann a's verblijf op
Bijmekaar kwam er bezoek. 't Was kort voor Nieuwjaar,
en Johanna zag de Boerevrouw bezig met 't bakken
van pompoentaartjes en verschillende soorten van koekjes.
„Ja," zei de vrouw, „ons maak reg voor die Ouwejaarsa'end. Ons krij mense nit die bo'eland o'er voor een week
of zoo, en non es daar nog banje werrek om alles voor
mekaar te krij."
„Is 't bovenland ver hier vandaan ?"
„Zoo noem ons die Kaapkolonie, en die mense wat
kom kuier voor ons moet amper drie weke rij met die
ossenwa'e, om hier te kom."
„Nu, dat is dan met recht een lange reis, en dan voor
zoo'n kort bezoek."
„Ja, maar hulle ken nie langer van die „plaas" weg
nie , zoo as det es, es hulle Loch al zeven weken van die
huis weg."
Een paar dagen daarna hoorde men 's middags plotseling een vroolijk en luid geklap met de lange ossenzweepen ;
daarmede kondigden de verwanten nit die „bo'eland" hunne
nadering aan. Weldra was men druk bezig met verwelkomen
en uitspannen, en toen 't avond werd zaten alien tezamen
op de „stoep" voor 't huis te „gezelsen". Er werd meer
gesproken dan Johanna nog had bij gewoond ; en ook zij
zelve werd gedurig in hunne gesprekken betrokken, waaruit
zij kon opmaken, dat zij in een goed blaadje stond bij de
familie. Dat deed haar genoegen, omdat zij in den korten
tijd van haar verblijf op de „plaats" reeds oprechte vriendschap voor hen was gaan gevoelen, en hen had leeren
waardeeren om hun eenvoud en rechtschapenheid, hunne
ongekunstelde vroomheid en hun gelukkig huiselijk leven.
Toen men voor den nacht uiteenging, legden de gasten
zich ter ruste in hunne eigene wagens bij geniis aan voldoende ruimte in huis.
Op Oudejaarsdag werd la 't avondeten de groote tafel
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in den hoek bij 't raam geschoven, tegenover de deur van
de „kombuis", waar men onophoudelijk uit en in moest bij
't ronddienen van koffie en gebak. De aarden vloer was
voor deze gelegenheid des namiddags deugdelijk met ossenmest ingewreven, om zoo weinig mogelijk last van stof te
hebben onder 't dansen. Want men zou het oude jaar
z.g. -uitdansen. Een der gasten had een concertina, een
soort van harmonica, medegebracht, op de muziek waarvan
de jeugd zou dansen. De Boer en zijne vrouw, met de
oudere gasten, waren gezeten in den hoek bij de tafel.
Johanna was van plan zich daar bij hen te voegen, maar
dat werd niet toegestaan.
„Jeugd bij jeugd," zei de Boer, „ons wil nou zien, of
jij ook goed ken dans."
En hoe Johanna ook tegenspartelde, met zichzelve
en hare houding verlegen, er hielp niets aan, dansen zou
zij, en dansen moest zij.
Een Boerezoon uit die „bo'eland" kwam op haar af,
en leidde haar aan zijn arm tusschen de dansende paren.
Weldra danste zij met hem een polka op een maat, die de
concertina aangaf, maar die 't haar niet altijd even gemakkelijk viel te volgen en begeleid werd door 't zingen der
Boerezoons van een lied, dat zij toen voor 't eerst hoorde:
„Julie ken ze
Wa' je wil ze,
Maar die nooi met die lokhaar
Wil ik 116.
Julie ken doen
Wa' je wil doen,
Maar die nooi met die lokhaar
Wil ik zoen."

Toen men zich warm had gedanst, 't was midden in
den zomer, wandelde de jonge Boer 't huis met haar uit
op het door de maan verlichte erf. Hans was gekleed in
een pak van bruin geribd „manchester", dat op werken
ingericht was, niet op dansen en sentimenteel zijn. Hij
gaf zich nu echter geheel over aan den indruk van 't
oogenblik, drukte Johanna 's arm tegen zich aan, en
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zeide : „Ek es banja blij, dat jij hier es, en det ik non
voor jou het leer ken. Jij es mos ook blij, es jij nie ?"
„Jai, zeker," antwoordde Johann a, „ik vind 't heel
aardig zoo'n Oudejaarsavond bij te wonen, en de bovenlanders te leeren kennen."
„Nee maar ik meen," hernam hij, „d'es zoo een geluk,
dat ons voor mekaar ontmoet het. Ek zou die danse glad
nie gelijk het nie, as jij nie daar bij was geweest nie.
Kom, last ons nog bietje in die maanlich gaat rondloop.
Een mens krij al te lekker in die mooie a'end en die
maan zal niks vertel nie, as hij zien, hoe ons lief es voor
mekaar."
Johanna kon tot haar spijt haar ernst niet bewaren
bij die schrille tegenstelling tusschen zij ne stemming, en
zij n voorkomen en omgeving, en stelde hem dus, nit vrees
van hem te grieven door hare nuchtere stemming, zoodra
mogelijk voor weer naar binnen te gaan. Daar viel 't haar
op, hoe eigenaardig de balzaal er uitzag. De aardenvloer,
de donkerrood gepleisterde muren, de balken van 't dak,
spookachtig verlicht door de weinige vetkaarsen, die er
brandden, de dansende paren bij dat schemerlicht als
schimmen zich heen en weer bewegende, en in den hoek
de donkere gestalten der toeschouwers !
Toen tegen 't einde van 't bal de stemming levendig
en vroolijk was geworden, waagden sommigen der jonge
Boeren zich aan de Schotsche „reel", een dans, die niet
door dames gedanst kan worden, en zoo op 't oog bestaat
in 't wild dooreen gooien der beenen.
Weinige dagen later keerden de gasten terug naar de
Kaapkolonie. De uittocht geleek in alles op den intocht,
met uitzondering van 't vroolijke, luide klappen der zweepen,
dat nu achterwege bleef en vervangen werd door 't heesche
geschreeuw der drijvers, die hunne ossen tot loopen en
trekken aanspoorden. Lang nog kon men de wagens met
't oog volgen, totdat zij eindelijk stippen waren geworden,
in wolken van stof gehuld, en ten laatste achter den bergrand verdwenen , en de „plaats" weer aan hare stille eenzaamheid overlieten. Johanna vooral had ze met leed-
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wezen zien vertrekken. De oude, welbekende eentonigheid
trad nu weer in de plaats der meerdere levendigheid en
vroolijkheid, die de bezoekers hadden aangebracht. Op
zekeren dag, dat Johanna in droomerig verlangen naar
den bergrand zat te kijken, bespeurde zij plotseling een
klein stofwolkje, een zeker teeken, dat er een „ruiter te
pArd", zooals men daar zegt, naderde. Weldra werd 't
grooter, en nu onderscheidde zij twee ruiters. Zij ging in
huis, 0131 mededeeling te doen van 't ongewone feit. Men
putte zich nit in gissingen omtrent de personen, die nu
duidelijk in de richting van 't huis voort reden. Toen zij
eindelijk op weinige schreden afstands waren gekomen,
herkende Johanna met onbeschrijflijke vreugde haar
vader en haar oudsten broeder. Daar men op de „plaats"
;een brieven kon ontvanen
u of men moest ze te Pretoria
b
gaan halen, hadden zij Johanna geen bericht kunnen
zenden van hunne komst. Hare verrassing en blijdschap
waren des te grooter, en zij bestormde hen met vragen
aangaande hare moeder, en de broers en zusters. Toen de
Boer en zijne vrouw hen begroet hadden, en zij, na afgezadeld te hebben, de koffie hadden gebruikt, nam Johanna
hen mee onder de oranjeboomen, in de nabijheid van 't
huis, waar men beschut was tegen de felle zon en tegelijkertijd een ruim -aitzicht had over de omgeving. Johanna
moest hun alles vertellen van 't ongewone leven op de
„plaats" en zij, op hunne beurt, deelden haar 't nieuws
van Pretoria mee. Te spoedig, veel te spoedig voor Johann a,
brak 't uur van scheiden aan. De Boer en zijn zoon
zadelden hunne paarden voor hen op, en nadat zij afscheid
hadden genomen van de familie, namen zij hunne paarden
bij de teugels en wandelden met Johanna naar de
„spruit". Daar moesten zij scheiden, omdat Johanna te
voet was, en de „spruit" niet kon oversteken. Haar vader
en haar broeder bestegen hunne paarden, doorwaadden de
„spruit", wuifden nog eenige malen met de hand, en verdwenen langzaam maar zeker in de verte. Lang nog oogde
Johanna hen na, door deze korte verademing troosteloozer dan ooit in hare groote eenzaamheid. 't Was haar,
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alsof al haar moed haar zou begeven, en 't liefst was zij
hen ngerend.
De zon begon reeds te dalen en nog zat Johanna
aan de „spruit", de z.g. Krokodilrivier. Zij staarde doelloos
voor zich uit, verloren in treurige overpeinzingen. Plotseling
schrikte zij op. Een eigenaardig geluid trok hare aandacht.
Zou er misschien een krokodil in hare nabijheid zijn ? De
Boer had haar verteld, dat 't nog niet zoo heel lang geleden
was, dat er krokodillen huisden in deze rivier, en hij was er
eens getuige van geweest, dat een Kaffer door een plotseling uit het water opduikenden krokodil werd gegrepen en
meegesleurd. Sedert geruimen tijd had men niets sneer van
hen gemerkt ; maar toch bekroop Johanna de angst, dat
er nu misschien, als bij uitzondering, weer eens een te
voorschijn komen mocht. Haastig stond zij op, en, zonder
te durven omzien, liep zij, zoo hard zij kon, terug naar 't huis.
Negen maanden had Johanna doorgebracht op Bijmekaar ; al de kinderen kon den nu lezen en schrijven, terwijl
de oudste zoon en dochter voldoende voorbereid waren voor
het afleggen hunner belijdenis. Hare taak was daar dus
afgeloopen en zij zou terugkeeren naar Pretoria.
In menig opzicht betreurde zij het, dat zij dit haar
kleine, in de Afrikaansche steppe verborgen arbeidsveld
ging verlaten. In den dagelijkschen omgang toch met deze
onbedorven menschen had zij hen leeren hoogachten en
liefhebben, en hen leeren verstaan in hunne wijze van
denken en leven. Zij had een goeden, en naar zij gelooft,
den rechten kijk gekregen op den Zuid-Afrikaanschen Boer,
— sets, dat in latere jaren heel veel moeielijker ging, Coen
hij zich ook begon te vestigen tusschen de uitlanderbevolking in de steden, en dikwijls zijn oorspronkelijken
aard verloochende.
Op den bepaalden dag trok de ossenwagen de Krokodilrivier door op weg naar Pretoria. In 't voorbijgaan wierp
Johanna een laatsten blik op de welbekende omgeving,
waarin zij zich dikwijls zoo eenzaam en ongelukkig had
gevoeld, maar die haar toch ook lief was geworden.
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„Jij es zeker blij, dat jij nou huffs toe gaan", zeide de
Boer onder 't voortrijden.
„Ja, zeker," antwoordde Johann a, „zooals u weet,
't was mij wat te stil op de „plaats". Maar toch spijt 't mij,
dat ik u alien nu ga verlaten."
„Ons zal altijd goeie vrinde blij, ne ?" mengde de vrouw
zich in 't gesprek. „Ons het goed klaar gekom samen, en
ons kinners het goed geleer; ons es rechte dankbaar daarvoor".
„Nu", zei Johann a, „dan zijn wij wederkeerig over
elkander tevreden, want ik ook zal met dankbaarheid blijven
denken aan u beider vriendelijkheid voor mij. Ik hoop, dat
wij altijd goede vrienden zullen blijven, al zullen wij elkaar
wel niet dikwijls meer zien. 't Is een treurige gedachte,
dat men in 't leven zoo gedurig scheiden moet van zijne
goede vriend en ."
„Ja, det es treurig, maar ons het eel' troos, dat die
beste Vrind ons nooit verlaat nie. Die liefste vrinde moet
ons eenmaal verlaat, zooas die Gezangversie ze :
„A ls wij de doodsvallei betreén,
Laat ons elk aardsche vriend alleen ;
Maar Hij, de beste Vriend in nood,
Verzelt ons over graf en dood."

„Waar ons ook maar es, en hoe det ook al met ons
mag gaan, die beste Vrind is altijd nasbij ons, nie waar nie?"
„Ja, zoo denk ik er ook over, en eenmaal zullen wij
alien komen daar, waar geene scheiding ooit meer zijn zal."
„D'es toch wonderlijk om over te denk, hoe det zal
wees. Ons glo det, en ons twijfel in 't geheel nie daaran
nie, en toch kan een mens partij maal nie voor hom voorstei nie, dat det rechtig zoo zal wees."
„Nee," vervolgde de Boer, „ons kan nie voor ons een
voorstelling maak nie, hoe die hemel nou ei'entlijk zal
wees ; maar die Bijbel leer, dat det zoo heerlijk zal wees,
as ons nooit het ken denk nie."
„Ja, „wat geen oog heeft gezien, en geen oor gehoord,
en wat in geen menschenhart ooit is opgeklomm.en, dat
heeft God weggelegd voor degenen, die Hem liefhebben".
En hoewel wij met ons kleine menschenverstand niet kunnen
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begrijpen, hoe dat alles zijn zal, toch zijn er oogenblikken
in ons levee, waarin wij een vOorsmaak, zij het dan ook
zwak en onvolkomen, daarvan hebben. Wat dus een ongeloovige wereld ook zeggen moge, wij worden niet aan het
wankelen gebracht, omdat wij de liefde Gods aan onze
harten ervaren hebben, en dus nit ondervinding spreken.
En tegen de ondervinding zijn alle argumenten machteloos."
” Wat een voorrech is det toch voor ons, ongeleerde
Boeren, dat God daar die dinge verborgen het gehouwe
voor die wijze en verstandige mense, en ze geopenbaard
het an die eenvoudige en zwakke in die verstand, zooas
ons," zei de Boer. „Want die geleerdheid is bij ons maar
banje min."
„'t Is waar," antwoordde Johann a, „van wat de
menschen in Europa weten en kunnen, weten de Boeren
hier niets. Zij hebben dat ook niet noodig gehad op hunne
tochten door de wildernis, en later op hunne afgelegene
„plaatsen". Maar God heeft hun een groote mate van gezond verstand gegeven, zoodat zij in vele omstandigheden
wijzer en beter gehandeld hebben dan de knapste diplomaat
had kunnen doen."
„En dan," mengde de Boerevrouw zich in 't gesprek,
„ons het altijd die Woord van God hoog gehou, en perbeer
om die te gehoorzaam. En de Heer het voor ons goed
gelei, en uitkoms gegee, as geen mens meer het raad geweet
nie. En omdat ons altijd zoo afgesnij was van die andere
mense, het ons geleer op God alleen te vertrouw, en niks
te verwachte nie van mense."
„Dat is juist, wat wij allen noodig hebben," antwoordde
Johann a, „en wat wij zoo moeielijk leeren, vooral als wij
omringd zijn van goede vrienden, die ons helpen willen
en kunnen. 't Heeft mij goed gedaan, 't eenvoudige kinderlijke geloof te zien van de Boeren, die bij al hunne lichaamskracht nooit in de eerste plaats vertrouwen op hun sterken
arm en hun geweer, maar op God, Die alles met wij sheid
bestuurt, en Die in waarheid hunne sterkte geweest is in
de vreeselijke kafferoorlogen, die zij hebben moeten voeren."
„Ons es zoo dankbaar gewees, toe ons het gezien, det
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jij net as ons, an die Bijbel vashou. Zoo banje uitlanders
es goddeloos, en wil niks daarmee te maak he nie, en ons
es altijd bang, dat hulle voor ons kinners ook onverskillig
zal maak. Daarom lijk ons partij maal nie, om met die
uitlanders iets te maak te he nie," hernam de Boerevrouw.
„Ons lijk net om voor hulle te zien," viel de Boer in,
„as ons iets het, dat ons wil verkoop an hulle. Maar dan
moet een wens nog banje verzichtig wees, of die goed bedrieg nog voor jou. }Tulle denk al me lewe, dat hulle met
een Boer ken maak, net zooas hulle lijk, en dat det geen
zonde es, om voor hom te bedrieg."
„Maar zoo zijn toch alle uitlanders niet," bracht
Johanna in 't midden.
„Nee, nie allegaar nie, maar banje van hulle es toch
maar zoo," vervolgde de Boer.
„Ja," antwoordde Johanna, „ik kan wel gelooven,
dat slimme handelaars zonder geweten, eenvoudige, goedgeloovige Boeren zooveel mogelijk trachten of te zetten.
Maar er zijn, helaas, ook Boeren, die de uitlanders trachten
te bedriegen. Sommigen probeeren in de winkels minder te
betalen dan zij schuldig zijn, en soms zelfs nemen zij iets
mee, waarvoor zij niet betaald hebben, en stelen dus."
„Ja, d' es regte treurig, det daar ook van zulke verkeerde Boere es," zei de vrouw ; „vooral omdat ons een
christelijke naassie es, en die mense, wat zoo steel, doen
dit gewoonlijk as hulle na die Nachmaal kom. Dan zit
hulle, zoo te ze, die hjeeledag in die kerk, en as hulle nie
in die kerk es, loop en steel hulle in die winkels."
„'t Is maar gelukkig, dat de ineeste Boeren niet zoo
zijn, en het is te hopen, dat die slechte soort zich langzamerhand zal beteren, want zij zijn een schande voor het
Boerenvolk, en ook voor de Christenen, waartoe zij zich
rekenen."
„Kijk," riep de Boer, „daar kom die dorp al nit."
Werkelijk began Johann a eenige huizen te anderscheiden in de laagte, waar Pretoria moest liggen. 't Duurde
niet lang, of men was boven op den rand gekomen, en nu
zag men de stad in haar geheel voor zich, zooals zij daar
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schilderachtig weggedoken lag tusschen 't geboomte der
tuinen. 't Was juist in den tijd van 't bloeien der perzikboomen, die hier en daar de stad onder hunne rozeroode
bloesems aan 't oog onttrokken. Geheel de stad scheen
een groote bloesemtuin te zijn, ingesloten ter rechter- en
linkerzijde door lage bergketens, die in 't zonlicht stonden
te blakeren.
Op eens bemerkte Johanna links van 't „groot pad",
dat de wagen volgde, een groote, door een „klipmuur" ingesloten ruimte, waarbinnen veel boomen stonden, vooral
treurwilgen. 't Was het kerkhof. Op den wagen zittende,
kon Johan na over den muur de graven zien, waarvan
sommige aan de zij de van den weg open waren. Ja, van
enkele kon zij zelfs de doodkisten zien.
„Wordt er zoo weinig zorg voor 't kerkhof gedragen ?"
vroeg zij den Boer.
„Nee, Loch nie," antwoordde hij, „maar as die groote
re'ens kom, gebeur det partijmaal, dat die grond o'eral
wordt uitgespoel, en dan loop die kerkhof onder water, en
die graven wordt door die water stuk gespoel, zoodat die
kisten uitkom."
„Hoe akelig, kan men daar geen maatregelen tegen
nemen 9"
„Die grave wordt altijd weer reg gemaak, as die re'en
voorbij is, maar det zal nooit anners worre, zoolang hulle
nie zorre nie, dat die water goed afgelei wor. Maar dat
kos banje geld, en dus zal ons nog wel een rukkie geduld
moet he."
Men reed nu Pretoria binnen, volgde de Kerkstraat tot
aan 't Kerkplein, waar reeds verscheidene wagens van Nachtmaalgangers uitgespannen stonden, sloeg rechts de Marktstraat
in, die gevolgd werd tot aan Skinnerstraat, Welke laatste
men volgde tot aan de Andriesstraat. Rechts om gingen de
ossen stapvoets de, in die richting hooger stijgende straat,
op tot aan de plaats, waar vroeger de Kafferkerk der Berlijnsche zending stond. Hier werd links afgeslagen, en nu had
men de Visagiestraat bereikt, waar 't huis van Johanna 's
ouders stond. Niet lang duurde het, of de drijver begon
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weer als gewoonlijk oorverdoovend te schreeuwen en hard
te kiappen met zijn lange zweep. Kanto or trok de ossen
peen en weer, en bracht ze tot stilstaan vlak voor 't huis.
De reizigers klommen af, en begaven zich binnenshuis.
Daar werd de gebruikelijke koffie aangeboden. , de Boer en
zijn vrouw gaven met weinige woorden Tilting aan hunne
waardeering van J oh a n n a 's werk, en vertrokken 0111 op
't Kerkplein te gaan uitspannen, hunne tent daar op te
slaan, en zich er voor de komende dagen in te richten.
J o h ann a bleef den wag en nakijken, totdat hij den hoek
der straat omslaande, aan haar oog werd onttrokken, en
zij gevoelde, dat daarmede deze laatste maanden, die zij
op de „plaats" had doorleefd, tot het verledene behoorden.

GYMNAS1ALE OPVOEDING
DOOR

Prof. K. KUIPE R.

voor een zeker soort toeschouwers worden politieke
en godgeleerde twisten eerst dan recht belangrijk, wanneer
de klimmende hartstocht de strijdenden begint te verblinden, hen op zijpaden voert, hen windmolens voor geharnaste ridders doet aanzien. Maar hoe onderhoudender zulk
een spiegelgevecht door zijne kluchtige vergissingen wordt
voor den „onpartijdige", wien het om 't vechten zelf te
doen is, des te pijnlijker om aan te zien wordt de strijd
voor dengene, wiens levensbelangen of idealen het geldt.
Miskenning is zwaarder te dragen dan eene nederlaag.
In den strijd over de vraag, wat wel de beste voorbereiding voor de Universiteit is, doet reeds lang onderlinge
miskenning haar vernielenden invloed gevoelen, en begint
zich ook de neiging te vertoonen om met kleurige strijdleuzen publiek effect te behalen. Het geeft geen verkwikkenden indruk daarbij schimpwoorden te hooren als eenerzijds „mummifieering van het onderwijs", „verdooving van
den waarnemingszin", „antinationalisme", „paganisme", en
anderzijds: „materializeering onzer knapen", „verlaging van
den geestelijken standaard", „intellectualisme" en wat dies
meer zij. Al moet men nu ook zeer pessimistisch zijn om
te gelooven dat eene zoo gewichtige zaak in het eind door
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de minder of meer handige taktiek in den strijd op bij punten zou kunnen worden beslist, Loch is zeker, zoodra het
er naar toe schijnt te gaan dat in eene materie eenvoudig
bij meerderheid van stemmen beslist wordt, verwarring van
denkbeelden door onjuiste tegenstelling gevaarlijk, en
uitermate licht te vreezen.
Door zulk eene tegenstelling wordt de klassieke opleiding gestempeld als on-modern in een brochure die in de
laatste maanden veel besproken is in onze onderwijskringen.
Prof. H. Burger schrijft de woorden klassiek en modern opgeleiden voor de poort der hoogeschool op het titelblad van een
vlugschrift waarin hij door eene reeks van zorgvuldige statistieken en een overzicht van de buitenlandsche wetgeving het
bewijs wil leveren dat de klassieke opleiding met name voor
onze aanstaande medici en natuurfilosofen niet langer wordt
begeerd. De brochure van mijn geachten ambtgenoot ga
ik hier niet bestrijden. Wel schijnt mij zijn nauwkeurige
arbeid toe, de gewichtigste vraagpunten in de questie onbeslist te laten : ik betwijfel o.a. of zijne getallenlijsten ook
zoozeer „ten gunste" der H. B. S. zouden pleiten indien de
gymnasiale weg niet een jaar langer duurde, en indien bij
het eindexamen der Gymnasia de exacte vakken hare juiste
plaats hadden ik weet niet of bij de colleges der natuur- en
wiskundige faculteiten altijd genoegzaam met de kennis, door
de studenten van beiderlei opleiding meegebracht rekening
wordt gehouden; ik zou willen vragen of de „exacte ontwikkeling" in de latere studiejaren ook nog zooveel beter bij de
„H. B. S.-mannen" dan bij de oud-Gymnasiasten is, enz. enz.
maar niettegenstaande al deze bezwaren schijnt mij B u r g e is hoofdstelling niet voor bestrijding vatbaar. Hij toont
n.l. aan, dat diegenen onder onze artseR die langs den
Latijnvrijen weg de Universiteit zijn binnengetreden even
geleerde, even bekwame, in elk geval even geachte medici
zijn als hun collega's die een gymnasium hebben bezocht,
en dat men aan zulke oud-H. B. scholieren het promotierecht niet behoort te onthouden. Nu inderdaad sinds tal
van jaren onze geneeskundige wetgeving de „Latijn-vrije"
en de klassiek gevormde medici aan de Universiteit den
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zelfden weg doet bewandelen, is ook naar mij n oordeel
gelijkelijk toelaten van beide categorien niet veel anders
dan een eisch van logische consequentie. Maar hiermee is
noch erkend noch betoogd — en evenmin volgt zulks uit
de getallenlijsten van prof. Burger — dat beide wegen,
uit het oogpunt van algemeene ontwikkeling bezien, even
goed zijn, of dat de meerderheid der ouders die hunne
kinderen de H. B. S. lieten volgen, dat om eenige andere
oorzaak dan uit „gepaste zuinigheid" hebben gedaan.
Zullen die ouders met verstand en oordeel kiezen, niet
voor hun zoon „den aanstaanden mathematicus", of den
„toekomstigen arts", maar voor hun zoon dien zij hopen
eens aan de Universiteit te zien, dan is zeer te wenschen
dat zij zich niet door eene antithese als die op Burger's
titelblad laten leiden. Het echt-klassieke is niet anti-modern.
„Geheel buiten de moderne strooming bleef de wetgeving nog alleen in Belgie en in Nederland", zoo besluit
Prof. B. zijn overzicht van de buitenlandsche wetgeving.
Ter geruststelling echter van hen die vreezen ons ook
in deze materie als Chineezen van Europa te zien bespot,
voegt hij er aan toe : „Bij beiden echter staat de herziening
voor de deur."
Wat, met een overgroot deel van zijne vakgenooten,
Dr. Burger van die herziening hoopt, kan voor geen
aandachtig lezer zij ner brochure een geheim blijven, al
onthoudt hij zich van zoo bitse formuleering als eenigen
tijd geleden prof. Bolk gewettigd achtte toen hij zijn
delendum censeo in deze woorden uitsprak : „de medicus
worde zoo spoedig mogelijk onttrokken aan den verderflijken invloed der zgn. klassieke opvoeding". Maar juist
omdat wij Burger's sympathieen duidelijk waarnemen,
stelt het ons te leur, dat hij na zijn zeer inspannend en
tijdroovend onderzoek ons eene principieele uiteenzetting
van zijn standpunt onthoudt. „Ik verbeeld mij niet" —
schrijft hij op zijne slotpagina — „in dit opstel het vraagstuk der klassieke opleiding in zijn opvoedkundig wezen
aan de orde te hebben gesteid." — Maar is dan, zoo zou
ik willen vragen, niet dat „opvoedkundig wezen" in de
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allereerste plaats van belang ? Eischt niet voor de vraag,
hoe wij van onzen jongen een chemicus, een dokter, een
predikant willen maken deze questie bovenal onze ernstige
aandacht, hoe wij van onze kinderen op de beste wijze
goede studenten, bekwaam en geneigd tot waarlijk wetenschappelijk werk, zullen maken I'
Ik noemde prof. Burger's onthouding teleurstellend.
Maar niet zoozeer teleurstellend als verontrustend schijnt
het ons wanneer wij een zorgvuldig onderzoeker als
Burger instemming zien betuigen met de pamflettistische
invectieven van Ostwal d. „Ian hen die meenen dat alle
aanstaande geleerden op eene officieele school naar 44n
model behooren te worden klaargemaakt" beveelt prof. B.
de lezing aan van W i lh e 1 in 0 s t w a 1 d 's „Grosse Manner".
Reeds het noemen van Ostwal d 's naam trekt de pen
van onzen Amsterdamschen hoogleeraar uit haren gewonen
koers van hoffelijkheid oostwaarts, ook ten koste van de
helderheid. Wie zijn die menschen, die meenen dat „aanstaande geleerden" (arme jongens !) zouden kunnen worden
klaar g emaakt?

Maar gesteld eens dat nu werkelijk belangstellenden
na Dr. Burger's brochure 0 stwald 's dikke boek gingen
doorbladeren ? Gesteld eens dat meer en meer de meening
veld won, dat een Gymnasium eene school is waar men
slecht Latijn en zeer weinig Grieksch leert — ten koste
van alle deugdelijke „moderne" opleiding. Hebben wij classici
dan niet den plicht, elk op zijne beurt, en elk naar zijne
bevoegdheid eens onze meening te zeggen I' Mij dunkt van
ja. Ik voor mij althans acht het mijne taak met nadruk
als mijne overtuiging nit te spreken, dat het onderwijs in
het Grieksch tegen alle aanvallen behoort te worden verdedigd als zeer essentieel onderdeel eener heilzame methode
van opleiding voor het universitaire studie-levee.
Wat Ostwald's aanval aangaat, ik vrees inderdaad
dat de lectuur van zijne deels apodictische, deels in reclametoon gestelde aantijgingen voor vele twijfelaars nog gevaarlijker is dan de statistische bestrij ding die feitelijk ten
grondslag ligt aan een betoog als van mij n collega Burge r.
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Niet alle aanvallen zijn in de zelfde mate gevaarlijk.
Wanneer een man als Ostwald zich niet ontziet de onzinnige bewering op papier te zetten dat de studie der oude
talen de jongens stelselmatig opleidt tot lengen en bedrog,
omdat zij zonder misleiding van den leeraar hun moeilijk
werk in die vakken niet zouden kunnen leveren, dan zal
geen Hollandsch vader hem in ernst gelooven : vooreerst
Loch weet ieder dat „smokkelen" op school niet aan bepaalde
vakken, maar aan bepaalde leerlingen, bij bepaalde leeraars,
eigen is, ten tweede kan de melodramatische opgeblazenheid van Ostwald 's frasen slechts achterdocht wekken.
„bass auf solche Weise Liige und Betrug zu einem regelmassigen Bestandtheil des Schulwesens gemacht wird, ist
eine fiirchterliche Tatsache deren grauenhafte Beschaffenheit
dadurch nicht abgeschwacht wird dass sie so verbreitet
ist und so kiihlen Blutes angesehen wird." Zulke woorden
kan een kalm Nederlander niet lezen zonder wantrouwen;
en als hij dan voortlezend hoort „wenn dann der Ringling
mit gebrochenem moralischen. Riickgrat ins Leben hinaustritt," dan zal hij allicht zich verheugen dat de beroemde
chemicus niet de literaire opvoeder of de Duitsche leeraar
van zijn' zoon is en tevens zich wapenen met het noodige
voorbehoud tegenover andere met groote verzekerdheid
voorgedragen anathemata van den Duitschen Griekenhater.
Maar veel ernstiger wordt de zaak als Ostwald en
zijn geestverwanten over den vooruitgang beginnen te
spreken — Fortschritt is het Duitsche woord, dat beter
den stampklank van het onverbiddelijk voorwaarts marscheerende „Heer von Denkern und Forschern" weergeeft.
Fortschritt bestaat framers alleen op het gebied der physische
en physiologische wetenschappen ! — Hoe zal dus de vader,
die zijn kind het allerbeste kan en wil geven, den jongen
„aanstaanden geleerde" veroordeelen tot het humanistisch
onderwijs dat volgens Ostwald 's besliste verklaring de
kostbaarste kiemen in zijnen geest zal doen verstikken,
hem de vatbaarheid tot het vormen van een zelfstan.dig
oordeel ontnemen zal, hem nooit „fysisch" of „mathem.a-
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tisch" zal leeren denken ? Misschien bekeert Ostwald
door zij ne heftige, parqdige wijze van zeggen zulk eenen
vader niet geheel — maar . . . Prof. Burger heeft hem
dat boek met instemming genoemd en ook elders is hem
herhaaldelijk verzekerd, dat zelfs voor literaire ontwikkeling de klassieke opleiding Naar tijd heeft gehad, daar
deze immers — 't is bekend genoeg — in den beschavingstoestand van een klein yolk, dat bijna vijfent-vvintig
eeuwen geleden bloeide, het „model" ziet, waarnaar onze
opvoeding moet streven, zij het dan ook dat zij dit ideaal
niet anders dan van verre kan navolgen.
Gaandeweg is het zoover gekomen dat de „openbare
meening" in de bovengenoemde bewoordingen het ideaal
door de voorstanders der klassieke opleiding nagestreefd
formuleert. Nu is reeds op zich zelf verdediging onzer
wenschen moeilijk, wanneer onze tegenstanders ten einde
die te bestrijden ze opzettelijk misverstaan. Maar nog veel
bezwaarlijker wordt onze taak zoodra men ons een rij van
niet „klassiek" opgeleide landgenooten voor de oogen voorbij
voert, leden der Koninklijke Akademie (zooveel %), Hoogleeraren in verschillende faculteiten (zooveel %), Ministers,
Kamerleden (niet weinigen ten honderd) en dan ons de
vraag stelt : zijn dan deze uitnemenden onder ons niet beschaafd ? Wie zal het wagen de vraag te beantwoorden,
of wellicht de antiklassieke ontwikkeling van een belangrijk deel onzer meest eminence physici, physiologen en
medici naast de groote voordeelen die zij naar hun eigen
onwraakbaar getuigenis aan hunne vakstudie heeft gebracht,
op de geestelijke ontwikkeling hunner volgelingen een
minder gunstigen, al te eenzijdigen invloed kan hebben
gehad ? Reeds het aanroeren van zulke vragen toont aan,
hoe delicaat hare beantwoording is, en hoe groot aan beide
zij den het gevaar voor zelfverblinding ! Ook brengt men
aldus de vraag op een ander terrein. Want eigenlijk stelt
men door deze percentberekening de questie anders. Het
is alsof men vraagt : „Hoe komt men het verst ?" En niet
met het oog op de meest eminenten onder ons, die langs
elken weg den top bereiken, maar met het oog op ons
O. E. X 4
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alien, normaal begaafden, beteekent dat : Hoe komt men het
verst in den struggle for life?
Dit is een oeconomische vraag, en niemand is wellicht minder bevoegd dan ik om daarin een woord mee te
spreken. Toch koos ik de uitdrukking zelve opzettelijk, omdat zij — in anderen zin dan gewoonlijk opgevat — zoo
volkomen duidelijk maakt, wat mijns bedunkens het voornaamste doel moet zijn van ons voorbereidend hooger
onderwijs. Tot een struggle for Life moet inderdaad het
gymnasium onze kinderen stalen, maar tot een anderen dan
den oeconomischen strijd. Geene opleiding is deugdelijk,
welke niet naast — en door — de positieve kennis die zij
den leerling geeft, die geestesfaculteiten tracht te ontwikkelen welke hem dringen om worstelend te komen tot
levensbesef: het leven te doorgronden, mocht het zijn als
een van God gegeven schat, in ieder geval als een rijk en
veelzij dig organisme. En naarmate ieder onzer leervakken,
gedoceerd met ernst en eenvoud, maar bezield door de
rijpe kennis van den onderwijzer, daartoe kan meewerken,
noemen wij dat vak propaedeutisch. Propaedeutisch nu
wil ons gymnasiaal onderwijs zijn, d.i. het wil niet, ten
koste der opvoeding, meewerken tot snel bijbrengen van
vakkennis, opdat elk onzer kinderen zoo spoedig mogelijk
zich zal kunnen wijden aan die wetenschap waartoe zijn
aanleg of de praktische eisch van zijn toekomstig bestaan
hem roept ; tot al te hoogen prijs zouden door zulk eene
opleiding de voordeelen der carriere gekocht zijn! Voorts
kan ons algemeen onderwijsprogram niet worden vastgesteld met het oog op die uitzonderingsgevallen Naar de
geniale aanleg van enkele bijzonder begaafden vrijstelling
komt vragen van datgene wat dien zeldzamen geestesaanleg zou binden of verlammen. Onze taak is, zorgvuldig te
zoeken naar eene methode van opvoeding, die, geleidldoor
de vaste overtuiging dat onderricht educatie is, hare roeping
acht knapen tot mannen te maken, hun geest te ontwikkelen tot waarnemen, waardeeren en denken, hun oog en
oor te openen voor de schoonheid, hun geest voor de
waarheid, in hen te kweeken zin voor zelfstandigheid en
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eerbied voor den arbeid van hen op wier schouders wij
staan.
Geeft ons Gymnasium die educatie ? — Spreken wij
thans niet van hetgeen waarin wij zelven als onderwijzers
te kort schieten, maar vragen wij eens : kan het Gymnasium
dit geven ? — Nooit heeft onze wetgever met zoo goede
bedoelingen z66veel kwaad aan eene zaak die hij behartigde
gedaan, als Coen hij aan de beide klassieke talen een zoo
overweldigend aantal lesuren toekende. Noch voor de
sympathie jegens die vakken, noch voor hunne methode
van onderwijs is die regeling heilzaam gebleken, en het
ernstigste gevolg er van is geweest dat de leervakken die
ruime natuurkundige ontwikkeling beoogden, daarvoor tot
niet onredelijke verbittering onzer physische en medische
autoriteiten, min of meer in den hoek zijn gedrukt. Nauwlijks minder erg is het, dat tengevolge van de achteruitstelling onzer moderne taal- en literatuurstudie in het
academisch onderwijs, de Gymnasia verstoken blijven van
universitair ontwikkelde docenten in het Fransch, Duitsch
en Engelsch, terwijl voorts de onpraktische overdrijving
van het specialiteiten-stelsel zoo goed als geheel den weg
afsnijdt voor een der uitnemendste . opvoedingsmethoden :
veredeling van den smaak en verscherping van het oordeel
door vergelijking. Ten slotte moet ieder erkennen dat
door den vereenigden invloed dezer belemmerende oorzaken
de voor het hooge doel der gymnasiale opvoeding onmisbare samenwerking vaak achterwege blijft.
Wellicht is het voor een deel aan deze fouten te
wijten dat het Gymnasium zich, naar het getuigenis van
prof. Burger, „niet bemind heeft weten te maken". Of
ooit — zelfs bij eene herziening van de gymnasiale organisatie — die school zich de verspeelde genegenheid van de
mannen der exacte wetenschappen weer zal kunnen verwerven P Volgens O s t w a l d is reeds daarom de literatuurstudie geen wetenschap, omdat zij niet vermag „das
profezeien zu ermOglichen", welk voorrecht aan de natuurwetenschap verblijft. Ostwald 's verdict ontheft mij,
literator, van het uitspreken eener profetie. Wat ik echter
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hoop, kan geen geheim zijn, al ontveins ook ik mij niet,
dat onder mijne geestverwanten het optimisme daalt. Inderdaad, indien onder de Gymnasium-docenten eene stemming
werd uitgeschreven, dan zou het te bezien staan, of zelfs
het Latijn in de opleiding voor de Universiteit zijne eereplaats zou blijven behouden. En het Grieksch ?. . . Ja, het
Grieksch !
„Laat ons het Grieksch facultatief stellen" zeggen de
vredestichters, die voor het Latijn „op praktische gronden"
met eenig succes behoud hebben gepleit. Nu geloof ik vast
en zeker dat in zulke gevallen facultatiefstelling terechtstelling is, gelijkstaande met doodvonnis en bovendien
onverdedigbaar omdat zij de beslissing uit de handen van
deskundigen overdraagt in de handen van meerendeels
onbevoegden. Ik sta in die vrees niet alleen, doch weinigen
hebben haar zoo duidelijk en zoo krachtig uitgesproken als
de Dublinsche hoogleeraar Maha ffy. „The day will
come shortly — zoo zegt hij -- when the same attack
will be directed against the second „dead language" as
they call it, and we shall be expected to throw out another
member of our spiritual family to the wolves."
Het is niet alleen om de iersche zeggenskracht der
zinsnede dat ik hier van prof. Mahaffy 's woorden melding mask, doch ook om het in verband met den gang der
„openbare meening" niet onmerkwaardige feit dat de woorden
zijn ontleend aan eene serie Lowell- Lectures door hem
in den winter van 1908—'9 te Boston gehouden. Spreker,
gehoor, en wijze van behandeling verdienen hier gelijkelijk
ooze aandacht. Het gehoor, omdat het verrassend is te
constateeren, dat men in het „vooruitstrevend" Amerika
geenszins overal is ingenomen met de alleenheerschappij
der natuurwetenschappen, en een talrijk publiek in eene
reeks van avonden met aanhoudende belangstelling Mahaffy ' s zeer gedocumenteerd antwoord heeft aangehoord op
de vraag : „what have the Greeks done for modern civilisation".
De spreker, bij ons classici een hoogst sympathiek en geeerbiedigd onderzoeker, en ook in den ruimeren kring van
beschaafde lezers door zijne talrijke werken over Grieksche
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literatuur bemind en gevierd, treft ons tegenover de twijfelaars en de tegenstanders door zijn ruiterlijk en overtuigd
kleur bekennen. „Aristocratische stand-aanmatiging" vreezen
Ostwald 's partijgenooten van de „mittelalterliche- Beschaffenheit" der klassiek-philologische beschaving standsgevoel hoopt M a h a ffy van haar. „Bravo", zoo roept hij
zijnen Amerikaanschen hoorders toe, „bravo, dat gij niet
meer tevreden zijt met „a hurried education planned for
practical life" en niet toelaat, dat die de plaats inneemt
van the old liberal education intended to breed gentlemen.
Maar niet minder dan spreker en publiek verdient de
wijze waarop het onderwerp is behandeld onze opmerkzaamheid. De historische beschouwing der Helleensche cultuur
mope dikwijls aan het woord zijn geweest, in een boek als
dat van M a h a ffy blijkt opnieuw, dat het met echte kunst
gaat als met de natuur zelve : wie haar beschrijft maakt
door zij ne eigene persoonlijkheid het oude weer nieuw.
In dien zin is Mahaffy een ideaal „praeceptor", en
zijn boek een uitermate instru.ctief werk. Zijn antwoord
op de vraag in den titel van zijn geschrift gesteld is, zooals
dat behoort to zijn, een getuigenis van persoonlijk leven.
De sporen van den Griekschen geeft in de veel vertakte
cultuur onzer moderne literatuur en kunst, wetenschap en
religie nagaande heeft hij nat-uurlijk in de eerste plaats
aan Engelschen gedacht. Maar ook anderen lezers brengt
de geestige en veelzijdige schrijver rijke stof tot nadenken.
Tegenover de gedachteloos herhaalde oordeelvellingen van
O s t w a l d 's partijgenooten, die meenen dat thans de
moderne cultuur van de antieken zooveel als haar dienstig
was reeds lang in zich geeft opgenomen en dat alzoo het
telkens weer terugkeeren tot die geprezen oudheid feitelijk
tijdverspilling is, verdient dit boek vol frisch en persoonlijk
leven ernstige aandacht. Maar men moet het zelf lezen,
en geheel lezen. In veler handen wenschen wij deze Lectures
en bovenal in de handen van diegenen onzer tijdgenooten,
die met zooveel rustige tevredenheid verklaren dat zij zelf
nooit een klassieke opleiding hebben genoten, en dat geniis
inderdaad nooit hebben gevoeld.
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Een referaat kan de pittige frischheid en den leerrijken
inhoud van Maha ffy 's werk niet voldoende doen kennen.
Om een referaat trouwens is het mij thans niet te doen.
Ik wenschte alleen met erkentelijkheid het boek te noemen,
welks overtuigende zeggenskracht mij heeft gedrongen den
schroom te overwinnen die ieder onzer bevangt, wanneer
hij gaat pleiten in zijn eigene zaak.
Het geldt hier niet een academisch debat over de vraag
wat vooruitgang is, en wat cultuur. Zonder ten opzichte van
die fundamenteele vraag te herhalen of te bestrijden wat door
anderen is gezegd, wil ik thans als leeraar en beoefenaar
van het Grieksch, op grond van eigene ervaring in korte
trekken aangeven waarom ik meen dat het Grieksch in de
opleiding onzer aanstaande academie-burgers zijne plaats
moet behouden. Reeds uit betgeen ik hierboven zeide kan
genoegzaam blijken, maar toch wil ik het hier herhalen,
dat bij dien eisch twee voorwaarden door mij worden gesteld.
Als overtuigd leerling van Plato erken ik geen literaire
opleiding als heilzaam, tenzij deze hand in hand ga met
eene mathematische verstandsontwikkeling, gelijk ik ook
iedere methode van onderwijs den aanspraak op den naam
van propaedeuse onvoorwaardelijk ontzeg, die niet naast
het onderricht in de exacte wetenschappen zorg draagt voor
werkelijke inwijding in de geestelijke atmosfeer der cultuurhistorische en literaire voorbereidingsstudie. En mij ne tweede
voorwaarde is deze : nooit mag onze eigene, door intiemere
kennismaking stijgende bewondering voor de gewrochten
der oudheid dien vorm van exclusieve verheerlijking aannemen, dat wij doctrinair en apodictisch — en geheel in
strijd met den ruimen geest van de Helleensche oudheid
onzen leerling de schoonheid der Grieksche wereld als onovertroffen voorstellen. Dat zou bovendien niet baten. Alleen
indien leeraren, zelf aanhoudend ons blijven stollen
onder de bezielende leiding der klassieken en zelf, overtuigd
dat ons kennen ten deele is, voortgaan dieper in die
oudheid door te dringen, maar tevens — het hoofddoel
nooit vergetend — het oog geopend houden voor de cultuur-

GYMNASIALE OPVOEDING.

55

ontwikkeling van onzen eigenen tijd, alleen dan zullen wij
het vertrouwen van onze leerlingen winnen en zullen zij ons
gelooven wanneer wij tot hen spreken van de genialiteit
der Grieken.
Om die genialiteit is het ons te doen. Genialiteit is
eene eigenschap even verrassend en onverklaarbaar bij
volken als bij menschen. Haar voornaamste keninerk is
de oorspronkelijkheid, die zich echter in de geschiedenis
van een yolk op andere wij ze openbaart, dan in het leven
der individuen. De waarheid, de schoonheid, de goddelijkheid manifesteeren zich voor ons stervelingen niet
dan gedeeltelijk, en ook niet steeds geleidelijk. Geniaal
mag een yolk dan ook heeten wanneer zijn dichters,
kunstenaars en denkers boven anderen hebben vermocht in
nieuwe eigene vorinen de nu hier dan daar elders geopenbaarde wijsheid te grijpen. Dit is de Helleensche oorspronkelijkheid, die het van elders ontvangene herscheppend
steeds in nieuwe beddingen den stroom van het zoekend
weten heeft geleid. In die hooge atmosfeer willen wij
dat onze knapen een tijdlang zullen ademhalen.
Maar de Olympus is niet met een sneltrein te bereiken.
De hooge waarde der antiek-Helleensche cultuur kan men
niet dan door langzame inspanning leeren beseffen. Niet door
vluchtige lezing van compendia over wereldliteratuur, niet
door het nagaan van haren weerschijn in de nieuwe letterkunde, niet door de beschouwing haren kunst „voor Welke
geen Grieksch noodig is" en in ieder geval zeer zeker niet
door vertaling en. 't Vertalen zelf is ongetwijfeld een van de
uitnemendste middelen om door te dringen in den geest van
het oorspronkelijke werk — maar dan moet men het zelf
doen. Ook de vergelijking eener goede overzetting met het
origineel biedt eene methode van studie aan die bij ons
gymnasiaal onderwijs goede diensten zou kunnen bewijzen.
Vergelijking is in waarheid een van de bijzondere voorrechten der Grieksch-Latijnsche school. Niemand, die ooit
met zijne leerlingen en Homerus en V ergilius gelezen
heeft, zal, indien hij althans zelf den zin bezit om naast
de elementaire kracht van den Griekschen dichter de diep-
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gaande verfijning van 0 et a vianu s' door en door beschaafden tijdgenoot te verstaan, kunnen ontkennen dat
die uren van zijn onderwijs voor hem zelf en voor zij ne
leerlingen rijk zijn geweest aan eene verfrisschende suggestie
zooals die van een goed onderwijs-uur niet alleen op onze
jongens, maar ook op ons zelf uitgaat. Hoe werd ons vergelijken een letterkundig wegen en smaken ! Hoe zagen wij
in de overzetting der Aenels de homerische vergelijking
wisselen in kleur ! Verminderde zij in schoonheid ? Of werd
zij dieper, rijker, geacheveerder? De twist zelve over de
betrekkelijke waarde der oorspronkelijke schildering met
haar breede kleurstrepen en de fijn afgewerkte camee
der Latijnsche copie was ons een nieuw genot. Maar dan
vooral vonden wij gelegenheid onze leerlingen te doen
instemmen in onze verzekering, dat men geen Ho merus,
noch ook een V er gilius leert kennen uit een „goede
vertaling". Goede vertalingen, bestaan. die ? Is er eenige
overzetting van een Grieksch werk aan te wijzen, die —
zelfs met opoffering van haar eigen, toch onontbeerlijk,
nationaal karakter, — den geheimzinnigen band tusschen
vorm en inhoud heeft kunnen bewaren, die het eigenlijke
wezen vormt van elk literair werk ? Of is eene overzetting
van een Grieksch werk ooit bij ons in eenige mate populair
geworden ? Tenzij men het Nieuwe Testament noeme, dat
om geheel andere oorzaken voor ieder onzer, hoe vertrouwd
hij met het Grieksch moge zijn, ontroerender, aangrijpender
en troostender lectuur is in de Statenvertaling dan in den
oorspronkelijken tekst.
Zoo is het dan, wil men de Grieksche literatuur juist
blijven waardeeren, noodig Grieksch te leeren. Maar niet
met dat doel alleen onderwijzen wij onze Gymnasiasten in
de oude talen. Ik ben het dan ook niet eens met Mahaffy,
die uitsluitend of althans bijna uitsluitend met dat doel
voor oogen zegt : „it must be made a human and lively
study, taught like a modern language". Het onderricht toch
in de moderne en in de antieke talen heeft dit groote onderscheid, dat bij de eerste het hoofddoel praktisch is : men
wil de taal leeren spreken, en begrijpen wat er in geschreven
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is, men wil, zoo mogelijk Fransch, Engelsch, Duitsch
verstaan „zooals men zijn Nederlandsch verstaat". Maar
in de klassieke talen is het doel tweeledig. Naast het
verstaanbaar waken van de schrijvers het inzicht in de taal
zelve. De eenvoudige middelen der woord-anatomie en der
zinsontleding, de meer gecompliceerde instrumenten van
tijd- en wijs-keuze, de levendige voorbeelden van woordschikking en synonymiek Brij pen wij pier aan als kostbare
leerstof. Liefst doen wij dit in geregelde vergelijking van
de beide oude talen. : de kleurige Grieksche, levendig door
haren woordenrijkdom, haar lenige woordcompositie en
haar rijk orgaan voor modusformatie, naast de Latijnsche,
onverbidlijk in hare logica en scherp in juridische nuanceering harer zin-complexen. En zoo toonen wij onzen
leerlingen het organisme der levende taal, want doode talen
zijn er niet ! — Dit is elementair onderricht — niet slechts
omdat het zich met de elementen bezig houdt — maar het
stelt aan leeraar en leerling strenge, en daardoor heilzame
eischen. Aan den leeraar den eisch, dat hij door eigen
dieper gaande studie zich bewust geworden van de physiologische wetten der phonetiek, zoowel als van de psychologische der grammatica en der stijlleer, de verworven geleerdheid vertale in de schooltaal, zoodat ze eenvoudig -worde
zonder haar kracht to verliezen, aan den leerling dat hij
ook op dit terrein geloove 't geen hij niet ziet, op grond
van 't geloofwaardige van wat hij ziet, en bovendien eens
Yooral aanneme dat een paar stevig ingestampte Grieksche
„paradigmata" hem een voedsel ineegeven, dienstig voor een
geheelen gymnasiumtijd.
Het is een niet gering voordeel dat dit zuiver taalkundig onderwijs, van hetwelk geen enkel deskundige zal
beweren dat het evengoed in een moderne taal zou kunnen
geschieden, staat aan den aanvang der Grieksche opleiding,
dus in dien tijd waarin het geheugen, ons kostelijke, veel
gesmade, en ten gunste van het „gezond verstand" zoo
onnoozel achteruitgeschoven receptaculum van vele eerst
later volkomen bruikbare kennis, de trouwe bondgenoot
onzer leerlingen is. Maar aan het taalonderricht knoopt
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zich de stijlleer vast. Moge zij ook in het klassieke onderwijs zeer terecht alleen eene plaats vinden in verband met
de lectuur der auteurs — tot Welke ik zoo aanstonds hoop
te komen. — zij bekleedt toch in het program dat wij,
leeraars ons zelven voorleggen een niet onbelangrijke
positie. Het is, helaas, noodig hierbij met eenigen nadruk
de verklaring of te leggen, dat wij niet bedoelen onze
knapen en meisjes den stijl der „doode" Grieken en
Romeinen te leeren, maar hopen mee te werken om hun
een eigen stijl te geven. Mij schijnt het niet voor bestrijding
vatbaar dat de verslapping en verbastering die de stijl der
„gewone beschaafden" en ook van ons, „geleerden", in onze
dagen ondergaat nog aan andere oorzaken is toe te schrijven
dan alleen aan omen haast, onzen handelsijver, ons achteloos
overnemen van woord- en zinswendingen bij Duitschers
gehoord, of gelezen bij Franschen. De achteruitgang van
ons geschreven Nederlandsch — gezwegen nog van de
onrustige en eigenwijs persoonlijke praestaties door vele
„literaire artiesten" op de markt „geworpen" — ontstaat
in.i. ook door onwetendheid. Die schrijver zal niet veel
vermogen, die vergeet dat de taal een zeer fijn besnaard
instrument is, dat geenszins aan den eersten den besten
als door intuitie zijne geheimste krachten verraadt. De
levende taal is oud, doch vernieuwt zich steeds weer, en
hij zal haren wonderlijken rijkdom het best verstaan, en
ook zelf het best leeren gebruiken, die in plaats van te
meenen dat de kunstenaar de gave der spraak zoo op eens
en onmiddellijk van de muze ontvangt, begrijpt dat men
om Naar te kennen hare levensgeschiedenis kennen moet.
En daarom is het een dankbare en vruchtbare taak, aan
onze gymnasiasten eerbied te leeren voor de taal, oud en
onverouderd, hun te mogen toonen, wat de taal, de taal
van Hellas, van Rome, voora] ook van Nederland vermag
in de honderderlei schakeeringen harer klanken, in de
wisselende ineenvoeging harer zinswendingen, hen te doen
hooren hoe men den storm der hartstochten kan doen gieren
door hare woordenrijen, wat den statigen gang der prediking kenmerkt, hoe vleiend de liefde zingt, hoe snerpend
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de kreet is van het berouw. En ook voor dit deel van het
onderwijs ligt eene bijzondere kracht in de klassieke,
bepaaldelijk de Grieksche auteurs.
De zekerheid, dat ik een hachlijk werk ga ondernemen,
wanneer ik tracht in zeer enkele bladzijden de uitnemende
geschiktheid der klassiek-grieksche literatuur voor onze
propaedeutische opvoeding in het licht te stellen — een
zaak waaraan boeken na boeken zijn gewijd ! — ontslaat
mij niet van de verplichting daarop met vollen nadruk te
wijzen. Maar dat hiertoe in dit artikel aphoristische kortheid noodig is, begrijp ik volkomen.
Een sterk sprekende eigenschap van de Grieksche
literatuur, tevens eene waardoor zij zich gereedelijk leent
tot ontwikkeling van dat letterkundig waarnemingsvermogen
dat voor ons een van de waarborgen is van een arbeidzaam
en gezond geestelijk leven, is de nat-uurlijke geleidelijkheid
met Welke zich in Karen bloei de verschillende openbaringsvormen uit elkander ontwikkelen, en daarnaast de treffende
wij ze waarop zij in hare achtereenvolgende stadien zich
aanpast aan het waardeeringsvermogen dergenen tot wie
ons onderwijs haar brengt. Wanneer de dikwijis moeilijke
en niet zelden dor-schijnende voorbereidingsjaren zijn doorgemaakt, wanneer wij er in geslaagd zijn Xenophon 's
boekje iets van zijne aantrekkelijkheid ook voor knapen
te doen behouden en Lysia s' weergaloozen eenvoud door
hen die nog in lang gees mannen zijn te doen waardeeren,
dan is de ti.jd daar, waarop wij lang hebben gewacht.
Als Homerus wordt opengeslagen gaat het voile daglicht
op. Itijk als de honderdkleurige eilanden-zee vertoont zich
daar terstond de wisselende voortbrengingskracht van den
Griekschen geest, doorzichtig als de Grieksche 1-ucht is de
Homerische taal, onuitputtelijk als de vergezichten van de
Archipel is de scheppende verbeelding van dezen verhaler. —
Is het niet een onwaardeerbaar voorrecht, met Ilias en
Odyssee in de hand aan jonge, belangstellende hoorders te
kunnen toonen, wat een Epos is, hen te doen zien, hoe de
krachtige voortbrengingsdrang van verschillende stammen
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hier hun natuurverbeelding, hun geloof, hun geschiedenis
doet kristalliseeren om die eerie sage van Ilias' val, hoe
straks de geniale greep van eenen dichter nit dien bruisenden mythenvloed de gestalten oproept, die karakters
worden, en straks door zijn eene scheppingsdaad onsterflijk
zullen zijn : Achilles den onverzoenlijke, Agamemnon
den eigenlievende, den zachtzinnigen. Priam o s, en H el e n e
die eeuwig bekoren zal ? Zeker, Odysseus is een
aartsbedrieger, en het is zeer waarschijnlijk dat een gesprek
met de trouwe Penelope ons spoedig zou vervelen. Maar
men vergete Loch nooit, dat de lectuur van H o m e r u s
propaedeuse is ! Zal ooit iemand Milton z(56 hoog waardeeren als hij die in zijn jeugd met Ho merus is vertrouwd geweest ?
Hoe duidelijk en klaar laat zich de ontwikkeling van
drama en historie uit dezen epischen bodem waarnemen ! —
Leeft niet reeds in den twist tusschen. Agamemnon en
Achilles het drama ? Of wat is tragischer dan de figuur
van den grooten Achilles zelven, veroordeeld tot een
leven welks inhoud ach zoo kort alleen de wrokkende
haat en de wreede wraak is ? — Maar aan het gymnasiale
onderwijs is het vergund, ook in duidelijker vorm den
oorsprong te doen kennen van die zuiver Helleensche
wellicht meesterlijkste literaire menschenschepping : de
tragedie. Den classicus blijft het onschatbaar voorrecht
gegeven zijne hoorders te voeren langs de wegen eerst van
de eenvoudige Dionysische vertooningen, dan op de ernstiger
Paden waar godsdienstig peinzen den machtigen Aeschylus
deed wandelen en na zulk eene voorbereiding zich met
hen neder te zetten tot de lectuur van Sophocle s'
Oedipus en Antigone.
Ik vergeet, dit nederschrijvende niet, dat ons gymnasiale program, en de eisch van het heillooze Staatsexamen
onze aanstaande medici niet zoover behoeft te brengen.
Maar onmogelijk is het daaroru. niet. Wie de proef wil
nemen, als academisch docent, hoever hier de belangstelling der B-studenten gaat, kondige slechts een college aan,
waarop hij zonder veel eigen geleerdheid den Oedipus of
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de Antigone voorleze en vertale. Aan toehoorders nit
de medische en physische faculteit zal het hem niet ontbreken.
Den invloed van zorgvuldig voorbereide lectuur der
Grieksche tragedie op de geestesontwikkeling volkomen
juist te bepalen, is moeilijk. Vorm en inhoud hebben hier
beide beteekenis. De vorm omdat de taal van den dramatischen dialoog, in de wisseling der uitgedrukte affecten de
gansche toonschaal van het Attische idioom doorloopend,
de geestelijke fijngevoeligheid van den aandachtigen hoorder op zoo uitnemende wijze oefent, de vorm ook omdat
in den wonderbaren overgang der gesprokene taal tot de
gezongene, de lyriek der koorgezangen oog en oor roept
tot het naspeuren en navolgen van de stoutste grepen der
in enthousiasme opstijgende, in verslagenheid neerzinkende
dichterziel, de vorm eindelijk omdat hier scherper en toch
ruimer dan ooit later, de vraag onder het lezen wordt geformuleerd, wat allegoric, wat beeldspraak, bovenal wat
mythologie vermag.
Alleen wie van meening is dat het beter is de oogen
onzer kinderen niet te openen voor „de logenwereld der
poezie" kan de uren, aan zulk een wikken en wegen van
dichtertaal besteed, verloren tijd noemen. Ik voor mij ben
van meening dat vooral voor hen, die door hunne latere
studie bijna uitsluitend tot de exacte wetenschappen zullen
worden gevoerd, bovenal deze oefening noodig is die de
verscherping van hun faculteit tot poezie-waardeering en de
verfijning van hun gehoor ook voor de moderne dichtkunst
beoogt en ten deele bereikt.
Maar in dien — bij iedere overzetting gekrenkten,
geschonden, soms verbrijzelden — vorm geeft ons de Grieksche literatuur den dramatischen inhoud. Zou het zijn,
omdat hier de Helleensche geest zijn meest oorspronkelijke
schepping bewaart, dat de tegenstanders tegen het klassieke onderwijs hier het felst strijden? Een gansche reeks
van misvattingen verspert hier den weg tot verzoening.
Men beweert dat wij het Grieksche drama voor onze lezers
verklaren als het tot heden onovertroffen model, dat door
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Aristoteles een wet is geschreven waaraan iedere tragedie
moet gehoorzamen , dat wij doceeren : „dit is het tragische
— onveranderlijk voor eeuwig — wat Sophocles als
tragisch heeft erkend", erger nog, dat wij de uren aan
de literaire opvoeding gegund verspillen, wanneer wij
onze leerlingen bezighouden met Sophocles in plaats
van hen Shakespeare te doen verstaan. Immers, de
moderne dichters staan „zooveel nader bij ons"; hen begrijpen wij dus zooveel gemakkelijker !
Deze laatste opmerking is even onjuist als zij frequent
is. Bepaaldelijk voor onze gymnasiasten heeft het antieke
gemoedsleven zooals zich dat in de poezie weerspiegelt
door den betrekkelijken eenvoud Naar psychologie eene
verstaanbaarheid die aan de moderne ontbreekt. De vraag,
wie hooger staat, Shakespeare of Sophocles, kan
hier — als voor ons betoog onbelangrijk — ter zij de blijven :
hier komt het er op aan te erkennen dat de tragiek eener
Electra verstaanbaarder en ondanks de aan onze opvattingen
geheel vreemde leer van de noodwendigheid der bloedwraak
aangrijpender is voor jonge hoorders, dan de diepgaande
psychologie van Shakespeare in de roerende ontwikkeling van Hamlets tweestrijd. Evenzoo A n t i g o n e. De
eisch, dien Antigone zichzelve stelt ligt zeker ver of van
elken modernen lezer ! Toch verstaat een jong, nobeldenkend
leerling onzer Gymnasien dien eisch beter dan hij de levensontleding van Hamlet verstaat. Maar hij die Antigone
eens in eerbiedige deernis op haren doodsweg heeft vergezeld, zal dieper worden getroffen door de tragische smart
zooals het moderne drama die heeft verstaan. Het zou een
lichtzinnig spel met onze kostbaarste schatten zijn den
Oedipus Colon8us te verzaken omdat wij immers een
King Lear bezitten, of Prometheus te vergeten nit
dankbaarheid voor het bezit van onzen Lucife r. LadyMacb e t h is op andere wij ze aangrijpend dan de ijzingwekkende Klytaemestra, maar de eene kan de andere niet
vervangen. Tenzij dus worde aangetoond dat opvoeding tot
verstand der tragiek, d.w.z. tot eerbied voor de smart, de
onafscheidelijke en onmisbare gezellin van ons menschelijk
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leven, niet behoort een deel uit te maken van de hoogere
opleiding onzer jengd, zal men wel doen onze meisjes en
knapen tot het begrip der moderne tragedie in te leiden
door de school der antieken.
Op andere wij ze dan de tragedie, ziet de belangstellende beoefenaar der grieksche letterkunde uit de epische
verhalen de Historie ontspruiten. Andere faculteiten van
den jongen geest hoopt de onderwijzer daarbij te doen
ontwaken. Is niet reeds het waarnemen van de geboorte
van het proza eene verrassing voor hem Wiens nil mirari
hem gewend had, althans het proza als iets „gegevens" te
beschouwen I' — Noch veel tijd noch bijzondere geleerdheid
is er noodig om hier te gelijker tijd een beeld te geven van
den Helleenschen weetlust, ontwakend tot waren navorschersdrang, en van de bewuste keuze der prozakunst naast de
oudere poetische vormen. Studie van vorm en van inhoud
gaan ook hier hand in hand. De eerste toont ons, hoe in
het Oosten de jonge historiografie zelfbewust zich ging
bedienen van een vrije, kleurige, romantische en nog eng
aan de poetische taal verknochte prozadictie, terwiji in het
Westen de ontwakende rhetoriek voor dien zelfden prozavorm nieuwe wetten en nieuwe middelen ontdekte, die hare
dictie moesten maken tot iets anders dan een voertuig
alleen der gedachte, tot een bekoringsmiddel om haar zelfs
wil, tot een overredingsmiddel tevens . . . „Maar ligt niet
daar" — zoo valt men mij wellicht in de rede — „een
van de allergrootste gevaren uwer klassieke literaire opleiding ? Is dat niet joist het gevreesde, het verwerpelijke
classicisme, dat ons wil dwingen te gelooven aan regels
en wetten op het gebied van den stij1 ?" Het gevaar is
niet hersenschimmig. Meesleepend als zelfs voor ons nog
en de hartstochtelijke taal van Demosthenes' kransrede
en de sonore peroratie van Cicero's Catilinaria is, erkennen wij dat gehoorzaamheid aan de wetten der oude
rhetoriek, te consequent toegepast, onze leerlingen een
hachelijk spel met de kostbare gave der oorspronkelijkheid
zou kunnen doen drijven. Maar Loch, M a h a ffy zegt het
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schoon en joist : the tendency in the Greek mind to submit every thing to law and training, to turn every kind
of human work into an art, was so strong, that no form
of prosawriting escaped this schooling, and all of it shows
a strictness of rhetorical form, which seems, at first study
of it, artificial, until we come to learn that the highest
products of human art are not spontaneous, but the result
of careful reflection." Ook hier dus brengt het Grieksch
onzen leerlingen naast den schat harer literaire schoonheid
deze les dat de literatuur niet is de spontane citing van
persoonlijk affect, Welke die middelen van taal en rhythmus
kiest die Naar toevallig in den weg komen, doch de door
strenge oefening gekozen stijl, die, zich bewust dat hij
herschept het geschapene, de nieuwheid kweekt uit den
eerbied voor het oude.
Maar gaat van de lectuur der redenaars kracht uit tot
vorming van stijlbegrip en dictie, de historiografie, ontwakend bij gl e r o do tus, tot voiwassen kracht gerijpt in
Thucydide s, gunt onzen leerlingen een blik op de eerste
ontwikkeling van het wetenschappelijk navorschen. Het
is moeilijk te begrijpen, hoe iemand die uit eigen studie
de gratie, de verbeeldingskracht, den navorschenden weetlust van den Vader der historie kent, niet zou inzien dat
voor zijn zoon de inleiding in het voor elkeen onmisbare
gebied der geschiedenis-wetenschap niet licht beter of
suggestiever kan geschieden dan door de lectuur van
Herodotus.
Doch na Herodotus willen wij voor de inspannende
studie van Thucydides eenigen tijd vragen , met onze
leerlingen willen wij zien, hoe in die „Historie van den
Peloponnesischen oorlog" het eerst Geschiedenis wordt
geschreven in den modernen trant, hoe hier het eerst de
vraag naar de beteekenis der historische waarheid scherp
is gesteld, hoe in het kort hier voor het eerst de wetenschappelijke eisch voorop geplaatst is : rerum dign,oscere causas.
En Plutarchus? — Maar ik heb mij zelven beloofd
geen panegyricus te schrijven. Ik wil niet in schrijver na
schrijver aantoonen wat de Grieken — mits in het Grieksch
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gelezen kunnen doen voor de beschaving onzer knapen
en meisjes. Ook wil ik niet, ais in haastige reclame, er
op wijzen dat niemand ten voile de Grieksche Kunst kan
begrijpen, die de Grieken niet kent. — Maar voor 44nen
man moet ik nog aandacht vragen, voor Plat o. Er zullen
niet vele leeraars zijn die ooit de uren vergeten welke zij te
midden van hunne leerlingen met Plato hebben doorgebracht. Welk een spanning bij het dramatisch begin van
den dialoog, welk een geprikkeldheid om 't geen de knapen
Plato's sofismen noemden tot zij moesten inzien zelf te
zijn vooruitgedraafd op nog niet bewezen conclusies ; welk
een lust om met Gorgias, of zelfs met Callicles een
oogenblik den grooten meester te prikkelen tot verzet !
De Socratische ironie te zien gaan over de rapdenkende
hoofden van onze moderne scholieren, de vrome ontroering
te zien glanzen in hunne jonge oogen, wanneer gij ook
voor hen den toegang hebt verkregen tot de glorie van.
So crates' kerker, dat is een van de kostelijkste aandoeningen die het praeceptorschap kent.
Onder de tegenstanders van de klassieke opvoeding
is naast de principieele bestrijders, naast hen voorts die
hardnekkig vergeten dat de „literaire" opleiding niet streeft
naar conventioneele bewondering maar slechts begeert zelf-

standig, op ervaring berustend oordeel te kweeken, naast
hen in de derde plaats die alleen onderwijs waardeeren
welks vruchten zichtbaar „blijven hangen", ook nog eene
groep van zeer welwillende opponenten. Zij spreken ongeveer aldus : „Uwe schildering moge juist zijn. Gegeven het
recht dat gij hadt om school, scholieren en onderwijzers
te idealizeeren, willen wij erkennen dat de resultaten door
u verwacht goed zijn en te recht verwacht worden ; echter
is niet alleen in het zeer uitgebreide opleidingsplan onzer
mannen van de exacte wetenschappen te weinig plaatsruimte om ook uw klassieke opvoeding nog te bergen ; geheel onze democratische staatsontwikkeling komt met uwe
idealen in botsing. De educatie die gij wilt is weelde".
Tegenover zulk een niet principieele afwijzing kan
mijns inziens de klassieke opleiding alleen wijzen op de
O. E. X 4
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onmisbaarheid van zulk eene weelde. Groeien de praktische
nooden, stijgen de eischen der bijzondere wetenschappen,
daarnaast doet zich meer en meer de behoefte gevoelen
aan eene kern van zoodanige mannen van wetenschap die
het universeele, de synthese, nit aanleg van geest en gemoed, meer en beter zoek en dan het bijzondere, de analyse.
Voor de zoodanigen blijft in ieder geval een onderwijs
onontbeerlijk dat hen helpt om. Plato en Sophocles
anders dan door den nevel eener „goede vertaling" to zien.

KONING CARLOS I EN ZIJN INVLOED OP
DE TOEKOMST VAN PORTUGAL.
DOOR

HENRI VAN DER MANDERE.

Het noodlottig drama, dat in de eerste weken van
1908 een der schoonste pleinen van Lissabon maakte tot
een plaats, Welker naam in de Portugeesche geschiedboeken
van het nageslacht niet zonder droeven weerklank zal
vermelding vinden, riep als vanzelf naar voren hoezeer
geheel het vorstelijk huis van B r a g a n z a in de laatste
halve eeuw beheerscht schijnt door een tragisch samentreffen
van uiterlijk op elkander gelijkende gebeurtenissen.
Rustig en kalm sleet de vader van koning Carlos
zijn leven als tweede zoon van dom Pedro V, zich geheel
wijdende aan zijne liefde voor reizen naar verre landen,
aan zijne literaire en artistieke studien ; niets kon hem
doers verlangen naar de koningsmacht, niets ook deed hem
Naar verwachten. Toen maakte eensklaps de dood van zijn
broeder hem tot troonopvolger, slechts korten tijd, voordat
de vorst zeer onverwacht stierf en hem to midden van eene
verschrikkelijke parlementaire verwarring, Welke minister
Loul4 tot ontbinding van den Cortez had gedwongen, den
from" deed bestijgen als dom Luiz T. Er werd veel

68

KONING CARLOS I EN ZIJN INVLOED

gesproken over deze beide plotselinge sterfgevallen en verhalen, die aan het vergif der Me di cis deden denken,
gingen in het rond verhalen, welke beweerden, dat de
nieuwe koning slechts van den dood gered was geworden,
doordat hij aan het laatste banket een andere plaats had ingenomen, of een sigaar had weggeworpen, waarvan de inhoud
gebleken was met arsenicum gemengd te zijn. Van hoogerhand gaf men zich de moeite deze geruchten tegen te
spreken en --Le bevestigen de uitspraak der doctoren, welke
aan de koortsverwekkende microben, uitvloeisels van de
beekjes, die de heerlijke tuinen van het paleis der Necessitades doorstroomen, den dood had geweten.
En thans, in 1908 eene herhaling van de gebeurtenissen
van 1861, alleen veel gru.welijker, veel g eweldiger en veel
afdoender aan feiten. Ook nu een hertog van B e j a, die
den koning in de kracht des levens naast zich zag en wien
geen gedachte aan kroon en scepter kon beheerschen,
eensklaps tot monarch verheven. Onder de stralende middagzon kwam hij met vader en ouderen broeder de residentie
binnenrijden de begroetingen met de autoriteiten hadden
nauw bij den aanlegsteiger aan de Taag plaats gehad
slechts , enkele schoten weerklonken en wondden hem licht
aan den arm. Maar zij wierpen koning en kroonprins
levenloos terneer, en vier-en-twintig uur later moest de
hertog van Be j a in den Raad van State worden begroet
als koning Manuel I I, gereed om in handen te nemen
de teugels van een beleid, door Fran c o 's dictatuur zoo
uiterst moeilijk gemaakt.
Of ook verder de vergelijking is door te voeren, is
eene andere vraag, welke alleen de geschiedenis zal vermogen op te lossen. Al hadden koning C a r 1 os en koningin
A meli e zich deze tragedie zeker nimmer voor oogen
kunnen of willen stellen, zij hebben toch in de opvoeding
hunner beide zonen niet dat onderscheid gelegd, hetwelk
in de meeste vorstenhuizen bij den kroonprins en zijn
jongeren broeder op te merken valt, al was ook hier de
o gelukkige Louis Philippe vaster voor de koninklijke
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taak voorbereid en uit den aard der zaak beter daarmede
vertrouwd. Manuel 's grootvader daarentegen had eene
troonsbestijging nooit zelfs vermoed ; hij be yond zich slechts
thuis op zijn koninklijk jacht, smaakte bij voorkeur de
genietin.gen der Fransche literatuur, welke hij in Portugal in,
heemsch maakte en gaf zich over aan muzikale studien, welke
in hem een violoncellist deden zien, die zelfs Rossini tot
bewondering bracht. Hij was niet in de vorstelijke kringen
opgevoed tot de taak, die hem wachtte en die geen enkele
zijner droomen verwezenlijkte ; hij hield niet van het
nauwe keurslijf der etiquette, gelijk ook vorstelijke kracht
en hoogheid, die zijne gemalin zoo gaarne zag, hem vreemd
waren. Toch was hij geen slecht of nalatig vorst; integendeel, hij regeerde streng constitutionneel, maar bepaalde zich
tot het onderteekenen van besluiten, tot het geven van
brevetten, tot recipieeren en tegenwoordig zijn bij alle
plechtigheden — de eigenlijke macht berustte in handen
van den minister Antonio Fonte s, die terzijde van den
zachten monarch bijna alleenheerscher was. Hoe geheel
anders toonde zich niet naast hem de koningin, prinses
Maria Pia van Savoy e, niet mooi, maar eene here
koninklijke verschijning, geheel eene dochter van het
Zuiden, heftig, vurig en niettemin zoo goed. Het was op
een nacht in 1890, dat de populaire maarschalk Saldanah
de troepen van Lissabon om het paleis samentrok en den
koning gedwongen in den afstand van het gehate ministerie
deed toestemmen, maar terzelfdertijd door de koningin,
toen hij ook haar zijne opwachting wilde maken, toornig
op den drempel van het vertrek werd teruggezonden met
de opmerking, dat hij den volgenden dag in het openbaar had_
moeten gefusilleerd worden, eerder dan aan het hoofd van
het nieuwe bewind op to treden. Maria Pi a, die negen
jaren. geleden haar broeder, koning Umberto van Italie,
reeds zag vallen als slachtoffer van een laffen aanslag,
was meer eene Marie Antoinette dan eene Louise
van Pruisen!
Dat waren de ouders van koning Carlos-, die niettegenstaan.de hunne uiteenloopende karakter-eigenschappen
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tot aan het einde van des konings leven lief en leed der
hooge positie getrouwelijk deelden, en ook omtrent de
opvoeding hunner beide zoons geen groot verschil van
meening aan den dag legden, schoon dom Luiz als alle
vorsten sedert den tijd van markies P o m b a 1 in godsdienstig
opzicht zeer liberaal dacht, en Maria Pi a, gehecht aan
paus Pius I X, integendeel uiterst pieus getint was en
hare kinderen geheel in dien geest van orthodox katholicisme grootbracht. Mt den tijd der kinderjaren van koning
Carlos zijn niet vele bijzonderheden bekend en hij staat
in dat opzicht wel ten achter bij de sympathieke verhalen,
die geheel Europa uit het meer intieme leven van een
Alfonsus XIII, van een Victor Emmanuel en een
Nicolaas II zoo goed verteld zijn. Slechts eene aardige
scene uit die jongensjaren heeft de prinses Marie Bon apart e, meer bekend als madame Ratazzi de Biite aan
de wereld overgebracht. Dom Alfons o, de jongere broeder,
de tegenwoordige hertog van Oporto, was eenmaal beneden
in het paleis bezig zich te vermaken met eene op primitieve wijze door hem samengestelde brug, toen de oudere
Carlos binnenkwam, plagend de draden doorknipte en
zoo het geheele werk in elkander deed vallen. Woedend
sprong de kleine op en viel met zoo heftige slagen en
schoppen op den kroonprins aan, dat men moeite had
beiden te scheiden en allerwegen bij hen uitgetrokken haren,
blauwe plekken en schrammen constateerde. Dom L u i z
liet hen in zijn kabinet komen en wees daar den oudsten
prins streng op zijn verkeerde daad, doch wilde toen, dat
de jongste excuus zou vragen aan dezen, wijl hij diens
oudere rechten geheel niet had geeerbiedigd. „Maar waarom
maakte hij dan mijn brug stuk ?" vroeg dom Alfonso,
nog rood van drift. — „Hij heeft verkeerd gedaan", zeide
de koning, „dat heb ik hem gezegd, doch nu moet jij
vergiffenis vragen." Het kind was er echter niet toe te
bewegen en toen hij, na drie dagen op zijn kamer te zijn
gehouden als straf, weer voor eenzelfde dilemma werd gesteld,
bestond zijn eenig antwoord daarin, dat hij op Carlos
toeliep en met een .verachtelijk gebaar de tong tegen hem

OP DE TOEKOMST VAN PORTUGAL.

71

uitstak. Daarbij bleef het ; de koning kon zijn jongsten
zoon zoo moeilijk straffen ! Op ouderen leeftijd toonden de
broeders zich zeer aan elkander gehecht ; de hertog van.
Oporto, die thans der koninklijke familie tot besten raadsman is, werd door koning Carlos bij voorkeur in moeilijke
gevallen ten paleize geroepen en stond bij hem als chef
der artillerie hoog aangeschreven.
Carlo s' opvoeding liet niets te wenschen over ; hij
werd onderricht in Engelsch en Duitsch, sprak Italiaansch
met zijn moeder en Fransch met zijn vader. Reeds in zijn
jeugd toonde gevoel voor schilderkunst en musiceerde
veel met dom. L u iz. De sport vond in hem een hartstochtelijk beoefenaar, en de zomermaanden, die het hof op het
heerlijk gelegen kasteel van Penha doorbracht, maakten
hem tot een stoutmoedig miter en een schutter, die slechts
in zijn schoonbroeder, den hertog van 0 y
- lean s, zijns gelijke
vond. Op het oorlogsschip „Vasco de Gama" reisde de
kroonprins de wereld rond en bezocht vreemde landen en
hoven ; ter zee zelf volmaakte hij zijn opleiding tot fregatkapitein, terwij1 hij daarna in den dienst der schitterende
cavalerie zich „opwerkte" tot kolonel van een regiment.
Zoo naderde de tijd, dat zijn „apprentissage de roi" ten
einde was en hij zich voor de keuze van eene gemalin
moest stellen. Prins Carlos weigerde beslist een huwelijk
te sluiten geheel buiten zijn hart mu, en toen zijn blik zich
vestigde op de oudste dochter van den graaf van P a rij s, op
prinses Amelie van Orleans, geschiedde dit allereerst
impulsief en zonder eenige staatkundige bij bedoelingen. Van
weerszijden bleken de ouders echter direct met de ontworpen
verbintenis ten zeerste ingenomen en, nadat de gewone
onderhandelingen waren afgeloopen, kwam de prins als Bast
van den hertog van A u in ale te Chantilly de jach ten bijwonen, te zijner eere georganiseerd. Hier leerde hij zijn aanstaande vrouw meer intiem kennen, kon hij Naar bewonderen
als koene amazone, als vrouw van geest en vernuft, als troosteres van armen en zieken. Den 26 sten Januari 1886 deed de
Portugeesche troonopvolger officieel aanzoek, Lien dagen
later had te Parijs het groote gala-diner plaats en een
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week daarna vertrokken de jonge verloofden naar Cannes
met den graaf en gravin van Parijs, tegelijkertijd, dat het
Portugeesche y olk de tijding van het groote nieuws vernam.
Bijna drie maanden bleef het hooge gezelschap aan de
Riviera vertoeven, toen keerde prins Carlos naar Lissabon
en de prinses naar Parijs terug. Daar had 14 deze gelegenheid de officeele receptie plaats, waar, naar de woorden van
een de Colle vi 11 e, de gezanten van geheel Europa, de hooge
adel, alles wat naam had in de wereld van kunst en letteren en wetenschap, zich verdrong om eerbied te betoonen.
tegenover de afstammelingen van het Fransche vorstenhuis.
En den 2 2sten Mei werd daarop te Lissabon met grooten
luister het huwelijk voltrokken, waarbij echter het besluit
der Fransche regeering, dat de ouders der bruid uit hun
geboorteland verbande en hun zoo spoedig mogelijk toen
ook uit Portugal deed vertrekken, een droeven wanklank gaf.
Niet alleen in de dagen van verloving en wittebroodsweken is het gebleken, dat het huwelijk van Ironing Carlos
tot de gelukkigste vorstelijke echtverbintenissen van dezen
tijd mocht worden gerekend. Prins Carlos en zij ne jonge
gemalin behoefden niet, gelijk dat arme vorstenkinderenpaar
in „Majesteit" van Louis C o u p e r u s met zoo een treurigen glimlach doet, weemoedig to staren naar de conranten, die van hunne werkelijke liefde spraken. In de
schoone omstreken van Chantilly met zijn oud en eerwaardig
kasteel hadden Carlos en Amelie elkander leeren achten ;
aan de boorden van de Middellandsche zee brachten zij
hun verlovingstijd als gewone menschenkinderen door ; en
Belem met de schoone tuinen, die zich uitstrekken tot
aan de ruischende Taag toe, was wel een geschikt oord
voor dat jonge paar, dat zich tijdelijk zooveel mogelijk
Wilde ontdoen van de knellende banden van vorstenplicht.
Maar lang kon die gelukkige tijd niet duren, want
reeds spoedig werd prins Carlos geroepen om zijn vader
als regent to vervangen, toen deze met koningin M ar i a
i a een uitgestrekte reis maakte door de Europeesche
musea, aldus een zijner levensidealen verwezenlijkende.
En na zijn terugkomst duurde het regentschap practisch
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nog voort, omdat Carlos van zijn vader een groot deel
zijner uiterlijke verplichtingen overnam en oak als zijn
vertegenwoordiger optrad tegenover de etiquette van het
hof, die na Oostenrijk en Spanje, in Portugal met zijn
rigoureus gevolgde gebruiken van weleer, de zwaarste is
in geheel Europa. In het najaar van 1888 werd dom
Luiz ernstig ziek en den D den October stierf hij in de
armen van zijne gemalin en zijne beide zoons.
De vorstelijke begrafenis bracht ambassades van alle
landen naar Lissabon, en, nadat Carlos voorloopig met
eene eenvoudige proclamatie de regeering aanvaardde, had
den 28 sten December 1889 eerst de officieele kroning plaats.
De eigenlijke plechtigheid werd voltrokken terwij1 de
straten baadden in zonlicht, maar toen des avonds de
illuminatie Lissabon weer eens temeer had gemaakt tot
eene stad, welke dan in sprookjesachtig aanzien haar
wedergade Diet kent, en de vorstelijke familie in de opera,
aanwezig was, kwam de plotselinge tijding van het overlijden van de vroegere keizerin van Braziliê, de vorstelijke
tante, welke alle feesten moest doen staken en nogmaals
een der gedenkwaardigste gebeurtenissen uit koning
Carlos' leven in een somberen tint deed eindigen.
Het Portugeesche koningspaar had twee kinderen,
Louis Philippe, hertog van Braganza, geboren 21 Maart
1887, en Manuel, geboren 15 November 1889 ; later
beviel de koningin van een dood meisje, gevolg, naar men
beweerde, van de schrik, die zij had uitgestaan toen zij
den kroonprins uit zijn brandende wieg had gered. L ouis
Philippe was voor zijn jaren ernstig aangelegd ; reeds
eenmaal had hij trouwens als regent den ministerraad
voorgezeten en er de zwaarte gevoeld van zijn koninklijke
taak. Prins Manuel was minder populair dan zijn broeder ; Loch was zijn karakter opgeruimder en minder diepzinnig, keerde zijn geest zich meer naar kunst en letteren
dan naar het doordachte van den philosoof-dichter, dat
zijn broeder eigen was. Koningin Amelie maakte met
haar beide zonen een groote reis naar Carthago, Griekenland, Egypte, Palestina en Rome ; de kroonprins verzamelde
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daarvan aanteekeningen, die volgens zijne omgeving geestig
en onderhoudend tevens waren. De intelligente en sympathieke prins zou een goed koning geweest zijn, zoo verzekerde men nog in de dagen then hij het met zijn vader
en minister Franco oneens heette ; hoe tragisch klinkt
dat thans niet, nu men weet, dat het toen reeds voorbestemd
was nooit te, zijn !
* *
*
Het is voor de openbare meening gemakkelijk te oordeelen en te vonnissen. Nog kende men — en zeker
niet buiten Portugal, waar de innerlijke staatkunde van
dat land vrijwel een gesloten boek is — niets van de
beweegredenen, van de motieven, welke koning Carlos aan
minister Franco eene onbeperkte dictatuur deden toestaan,
of reeds was men gereed om te beweren, en vol te houden,
dat zijn noodlottig uiteinde, hoezeer ook te betreuren en te
veroordeelen als een laffe misdaad, te voorzien, te verwachten was. Men vroeg niet naar de bedoelingen van den
koning en zijn raadsman, die, stuitende op tegenstand bij
de beide, het land slechts ten eigen voordeele overheerschende partijen, tot het uiterste middel zijn toevlucht
nam en zonder Parlement wilde regeeren ; men vroeg niet,
waarom de koning het inslaan van dezen inconstitutionneelen
weg goedkeurde ; men vonnisde slechts, wij1 de afloop
ongelukkig was geweest. En men wise van den ongelukkigen Carlos niets anders te vertellen dan dat Parijs
;
hem veelal meer aantrok dan de zaken der landsreoseering
b
men onderzocht niet of deze algemeenheid ook waarheid
was, en men vergat tegelijkertijd, dat nog geen Lien jaren.
geleden diezelfde koning door velen werd geroemd en
geprezen om zijne resolute hooding van liberalen a ard
in de beweging, die zich na Spanje ook in Portugal tegen
de kloosterschandalen deed gevoelen. Toen werd hij op
een dag bij de stierengevechten met onmiskenbaar enthousiasme begroet, toen echter tegelijkertijd vroeg men zich
reeds of of deze „bonhomme" niet voorbestemd was een.
„roi en exil" te warden !
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Doch meer nog, men oordeelde niet alleen naar veelal
verkeerde of geheel geen grondslagen, men vergat niet
minder onbillijk te bedenken onder welke invloeden deze
vorst stond, onder welke oinstandigheden hij land en yolk
aantrof Coen hij de regeering aanvaardde. Het is een eigenaardig Rijk het Portugeesche, doch in zijne geschiedenis vindt
men de oorzaken van veel van dat eigenaardige gemakkelijk
terug. Het machtige Portugal van Hendrik den Z eevaarder, het land, dat een koloniaal bezit had, in verhouding
tot eigen omvang misschien zoo groot als Engeland thans
beheerscht, richtte zich, nadat het onder een zestigjarige
Spaansche overheersching (1580-1640) gezucht had, niet meer
op tot de oude waardigheid, en alleen de dagen van den even
beruchten als beroemden markies Pombal in het midden
der achttiende eeuw, geven een enkel kleurijk tooneel in
een overigens dorre opeenvolging van mislukte pogingen tot
verbetering. Toen kwam de aanvang der negentiende
eeuw, waarin Portugal de operatie-basis van de tegen
Napoleon gerichte vastelands-aanvallen werd ; de jaren,
waarin Portugal werd vertrapt en gebrandschat, de rechten
zijner bewoners vertreden door W el lington's troepen.
Een krachtig en vast beleid was noodig geweest om, nadat
het Weener congres eenige orde had gebracht, die ellende
te doen vergeten, en te herstellen wat vernield was. Dat
beleid vond Portugal niet in de eerste tientallen van jaren,
het vond eerst jets ervan Coen diezelfde negentiende eeuw
alreeds ten einde spoedde. In persoonlijke geschillen en
belangen opgaand, niet berekend voor de taak van hervormer, volgden Portugal's vorsten elkander op, en gelukkig
reeds rekende zich het land, wanneer de ministers niet
geheel en al partij-menschen waren, ook eenigszins oog en
oor bleken te hebben voor de volksnooden. Het voorbeeld
van het naburig Spanje werkte bovendien verderfelijk ;
de ook in Portugal met geweld afgedwongen constitutie
had misschien parlementair regeeren niogelijk gemaakt,
nadat eenmaal de strijd der Miguellistische aanspraken
eenigermate definitief was beslist. Maar dit yolk kon de
toegestane macht niet nit eigen kracht tot ontwikkeling
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brengen ; het bleef telkens en telkens met uitbarstingen van
tijd.elijken aard zich tevreden stellen ; uitbarstingen echter die
verontrustten op het oogenblik zelf, doch niet de zoo noodige
waarschuwing brachten aan een onbezorgd heerscher.
Eerst in het midden der vorige eeuw was er dan. ook
sprake van de opkomst van een werkelijke partij, welke
hervormingen in haar program schreef. Eene zwakke partij
weliswaar, maar niettemin georganiseerd. In 1852 behaalde
zij hare eerste overwinning door de wijziging der kieswet,
en in 1869, maar vooral in 1884 en 1885 wilt zij veranderingen in de hooge Staatscolleges, ook afschaffing van de
erfelijkheid der pairszetels, te verkrijgen. En zeker was
het Been toevallige omstandigheid, dat juist onder het
bewind van dom L u i z I deze progressisten de :snelste vorderingen maakten. Want de vader van Carlos I mocht
een goed en zachtaardig regent zijn, hij had nit Shake sp e a r e 's werken, die hij voor zijn yolk vertaalde, meer
wijsheid van regeeren kunnen opdoen dan ooit de zijne
was. Hij moest een natie leiden in een tijdvak, dat vooral
sociale nooden bevrediging vroegen en in andere landen
vonden ; hij begreep die verschijnselen niet en, zelfs al had
hij ze begrepen, dan waren krachtiger hand en volhardender wil dan de zijne noodig geweest om daarin te
voorzien. Boning L u i z was artist in de eerste plaats, en
als zoodanig hechtte hij aan de antieke schoonheid, die
het Portugeesche hof oplevert in zijne tradities en monteering van eeuwen terug ; hij dacht er niet aan, dat schatten gouds op die -wijze werden verslonden, hij maakte
gebruik van wat hem zijn koningsrecht scheen en wat
zijn oog gaarne zag. Hij was niet wat men noemen kon
een slecht worst ; integendeel, we zeiden het reeds tevoren,
hij was constitutionneel als U mberto van Italie, meende
een open oor te hebben voor ieders klachten gelijk deze,
doch vergat, dat niet alleen negatief de constitutie eischt,
dat zij dit ook positief doet, al spreekt dit meer uit Karen
geest dan nit hare woorden. Luiz I had nooit koning
moeten zijn, en zeker niemand, die dit levendiger zal hebben bereft dan zijn zoon en opvolger, voor wien letterlijk
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alles te redderen viel in een hopeloos verwarden toestand.
Verward vooral naar buiten. Al tij dens het leven van
dom Luiz was Portugal met Engeland in twist geraakt
betreffende den Congo, later met Duitschland aangaande
de grenzen van Mozambique en Angola in verband met de
daarnaast gelegen Duitsche protectoraten. Het Berlijnsche
Congres, dat over de talrijke Afrikaansche verwikkelingen
den bezem hanteerde, schonk Portugal allerminst volkomen
voldoening, en zijne ministers waren nog niet tot het
standpunt genaderd, waarop zij binnenlandsche verbeteringen voarop zouden stellen bij buitenlandsche schijnglorie, Welker winst hoogstens een twijfelachtige was. In
zekere mate was het dan ook de misschien niet geheel
ongemotiveerde, niettemin vrijwel overdreven vijandige
ding van het Lissabonsche Kabinet, Welke in 1890 uitlokte,
dat Engeland in het geschil betreffende Rhodesia, een ultimatum tot Portugal richtte, hetwelk koning Carlos in een
vernederende oplossing deed toestemmen; oplossing bovendien
die voorgoed een einde maakte aan het Portugeesche ideaal
van verbinding der verschillende Afrikaansche bezittingen.
Na enkele jaren kwam weer het conflict betreffende den
spoorweg van de Delagoabaai, tij dens den Zuid-Afrikaanschen
oorlog zoozeer naar voren getreden ; alleen eene scheidsrechterlijke uitspraak redde het trotsche Portugal van eene
nieuwe vernedering, die toen voor de oogen van het in
geestdrift voor de Boeren ontstoken Europa erger zou zijn
geweest dan ooit tevoren. Doch veel zwaarder dan dit alles
drukte van den aanvang van Carlo s' regeering of de
vreeselijke financieele crisis de toekomst van dit land ;
niets mocht helpen, en nadat de koning een deel zijner
civiele lijst had opgeofferd, volgde in 1892 het bankroet,
van een omvang als slechts zelden in een dergelijk geval
is gezien. Van alle zijden verrezen buitenlandsche moeilijkheden, de schikking met de schuldeischers liep nit op een
wel te verwachten conventionneel toezicht, dat Portugal zich
in zijne hoogste staatsrechterlijke aangelegenheden moest
getroosten. De fiere natie heeft het den monarch nimmer
oprecht vergeven deze regeling te hebben onderteekend,

78

KONING CARLOS I EN ZIJN INVLOED

vergetende, dat Carlo s niet anders kon, en dat jaren
noodig zijn geweest om iets terug te winnen van het Coen
geheel verloren crediet en aanzien.
Dit eene mag echter gezegd worden, Carlos I heeft
nimmer, gelijk zoo velen in zijne plaats zouden hebben
gedaan en gelijk tegenover een yolk als het Portugeesche
zoo gemakkelijk was geweest, getracht door effect naar
buiten, de aandacht of te wenden van de jammerlijke innerlijke
toestanden. En er is in zekeren zin iets in van het tragische,
dat de historie zoo dikwerf geeft, wanneer men ziet hoezeer juist de omstandigheden de waardeering van deze
opvatting in den weg hebben gestaan. Men verwachtte
veel van Carlo s; in zekeren zin met een zucht van verlichting werd de mare van dom L u i z' heengaan begroet.
Men hoopte van den jongen koning een nieuw regime,
een regime van kracht en opbloeiend Leven en deze
hoop hield de woelingen der republikeinen, die zich van
Spanje uit ook hier begonnen te doen gevoeien, tegeu.
Toen kwam de eerste daad van den nieuwen heerscher,
zijne zeer wijze toegevendheid jegens Engeland, die hem
echter het verdrag deed sluiten, hetwelk zijn trotsch yolk
afkeurde. Voor de republikeinen was dit een machtig
middel om op de ontvankelijke massa's te werken ; het
gevaarlijke oproer, dat in 1891 heftig losbarstte in de
tweede stad des rijks, in Oporto, mocht als noodwendig
gevolg van een en ander worden beschouwd. Door hunne
persoonlijke aanwezigheid ter bedreigder plaatse, welke den
gewilden indruk van moed en onverschrokkenheid niet
miste, voorkwamen de koning en zijne gemalin, Wier MarieAntoinette-natuur tot dit optreden den sterksten impuls
was geweest, erger dingen, brachten ze zelfs het oproer tot
zwijgen. Maar C arl o s I, hoezeer ook liberaal gezind, was
te zeer een zoon van zijn geslacht om na zulke daden uit eigen
beweging toenadering te willen toonen tot billijke eischen. ;
integendeel, wel wat al te straf en misschien sterker dan
hij 't gevoelde, uitte hij een onafhankelijken geest door
voorloopig de vrijheden van pers, vereeniging, kiesrecht
en locale zefstandigheid te beperken, om eerst in 1896,

OP DE TOEICOMST VAN PORTUGAL.

79

toen de rust geheel was wedergekeerd, zelf eene verandering in de Grondwet voor te stellen. Hij mocht echter
in die jaren wetgevenden arbeid voorbereiden, het yolk
moist en begreep dat niet, gevoelde alleen zich in reeds
verworven vrijheden bekort. Slechte raadgevers brachten
C a r l o s tot daden, die hens. ontnamen datgene, wat voor
hem het eene noodige was, het vertrouwen des yolks,
en dat vertrouwen heeft hij nimmer herwonnen. Merkwaardig is het zeker wel, dat hierop noch socialistische
noch anarchistische invloeden gewerkt hebben; hoezeer
alleen de gekwetste voksziel sprak, hoezeer in tegenstelling
met Spanje, de aanhangers van de ver verwijderde idealen
eener nieuwe maatschappij, in Portugal's acht provincien
tamelijk klein in aantal zijn gebleven, bewezen de verkiezingen meer dan eens. En wanneer men Portugal beschouwt
zooals het zich naar zijne geschiedenis en naar zijn yolk
laat beoordeelen, dan is het duidelijk, dat de republikeinen,
die den strijd aanbinden voor een meer nabij liggend en
dagelijks te bereiken doel, dat zelfs de Miguellisten met
hun zuivere persoonlijk verlangen, meer invloed inoeten
oefenen dan de socialisten door hun heilig vuur kunnen
verkrijgen. Het is niet het minst een bewijs van de nog
kinderlijke en onontwikkelde staatsrechterlijke opvattingen
van dit anders zoo sympathieke yolk!
Is het wonder, dat inwendig het verzet niet gedood
is tijdens C arlo s' regeering, alleen in de jaren der woelige
anticlericale betoogingen een afleiding vond in de politiek
tegenover den Paus? De koning had een misgreep gedaan
en liet niet na haar door een tweede te doen volgen.
Zelf door de conventie van 1890 onaangenaam gestemd,
wijdde hij zijn eerste aandacht aan leger en vloot, waarin
men het yolk weer gemakkelijk een ontkennen van zijne
nooden deed zien. Toch was, vooral voor het leger, die
zorg wel noodzakelijk, sedert de maatregelen van maarschalk Saldanah door zijne opvolgers bijna te niet
waren gedaan. Carlo s wilde — hij was daarvoor ook te
veel militarist — niet op de neutraliteit van Portugal
zijne onafhankelijkheid en veiligheid gebouwd zien; hij
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wilde, dat het land zou begrijpen eigen krachten daarvoor
te moeten inspannen. De wetten van 1889 en 1901 hebben
er de loting gebracht met het regime van persoonlijken
dienstplicht ; de diensttijd omvat drie jaar in het actieve
leger, twaalf jaar in eerste en tweede reserven, en twaalf
jaar in het territoriale leger. Op die wijze bestaat nu de
infanterie uit 27 linie-regimenten, waarvan 6 bataljons
van mitrailleuses voorzien zijn ; 10 regimenten cavalerie,
en eene uitgebreide artillerie, bewapend met moderne
Krupp-kanonnen. De koning, die zelf opperbevelhebber
van het leger is, beschikt nu over een totaal van spoedig
te mobiliseeren 230.000 man, waarvan de kern in Afrika
reeds bewijzen van dapperheid gat En tegelijkertijd
heeft koning Carlo s, zich het historische verleden,
dat het land van Hendrik den Zeevaarder heeft,
herinnerend, ook de marine op modernen leest willen
schoeien. Hijzelf heeft van zijne liefde voor de zee zijn
landgenooten een werkzaam voorbeeld gegeven ; door den
wetenschappelijken vorst Albert van Monaco is hij
de eerste zeeman ter wereld genoemd. Maar zijn streven
om een maritiem programma met kleine en snelle kruisers
of te werken, is aan zijn opvolger nagalaten geworden ;
de vloot is nog in het begin parer ontwikkeling, de
arsenalen en werkplaatsen zijn nog veelal in aanbouw, de
systematische opleiding der zeeofficieren heeft eerst enkele
jaren een aanvang genomen. Carlos onthield dezen zijne
voorliefde niet; of zijn opvolger in gelijken geest zal
handelen, moet betwijfeld worden. En misschien bedenkt
koning Manuel zich wel hoezeer voor een land, dat een
zware schuldenlast te dragen heeft, eene volte-face naar
stilstand van bewapening voorloopig niet ondienstig zou zijn.
Maar waar koning Carlos eenerzijds de uitgaven voor
het rijk vermeerderde, liet hij niet na anderzijds de middelen te zoeken, die Portugal tot nieuwe welvaart zouden.
brengen. De landbouw, begunstigd door het zachte klimaat
en den rijkdom der aarde, had zich over zijne belangstelling
niet te beklagen; vond hij in 1889 meer dan 350.000 hectaren grond onbebouwd, thans is die oppervlakte reeds zeer
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verminderd. Eene meer gelijkmatige belastingverdeeling
was daarop niet zonder invloed, en ook in ander opzicht
bleef de koning niet ten achter te helpen, waar te helpen
viel. De kurk nit de zuidelijke provincien vindt thans in
Scandinavia en Rusland gereeden aftrek ; de Engelsche
mijnen maken van de harsboonen een overvloedig gebruik.
De industrieelen van Lissabon werden door den koning
opgewekt om de tabak, die in de omgeving van den Duro
groeit en in kwaliteit niet minder is dan de Algiersche,
te gebruiken voor hunnen handel; de bereiding der olijvenolie met een opbrengst van 600.000 hectoliter per oogst,
onderging door het vorstelijk iniatief zoodanige verbetering,
dat haar vroeger niet gewilde smaak is verzacht en vooral
in Nizza tegenwoordig veel aftrek vindt ; de wijnhandel ten
slotte, in 1889 betrekkelijk gering, is nu gestegen tot een
uitvoer van 60 millioen liter gewone wijn, 30 millioen voor
port en 5 millioen voor madeira per jaar. Minder loonend
zijn des konings pogingen geweest ten opzichte van handel
en industrie ; alleen de textiele nijverheid begint zich weer
te ontwikkelen tot den omvang, dien zij in de middeneeuwen
pier reeds bezat, terwijl de beroemde kanten van Vianna,
Villa de Conde en Lagos meer dan ooit door de medewerking van vorstin Ameli e, die haar dracht tot hofgebruik heeft verheven, in binnen- en buitenland aftrek vinden.
De nationale tak van vischvangst — Portugal telt 40.000
visschers met 6000 barken en een uitvoercijfer van meer
dan 1 millioen gulden — is van geheel de vorstelijke
familie een „enfant Ole"; ook de mijnarbeid, die voor
Portugal zeer belangrijke vooruitzichten belooft, wordt met
aandacht gadegeslagen. En tegelijkertijd is de hand in de
latere jaren gelegd aan de verbetering van post- en telegraaf, aan de inrichting van verkeerswegen, aan de hoog
noodzakelijke uitbreiding van het spoorwegnet, dat thans
reeds regelmatig functionneert en 'eene gezamentlijke lengte
van lijnen tot verre over de 2000 kilometer bezit.
Meer dan zijn voorgangers heeft de thans overleden
souverein zijn onderdanen geleerd hoezeer het koloniaal
bezit, eens Portugal's wereldroem, ook nu nog wel de moeite
O. E. X 4
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loont ; er aan herinnerd als 't ware hoe dit in Azie, Afrika
en Australia eene gezamenlijke oppervlakte beslaat van.
2.075,040 K.M.2, met eene bevolking van 10 millioen inwoners. Carlos I heeft de uitwisseling van de zeer verschillende
producten dezer kolonien met het moederland helpen bevorderen ; aan Portugal leeren kennen de koffie, de cacao en
andere producten, door de planters van St. Thomas voortgebracht ; uit Mozambique de caoutchouc, het katoen, het
ivoor, het goud, het koper en de steenkool tot ruilhandel
met het buitenland gebracht ; hij heeft Macao en Timor,
die thans de voornaamste overblijfselen van het rijke
Indische bezit van het Portugal der zestiende eeuw vormen,
mede helpen ontwikkelen ; hij heeft Angola met een haven.
als Loando en met honderden kilometers spoorweg begiftigd ; 14 heeft met zijn oudsten zoon de reis ondernomen
naar de bezittingen aan Afrika's Groene Kaap, thans wel
de meest vruchtbare kolonien, en door dat ;bezoek, niet
onopgemerkt gebleven, nieuwe banden gelegd voor scheepvaart en industrie. Emigratie en transport hadden als factoren van beteekenis zijn aandacht ; de verbetering in dit
opzicht is nog in den aanvang en eerst latere geslachten
zullen de beteekenis daarvan kunnen beoordeelen.
Koning C a rlo s bleef constitutionneel, de traditie van
het huis B r a g a n z a was hiervoor een waarborg. Maar de
koning mocht, als zooveel souvereinen van zijn tijd, gaarne
den diplomaat spelen en heeft in dit opzicht zekere verdiensten door de wijze, waarop hij Portugal in nauwere
relatie bracht met de Latijnsche Unie van Frankrijk, Spanje
en Italie. De wijze, waarop hij in 1900 aanving den vriendschapsband met Engeland aan te halen, vermocht niet
sympathiek te zijn en speciaal in Holland, dat toen het
conflict-P o t t uit te maken had, kon de ontvangst aan het
eskader onder Ralston te Lissabon weinig aangename
gedachten. wekken ; erkend moet worden, dat hiermede
eene volgehouden politieke manoeuvre werd begonnen,
Welke in koning Carlo s' bezoek aan Londen en het daarop
gevolgde Britsch—Portugeesche permanence tractaat van
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arbitrage de bevestiging eener ongeschonden alliantie heeft
gevonden. Tegelijk wendde de vorst zich naar de zijde van
de Fransche Republiek, toen en nog Brittannie's trouwste
bondgenoot, en moist president Loubet er toe te bewegen,
geheel in de lijn van minister Delcass é's internationale
staatkunde, de reis, die hij naar Madrid ondernam om
koning Alfon sus een contra-bezoek te brengen, nit te
strekken tot aan de oevers van de Taag. Den27 sten October
1905 kwam het Fransche Staatshoofd in Lissabon aan, was
er gedurende twee dagen het voorwerp van de meest hartelijke ovaties, en wisselde er bij het afscheidsdejeuner
aan boord van de „Leon Gambetta" met den koning toasten
van niet te ontkennen beteekenis. Een maand later beantwoordde de Portugeesche souverein dit bezoek en deed
voor de eerste maal zijns levens officieel zijne intrede in
de „Ville Lumiere", die hij officieus evengoed kende als
koning E d -u a r d van Engeland en koning L e op o 1 d van
Belgie. Er waren ook bij dit bezoek vele schoone momenten,
het merkwaardigste wel, toen koning Carlo s den Parijschen
gemeenteraad op het stadhuis dankte voor de ontvangst
en met opmerkelijk spontaneiteit als de zoon zijns vaders
en de vorst van zijn yolk, sympathie toonde voor Franschen
geest en Fransche kunst. De entrevues, die daarna de Spaansche en Portugeesche vorsten in hunne hoofdsteden wisselden,
hebben de te Parijs geknoopte banden met het Latijnsche
ras nog deugdelijk versterkt en Portugal energisch uit zijn
politiek isolement, dat zeker niet zijne kracht was, weggerukt.
Dit zijn feiten, die men hoogst eenvoudig mag noemen,
dock die niettemin getuigen van het bestaan van een
programma, dat zeker niet iedere vorst zich voor oogen
stelt. Een programma bovendien, waarvan men niet kan
vergeten, dat het middenin werd onderbroken, onafgedaan
moest worden gelaten door hem, die het in zijn geest had
ontworpen en die er alleen ook de geheimen van kende,
welke schijnbaar tegenstrijdige feiten tot overeenstemming
konden. brengen. De overleden souverein_ heeft in twintig
jaren regeerens niet een arm en uitgeput land tot voorspoed en macht kunnen opheffen ; dat heeft hij ook niet
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getracht. Doch wel heeft hij pogingen gewaagd, bescheiden,
van vasten wil echter niet ontbloot, om op elk gebied
grooter orde te scheppen dan er heerschte ; dat hij daarin
misschien de draagkracht van zijn land over het hoofd zag,
geldt als een zware font, minder als een persoonlijk verwijt ;
dat hij, daarin nimmer onderlegd, te weinig rekening Meld
met de gevoelens zijner onderdanen en voor hun heil Wilde
zorgen op zijn manier, in onwetendheid ook van interne
politieke intrigues, Franc o tot onzuivere daden toestemming gaf, is een schuld, welke hij duur genoeg boette,
aangenomen al, dat de opzettelijke schuld bij de verkrachting der Grondwet zijnerzijds vast te stellen is. In
elk geval is Carlos de eerste geweest one Portugal uit
een periode van slapheid en krachteloosheid op te wekken,
het leven te geven in zichzelf en voor Europa. En dat
heeft hij gedaan alleen door eigen initiatief, zeker niet
geru.gsteund, eerder tegengewerkt door een Parlement,
waarin op zeldzaam lichtzinnige wijze de partikinvloeden
de meest ernstige beslissingen bleven beheerschen, waarin
enkele mannen van talent en beteekenis de omstandigheden
mochten overzien, dock nimmer tot zoodanig aantal kwamen,
dat uit hunne rijen een krachtdadig ministerie te vormen
viel. De parlementaire verslagen der laatste jaren geven
op den staatkundigen toestand van Portugal Been rooskleurigen blik; uit den toon der debatten gevoelt men niet
de vertegenwoordiging, die zich beslist uitspreekt met
oog op een vast doel ; gevoelt men veelmeer een schijn.parlement, dat op kleine rechten staat en tegelijkertijd
zelf de heiligste belangen onwetend vertrapt. Vreemdelingen
hebben dikwerf van parlementje-spelen gesproken; onwaars is
er in deze uitdrukking niet. Zij vertolkt trouwens alweer den
volksaard, zonnig als van alle kinderen van het Zuiden, onnadenkend en in zekeren zin traag, het betere welwillend, maar
niet toestaand, dat al te strenge heeren tot dat betere dwingen.
Er zijn meer vorsten geweest, die zonder medewerking
van parlement, zonder ministers veel hebben bereikt; F e r d
nand van Bulgarije en Leopold van Belgie kunnen als
recente voorbeelden gelden. Maar Carlos I was niet als deze
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beide verwanten van de uitgebreide Saksen-Coburgsche
familie, was niet de man, die reuzenkracht ontwikkelen kon
door eigen streven alleen. Hij vond slechts zijne gemalin
ernstig aan zijne zijde ; de ministeries wisselden onder de
gedurige partijtwisten te zeer dan dat daarin een vertrouwbaar raadsman viel te ontdekken. En juist dat ontnam
den koning de directe aanraking met zijn yolk, den band,
waardoor hij des yolks verlangen en inzichten had kunnen
leeren. kennen. Er waren er in Portugal wel, die zijn goeden
wil waardeerden, die zijn arbeid op den juisten prijs wisten
te stellen, doch zij waren weinigen. Carlos I was niet
populair, niet naar buiten en niet naar binnen. Het yolk
kende hem niet en hij kende zijn yolk niet. Achter de
paleismuren opgevoed, is hij van dat yolk immer gescheiden
gebleven, en het feit alleen reeds, dat van hem zoo betrekkelijk weinig anecdoten en verhalen, waar of onwaar dan,
de ronde deden, is een bewijs van de geringe belangstelling voor zijn persoon, van de geringe kennis van zijn
intiem leven. Met koningin Amelie was dat geheel anders ;
de Fransche prinses, niet aan een Hof, maar op de buitenverblijven van hare familie meer in landelijke vrijheid
opgevoed, heeft weinig moeite gehad zich het vertrouwen
der Portugeezen eigen te maken toen dezen in hare heldere
oogen eenmaal innerlijke goedheid en medegevoel voor
anderer lijden hadden gelezen. De koning was niet thuis
onder zijn y olk gelijk Amelie dat wel was ; dat was ook
de voorname oorzaak van zijne terughoudendheid in het
publiek, terwijl hij toch aan het strand te Cascaes in den
zomer met de visschers kon omgaan als met zijne hofhouding. Portugal zou het verlies van dezen koning niet als
een nationaal verlies voelen ; er was verontwaardiging over
den aanslag en bovenal over het laffe van dien aanslag,
doch innerlijke rouw heerschte er niet over den dood.
Zelfs het heengaan van dom Luiz wekte meer innige
deelneming, was meer het heengaan van een betreurd
monarch dan het sterven van Carlos I, die veel meer
zijn souvereinen plicht voor oogen had gehouden, had
getracht daarnaar te leven.
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Psychologisch is het einde van Carlo s' regeering
niet moeilijk te verklaren. De anticlericale beweging van
1900 en 1901 gistte nog na ; eenerzijds had de koning
haar voldoening geschonken door zijne maatregelen tegen
de kloosters, anderzijds had hij haar moeten negeeren bij
het nieuwe concordaat, dat Rome hem afdwong en dat
„the man in the street" toeschreef aan den pieusen invloed
van Maria Pi a. De republikeinen vonden er temeer
een uitnemend wapen in, hun leider Machado gebruikte
het met beleid en met kracht, de uitslag der verkiezingen
bewees het. Maar het optreden van zijn partij moest
leiden tot nog grootere complicatie van den reeds gecompliceerden politieken toestand, moest het parlement brengen
in een staat van machteloosheid en werkloosheid, die
geen goed regent had kunnen dulden. Men heeft koning
Carlos zijn ingrijpen in dezen verweten en aangerekend
als autocratie ; heeft de Oostenrijksche keizer niet meermalen zoo gedaan zonder dat men er anders in zag dan
een gerechtvaardigd optreden teneinde het constitutionneele raderwerk niet geheel te laten stilstaan ? De aanvallen, die onomwonden en met onverschoonbare grofheid
in het parlement op de vorstelijke familie waren gedaan,
hadden Carlos verschrikt, hem doen inzien, dat met
ministers, die dit toelieten, niet viel te regeeren. Het was
verkeerd, het was in allen deele ongrondwettig wat hij
deed, en waartoe hij zich door Franco liet leiden, maar
was het in de gegeven omstandigheden niet te verklaren, met een beroep op weer dan een geschiedkundig
voorbeeld niet te verschoonen misschien ook ? Er moest
een uitkomst gevonden worden immers. Men mag beweren,
dat persoonlijk de koning niet van Franco hield ; hij was
politiek door hem gebiologeerd, zag tegen de raadgevingen,
van de koningin en van prins Louis Philippe in, in
hem den Mirabea u, die alles kon redden. Dat Franco
oneerlijk was, wie zal het bewijzen ; zijne bedoelingen
waren eerzuchtig, maar toch ingegeven door het zeker niet
onzuivere doel zijn land te redden. Hij dacht zich een
almachtig man en hij wist niet hoever te gaan ; hij wilde
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Bismarck navolgen in zijn regeeren zonder parlement,
en hij vergat den afstand tusschen het gedisciplineerd-volgzame der Pruisen en het opgewonden-explosieve der Portugeezen. Hij was autocraat naar binnen, verbitterde in
zij ne b-uitenlandsche politiek door onnoodige vriendschap
jegens Engeland, en versterkte leger en vloot zonder zelfs
de monarchale elementen daarin aan zich te kunnen binden.
Carlos geloofde in hem, dacht hem meester van den
toestand, terwij1 die toestand hem beheerschte en hij zag
door de oogen van onbetrouwbare helpers. Het einde
moest wel komen als het gekomen is.
En toch, hoe geheel tinders had het logisch niet
kunnen zijn. De republikeinen wilden dit gewelddadig
uiteinde zeker niet , voor hen was het drama een politiek
nadeel, want, doordat men hen aan den opzet schuldig achtte,
verloren zij een deel van het in zoo breede mate gewonnen
terrein. Ware Franco nog enkele maanden aan het bewind
gebleven, misschien ware dan voor hen eerie revolutie, die
geheel het koningshuis had verjaagd, niet onmogelijk
geweest. Het is alsof de monarchale partijen daarvan lets
gevoelden in den schok, dien des konings dood in hunne
gelederen bracht, liberaal en conservatief mengde zich in een
b
kabinet, waarvan de voorloopige samenwerking toonde,
dat ook Portugal parlementaire verantwoordelijkheid kan
leeren. Lang heeft zij niet geduurd, het verschijnsel blijft
er niet te minder opmerkelijk ore.

* *
*
En evenmin als Europa den gevallen koning van Portugal kende als monarch, zich de moeite gaf hem als
zoodanig te kunnen, even,min weet men wat deze vorst
werkelijk beteekende voor de kunst en de letteren. Met
eenige verwondering heeft men uit dien in-droeven brief
aan een hooggeplaatste dame van den Franschen adel,
gepubliceerd enkele dagen na zijn dood, bemerkt, dat deze
vorst er nog andere genoegens op na hield dan sport en
jacht, veel voelde voor muziek en literatuur, zelf een
verdienstelijk schilder was. Toch is dit niets nieuws. Koning
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Carlos inderdaad hanteerde zijn penseel met groote vaardigheid ; hij schilderde bij voorkeur zeegezichten, die op
de expositie te Parijs geregeld een plaats vonden, terwijl
zijne gemalin ten alien tijde zich meer tot nationale tafereeltjes en volkstypen voelde aangetrokken. Beiden beijverden zij zich om eene nieuwe renaissance in de Portugeesche
kunst te helpen ontluiken. De literatuur deden zij bloeien
en zij zorgden, dat meer dan een Camoëns en zijne
„Luisiades" alleen, over de grenzen van het land bekend
wend betreffende de schrijvers van Portugal ; zij volgden
ook met belangstelling den strijd, dien C a s tilh o eenerzijds
en Bra g a en de Q u e n t a 1 anderzijds tusschen oude en
nieuwe richting streden — de tragische dood van den
laatste trof den koning, die van zijn romantische werken
een groot bewonderaar was en zelfs in zijne zwaarmoedige
„Sonnets complets" dichterlijke schoonheid niet ontkende,
zeer. En evenals het vorstenpaar bij zijne literaire beoordeeling niet dacht aan de richting van den schrijver, maar
hem beoordeelde als artist, evenzeer hielp het ook in de
schilderkunst de talentvollen voort met een onpartijdigheid,
die slechts in het ridderlijke Zuiden op prijs kan worden
gesteld, en welke de toekomstige schilderschool misschien
in staat zal stellen een waardig navolger te schenken aan
een Silva Porto, den grooten landschapschilder. De
muziek ontrukte koning Carl os aan Naar oorspronkelijk
en nog immer merkbaar religieus karakter ; Lissabon bezit
thans een uitnemend conservatorium en eene opera met
een ballet, waarvan de vorsten geregeld de voorstellingen
bij woven.
Niet alleen echter die kunst van het heden hebben
zij bij het yolk ingang doen vinden, zij hebben het ook
trachten te wijzen op het grootsch verleden van Portugal,
op zijne nauwe verbintenissen met de Vlaamsche schilderschool, op de voortbrengselen der Portugeesche architectuur,
der goudsmeedkunst en der ornamentiek. Hier was vooral
de wetenschappelijke zin van den koning aan het woord.
Want hij was niet alleen als zuiver amateur, maar ook als
beoefenaar der geografie, werkzaam op het water. Portugal
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zag in 1898 het nog zeldzame verschijnsel, dat bij de Vasco
de Gam a-feesten zijn vorst het internationaal aardrijkskundig congres daadwerkelijk presideerde ; Portugal vernam het
ook, dat zijn koning bij zijn bezoek aan Parijs het meeste
belang had gesteld in de buitengewone zitting van het
In stit-uut, waar Becquerel onderzoekingen over phosphoresceerende verschijnselen had geopenbaard, mevrouw Cur i e
had gesproken over het radium, Lippman de photographie
in kleuren had gedemonstreerd, Lacroix over de aardbeving van Martinique had geredevoerd en Moissan kunstmatige diamanten langs chemischen weg had gefabriceerd.
En een vorst, die weet en gevoelt wat de wetenschap voor
het moderne levee beteekent, walk een vorst „en vaut deux",
gelijk een Franschman eens van keizer Wi 1 h e 1 in zeide.
Er zou echter in hooge mate lets onbillijks in zijn om
naast den koning de gemalin te vergeten die aan zijne
zij de stand. In de opvoeding werden voor A m. elie van
Orleans de kiemen gelegd, die haar gemakkelijk de
vruchten van het heerscherschap zouden doen plukken,
maar in zichzelve droeg zij vooral datgene, wat het haar
mogelijk moest waken zich in elk land, waar zij als vreemde
prinses ware binnengeko men, te verheffen tot een werkelijke
landsvrouwe. 1) Ongetwijfeld hadden hare persoonlijke kwaliteiten het voordeel als uitgezocht te zijn om over een
zuidelijk ras, onvervalscht gelijk het Portugeesche dat is,
te gebieden ; in dit land, dat met Frankrijk zijn verwantschap toont alleen reeds door den invloed, dien het uiterlijk
er op de menigte kan hebben, werd de gave des hemels,
welke Amelie in hare door bevalligheid en goedheid
zoozeer verzachte schoonheid is geschonken, meer dan
eene uiterlijkheid, werd zij jets, dat heerschte door zich
-te vertoon.en ; jets, dat voor deze in physiek en moreel
opzicht zoo gevoelige natie op een sociale deugd ging
gelijken. Eene der eerste tijdschriften van Lissabon besprak
dit destijds in een opmerkenswaardig artikel, dat kort,
1) Men zie hieromtrent de le vensschets, verschenen van dezelfde
hand in „Manner en Vrouwen van Beteekenis", 39ste jaargang no. 7.
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maar in duidelijke lijnen de vorstin teekende zooals hare
omgeving haar als waar kept. De koningin — aldus deze
schrijver — is juist onvergelijkelijk in hare innerlijke
waardigheid, welke haar immer zichzelve doet zijn, hoe ver
hare attenties zich ook mogen uitstrekken, hoezeer haar
zachtmoedig karakter zich mag aangetrokken gevoelen tot
het lijden der meest nederigen. Zij is in dit opzicht als
een statige boom, die zich zou nederbuigen om van zijn
frischheid en zijn geur aan minderbedeelden jets mede te
deelen en zich daarna in oude statigheid zou oprichten.
Voor ons Portugeezen, gehuld in onze wij de mantels, de
zoo woest uitziende sombrero diep in de oogen gedrukt,
maar zacht in wezen onder een harde schil, is juist die
vriendelijke drang van belangstellend medeleven, dat wakend
oog voor alle denkbare belangen, die gevoeligheid, welke
de ziel weerspiegelt gelijk een glimlach het gelaat teekent,
in den aanvang een reden tot wantrouwen geweest, want
onze geschiedenis had ons majesteit en onbewogenheid als
synoniem doen beschouwen. Doch wij hebben het weldra.
gevoeld, dat dit charmeerend uiterlijk eene teruggave van
het echte innerlijk was, dat deze lelienstengel den wortel
zoo diep in onzen geboortegrond had geschoten, dat kleur
en wezen zich vermengden met die van de Portugeesche
roos. En de koningin met hare groote heldere oogen heeft
haar nieuwe yolk doorzien en verstaan, tusschen haar en
dat yolk doen wegvallen de muren van etiquette en bewaking. In eene beeldspraak als deze, die voor zuidelijke
journalistiek flauw mag heeten, kon A in elie 's beeld niet
beter worden geschetst.
Spontaan in allen deele zeer zeker is deze merkwaardige en belangwekkende vrouw. Meer dan een
bekend verhaal getuigt ervan. Het geschiedde te Cascaes,
de badplaats aan de Westkust, waar de koningin bij
voorkeur toefde ; het Portugeesche Trouville of San Sebastiaan, waar op het strand het koninklijk paar zich altoos
bewoog te midden der onderdanen en er met de fine fleur
der aristocratie niet vertrouwelijker omging dan met de
plaatselijke visschersbevolking. Het was een dag, dat een
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felle storm zich deed gelden ; in het paleis, een der minst
weelderig en uiterlijk schitterende van de woningen der
vorstelijke famine, en alleen 's zomers oplevende onder
den glans van de bals, die de koningin er gaf, deed het
weer zich zoo dreigend aanzien, dat men der vorstin
ernstig ontraadde haar dagelijksche wandeling te ondernemen. Maar zij schudde lachend het hoofd, zeide dat
ze niet zou wegwaaien, en ging nit zonder hofdames. Het
gezicht op de onstuimige zee was dien dag bijzonder
mooi, naar spoedig weed Amelie 's aandacht van daar
getrokken door een visscher, die wanhopige pogingen
aanwendde om zijn eigendom in veiligheid te brengen.
Juist op het oogenblik, dat zij haar lakeien Wilde zeggen
dien man te help te komen, zag zij den visscher in zee
vallen, en zich niet boven de schuimende golven weer
oprichten. Zonder een oogenblik te aarzelen, liep ze naar
de plaats des onheils, sprong geheel gekleed te water,
bereikte zwemmende den zeeman, die zijn bewnstzijn reeds
verloor, en kon hem zoo redden. Drnipnat, dock lachend
en opgewekt, betrad zij het paleis ; de betuigingen van
schrik en deelneming wees ze kalm af, en al wat men nit
haar kon kriken was een citing van dankbaarheid jegens
de Voorzienigheid, welke haar dezen -uitgan.g had gelnspireerd. Maar eene indiscretie van den visscher, die de
koningin had herkend, bracht het verhaal naar buiten
de kanselarijen der legacies namen er kennis van en bijna
tegelijkertijd zonden de Duitsche keizer en de koning van
Zweden aan de moedige vorstin de reddingsmedaille van
hun land, die Amelie kostbaarder decoraties waren dan
eenige der vele orden van den hoogsten rang, haar geschonken en die bij officieele plechtigheden naar den wensch
van koning Carlo s, getrouw op haar borst prijkten
naast de meest doorluchte damesordes van Oostenrijk of
van Pruisen.
koning Carlos zijn regeeringsprogram nitvoerde ; terwijl hij trachtte het leger te verbeteren en de
vloot althans zoodanig te versterken, dat Portugal bij de
groote revues een eenigszins dragelijk figuur kon maken.
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terwijl hij de uitgaven, hiervoor benoodigd, zocht te vinden
in hoogere opbrengsten van den landbouw, en ontwikkeling van handel en nijverheid, vooral waar deze laatste
den belangrijken wijnuitvoer betrof; terwijl hij den Portugeezen wilde leeren welk een betrekkelijken rijkdom zij
nog bezitten in hun koloniaal bezit, al heet men dit terecht
een schaduw van vroeger glorie ; terwijl de vorst met een
ernst, die in Europa blijkbaar nimmer erkend is geworden,
werkzaam was ; wist Amelie haar plicht te doen door hem
in deze heerscherlijke taak te steunen voor zooverre haar
dit mogelijk kon zijn. In zware tijden toonde de koningin
zich immer aan de zij de van haren gemaal, en alleen op
die wijze is zij er in geslaagd voor de Portugeezen eene
vorstin te worden, van wie zij zich alles nu kunnen voorstellen, behalve dit eene, dat zij eens voor hen eene vreemdelinge was ; Zij was, men wist het, een zorgvolle gade,
die zelve twee dagen achtereen aan Carlos' ziekbed
waakte Coen typheuse koortsen, door drinken van slecht
water aan boord van een der schepen opgedaan, hem aan
den rand van het graf brachten ; eene goede moeder, die
aan de opvoeding harer twee zonen den besten tijd besteedde.
En toch vond zij gelegenheid om ook in het volksleven
haar artistieken zin te doen spreken door de bevordering
van de kantwerkerij, die in de arrondissementen benoorden
de Taag een zeer speciaal karakter heeft, dat Madame
Rattazzi de R -ii t e, de bekende prin.selijke schrijfster
van Napoleontischen bloede als uiterst schoon roemde en
waarvan zij in haar „Portugal a vol d'oiseau" den omzet
alleen voor het schiereiland Peniche, dat het centrum der
beweging zou kunnen heeten, schatte op weer dan honderd
duizend francs per jaar ; een omzet, die er zeker niet op
verminderd zal zijn sedert de koningin zich bij voorkeur
Portugeesch kantwerk aanschafte. Tezamen toonden Am e li e
en Carlos vooral hun belangstelling in de visschersbevolking; de visschers vormen het meest nationaal trouwe deel der
bevolking ; in de visschershutten vooral was het koningspaar
bemind en in weinige ontbrak na A m e 1 i e 's redding van
een eenvoudig zeeman haar portret. Aan de kust dan ook
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voelden de leden der vorstelijke familie zich immer geheel
thuis, en voor de weezen der marine, voor de weduwen
van op zee omgekomen visschers deed koningin Amelie
meer dan voor wie ook.
* *
*
Of er een bepaalde reden is om juist thans dit een
en ander in het licht te stellen, deze feiten uit wat reeds
geschiedenis geworden is, terug te halen ? Inderdaad,
actueel kan de voorafgaande beschouwing niet genoemd
worden, en actueel heeft ze ook niet gepoogd te zijn : ze
heeft alleen willen trachten in een scherp licht omstandigheden van een nog niet zoo heel ver verleden te doen
zien, en heeft naarmate ze meer de actualiteit mist, ook
meer leans tot overdenking. En dat is wel noodig, omdat
de tegenwoordige toestand van het Portugeesche Rijk
de moeite loont om beschouwd te worden met ernst en
met aandacht. Toen eenmaal de eerste ontzetting over den
dubbelen koningsmoord geweken was en men rustig de
gevolgen van deze daad kon overzien, Coen kwam al
spoedig de algemeene erkenning, dat in die gevolgen meer
viel gade te slaan dan de val van den dictator Franco
alleen, dan het verlies van het gekroonde hoofd en den
troonopvolger ; gevoelde men daarnevens, dat bovenal
gevraagd diende te worden naar de politieke gevolgen
voor de geschiedenis van het Rijk. Men meende allereerst,
dat de republikeinen slechts nadeel zouden ondervinden
van dezen fatalen aanslag, dat men hen als georganiseerde
partij zou verwijten datgene wat slechts de uitbarstingen
waren van het al te heftig temperament van enkele van
de meest ongedisciplineerden der partijgenooten. Zulks
geschiedde werkelijk, zelfs de leiders als Machado en
Almeida ontkenden niet, dat der republikeinsche gezindheid
deze aanslag voor een groot deel moest worden toegeschreven,
doch zij vestigden er uitdrukkelijk de aandacht op, dat
niet de partij als zoodanig schuldig mocht worden verklaard,
dat deze schuld alleen viel ten opzichte van de enkelen,
die in al te vurigen ijver achter den rug der partij ge-
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nooten om dingen deden, welke in het partijprogramma
geenszins waren opgenomen. De republikeinsche partij wist
zich als zoodanig vrij te pleiten in de oogen van diegenen,
die zelfs Franco 's dictatuur geene verontschuldiging voor
dezen aanslag konden vinden, al ontkenden ze niet, dat
de republikeinen gevaarlijk spel hadden gespeeld. Toch,
tegelijkertijd bleef de macht dierzelfde republikeinen in
de oogen van de massa van het yolk ongeschaad, waren
zij het, die een bevreesd geworden monarchaal bewind
hadden gedwongen met 44n slag alle vrijheden terug te
geven, welke Franco had durven afnemen, en zijn zij
het geweest, die op meer dan eene wijze als de vrijheidshelden zijn gehuldigd en herdacht geworden. Wie meende
met een enkelen oppervlakkigen blik te mogen zeggen,
dat die ongelukkige laatste Januaridag van 1908 den
republikeinen een onherstelbaar nadeel toebracht in hunne
positie in het Portugeesche koninkrijk, hij vergist zich
en vergiste zich te meer naarmate hij het beleid van een
genialen Machado over het hoofd zag. Deze heeft de
troeven, hem door den verwarden toestand in handers
gegeven, wel weten uit te spelen, en dat dit d-uidelijk en
naar buiten niet meer resultaat heeft gehad — wie kan
trouwens de resultaten beoordeelen van wat misschien voor
een tijdperk van jaren is bereid — dat moet geweten worden
daaraan, dat de omstandigheden machtiger waren dan hijzelf,
en dat de persoon van den jongen, innemenden vorst meer
zich deed B elden dan men had kunnen vermoeden.
Een groote invloed is er zeker uitgegaan van de
daden, die op den misdadigen moordaanslag volgden. Invloed in tweeerlei opzicht. Het oordeel over Franco als
dictator, meer nog over Franco als staatsman is zeker
in meer dan een opzicht onbillijk en onrechtvaardig geweest ,
dit wel in de meest sterke mate, waar men vergelijkingen
ging treffen tusschen hem en den grooten P o m b a 1, en
daarbij vergat, dat de twee eeuwen, welke tusschen beider
heeerschappij liggen, niet alleen de verhoudingen der innerlijke volkerensamenleving hebben veranderd, maar ook
anders hebben doen oordeelen over daden en personen.
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dan zulks op den dag zelven kon geschieden. En zonder
den gevallen minister, van wien sedert niemand meer jets
heeft gehoord en Wiens weggaan inderdaad naar de schilderingen van de „Frankfurter Zeiting" een vlucht zonder
weer is geweest, een vlucht voor veiligheid en voor verantwoordelijkheid, te willen verdedigen, moet dit Loch erkend
worden, dat hij, die poogde der dynastie direct een dienst
te bewijzen., en daarin faalde, indirect voor zijn souverein
de meest practische staatsman werd, dien men zich wenschen
kon, de raadsman, die de practijk in zich zelf belichaamde.
Wat door zijn toedoen en door zijn te groote gestrengheid
geschiedde, leerde den jongen koning, leerde hem met
open oogen rondzien en standvastig staan tegenover zijn
-y olk, en in zooverre vergat hij, en vergat zijn rnoeder in
die dagen niet minder, de Bourbonsche afkomst van beider
stamhuis, schenen zij zich niets meer te herinneren van
het wezenlooze der voorvaderen, die niet wilden en niet
konden leeren, die niet wilden en niet konden vergeten.
Op een critiek oogenblik besteeg de jonge M a n u e l de
treden van den Croon critiek niet alleen innerlijk, maar
ook uiterlijk. Zeer zeker gaf zijn jeugd hem een onschatbaar voordeel, dat door zijn innemende stoutmoedigheid
nog werd aangevuld zeer zeker ook moest hij in deze
omstandigheden sympathiek zijn en mocht men niet vergeten, dat hij de eenige zoon was van de geliefde koninginweduwe. En zijn optreden heeft hem tot nu toe, en dat
is reeds twee lange jaren, veel, bijna alles van die sympathie
doen behouden. Niet meer dan noodig was heeft hij zich
met de politiek ingelaten, niet meer dan oogenblikkelijk
gewenscht werd, heeft hij verbeteringen trachten aan te
brengen. Doch hij heeft gereisd, hij is getrokken door
de provincieen van zijn vaderland, en hij heeft zich vertoond aan de buitenlandsche hoven. Portugal bemerkte
eensklaps, dat het een koning had en het buitenland
leerde, dat het oude rijk der Br a g a n z a 's nog bestond,
nog veel behield van zijn oude en fiere tradities.
Want, dat is zeker, zoo heel ondergeschikt als men
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het heeft willen doen voorkomen, is Portugal's plaats in
de buitenlandsche politiek thans niet. Men heeft in de
laatste jaren van het bewind van koning Carlos een
opdringen bemerkt naar den Engelschen kant, en zelfs de
plannen voor de versterking van Oporto droegen het
stempel van deze overdreven vriendschap. Hoezeer deze
vriendschap, die den Engelschen in gevaarlijke tijden een
even vasten voet op het Iberische schiereiland zou geven
als Wellington er eenmaal had, de ijverzucht opwekte
van den Duitschen neef, het is in het voorjaar van 1906 en
1907 weer dan duidelijk gebleken. Portugal evenwel begint
zich zelf een plaats te doen innemen, het buigt zich naar
den Spaanschen kant en koning Manuel schijnt met
graagte de hand te Brij pen van zijn jongen broeder op
den Croon in Spanje, die hem zal binnenleiden in den
kring der Latijnsche Unie. Aileen op die wijze kan Europa
hop en een werkelijk evenwicht te verkrijgen, en de nauwe
relaties, die Portugal nog steeds binden aan Zuid-Amerika,
de invloed ook, dien het heeft in de Afrikaansche koloniale
politiek, zijn factoren van niet geringe waarde. Portugal
verdient gekend te worden, het is niet alleen een land
met een schitterende natuur, een land waar zoowel in het
woeste hooggebergte als in de heerlijke schilderachtige
vlakten alles poezie is en poezie ademt, het is een land,
dat in zijn toekomst ongetwijfeld zijn verleden zal terug
vinden. Veel is er gebrekkigs in zijn staatsmachinerie,
veel ook valt er te laken in zijn parlement, waarvan wij
het innerlijke een weinig leerden kennen in de dagen,
dat Senor Hintze Ribeiro den strijd met Nederland
scheen te willen aanbinden omtrent het consulair exequatuur aan de baai van de Delegoa. Maar er leeft daar een
yolk, voor een deel nog behept met verouderde en ouderlijke denkbeelden, doch een yolk tevens, dat genoeg kracht
in zich beeft om zich te verheffen van een niveau van
lageren rang tot de plaats, Welke het eens innam, indien
het slechts gehoor wenscht te geven aan de roepstem van
een krachtigen en frisschen geest, die het wil en kan
leiden.
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Wat het Portugal der naaste toekomst onder zijn
nieuwen koning geven zal, het is niet te zeggen zonder
meer. De politieke toestand van elken dag is nog beden.kelijk genoeg, vertoont in niet geringe mate dezelfde verschijnselen, gebrek aan concentratie en eenheid van gedachte
voornamelijk, welke Spanje kenmerkten bij de troonsbestijging van Alfonsus XIII, dock die daar thans reeds
aanmerkelijk zijn verbeterd. Het groote gevaar, het behoeft
niet nader betoogd te worden, ligt pier bij zonder in de
felle actie der republikeinen, gevaar voor het koningshuis,
gevaar ook voor geheel het yolk. Want ieder intelligent
man in de landen van de Taag weet, dat een regime der
republikeinen Portugal zou brengen, wat het Spanje reeds
jaren geleden zoo droef gebracht heeft. De republikeinen
hebben invloed op de massa's, maar juist, omdat hun invloed
minder het sociale leven raakt, minder den kern van het
volksbestaan beroert dan de socialisten dit vermogen, is die
invloed niet zoo gevaarlijk. Hij is bovendien in Portugal
niet verward met andere elementen ; de Miguellisten staan
tegenover de republikeinen in Portugal veel zuiverder dan
de Carlisten tegenover de Spaansche kameraden ; de anarchisten bovendien missen er hun Barcelona. In betrekkelijk
voordeelige condities — van „zakelijk" standpunt dan beschouwd — heeft Manuel II den Croon bestegen ; hij
was voor de taak niet opgeleid, maar daar wel voor berekend ; hij is sympathiek reeds door zijn jeugd en zijn. geschiedenis ; hij heeft een moeder naast zich, die het hart van
het y olk kent. Als alien, die voor Portugal heil zien in den
monarchalen regeeringsvorm, zich om hem scharen, kan hij
veel doen voor de toekomst van Portugal, dat slechts
wacht op ontwikkeling van zijn.e hulpbronnen, op ontginning van zijne rijkdommen, op voorbeeld om na te volgen.
Hij vindt zeker menig ontwerp gereed, hij kan voortbouwen
op grondslagen, die met moeite zijn gelegd en misschien
nu waardeering zullen vinden.
Enkele van die grondslagen hebben we trachten te
toonen, in groote trekken althans aan te geven in het leven
van den overleden Portu.geeschen souverein, hetwelk rijk
7
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was gelijk elk vorstenleven. Wij bedoelden geene biographie,
veel minder eene beoordeeling, welke aan de geschiedenis
alleen is. Koning Carlos I was een man, die zijne gebreken had als ieder ander en wiens hooge positie deze gebreken dubbel deed uitkomen ; een man, die ook zijne deugden
telde, welke naar buiten zoo weinig werden geloofd, wig men
immers zoo gauw klaar staat iets goeds van vorsten te
vertellen. De vorst genoot geene vriendelijke beoordeeling
in Europa, waartoe zijn uiterlijk van al te voldaan menschenkind ook niet opwekte ; hij viel in ernstige opvatting
dikwerf te zeer buiten den gezichtskring van den Portugees
om echt populair te zijn. Doch niettemin zijn er hoog
verheven vorstenlevens geweest, minder welbesteed dan het
zijne ; niettemin verdient wat hij inderdaad tot stand bracht,
meer belangstelling en waardeering dan de gewone oppervlakkige negatie.
Niet slechts de geweldadige dood van dom Carlos I
gaf hem recht op aller aandacht. En wij hebben getracht
met enkele losse grepen uit zijn leven te doen zien, dat
van dezen vorst meer kon gezegd worden dan alleen het
de mortuis nil nisi bene ! Misschien was het er, na een
paar jaar van vergeten, wel de tijd voor.

IBSEN's NAGELATEN WERKEN
DOOR

Prof. R. C. B 0 E R.

In den vorigen jaargang van dit tijdschrift heb ik
eenige mededeelingen gedaan omtrent een posthuum werk
van Ibsen, niet lang te voren verschenen, — de fragmenten van den epischen „Brand". Deze fragmenten waren
eene voorstudie voor het dramatisch gedicht van dien naam,
van groote psychologische en litterairhistorische waarde
door het inzicht, dat zij gaven, in de voorgeschiedenis van
het beroemde dichtwerk. Van gelijken aard, maar van veel
grooter omvang en om de tijdsruimte, die zij omspannen,
van aanzienlijk grooter beteekenis zijn de drie deelen
Efterladte Skrifter, die thans door Halvdan Koth en
Julius Elias in het licht gegeven zijn. Deze uitgave,
die het belangrijkste nit des dichters nagelaten papieren
bevat, dingen, die voor het grootste deel in het geheel
niet, voor het overige in moeiliejk toegankelijke werken
gepubliceerd waren, maakt het mogelijk, een diepen blik
te slaan in het inwendig leven van den dichter en de
ontwikkeling zij ner poezie, en zij zal zeker met bliejdschap
begroet worden door ieder, voor wien een dichtwerk in de
eerste plaats belangrijk is als openbaring van het zieleleven
van den dichter. Ik meen daarom den vrienden van Ibsen
in ons land geen ondienst te bewijzen, door nit de nieuwe
uitgave iets mede te deelen.
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Het boek bevat naast eene degelijke inleiding, waarin
een zeer in de diepte gaande studie over de wording van
Ibsen's levenswerk gegeven is, ruim 1400 bladzijden tekst,
en van deze wordt het meeste ingenomen door ontwerpen
en voorloopige redacties der bekende drama's. Niet van
alle stukken zijn evenveel voorstudien bewaard, maar slechts
van een viertal nit de periode 1854-1863 ontbreken zij
geheel ; afgezien daarvan bezitten wij dus een onafgebroken
reeks voorstudien, van „Catilina", het drama uit des dichters
jeugd, of tot den dramatischen epiloog „Wanneer wij Dooden
ontwaken", waarmee de dichter zijn laatste woord tot het
publiek gesproken heeft. De uitgevers hebben echter niet
de volledige stof medegedeeld ; de groote omvang der bewaarde manuscripten heeft hen tot een zelfbeperking
gedwongen, die men kan betreuren, maar moet billijken.
Zoo blijft er nog steeds plaats voor eene volledige critische
uitgave van Ibsen's werken in de trant der Weimarer
Goethe-editie. Wat wij ontvingen, is echter voldoende om
vele studien te beginnen en sommige ten einde te voeren.
En daar de manuscripten, die grootendeels op de Universiteitsbibliotheek te Kristiania berusten, thans voor alle
belangstellenden toegankelijk zijn, zal de nieuwe uitgave
zeker het uitgangspunt kunnen worden van belangrijken
arbeid.
Behalve ontwerpen en voorloopige redacties der drama's
bevatten de Efterladte &rifler een groot aantal gedichten
(213 bladzijden), die in de verzameling van 1871 en de
vermeerderde tweede uitgave alsmede in het vierde deel
der Samlede Vcerker ontbreken, en waarvan enkele ook
tot nu toe in het geheel niet gedrukt waren, voorts een
reeks prozastukken uit verschillenden tijd, een belangrijke
aanvulling van de niet al te rijke verzameling in het tiende
deel der S. V., daaronder zelfs opstellen van het jaar 1848,,
die als stijlproef voor het toelatingsexamen tot de Universiteit moesten dienen, en niet teruggegeven zijn, omdat het
examen nooit is afgelegd. Hierbij sluiten zich eenige toespraken aan uit de jaren 1879-1891, gelijk wij ze kennen
uit het 10e deel der S. V., en voorts ontwerpen en voor-
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studien voor gedichten, die zich tegenover de bekende
gedichten evenzoo verhouden als de voorstudien voor de
drama's tot deze laatste.
De uitgevers hebben het boek behalve van de reeds
genoemde inleiding ook voorzien van annotaties, die voornamelijk handelen over de verhouding der handschriften
en de chronologie van ieder werk.
Het eerste, wat ons bij de kennismaking met deze
voorstudien treft, is de indrukwekkende soliditeit van dat
werk. Nooit was deze dichter tevreden met iets, dat half
of was, en nooit zag hij er tegen op, een arbeid, die reeds
zoo goed als geeindigd scheen, nog eens geheel over te
doen, waarbij van dat, wat gereed was, sours slechts geringe
brokstukken werden gebruikt. Ik wil dit in de eerste plaats
aan een kort gedicht illustreeren. De bundel „Digte" wordt
geopend met een gediehtje, dat o. a. door Grieg's compositie in rainier kring bekend is geworden, en dat den titel
„Speellieden" (S_pillemcend) draagt. Het bestaat uit vier
co-upletten, ieder van vier korte versregels. De inhoud is
deze : De persoon, die spreekt, waaronder de dichter te
verstaan is, had eene vrouw lief; hij Wendt zich tot den
watergeest (niikken), die hem zangen vol schrik moot leeren,
zoodat zij meent hem te volgen in groote kerken en zalen.
De nOk leert hem spelen, zoodat hij God vergeet, maar
nu is de beminde de bruid van zijn broeder. Toen speelde
hij zich zelf in groote kerken en zalen in, maar de
schrik en de zangen van den waterval weken nooit
meer uit zijn gemoed. — Dit gedichtje, zoo praegnant, dat
men Been inhoudsopgave geven kan, zonder het geheel
mede te deelen, is ontstaan nit een verhalend gedicht, dat
in de nieuwe -uitgave zes bladzijden groot octaaf inneemt,
en bestaat uit zestien stanzen benevens negen korte strofen,
welker metrum ongeveer dat van het jongere gedicht is. Het
draagt den titel : En Loverdagsaften i Hardanger (Een Zaterdagavond in Hardanger). De zestien stanzen vormen de
inkleeding. Hier wordt eerst een Hardangerlandschap
beschreven, dan eene boerderij, welker uiterlijk den vrede van
het landschap deelt, daarop een feest, waar de jeugd danst
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bij den klank van de vedel. Wanneer deze zwijgt, begint
de reizende kleermaker te zingen. Er wordt verteld, hoe
hij gewoon is, van de eene hoeve naar de andere te trekken, waar hij kleeren lapt en zingt, en hoe hij dan bespot
wordt, — en zoo gebeurt het ook hier. De officieele speelman waarschuwt voor hem : „past voor hem op ; hij heeft
zijn kunst van den bodem van de rivier ontvangen". Maar
nu staat hij op, zijn haren fladderen in den wind, en hij
vertelt, hoe hij zingen geleerd heeft. Aan het eind der
vertelling van den kleermaker staan drie strofen stil bij
den indruk, dien zij maakt, en bij zijn vertrek. Deze
geheele omlijsting heeft de dichter in de definitieve bewerking laten vallen. En de vertelling die de kleermaker doet,
is van negen strofen op vier gereduceerd. Ook hier is eene
vergelijking in bijzonderheden in hooge mate leerzaam. In
drie strofen vertelt in het oude gedicht de kleermaker, dat
hij in ouden tijd achter de elzenstruiken zat, wanneer de
maan in den zomernacht scheen ; hij luisterde naar den
waar hij werd daar niet vroolijk van, want achter
het Bosch leefde een bekoorlijk meisje ; haar oog was diep
en blauw als het bergmeer. Deze drie strofen, die een soort
nadere inleiding vormen, vervallen gelijk de breede om.lijsting.
Dan begint de volgende strofe met de woorden :
Til hende stod mine tanker
(naar haar gingen mijne gedachten uit),

en dit vers is als beginvers van het definitieve gedicht
bewaard. Maar onmiddellijk daarop volgt weer een afwijking.
In plaats van de herhaling, dat hij daarom eenzaam naar
den bodem van de rivier zat te staren, komt nu actie, en
voor deze verzen zijn rijmwoorden van een der drie voorafgaande verworpen strofen (nat — orekrat) gebruikt :
„waar de weg voerde naar de rivier,
naar het bedauwde elzenhout".

Drie strofen in het oudere gedicht herhalen nu eerst,
dat hij droevig zat te luisteren naar het gezang en het
spel van den nOk, dat men hem in het dorp gezegd had,
dat in dit gezang en in deze harptonen een zeldzame
macht is, dat hij, die ze kent, het gemoed van een meisje
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kan gevangen semen, dat hij daarom zich in Naar hart
binnen wil spelen. Deze drie strofen zijn vervangen door
Mile met de rijmwoorden van de laatste der drie ( sind —
ind maar oneindig krachtiger en dramatischer. Zonder
inquit vernemen wij terstond de woorden, die de dichter
tot den nOk spreekt
„He! ken je sehrik en zangen,
Kan je het gemoed der bekoorlijke betooveren,
Dat ze in groote kerken en zalen
Je meent to volgen ?"

Er blijven twee strofen over, en deze twee keeren in
de definitieve redactie terug, maar ook hier is het scherpe
en treffende pas het eigendom van deze laatste.
Ik plaats ze hier in woordelijke vertaling naast elkander
en cursiveer de afwijkingen.
Oude bewerking : 1)
Ik maande hem uit de diepte ;
Hij speelde op mijn bevel ;
Maar toes ik het geleerd had,
Was zij eens anders bruid.
In wonderlijke droomen
Speelde ik mij zell in,
En de diepe zangen van den watergeest
Kwamen nooit uit mijn gedachte.

Definitieve bewerking : 2)
Ik maande den natte uit de diepte,
hij speelde mij geheel van God weg ;
—martoesik
zijn meester was geworden,
1)

Jeg maned ham af Dy bet,
Han spilled paa mit Bud;
Men da jeg havde laert det,
Var hun en Andens Brad.
J underlige DrOmme
Mig selv jeg spilled ind,
()eh Niikkens dybe sange
Kom aldrig af mit Sind.

2)

Jeg maned den vaade af dybet;
han spilled mig bent fra Gud; -men da jeg var bleven hams mester,
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was zij inijn8 broeders bruid.
In groote kerken en zalen
Speelde ik mij zelf in,
en de achrik en de zangen van den waterval

Weken nooit uit mijn gedachte.

Iedere verandering is een verbetering van beteekenis.
Let op het teekenachtige van den natte, het diepe in geheel
van God weg, de worsteling met den nOk, die uitdrukking
vindt in zijn meester geworden was, de sterkere pointeering
van het hopeloze in mijns broeders, het prachtige beeld,
tevens als refrein treffend, in de groote kerken en zalen, het
daemonische in de schrik van den waterval, het minder
alledaagsche in weken tegenover kwarnen. Het spreekt wel
van zelf, dat dit alles pas juist gewaardeerd kan worden,
waar de muziek der taal medewerkt ; het is daarom dat
de Noorsche tekst aan den voet der badzijde wordt medegedeeld, — maar zelfs in eene vormelooze vertaling springt
de afstand van de eene redactie tot de andere in het oog.
Maar er is meer. Het offer van meer dan negen tiende
van het gedicht is tot een winst geworden, die aan de
gedachte ten goede komt. Een stuk interessant yolksbijgeloof, dat de dichter een poetische . behandeling waard
geacht heeft, en dat ook meermalen door anderen bewerkt
is, het geloof namelijk, dat men van den watergeest zingen
kan leeren, maar daarbij slechts zelden zijn geluk vindt,
is tot een stuk levenservaring van het genie geworden.
Voor den halfzotten kleermaker, dien de menschen uitlachen, treedt de dichter zelf in de plaats, het raeisje met
de blauwe oogen wordt nit den voorgrond verwijderd en
nog slechts met een voornaamwoord (zij) en 6enmaal met
een adjectief (de bekoorlijke) aangeduid, want niet haar
is het, dat het gedicht geldt ; zij is slechts het toevallige
instrument, dat de dichter voor zijn rampspoed noodig
var hun min broders brad.
I store kirker og sale
mig selv jeg spilled ind,
og fossens gru og sange
veg aldrig fra mit rind.
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heeft; daarentegen komt „de natte" op den voorgrond en
wordt tot het beeld van de godbegenadigde genialiteit,
die eenzaamheid in haar gevolg heeft.
Tot waarnemingen als de hierboven medegedeelde
geeft iedere bladzijde aanleiding, te rijker, naarmate het
aantal bewaarde trappen in de ontwikkelingsgeschiedenis
van een kunstwerk grooter is. Wij kunnen dan zulk een
stuk in zijn groei nagaan en ons een voorstelling maken
van de motieven, die den dichter tot zijne opeenvolgende
veranderingen bewogen hebben. Dat Ibsen zeer conscientieus werkte, was sinds lang bekend. Hierover had
reeds in 1888 zijn biograaf Henrik Jaeger mededeelingen
gedaan, die door de uitgevers der „Efterladte Skrifter"
in de inleiding herhaald en door de teksten bevestigd
worden. Jaeger vertelt, dat Ibsen, wanneer hij een stof
gekozen had, eerst zeer lang daarover nadacht, voor hij
een pen op het papier zette. Wanneer hij de stof
volkomen doorgedacht had, schreef hij een ontwerp, en
dan begon de uitwerking. Z(56 ontstond een eerste
manuscript, dat echter slechts een werkmanuscript was en
tot grondslag diende voor eene daarop volgende uitwerking.
Pas terwiejl hij bezig was met deze tweede bewerking,
begon de dichter met zijne personen vertrouwd te worden,
en nu wordt dan ook de karakterteekening duidelijker ;
maar ook deze bewerking is niet de laatste ; er volgt
minstens nog een derde, voor het werk naar de pers kan
gaan.
Zoo is de gang van zaken in het groot; de bewaarde
manuscripten leeren, dat er in bijzonderheden tusschen het
eene en het andere werk ook in de wordingsgeschiedenis
groote verschillen bestaan. Zoo komt het herhaaldelijk
voor, dat de dichter eene redactie niet voleindigd had,
voor hij met de volgende begon, ja in vele gevallen ging
de voltooiing van ieder bedrijf aan de bewerking, zelfs de
voorloopige, van het volgende vooraf. Maar regel is dat
niet. Ook is het aantal ontwerpen en redacties, dat tusschen de eerste conceptie en de eindredactie ligt, niet
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altijd even groot, — zeer n.atuurlijk, wanneer men in aanmerking neeint, hoeveel meer gecompliceerd sommige
stukken zijn dan andere. Het grootst is het aantal handschriften en fragmenten, die betrekking hebben op of
deelen bevatten van „Keizer en GalMeer" ; het bedraagt niet
minder dan een en dertig. Van deze stukken behooren nu
ongetwijfeld vele tot dezelfde bewerking, maar toch geven
zij een aantal stadien in de ontwikkeling van het stuk te
aanschouwen. Achttien van deze manuscripten bevatten
opteekeningen en ontwerpen voor grootere of kleinere
deelen van het drama en behooren dus tot de periode,
waarin de geweldige stof zich pas in den geest van den
dichter begon te condenseeren. Wij leeren hier o. a. de
historische bronnen van het drama kennen. Het zijn in
de eerste plaats een paar moderne werken, te weten : A.
de Broglie, „nglise et l'Empire Romain au VIe Siècle",
en J. E. Auer, „Kaiser Julian der Abtriinnige im Kampfe
mit den Kirchenvatern seiner Zeit". Ten deele heeft de
dichter excerpten gemaakt, ten deele heeft hij ook in zijne
opteekeningen verwezen naar bladzij den in de Broglie en
den klassieken schrijver, dien hij voor alle andere gebruikt
heeft, Ammianus Marcellinus.
Hoezeer Ibsen zich bewust was, dat de dichter, vooral
bij een werk van dezen acrd, niet maar zijn pen mag laten
gaan, maar zich aan een plan moet houden, dat wel gewijzigd mag worden, maar slechts met bewustheid, zoodat het
plan niet door teuggellooze fantasie doorbroken, maar
door een ernstig overwogen beter plan vervangen wordt,
toonen de schematische opteekeningen voor verschillende
bedrijven, waarin voor ieder tooneel aan de eene zij de de
daarin optredende personen, aan de andere de inhoud wordt
medegedeeld. Als voorbeeld deel ik een stuk van een plan
voor een gedeelte van het tweede bedriy mee. Dit ziet er
aldus nit :
Ontmoeten elkander op de markt; een schip
Basilius
nit Efesus is geland ; studenten loopen met
Gregor
lawaai den nieuw aangekomenen te gemoet. Basilius naar de haven, om nieuws te vernemen.
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Gregor
Pr. Juliaan
Studenten

Disputeeroefeningen, woordgevechten enz.

De vorigen
Libanius

Juliaans verborgen spot met Libanius.
Libanius en de studenten af.

Pr. Juliaan
Gregor

Juliaans diepe teleurstelling over Libanius.

Hoe duidelijk de dichter zich reeds bij deze geheel
voorloopige opteekeningen, waarin nog geen eerste begin
van repliekwisseling voorkomt, de oingeving voorstelde,
blijkt uit de ten deele zelfs uitvoerige tooneelaanwijzingen,
die bij deze korte ontwerpen nooit ontbreken. Zoo komt
b.v. in een ontwerp voor het vijfde bedrijf van bet tweede
(oorspronkelijk derde) deel het volgende voor:
„(Woeste, verbrande vlakte. De tent van den keizer
rechts. Namiddag.)
De aanvoerders en de wijsheidsleeraars in groote
onrust. De keizer radeloos. De soldaten hebben het
geloof in hem verloren. Hij heeft gezichten gehad.
De orakels spelden onheil.
(Moerassige boschstreek. Nacht).
Oribases en meerderen zoeken angstig naar den
keizer." Er volgt eene beschrijving der scene in
denzelfden Stijl als die der vorige, ook niet Langer.
„(Open landschap met een dorp ver weg op de vlakte.
Aanbrekende morgen.)"
Volgt beschrijving der scene.
in deze tooneelbeschrijvingen met hun aanschouwelijkheid zien wij reeds overwegend dichterlijke gaven aan het
werk. Z66 zien de tooneelaanwijzingen er ook uit in de
voleindigde stukken. Het overige is nog niets meer dan
eene constructie in hoofdlijnen. Maar ook daaraan is al een
stuk reuzenarbeid besteed, die echter niet uitsluitend tot
het gebied der poezie behoort, maar van de soort is, die
ook aan een geschiedwerk zou ten goede komen. De dichter
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toont zich hier in de eerste plaats als helderen kop ; de
reflexen van zijn vernuft zal hij pas later doen. schitteren.
Als voorbeeld van een manuscript uit deze een en dertig,
dat een ver gevorderd stadium der ontwikkeling representeert, kies ik het stuk, dat eenmaal de bestemming had,
het eerste bedrijf te worden van de — toen nog zoo bedoelde — tweede afdeeling, en dat het naast correspondeert
met het begin van het vierde bedrijf der eerste afdeeling
van het voleindigde drama. De lezer herinnert zich, hoe
Juliaan in Gallie na een hevig gevecht met de G-ermanen
bij zijne vrouw thuis komt en haar vertelt, Welk eene
overwinning hij behaald heeft, en Welke vrees hij nu moet
koesteren voor de ongenade, waarin hij zich bewust is,
gevallen te zijn. Weldra blijkt dan ook, dat hij zich niet
vergist heeft ; reeds is de tribuun Decentius aangekomen,
en deze heeft geen andere opdracht, dan het leger tegen
hem op te zetten en hem gevangen te nemen. Reeds waant
hij zich verloren, als soldaten het vertrek binnendringen
en door een meesterlijke toespraak bewogen worden, hem
te bevrijden en hem tot keizer nit te roepen. Hij herinnert
hen aan de fatale vergissing van den gevangen Germanenvorst Knodomar, die zulke benamingen als „caesar" en
„keizer" verwarde en hem ten gevolge van die vergissing
„keizer" genoemd heeft, en deze herinnering voert tot eene
herhaling, waardoor de gevangen caesar tot den geduchten
vijand wordt, die zijn peer van den troon scoot. Men bewondert de overweldigende massa stof, die hier in 44n
bedrijf bij eengebracht is, en de natunrlijke wijze, waarop
alles op en uit elkander volgt, waarop de spanning toeneemt,
tot de geweldige ontknooping door de omstandigheden
van zelf wordt meegebracht.
Van de oudere bewerking kennen wi.j hier slechts een
deel, maar genoeg, om te zien, dat de opzet een gansch
andere was. Een manuscriptfragment bevat een afscheid
van Helena, voor Juliaan in den krijg gaat, — hierin verschillende dingen, die later in het begin van het vierde
bedrijf bij de ontmoeting na den slag zijn ondergebracht ;
dan volgt een tweede manuscript met breede gevechtscenes,
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eerst in een nauwe kloof, daarna in een open vlakte aan
den Rijn (men lette op de preciese tooneelaanwijzin.g : op
den voorgrond een hoogte met een roggeveld !), eindelijk in
een moerassige streek aan de rivier. Gedurende het gevecht
komt Helena in het kamp Knodomar wordt gevangen
genomen en noemt Juliaan, die hem het leven schenkt,
keizer, wat aanleiding geeft, dat sommige praetorianen hem
tot keizer willen uitroepen, — maar Juliaan weigert, wat
niet verhindert, dat zijn vijanden de zaak op een voor
hem nadeelige wij ze uitleggen en alzoo naar Byzantium
rapporteeren. Men vraagt zich af, of, toen deze scene geschreven werd, het plan tot de tweede, werkelijke uitroeping tot keizer reeds bestond. Het schijnt niet onmogelijk,
dat dit plan pas bij het naderen der catastrophe onder den
invloed der eerste, vergeefsche, uitroeping gerijpt is, en
dat de dichter op hetzelfde oogenblik begrepen heeft, dat
deze dan moest vervallen. In elk geval, zij is vervallen,
tot voordeel voor het geheel, en met haar het afscheid
van Helena en al de gevechten, en tevens de herhaalde
wisseling van scenerie, en het is gelukt, alles, wat in
dit stuk van beteekenis was, in het vierde bedrijf van
het eerste deel retrospectief onder te brengen en te laten
dienen, om de ontmoeting met Decentius en hare gevolgen voor te bereiden.
De gevechtscenes nit „Keizer en Gallileer", die vervallen zijn, zijn op zich zelf schitterende stukken, maar zij
moesten wij ken voor de oeconomie van het geheel. In
andere gevallen vinden wij in een oudere redactie dikwijls
uitgewerkte stukken, die in den samenhang misschien wel
zouden passen, maar die nog niet op de hoogte staan,
waarop alleen zij kunnen voldoen. Zulke stukken zijn_
dikwijls mat in vergelijking met dat, wat er later uit geworden is. Het is, of hier niet slechts in den gang der
gebeurtenissen, maar ook in de replieken alleen de construetie aanwezig is. Aan deze zoowel als aan de karakters
ontbreekt nog de scherpte soms is het nog niet d-uidelijk,
wat uit een karakter zal worden. Soms ook neemt eene
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scene naar verhouding een te groote plaats in, of er komen
personen in voor, die ten slotte overbodig blijken en dan
verwijderd worden, — niet zelden om in een later stuk te
herleven. Ik zal dit in de eerste plaats toelichten aan
het eerste bedrijf van „De Steunpilaren der Maatschappir.
De nieuwe uitgave bevat een volledige bewerking van dit
bedrijf (II, 267-291) en fragmenten van een jonger bewerking (297-312). Voorts komt in aanmerking de definitieve
bewerking, die algemeen bekend is. Ik onderscheid deze
in het volgende als bewerking I. II. III. In bewerking I
wordt dit bedrijf bij na geheel ingenomen door de gesprekken
tusschen adjunct ROrlund en de dames, die het comit4
voor de „moreel verdorvenen" vormen, aan welke hij bezig
is, uit een stichtelijk boek voor te lezen. De latere inkidende scene tusschen den procuratiehouder Krap en den
scheepstimmerman Aune, die ons terstond midden in eene
zijde van het conflict voert, ontbreekt nog ; de adjunct
slaat het boek dicht, en nu begint men te moraliseren en
kwaad van zijn naaste te spreken, waarmee ongeveer de
helft van het bedrijf gevuld wordt. De eenige sceneverandering in dit gedeelte wordt teweeggebracht door het
optreden van Hilmar TOnnesen, die echter aan de gesprekken volstrekt geen nieuwe wending geeft. Nu volgt
een gesprek tusschen den adjunct en Dina Dorf in denzelfden geest als in het later werk, maar gerekter ; dan
komt een der kooplieden van de plaats, Mads TOnnesen, de
vader van Hilmar, binnen ; hij heeft Bernick bezocht, die
hem vergeefs trachtte over te halen, geld 14 te dragen
voor den aanleg van een geprojecteerden spoorweg ; als
hij vertrokken is, verschijnen :Bernick en de overige
kooplieden, die het met hem over den aanleg nog niet
eens zijn ; de laatstgenoemden vertrekken, en Bernick
spreekt met den adjunct en de dames. Nu komt het
bericht, dat een vreemd schip is aangekomen ; Bernick
wil den kaptein bij zich uitnoodigen, en het blijkt uit een
antwoord, dat deze hem van de straat of toeroept, dat
het de verloren Johan Tannesen is. Daarna krijgen de
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dames een voor een bericht, dat zij thuis gewacht worden,
en hiermee sluit het bedrijf.
De gang van zaken is ongeveer dezelfde, dien wij ook
in de slotredactie vinden. Maar de voorstelling wordt veel
concieser, en daardoor wordt het mogelijk, werkelijk dramatische elementen op te nemen, die aanvankelijk nog bijna
geheel ontbreken. Reeds in bewerking II vinden wij twee
nieuwe scenes, die ook in bewerking III voorkomen. De eene
is de reeds genoemde tusschen Krap en Anne, de andere,
veel belangrijker, is die, waar Lona Hessel binnenkomt
en met zeer gemengde gevoelens wordt ontvangen. Zoo
breed en fijn uitgewerkt als later is deze scene nog niet,
maar reeds is Lona in directe tegenstelling geplaatst tot
den adjunct, die de zedelijkheidsprincipes der kleine stad
vertegenwoordigt, gelijk ej die der groote wereld daarbuiten. Reeds noemt zij hem „herr pastor", reeds vindt hij,
dat thans de ware stemming ontbreekt, om de werkzaamheden van het comite voort te zetten. Maar een enkele
phrase is voldoende om den afstand tusschen bewerking II
en III te illustreeren. Ik kies daartoe Lona's slotwoord,
als de adjunct haar vraagt, wat zij eigenlijk in hun vereenig,ing wil. Lona antwoordt : „Alle deuren en ramen
wijd open zetten, dominee". Daaruit wordt later : „Ik wil
uitluchten, dominee". De dictie is korter geworden, de
scene langer, de inhoud meer.
In bewerking I is voor dit alles nog volstrekt geen
plaats. Behalve door de breedere gesprekken zonder voortgang wordt hier ook veel plaats ingenomen door de aanwezigheid of het optreden van personen, die later verwiiderd zijn. Deze personen verdienen eenige aandacht. De
eene is Bernick's moeder, een blinde dame, die aan het
gesprek eenig deel neemt, en misschien alleen als stoffage
bedoeld was, om het huiselijk leven van Bernick zoo
breed mogeqk te illustreeren. In de tweede bewerking
komt zij nog voor ; in de derde niet meer. Interressant is
een gezegde van haar, dat vooruitwijst naar latere stu.kken.
De dames zijn naar huis gegaan ; in de verte maken de
Amerikanen lawaai, en de komst van Lona en Johan
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heeft alien verschrikt. De oude dame zegt tot haar zoon :
„Karsten, — vied je niet evenals ik, — dat het als het
ware spoken uit oude dagen zijn ?" Bernick antwoordt :
„och wat, spoken? Ja, jij, beste moeder, — jij in de
duisternis met je arme oogen — (trust haar), maar ik, zie
je, ik sta midden in het daglicht". Weldra zal ook Bernick
spoken zien, als Johan zijn geweten wakker schudt. In
de derde bewerking is dit met de figuur der oude dame
vervallen, maar er loopt een draad van deze replieken
over „Gjengangere" naar „Rosmersholm", waar de vergeten misdaad in de spookachtige gedaante van een wit
paard haar offer naar de molenbeek haalt.
Een ander persoon in de eerste bewerking, die later
verwijderd wordt, is Mads TOnnesen, een lawaailg oud
man, die van nieuwe dingen niet weten wil, en dus ook
niet van den door Bernick geprojecteerden spoorweg.
Hij draagt den bijnaam groevlingen, d. i. een soort beer.
Deze persoon is inderdaad voor de ontwikkeling der
gedachte van het stuk overbodig, daar de strijd tusschen
het oude en het nieuwe pier meer een bijkomstig motief
is, en het conservatisme op technisch gebied reeds door
Anne gerepresenteerd wordt. Ibsen heeft hem dan ook
nit het stuk weggenomen, en pas na vijf jaar in 1882
treedt hij onder den naam Morten Kiil maar met zijn
ouden bijnaam weer op in „Een Vij and des "Volks", als
een der elementen, die uit domheid en stijf conservatisme
zich vereenigen tegen den man, die de waarheid wil. Maar
zijn. tijdelijk opduiken. in „De Steunpilaren der Maatschappij" is van beteekenis geweest voor de ontwikkeling van
het karakter van zijn zoon, Hilmar TOnnesen. Deze is,
gelijk wij zagen, in de eerste bewerking nog een figuur
van weinig beteekenis. Hij babbelt wat met de dames,
maar geen zijner replieken bijt zich in het oor vast. Als de
oude binnenkomt, treedt hij wat meer op den voorgrond,
en het ziet er bijna naar nit, of zijn beteekenis oorspronkelijk geen andere is, dan als pendant tegenover den
vader gebruikt to worden. Hij ergert zich aan den ruwen
toon van deze, en in dat gesprek zegt hij op twee plaat-
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sen het woord oef (uf cia resp. uf uf uf ! ), dat in bewerking III in zijn mond bestorven ligt en hier Lona Hessel
aanleiding geeft, om te vragen : „loopt hij hier nog altijd
„oef!" te zeggen 1)". Maar als stopwoord is dit oef oorspronkelijk volstrekt niet bedoeld ; de dichter behandelt zijn
sujet gelijk een straatjongen een vreemdeling behandelt ;
wat hij hem eenmaal heeft hooren zeggen, bouwt hij hem
telkens na, en zoo wordt de man tot een caricatuur.
Wij kunnen van dit oef ! uit nog op eene andere wijze
een blik slaan in de ontwikkeling van Hilmar TOnnesen.
Mads TOnnesen is aan het praten over zijn geld, dat hij
met moeite verkregen heeft, en zegt : ,.....ik, die met
twee leege pooten begonnen ben." Hilmar verbetert
„pooten" tot „handen". Mads antwoordt „Ik zeg pooten,
mijn zoon Hilmar ! Ja waarachtig waren ze toen leeg,
en smerig waren ze ook." — Hilmar zegt dan : „Ilf da".
Deze verontwaardiging geldt uitsluitend de lompe taal van
den vader, niet den inhoud van hetgeen hij zegt. Maar in
de derde bewerking is Hilmar op zijn wijze tot een moralist geworden, en hij zegt „oef" in antwoord op dezelfde
phrase, maar met dit verschil, dat degene die van „leege
pooten" praat, nu een ander is, en dat Hilmars kritiek
naast het substantief „pooten" in nog hooger mate het
adjectief „leege" geldt. De persoon, die de geincrimineerde
uitdrukking gebruikt, is Lona Hessel, die vertelt van
haar leven met Johan in Amerika : „ . . . als ik er aan
denk, hoe wij daarover met onze vier bloote pooten begonnen —
Hilmar: Handen.
Lona: Ik zeg pooten, want smerig waren zij —
Hilmar: Oef!
Lona: en leeg waren zij ook.
H i1 m a r : Leeg ? Neen, non moet ik zeggen ! —
Lona; Wat moet je zeggen ?
Bernick: lim !
Hilmar: Nu moet ik zeggen — oef! (hij gaat heen)."
Hilmar is moreel dus verontwaardigd. Een leeglooper
was hij al te voren in de eerste bewerking. Hij zegt „oef!",
O. E. X 4

8

11 4

IBSEN'S NAGELATEN WERKEN.

wat nu een hebbelijkheid van hem is geworden. Er mankeert dan nog maar aan, dat hij zijn verontwaardiging ook
tegen zijn stadgenooten keert. Over de „kleine stad", waar
geen goede sigaren te krijgen zijn, had hij al in bewerking I
geklaagd. Nu echter als moralist is hij ook een idealist
op eigen hand, en hij gaat „het vaandel der idee hoog
dragen", — een tweede stopwoord in zijn mond. Door een
voor de hand liggende tegenstelling met zijn groote woorden
laat de dichter nu op een paar plaatsen zijn lafheid en
zenuwachtigheid uitkomen, en zoo is Hilmar TOnnesen, dien
men in de eerste bewerking nauwelijks opmerkte, tot het
zotste type van het stuk geworden, dat zich onmiddellijk
aan den lezer opdringt.
Van „Wanneer wij Dooden ontwaken" is behalve
korte ontwerpen en overzichten slechts een kort samenhangend stuk in eene oudere redactie bewaard, en wel
het slot van het derde bedrijf en daarmee van het geheele
drama. Maar het is genoeg, om te toonen, hoe jong de
definitieve karakteristiek is. Hier wordt boven op den berg,
waar de vier hoofdpersonen elkander ontmoeten, een formeel
afscheidsfeest gevierd, met champagne er bij, waarop men
uiteengaat en elkander het beste wenscht. Rubek en
Maja bekennen voor elkander, dat zij het niet langer
samen kunnen uithouden, — waren zij niet officieel getrouwd
geweest, dan zou het langer gegaan zijn maar nu ontbrak
de vrijheid, en zoo drinkt men dan ook op de vrijheid.
Deze wendingen doen denken, dat het stuk aanvankelijk
onder meer een directen aanval op het huwelijk bedoelde.
Een andere uitdrukking : „Rubek heeft Maja gekocht",
wij st terug naar het probleem van „De Vrouw van de Zee".
Vergelijkt men met dit gesprek de stemming in het voltooide stuk, vol wederzijdsche bitterheid, dan is het wel
duidelijk, waar de meeste diepte is. In de oude redactie
bekentenissen, in de definitieve verwijten. Indien het waar
is, dat Maja dezen naam draagt, omdat zij voor Rubek
slechts het bedrieglijk schijngeluk representeert, — en de
tegenstelling met den naam. Irene laat pier nauwelijks
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plaats voor twijfel, dan is de naam bijna eene antecipatie op dat, wat later worden moest, terwijl de dichter
nog bezig was, iets anders te zeggen. Hoeveel makker de
oude redactie is, blijkt ook zeer duidelijk nit de slotscene.
Tilfhejm daalt gelijk in de definitieve bewerking met
Maja langs een gevaarlijk pad van den berg of ; Rubek
gaat met Irene omhoog, om door de nevelen de zon te
zien opgaan. Maar van het onweer, waarin beiden omkomen,
en dat de onmogelijkheid van een hernieuwd leven voor dit
paar symboliseert, is nog geen spoor aanwezig. Wel vinden
wij de gegevens, welker consequentie tot hun ondergang
leidt. In haar laatste repliek zegt Irene : „De begeerte,
om te leven, stierf in mij. Nu ben ik opgestaan en zie, dat
het leven, dood is. Het geheele leven ligt op het lijken.stroo".
Maar dan wordt eensklaps met een nieuwe wending een
achterdeur voor het leven opengezet : „Maar ik wil niet
weer sterven, Arnold ! — Red mij ! Red mij, als je dat
kunt en wilt !" Daarop wij st Rubek haar naar den bergtop, die de ingang tot het beloofde land zal zijn. „paar
moeten wij heen, — door den nachtelijken nevel omhoog
in het morgenlicht". Deze achterdeur heeft Ibsen in
de eindbewerking gesloten. Wel zoeken Rubek en Irene
ook hier het zonnelicht, maar hun zon is de daad van
bevrijding, waarin zij elkander ontmoeten, waarop echter
geen terugkeer tot het menschelijk leven volgt. Dit is
voorzeker voor lieden, die z66 tegenover het leven staan
als deze beiden, de eenig m.ogelijke consequentie. Maar het
heeft den dichter moeite gekost, dit standpunt te bereiken ;
gelijk zij zelf op den weg naar den dood van de zon droomen, zoo heeft hij voor hen van een nieuwe zon gedroomd,
voor hij hen prijs kon geven. In die mate zijn des dichters
scheppingen zijne vrienden, dat hij niet dan aarzelend en
na een poging tot redding aan hen het vonnis voltrekt, dat
hij zelf in het verleden, dat hij hun meegeeft, gewezen heeft.
Bij een dichter, die z66 met zijn schepselen leeft, begrijpen wij het ook, dat hij ze niet slechts in het hoofd
maar ook voor oogen heeft, zoo duidelijk, dat hij zelfs
iedere bijzonderheid van hunne kleedij ke pt. Een der manu-
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scripten geeft een merkwaardig getuigenis van dit aanschouwen, waaruit de aanschouwelijkheid, die wij bewonderen, geboren is. Bij een eerste personenopgave van het
stuk, waarover ik het laatst sprak, een volkomen voorloopig
affiche, dat, zooals uit de namen der personen blijkt, nog
ouder is dan die bewerking, waarvan wij een fragment
over hebben, staat eene teekening, waarop twee gebouwen ;
op den achtergrond een fjord met een bergrug en eilandjes,
alsmede een paar schepen ; op den voorgrond een eind voor
het rechtsche gebouw een tafel met twee stoeltjes. Op die
plek is het, dat Rubek en Maja namen ontbijten en het
eerst elkander te kennen geven, hoezeer zij genoeg van
elkander hebben. Wij zien hier, hoe uiterlijke omstandigheden en plaats de gesprekken en de gebeurtenissen van
hun eerste ontstaan of begeleiden, ja uitgewerkt zijn, waar
de laatstgenoemde nog aan allerlei wisseling blootstaan.
Het is een potentieering van die nauwkeurige plaatsbeschrijvingen in korte ontwerpen, waarvan ik vroeger een
voorbeeld mededeelde.
Een eigenaardigheid, die bij de studie dezer ontwerpen
en oude redacties telkens in het oog valt, bestaat in de
herhaalde veranderingen in de namen. Deze zijn een essentied gedeelte van de persoonlijkheden, en daarom is de
dichter ook niet tevreden, voor hij die namen gevonden
heeft, die naar zijn inzicht bij die bepaalde karakters
behooren. Dit geschiedt dikwijls pas na lang zoeken.
Hit den aard der zaak is het slechts zelden mogelijk, de
redenen na te gaan, die tot deze wisselingen aanleiding
hebben gegeven, maar ook waar men zich er geen rekenschap van geven kan, zal toch menigeen bij de studie van
des dichters werken den indruk gekregen hebben, dat bij
deze personen deze namen en deze alleen passend zijn. Dat
ze dien indruk maken, schijnt eenvoudig, maar is inderdaad
het gevolg van veel arbeid. Merkwaardig zijn de voorbeelden
in „Kleine Eyolf". In het handschrift, dat in het derde
deel p. 275 e. v. afgedrukt is, heet de vader van het knaapje
aanvankelijk Hakon Skjoldhejm ; de vrouw wordt als

IBSEN' S NAGELATEN WERKEN.

117

mevrouw Skjoldhejm ingevoerd, — haar voornaam is
volgens een personenlijst, die al wat jonger is, Johanna,
— de zuster heet Rita, het kind Alfred. De pas genoemde personenlijst is blijkbaar geschreven tijdens de
bewerking dezer redactie; hier is Hakon Skjoldhejm
vervangen door Harald Borghejm ; de vrouw heet Johanna, gelijk gezegd is, de zuster en het kind dragen
dezelfde namen als in het begin van het oude fragment,
en de ingenieur, die bij de familie op bezoek is, heet
Eyvind Allmer. In den loop van het eerste bedrijf is op
drie op elkander volgende plaatsen de naam van het kind
in het manuscript van Alfred in Eyvind veranderd ; de
knaap krijgt dus den oorspronkelijken voornaam van den
ingenieur, en dezen naam behoudt hij in dit fragment. Pas
in een manuscript van het tweede bedrijf, dat ook andere
nieuwigheden heeft, is Eyvind tot Eyolf geworden.
Van hetzelfde punt af, waar de knaap Eyvind heet,
wordt de vader Alfred Allmer genoemd; hij heeft dus
den oorspronkelijken voornaam van den jongen en den
toenaam van den ingenieur gekregen ; de vrouw heet
slechts mevrouw Allmer ; de zuster wordt bij afwisseling
Andrea en Rita genoemd. Den naam Rita behoudt zij in
twee volgende fragmenten van het eerste bedrijf, waarin
ook de ingenieur optreedt, en deze heet nu Borghejm,
zoodat de heeren van toenaam verwisseld zijn. Borghejm
behoudt van nu af zijn naam, maar in het tweede bedrijf
komt de dichter voor de zuster op het eerst bij wijze van
proef ingevoerde Andrea terug, en de naam van het
echtpaar is van Allmer tot Allmers geworden. Eindelijk,
in het derde bedrijf, wordt Andrea voor goed ter zij de
geschoven en treedt daarvoor Asta in de plaats, wat
behouden blijft. Maar tevens wordt de voor de zuster
reeds tweemaal verworpen naam Rita weer voor den dag
gehaald en aan mevrouw Allmers gegeven, die hem
behoudt. De rottenjuffrouw heet in de oude bewerking
juifrouw Varg, een symbolische naam, die haar daemonische
natuur to kennen geeft, — varg beteekent wolf, — en zij
is volgens de genoemde personenlijst een tante van Johanna;
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later is deze bijzonderheid opgegeven, en de naam is door
een directe aanduiding van haar bedrijf vervangen. Onder
de vele, misschien niet alle bewuste, oorzaken van deze
wij felingen is er een, die wij toevallig kunnen nagaan.
In het tweede bedrijf zegt Alliners tot Andrea : „j a, het
Allmersgeslacht is iets aparts. Altijd hebben wij heldere
beginletters in de namen" (de plaats is in de definitieve
bewerking bijna woordelijk bewaard, S. V. dl. 9, p. 246). Die
heldere beginletter is blijkbaar a, en ongetwijfeld is dit mede
een reden, waarom de zuster Andrea, dan Asta, de broeder
Alfred Allmers heet. Maar met deze toevallige opheldering moeten wij hier tevreden zijn. Een enkelen keer geeft
de dichter zelf een directe inlichting omtrent een naam.
De uitgevers der Efterladte Skrifter deelen mede, dat Ibsen
eenmaal op de vraag, waarom de heldin in „Een Poppentehuis" Nora heette, geantwoord heeft : „Eigenlijk heette
zij Eleonore, maar thuis noemde men haar altijd Nora,
want zij was de Reveling." Zoo heet Lona Hessel eigenlijk Abelone, en op een plechtig oogenblik verbetert zij
in een oude redactie de verkorting, waarmee Bernick
haar aanspreekt. In de definitieve bewerking is deze plaats
verwijderd.
Gelijk de personen, zoo veranderen ook de stukken
zelf van naam. Een oude redactie van „Rosmersholm" heet
„Witte Paarden", van „Als wij Dooden ontwaken" „De
Dag der Opstanding"; deze titel is later overgegaan op het
kunstwerk, dat Rubek gemaakt heeft, en waaraan hij zijn
roem to danken heeft. lilt een vroege periode van Ibsen's
dichten hebben wij dergelijke voorbeelden. De eerste, nog
prozalsche bewerking van „De Komedie der Liefde" draagt
naar de heldin den titel „Svanhild", ja aan het jeugddrama
„Olaf Liljekrans", dat in 1856 voleindigd werd, gaan twee
bewerkingen onder verschillenden titel vooraf ; hier is tevens
het verschil in de bewerking zoo groot, dat men bijna van
drie drama's over dezelfde stof kan spreken.
Het komt ook voor, dat veranderingen in namen bij
de bewerking van eerie redactie gepaard gaan met veranderingen in het plan onder de uitwerking. Een merkwaardig
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voorbeeld zien wij in „Rosmersholm". Hiervan bezitten
wij vooreerst een kort fragment, waarin de hoofdpersonen
Boldt-Romer en juffrouw Radeck heeten ; de eerste wordt
na het optreden van rector Hekman (den lateren Kroll,
terwij1 Hekman, veranderd in Hetman, de naam, dan
de pseudoniem, van Ulrik Brendel wordt) Rosenhj elm
genoemd. Dan komt er een tweede stuk, dat deelen
van drie bedrijven bevat. Hier is Rosmer — zoo heet hij
nu — aanvankelijk met de dame, die wij als Rebekka
kennen, getrouwd ; zij wordt als mevrouw Rosmer ingevoerd, de rector heet Gylling en behoudt dien naam in
deze bewerking. Bij de overige veranderingen in de namen
zal ik niet stilstaan ; maar wel wil ik mededeelen, dat
mevrouw Rosmer, die het begin van het tweede bedrijf
nog als zoodanig optreedt, nadat zij zich even verwijderd
heeft, terugkomt als juffrouw Dankert, waarvoor dan in
het derde bedrijf juffrouw West gezet wordt (de voornaam
Rebekka is jonger). Dus heeft de dichter onder de bewerking een oogenblik aan een huwelijk tusschen Rosmer en Rebekka gedacht en daarmee eene proeve genomen, maar hij is zeer snel van dat idee teruggekomen en
heeft Coen dat huwelijk genegeerd, voor hij aan een nieuwe
redactie begon, waaruit het ook verwijderd wend.
In vele gevallen toonen de ontwerpen en oude redacties duidelijk een verwantschap met andere werken, die
later geheel of gedeeltelijk verbroken is, en zij openbaren
ons zoodoende een samenhang tusschen de opeenvolgende
stukken. Soms zijn het enkele figuren, die nit eene voorstudie naar een volgend stuk verhuizen. Zoo zagen wij
reeds Mads TOnnesen uit „De Steunpilaren der Maatschappij" verdwijnen en als Morten Kiil in „Een Vijand
des Volks" terugkeeren. Een verwant geval is het volgende.
In een korte voorloopige karakteristiek voor „Witte Paarden", waaruit later „Rosmersholm" wend, worden vijf personen genoemd. Drie daarvan zijn hid (d. Rosmer), zij
(d. Rebekka), de journalist (d. Ulrik Brendel). De
twee anderen zijn : „oudste dochter, op het punt, onder to
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gaan door leegheid en eenzaamheid, rijke begaafdheid
zonder gelegenheid, die te gebruiken" ; „iongste dochter,
opmerkster, ontluikende hartstochten". Deze meisjes treden
in de bewerkingen, ook de voorloopige, volstrekt niet op,
— maar zonder moeite herkennen wij Bolette en Iiilde,
die later in „De Vrouw van de Zee" zulke belangrijke
figuren zijn.
Een andermaal is het een stemming of eene gedachte,
die twee stukken gemeen hebben. In het vierde deel der
Samlede Vcerker komt een gedichtje voor, waarvan de
dichter getuigt, dat het het eerste voorwerk voor „Bouwmeester Solness" is. Men kan dat terstond begrijpen. Twee
menschen zitten in een gezellig hills ; het huis brandt af;
zij rakelen de asch op, want daarin ligt een sieraad, dat
niet verbrandt ; mogelijk, dat een van hen het vindt. Maar
vinden zij het al, toch vindt zij haar verbrande rust niet
terug, noch hij zijn verbrand geluk. — Dit is in letterlijken
zin waar van Solness en Aline, Wier huis verbrand is,
en Wien die brand het levensgeluk gekost heeft. Maar in
een voorloopige redactie van het jongere „Kleine Eyolr
is dit gedicht opgenomen en in den mond van Allmers
gelegd. Hier beteekent het iets anders ; een werkelijke
brand is er niet geweest ; wel heeft een catastrophe plaats
gehad, waarbij zielerust en geluk verloren gingen. In de
definitieve bewerking ontbreekt het gedicht weer.
Is het hier eene stemming, die weerkeert, — in het
volgend geval is het een gedachte. Eene hoofdgedachte
van „Spoken" is, dat meeningen, die men meent overwonnen
te hebben, toch door erfelijkheid en opvoeding kunnen
blijven hangers en den meest verlichten mensch beheerschen. Over dit onderwerp zegt mevrouw Alving gewichtige dingen tot dominee 'Wanders. Dat deze gedachte
den dichter nog bezig hield, toen hij aan „Rosmersholm" werkte, toont eene plaats in het oudste fragment.
Hier zegt juffrouw Radeck (Rebekka) tot Bolt Romer
(Romer) : „ . . . . en dan al die tradie (det nedarvede), die
in IT haar sporen gezet heeft. 0 neen, dat gaat zoo gemakkelijk niet" (die dingen op te geven). In de definitieve
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redactie is deze gede chte niet geheel verdwenen, maar zij
heeft zich tot iets anders ontwikkeld, en wel in twee
richtingen. Vooreerst spreekt Rebekka van de „levensbeschouwing der Rosmer's", minder bestaande in meeningen, voor welke zij geen respect heeft, dan in het fijnere
gevoelsleven, en zij legt er niet den nadruk op, dat Rosmer
deze niet kan laten varen, maar hierop, dat zij er mee
besmet is. Het is dus niet een meening, die blijft hangen,
maar een wij ze van voelen, die aan een vreemde is opgedrongen, en die voor Naar niet past. Maar ook het spookachtige terugkeeren van iets, dat overwonnen scheen,
vinden wij hier, maar het is van de gedachte verlegd naar
het geweten, en hier wordt de waarde daarvan erkend.
Niet een verouderde meening plaagt Rosmer, maar de
herinnering aan Beate, die om zijnentwil, en dus, naar
zijn hart hem zegt, door zijn schuld, gestorven is. Op den
samenhang hiervan met een plaats in de oudste bewerking
van „De Steunpilaren der Maatschappij" heb ik reeds
gewezen. Maar de samenhang met „Spoken" zou, indien
wij het oude fragment van „Rosmersholm" niet bezaten,
zeker niet zoo gemakkelijk in het oog vallen.
Het is Ibsen wel verweten, dat zijne poezie problemen
behandelt. Het beet dan, dat de ware poezie, vooral de
dramatische, zich voor den mensch, niet voor het probleem
moet intereseeren. Wie zoo spreekt, heeft al te snel met
een enkel woord een oordeel uitgesproken over iets, dat
zeer gecompliceerd is. Dat een dichter moet zingen als
een vogeltje, dat slechts de onmiddellijke inspraak van
het gemoed volgt, zal heden ten dage geen denkend mensch
weer beweren. Een dichter wil iets, en hij is er niet minder
om, wanneer hij weet, wat hij wil. Waar staat dan geschreven, dat zijn uitgangspunt niet een probleem kan of mag
wezen.1) Slecht dit kan men zeggen, dat een probleem nog
geen poezie is. Maar ook smart is geen poezie, en Loch,
hoeveel lyriek handelt van niets anders dan smart. Wat
Ibsen's problemenpoezie betreft, is op te merken, dat
sommige stukken, lang niet alle, — van een psychisch
probleem uitgaan. Dat dit zoo is, kan uit de stukken,

122

IBSEN'S NAGELATEN WERKEN.

zooals hij ze de wereld inzond, nauwelijks met zekerheid
bewezen worden, maar wel uit de voorstudien. Wanneer
men b.v. voor „Spoken" voorwerk vindt, waarin het volgende voorkomt :
„Het brengt eene Nemesis over de nakomelingschap, te trouwen om daarbuiten liggende redenen,
zelfs religieuse of moreele —
Zij, het onechte kind, kan gered worden, door
Naar te laten trouwen met — den zoon — maar dan— ?"
of:
„Deze vrouwen van den tegenwoordigen tijd, mishandeld als dochters, als zusters, als echtgenooten, niet
opgevoed in overeenstemming met hun geven, van
hun roeping afgehouden, van hun erfgoed beroofd,
verbitterd van gemoed, — deze zijn het, die de moeders
leveren voor de jonge generatie. Wat wordt het gevolg?"
dan is het duidelijk, dat de dichter hier door een maatschappelijk vraagstuk werd bezig gehouden. De uitgevers
merken op, dat sommige van Ibsen's concepties in een
bepaald stadium van hun ontwikkeling even goed stof
voor een verhandeling hadden kunnen geven als voor
een drama. Maar dit is het merkwaardige, dat er altijd
een drama uit voor den dag komt, en nooit een verhandeling. Hoe komt dat ? Omdat de dichter het probleem
nooit als een abstractie ziet, maar altijd levend in menschen. En naar gelang die menschen hem duidelijk worden,
zijn zij het ook steeds meer, op wie zijn aandacht zich
concentreert, terwijl het abstracte probleem tot een conflict
tusschen individuen wordt, waarbij dikwijis de vraag,
waarvan de dichter uitging, geheel op den achtergrond
raakt. Of zou iemand uit Ellida's ziekelijke meening,
dat de mensch eigenlijk een zeedier behoorde te zijn,
kunnen opmaken, dat de dichter tij dens de conceptie zelf
door zulke gedachten geplaagd werd, en dat dus deze vraag
en niet die naar de verhouding tusschen vrijheid en verantwoordelijkheid een der grondproblemen. van „De Vrouw
van de Zee" is, als hij in het ontwerp niet de volgende
woorden lezen kon :
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„Is de ontwikkeling van den mensch een verkeerden
weg gegaan ? Hoe komt het, dat wij tot de droge aarde
behooren ? Waarom niet tot de lucht ? Waarom niet tot
de zee ? Het verlangen om vleugels te hebben. De eigenaardige droomen, dat men kan vliegen, en dat men vliegt,
zonder zich daarover te verbazen, — hoe is dat alles te
verklaren ? —"
Doch ik eindig. Indien ik een beeld Wilde geven van
den rijkdom der stof, die de nieuwe uitgave bevat, zou
ik nog lang zoo kunnen voortgaan. Van den aard der stof
hoop ik, in het bovenstaande een eenigszins voldoende
voorstelling gegeven te hebben. Mogelijk, dat zij den een
en den ander onder mijne lezers tot studie dezer belangrijke
geschriften noopt.

HET KLAVERTJE VAN VIEREN
DOOR

JACQ. E. VAN DER WAALS.

Even v456r haar vertrek was ze afscheid gaan nemen
op de naastbijgelegen boerenhoeve, en, omdat het gras nu
on.derwij1 wel droog zou zijn geworden, had ze in het
teruggaan haar weg door het Weiland genomen, waardoor
ze een heel eind grintweg afsnijden kon.
En plotseling, toen ze daar door de weiden liep, was
er een vogel vlak in haar nabijheid opgevlogen, die onder
het vliegen een eigenaardig, schril getjilp had doen hooren.
Ze had daarbij dadelijk aan den leeuwerik gedacht ; niet,
omdat ze het geluid zoo bijzonder mooi had gevonden,
maar omdat de leeuwerik immers de eenige vogel is die
onder het omhoog stijgen zingt. Maar al heel gauw had
ze begrepen, dat het toch natuurlijk wel geen leeuwerik
zijn zou .. .
Evenwel, ze was het geluid blijven volgen met haar
blikken, terwijl het daar al hooger en hooger steeg, en
toen het nu eindelijk midden uit de blauwe lucht,
den geheelen hemel met gejubel scheen te vullen, begon
ze te vermoeden dat het toch misschien wel een leeuwerik
zou kunnen zijn
En zie, terwijl ze zoo over dat kleine zwarte stipje
liep te peinzen, dat daar hoog boven haar hoofd in het
diepe blauw ping te zingen, en geen oogenblik dacht aan
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de kleine plantjes voor haar voeten, — juist op dat oogenblik
had ze zich plotseling gebukt, om een klavertje van vieren
te plukken.
Nu hield ze het in de hand. Ze keek er naar en
betastte de blaadjes met een lachje van half ongeloovige
verbazing. De grond stond immers vol van die kleine ronde
klaverblaadjes die onder elkaar en boven elkaar, elkaar
stonden te verdringen tusschen het gras, zoodat het van boven
gezien, welhaast onmogelijk scheen uit te maken, Welke
drie blaadjes telkens bij een hoorden. Hoe dan was het
mogelijk geweest, onder al die plantjes juist dit gene te
ontdekken ? Hoe had ze geweten, dat dit viertal blaadjes
aan een enkel stengeltje was gegroeid ?
Een klavertje van vieren zoo gevonden, z4:545 onverwacht,
z-(54 ongezocht, bracht geluk. Haar oogen straalden, het
bleeke gezichtje bloosde van genot .. .
Na een winter van ziekte en gesukkel had de dokter
haar vroeg in het voorjaar naar buiten gestuurd om weer
wat op krachten te komen. Drie weken was ze nu bij tante
op de boerderij geweest, maar ze had al dien tijd gevonden,
dat de menschen in stad de heerlijkheid der natuur en het
genot van het landleven geducht overdrijven konden.
Eindelooze groene weiden met of zonder koeien, en hier
en daar een boerenhoeve met wat boomen en wat moesland
er om. heen .. .
Neen, ze had het buiten heelemaal zoo mooi niet
gevonden als ze zich dat in de stad had voorgesteld .. .
Maar van middag ging ze weer naar huis terug.
Ach ze had eigenlijk al dien tijd naar stad terug
verlangd ! Dat gevoelde ze eerst n-a aan dat onstuimig gevoel
van vreugde bij de gedachte, dat moeder zoo straks aan
den trein zou staan en dat ze tezamen door de straten
naar huis zouden wandelen. Ja dien middag zou ze weer
thuis zijn, weer met de anderen samen aan tafel zitten .. ..
Ze kon haast afgunstig worden op ieder woord, dat ze in
haar afwezigheid tot elkaar gesproken hadden, ieder grapje
waarover ze samen gelachen hadden, zonder haar...
Bijna begon ze te schreien, Coen ze daaraan dacht.
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Maar dat kwam er dan ook van, dat ze haar in haar
ziekte zoo verwend hadden. Nu kon ze op haar zestiende
jaar nog geen drie weken van huis zonder heimwee te
krijgen. Het was dwaas en kinderachtig. Ze zou er thuis
maar niet over spreken. Ze zouden anders nog denken, dat
ze zich bij tante ongelukkig had gevoeld en dat had ze
toch niet... alleen maar .. .
Ze leunde even tegen het hek, omdat ze zich wat moe
gevoelde na haar wandeling. De voorjaarslucht maakte loom.
Of was het het licht, dat haar vermoeide ? Of haar vreugde ?
Even sloot ze de oogen . . . Maar hoor dan toch! Hoog
boven haar hoofd zong nog immer de leeuwerik, zoo luid,
zoo aanhoudend, dat de tranen haar in de oogen kwamen.
Ja zoo, dacht ze, kon toch alleen de leeuwerik zingen !
Thuis in de eerste vreugde van het weerzien had ze
voor een poosje haar moeheid vergeten, maar aan tafel at
ze weinig en dien avond voelde ze zich ziek.
Het bleek de oude ziekte, die teruggekomen was.
Dat vond ze verdrietig. Niet, omdat ze zich ongerust
over zichzelf zou maken, maar ze was wat teleurgesteld,
dat het beloofde geluk zich nu wachten liet en met een
zucht dacht ze aan haar klavertje, dat ze in haar kerkboekje
gelegd had, met het vage gevoel, dat het daar het veiligst
bewaard zou zijn.
De weken verliepen en de koorts verminderde, maar
de krachten kwamen niet weerom. Ach, moeder had het
al dadeli.jk begrepen, toen ze haar kind zoo bleek en moe
terugkreeg en de dokter had het ook moeten bevestigen,
dat van deze ziekte geen herstel meer te hopen viel.
En toen ze daar nu maar week op week lag te wachten
op beterschap, die toch nooit komen zou, en ze toch ook
zelf wel moest voelen, dat ze eer achteruit dan vooruit
ging, besloten ze ten slotte het haar maar te vertellen, wat
de dokter gezegd had . . . wat ze ook zelf al wel begrepen
hebben moest...
In het begin, toen ze het hoorde en ze de anderen zoo
bedroefd zag, was ze ook een beetje bedroefd geworden en
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stil had ze liggen schreien met moeders hand in de hare ;
maar verbaasd of ernstig ontrust had die mededeeling haar
toch niet. Het was haar, alsof ze het al heel lang geweten
hebben moest, en ze het alleen daarom nog niet had aangenomen, omdat ze, gewoon den morgen te laten zorgen
voor zijn eigen kwaad, geen behoefte had gevoeld, zich
over dat kwaad voorbarig te verontrusten.
Maar nu was het haar met duidelijke woorden gezegd
en nu moest ze het wel aannemen. En ze nam het ook aan
— loch niet als werkelijkheid maar als een zoeten weemoedigen drown van zachte teederheid en troetelende zorg.
En in de hartelijke belangstelling van buren en kennissen, in den eerbiedigen schroom, waarmee de broertjes
en vriendinnetjes haar naderden, in den zachten klank van
vaders zware stem, voelde ze enkel, dat het zoet was, zoo
ontzien en verwend te worded.
Maar nu en dan toch kon de beteekenis van dat alles
haar wel eens voor een oogenblik benauwen en ze dacht
aan haar klavertje, waarvan de belofte in zoo lijnrechten
strijd was met de zekerheid, die de dokter haar gegeven had,
en ze vroeg zich of in vage benieuwdheid, hoe het zicil
thans redden zou uit de moeilijkheid, waarin het was geraakt.
Want, zoo het al niet in haar opkwam, de woorden van
den dokter in twijfel te trekken, evenmin gaf ze haar hoop
op en haar geloof in 't beloofde geluk.
Maar eens op een nacht gebeurde het, dat ze droomde,
een won.derlijk duidelijken drown.
Ze dacht, dat ze buiten was en alleen door de weiden
liep. Het was het Weiland bij tante's huis, waar ze dien
laatsten morgen had geloopen, voor ze ziek werd. Maar
alles was nu anders geworden. Nergens was jets van boomers
of huizen te zien. Een fijne, ijle nevel, zooals ze dien eens
op een vroegen morgen over de aarde had zien glanzen,
vulde de verten, waar de weiden zich uitstrekten tot den
horizont. Er was iets vreemds in het licht, dat als een
ty,
glanzende droefheid de nevels doorscheen en de lucht
vervulde tot hoog in het blauw, waar de leeuwerik zong.
En hoor ! ook in het leeuwerikenlied klonk die vreemde,
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stille treurigheid als om iets onherroepelijks, dat gebeuren
ging. In haar hand Meld ze het klavertje van vieren. Het
loopen viel haar zwaar, alsof ze pas van een zware ziekte
hersteld was, maar Loch liep ze voort, al maar voort en ze
wist niet, noch vroeg er naar, noch behoefde te weten,
waarheen ze op weg was...
In de verte zag ze een hek, dat voor haar openstond,
het was het hek, waartegen ze dien laatsten morgen geleund
had, toen ze ook zoo moe was geweest en zoo gelukkig.
Ze herkende nu de geheele omgeving weer : de sloot, de
braamstruiken, den grintweg, die langs het weiland liep.
Er kwam een rijtuig aangereden langs dien weg. Het naderde
snel, nu hielden de paarden stil voor het hek juist op het
oogenblik, dat ook zij den weg bereikt had. En zonder
aarzelen nam ze haar klaverblaadje en liep er mee op het
rijtuig toe en ze wist in haar droom dat het alles juist zoo
had moeten gebeuren.
En de dame die in het rijtuig zat — het was de
koningin — bukte zich om het klavertje van haar aan te
nemen, en glimlachte . . . en het rijtuig reed verder .. .
En ze stolid weer alleen in de droefheid van haar
droom en ze had wel kunnen schreien van vreugde, omdat
nu immers alles was, zooals het zijn moest...
En poor, hoog boven haar hoofd in het stille licht
zong laid en aanhoudend de leeuwerik. Zulk een vreugde,
dacht ze, had ze nog nimmer gehoord. Ze voelde zich als
opgenomen en geborgen in de zoete vreugde van dat geluid.
Den volgenden morgen, toen ze wakker werd en het
haar te binnen schoot, wat ze dien nacht gedaan had,
schreide ze even, omdat ze nu wist, dat de dokter gelijk
had. En voor het eerst nu geloofde ze het ook. Maar ze
voelde daarin geen teleurstelling of bitterheid of strijd,
niets dan een groote kalmte, dat ze het nu eindelijk aanvaarden mocht, aanvaarden kon.
De morgen had gebracht, wat hij brengen moest en
zie, het was geen kwaad — het was rust, het was de verlossing van een angst, die ze zichzelf niet bewust was
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geweest. Maar nil was alles goed geworden. Haar geloof
had ze in veiligheid gebracht, daar waar het niet kon
worden beproefd . . . het beloofde geluk gaf ze op, opdat
de belofte niet zou falen, haar vertrouwen niet te schande
mocht worden . . . Ander kwaad kende ze en vreesde ze dien
morgen niet.
En toen — in haar behoefte dien wonderbaren droomvrede
vast te houden en tot een blijvende werkelijkheid te maken
— begon ze zich voor te stellen dat ze de daad deed, die
haar droom haar had getoond : en ze dacht dat ze het
klavertje nam en het in een convert sloot en het zond
aan de koningin. Ze lag zich den brief in te denken, dien
ze daarbij schrijven zou . . . .
„U zult wel verwonderd zijn", zou ze beginnen, „een
brief van mij to ontvangen en misschien niet begrijpen,
wat het klaverblaadje beteekent, dat u pier boven mijn
brief ziet. Maar het is een klavertje van vieren, dat ik
zelf gevonden heb en dat brengt geluk, zooals u weet. En
omdat ik nu heel erg ziek ben en niet meer beter zal worden en dus ook geen geluk meer noodig heb, zend ik het
maar aan u, en ik hoop, dat het u geluk zal aanbrengen.
En nu zou ik heel graag willen, dat u het van mij zoudt
willen aannemen "
Zoo ongeveer zou ze schrijven, dacht ze.
En dan stelde ze zich voor, hoe de koningin dien brief
ontvangen en lezen zou en hoe ze het klaverblaadje in
een boek zou leggen, waarin ze dikwijls las, en hoe dan
later, veel later, als zijzelf reeds lang gestorven was, de
koningin het boek misschien weer eens ter hand zou nemen
en het klavertje vinden en denken zou aan haar, die het
haar gegeven had . . .
Of ze dacht aan het antwoord, dat ze op haar brief
zou ontvangen, een paar regels misschien maar, misschien
niet eens eigenhandig geschreven maar de koningin had
dan toch aan haar gedacht, ze kende haar naam en het
zou dan toch een boodschap zijn van de koningin aan
haar persoonlijk ! Was dat al niet wonderlijk genoeg ? En
alien thuis zou ze het antwoord laten lezen en de vrienO. E. X 4
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dinnetjes zouden komen om te hooren, wat de koningin
haar te zeggen had — en allemaal zouden ze haar haar
geluk benij den — allemaal !
Gedurende de dagen die nu volgden, als moeder in
het keukentje bezig was, lag ze zich telkens en telkens
weer te verdiepen in haar droom, en altijd weer herhaalde
ze de woorden van den brief, dien ze aan de koningin
schrijven Wilde tot ze dien woord voor woord uit het hoofd
kende. En ten slotte vond ze ook niets ongewoons meer
in de gedachte.
Het sprak immers van zelf, dat ze den brief schrijven
moest, zoodra de dokter het haar toestond ? En eens, toen
ze even mocht opzitten, schreef ze den brief.
En nu had ze zich heel gelukkig moeten voelen, nu
eindelijk haar droom tot werkelijkheid was geworden. Maar
nauwelijks was de brief verzonden, of ze voelde zich wonderlijk bezwaard en toen ze zich dien avond, als naar
gewoonte, lag in te denken, hoe de koningin den brief
ontvangen en lezen zou, was er voor het eerst geen vreugde
in die gedachte. Het was haar, alsof ze iets heel doms en
verkeerds gedaan had.
Ze kon zich dan ook volstrekt niet meer begrijpen,
waarom ze eigenlijk den brief geschreven had? Had ze dan
in ernst gemeend, dat een klavertje van vieren geluk
aan.brengt ? Ach, ze wist immers wel beter ! Maar ze had
gedacht, dat God . . . neen God had haar niets beloofd. . . .
Zou de koningin den brief nu al ontvangen hebben P
Hem nu misschien juist lezen ? Maar hoe toch had zij,
zij, die niet eens in ernst aan haar klavertje geloofd had,
anderen durven betrekken in haar bijgeloovig spel ? Wat
moest de koningin wel van haar denken ?
Een brandende blos steeg in haar wangen. op. Ze voelde
nu eerst, hoe indringerig en onbescheiden ze geweest was . . .
En toch?...
En toch, als ze den brief nu eens niet geschreven had,
als het klaverblaadje nog rustig in haar kerkboekje lag,
als de daad nog ongedaan was ? Neen, het berouwde haar
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niet, wat ze gedaan had. Ze had zoo moeten handelen . . . ter
wille van haar droom . . . terwille van het klavertje, dat ze
lief had . . . terwille dier belofte, die niet beschaamd mocht
worden .. .
Maar wie dan Loch, wie had haar lets beloofd ? .. .
Het was een wonderlijke verwarring van geloof en
ongeloof, van schaamte over haar daad en zekerheid, dat
ze niet anders had kunnen handelen — Maar dit begreep
.ze, de koningin zou niet antwoorden, icon niet antwoorden
op zulk een brief.
Neen, de koningin liet ook werkelijk niets van zich hooren.
In het begin, als moeder de kamer binnenkwam, had
ze telkens schielijk opgekeken, half verlangend, half bevreesd.
Maar de dagen gingen voorbij . . . Toen werd ze rustiger.
Misschien was de brief wel verloren gegaan, troostte ze
zichzelf, of terzijde gelegd en vergeten. Dan behoefde ze
nooit meer lets van haar dwaasheid te hooren. Ze had
zich vergist en de teleurstelling kon ze dragen. Als nu de
anderen ook maar zwijgen wilden over de zaak, waarover
ze zooveel mogelijk vermeed te denken en te spreken.
Maar thuis zwegen ze niet, ze konden dan ook niet
weten, hoe pijnlijk haar het onderwerp was, en in haar
voortdurende angst, voor hun vragen, werd ze schuw en
bang voor gezelschap. Vaak nu, als moeder bij haar bed
kwam, sloot ze de oogen en deed ze, of ze sliep.
Moeder zag wel, hoe stil en gedrukt ze was, en ze
begreep, dat het in verband moest staan met het antwoord,
dat uitbleef. Dat vond ze verdrietig, dat haar kind zich
daar nu zoo onnoodig ongelukkig lag te maken en lag te
verlangen naar een brief, die misschien nooit komen zou.
Ze besloot haar een beetje op die mogelijkheid voor
te bereiden.
Ze moest zich over dien brief niet ongelukkig maken,
begon ze.
„Neen", glimlachte het kind.
Het kon best wezen, dat de koningin geen tijd had,
om te antwoorden — ze had zooveel belangrijker dingen
om voor te zorgen. Maar al kwam er nu ook heelemaal

132

HET KLAVERTJE VAN VIEREN.

geen antwoord, dan behoefde ze daarom nog niet bang te
zijn, dat het klavertje niet terecht gekomen was. Brieven
aan de koningin kwamen altijd terecht.
Maar daar was ze ook heusch niet bang voor...
Moeder weifelde, de verzekering klonk oprecht, en
toch . . . .
„Je begrijpt zeker wel, wie mij gezonden heeft ?"
Ze kleurde hevig bij die vraag. Neen ? De koningin
kon het n.atuurlijk niet zijn, maar wie dan anders ?
Ze bleef de vreemde dame, die bij haar bed zat,
aanstaren met groote angstig vragende oogen.
', Maar je hebt toch immers een brief aan de koningin
geschreven ?"
„Ja P"
„Nu dan. En nu kom ik je haar groeten overbrengen.
en haar dank voor het klavertje van vieren, dat je haargezonden hebt."
Haar dank voor het klavertje van vieren ? Maar dan
was dus alles in orde ? Dan had ze zich voor niets zoo
ongelukkig gemaakt ? Maar wat was ze dan toch dom
geweest, zich zoo bezorgd te maken ! Natuurlijk was de
koningin niet boos over haar brief . . . waarom zou ze ook ?
Ze voelde zich duizelig door de spanning der laatste weken
en met een vaag glimlachje om haar eigen dwaze angst,
die ze nu niet meer begrijpen kon, lag ze te luisteren, mar
hetgeen de bezoekster verder te vertellen had.
Ja, de koningin had den brief ontvangen en ze was
heel blij met het geluksblaadje geweest. En omdat ze zoo
graag wat meer van de lieve geefster Wilde weten had ze
haar nu opgedragen eens kennis te gaan maken. En nu
moest de zieke haar maar eens een heeleboel vertellen van
zichzelf en van het klaverblaadje en van haar ziekte en
hoe ze het eerst op de gedachte was gekomen het klavertje
weg te geven en den brief te schrijven.
En het kind begon te vertellen. Ze vertelde met gloeiende wangen en oogen, die schitterden en schreiden tegelijk. En het scheen haar in den gloed harer opwinding,
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alsof ze bij dat alles, alleen maar aan de koningin had
gedacht, van wie ze zooveel hield, van wie ze allemaal op
school zooveel gehouden hadden. En ze vertelde van het
vinden van haar klavertje, en van haar ziekte en van haar
droom en van haar angst, dat de koningin haar brief
onbescheiden had gevonden. Maar nu was alles weer goed.
En ze was toch zoo blij, dat de koningin het klavertje
aangenomen had. „Het zal haar zeker geluk brengen",
sprak ze vol overtuiging. „Een klavertje van vieren, weet
u, brengt altijd gelnk".
Maar Coen moest de bezoekster afscheid nemen. Ze
zou eens spoedig terugkomen, beloofde ze, zoodra ze weer
lets van de koningin gehoord had.
En de dame kwam terug, want de koningin had geld
gezonden voor vruchten, en versterkende middelen, — en
ze kwam meermalen terug, want de koningin had gevraagd
vooral op de hoogte te worden gehouden van den toestand
der zieke. Ja eens zelfs, then het bericht wat langer dan
gewoonqk uitbleef, omdat er zoo weinig verandering in
dien toestand kwam, had de koningin laten vragen, waarom
ze in zoo Lang niets gehoord had.
Dat alles nu was heel merkwaardig, vonden de buren
en vriendinnen en dadelijk, als de dame vertrokken was,
kwamen ze binnen om te hooren, wat deze gezegd had,
en ook zij voelden zich trotsch en gelukkig in de belangstelling der koningin, het was of ook iets der koninklijke
glorie op hen afstraalde. En dan, als ze allen vertrokken
waren, lag het kind "floe en verrukt naar het portretje
der koningin te kijken en een lachje van geluk speelde
haar om de Eppel'. Het was immers alles haast te wonderlijk om waar te kunnen zijn_ . . . .
Of ze het prettig zou vinden, naar buiten te gaan1)
Naar buiten P Heel de heerlijkheid van dien lentemorgen, neen, de veel grooter heerlijkheid van haar droom
was voor haar opgeglansd bij dat eene woord.
„Ja P" vroeg ze verrast.
De koningin namelijk had laten vragen, of er nog
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niet iets was, waarmee ze de zieke genoegen kon doers.
En then, in overleg met den dokter, hadden ze bedacht,
haar uit de benauwde stadslucht der achterbuurt naar
buiten te brengen, naar de dennebosschen, waar de lucht
zacht en geurig en zuiver zijn zou, waar het ademhalen
gemakkelijker viel. Zou ze dat prettig vinden ?
Natuurlijk zou ze het prettig vinden, al was het alleen
maar uit vreugde en dankbaarheid, dat haar zoo iets aancr eboden werd.
b
Neen, ze moest nu niet overhaast beslissen, betoogde
de bezoekster. Ze moest het zich eerst eens ernstig indenken.
Moeder ging natuurlijk niet mee, ze kon de broertjes toch
niet alleen laten? Maar de koningin Wilde haar een verpleegster meegeven en moeder zou iedere week komen om
te zien, hoe ze het maakte. Neen, ze moest het nu maar
eerst eens rustig met moeder bepraten, en dan moesten ze
het haar maar melden, zoodra ze haar besluit genomen had.
De koningin had uitdrukkelijk bepaald, dat ze nergens
toe gedwongen of overgehaald mocht worden.
De zieke nam dankbaar het vriendelijk aanbod aan,
luidde het antwoord den volgenden dag.
Als een deftige dame lag ze in haar ligstoel. Boven
haar hoofd ruischten de dennen, om haar heen geurde de
bloeiende hei. Droomerig staarde ze voor zich uit.
Een plekje blauwe lucht scheen dieper van kleur tegen
het donkere groen der dennenaalden.
Haar oogen vulden zich met tranen. Ze kon het heusch
niet helpen, dat ze schreien moest.
De zuster keek op van haar handwerkje en zag het.
„Wat is er ?" vroeg ze verwonderd. „Je moet nu niet
droevig of ongelukkig worden".
„Neen", knikte het kind.
„Denk er maar eens aan, dat moeder van middag
komt, dan zullen die tranen wel verdwijnen."
Ze glimlachte door haar tranen heen.
„Ik ben ook niet ongelukkig", zei ze, „ik . . . ik verlangde maar een beetje, geloof ik."
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„Naar moeder ?"
„Ja ..." klonk het weifelend.
„Maar daar behoef je toch niet om te huilen ? Moeder
komt immers zoo straks ?"
„Ja," knikte ze weer en ze begon zachtjes te snikken.
„Maar wat is er dan toch ? Kun je het mij niet vertellenr
Ze knikte van neen. Er was immers niets, — maar
ach, ze kon het heusch niet helpen dat ze schreien moest,
ze was ook zoo moe . . . Even sloot ze de oogen.
En ja, daar was het weer, het frisch groene weiland
en het wonderlijk glanzende licht, en de leeuwerik, die
zong en zong tot het alles e4n weed, het geluid en het
licht en haar droefheid . . . .
„Kun je me niet zeggen wat je zoo bedroefd maakt ?"
vroeg zacht de verpleegster.
De stem kwam heel van verre, ze merkte, dat ze
even was ingedoinmeld.
„Ik ben niet bedroefd", antwoordde ze, „ik verlangde
maar wat . . . naar buiten geloof ik."
„Naar buiten ?"
„Ja, of . . . misschien wel naar huis."
Ze sprak droomerig, als waren haar gedachten zoo ver
weg, dat haar woorden ze niet bereiken konden.
„Ik geloof, dat ik er daar dichter bij was," sprak ze vaag.
De zuster begreep niet, wat ze bedoelde.
„Je moet het straks maar eens alles aan moeder vertellen," vond ze. „En als je dan graag naar huis wilt,
zeggen we dat aan den dokter en dan neemt moeder je
weer mee".
„Ja", sprak ze zacht, ze keek weifelend op. „U moet
niet denken," zei ze, „dat ik het hier niet prettig vind . . ."
Neen, dat begreep de zuster best, het was alleen maar
wat heimwee.
„Ja," verontschuldigde zich het kind, „ik heb nooit
goed van huis gekund".
En nu was ze weer thuis.
Het was niets dan heimwee geweest, dat vage, schreiende
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verlangen. Nu was alles weer goed. Ze verlangde niet
meer. Zoo korten tijd met moeders hand in de hare kon
ze nog wel wachten . . . Ze had weinig pijn, maar altijd
was ze moe en dikwijls heel erg benauwd. Maar als de
aanval dan weer voorbij was, en moeder zat naast haar
bed, dan voelde ze het weer als een groot zonnig geluk,
hoe wonderbaar haar leven geweest was. Vaak lag ze stil
naar het portretje der koningin te kijken. „En wilt u
haar zeggen," vroeg ze eens, „dat ik heel blij ben, dat ik
haar indertijd het klavertje gegeven heb ?"
„Indertijd" — het lag alles zoo ver achter haar, de
dag, dat ze haar geluk had gevonden en de dag, dat ze
gemeend had, er afstand van te doen.
Het was winter, Coen ze stierf.
De ouders hadden natuurlijk dadelijk bericht aan de
koningin gezonden, en deze zond een krans, een grooten
Witten grafkrans.
En dien krans van de koningin moesten ze nu natuurlijk
allen komen zien, de vrienden en Buren en belangstellenden.
Op de lijkkist was hij neergelegd naast het portretje der
koningin. Ook de vriendinnetjes kwamen den krans bewonderen en ze voelden de plechtige nabijheid van den dood
maar ze voelden ook wel een heel klein beetje afgunst :
zoo'n groote krans voor een klein klaverblaadje . . . .
Maar het was dan ook een klavertje van vieren geweest,
en dat brengt immers altijd geluk aan Wien het vindt ?
Ja, maar men mag er niet naar gezocht hebben —
men mag zelfs niet zoeken, het geluk te behouden.
Het is er mee als met alle dingen, die het begeeren
en bezitten waard zijn. Wie het vindt, die zal het verliezen,
en wie het zal verloren hebben om Gods wil, die zal het
vinden en het bewaren tot het eeuwige leven.

BUITENLAND.
De Engelsche crisis is nog altijd niet tot oplossing gekomen.
Het ministerie, tusschen het vuur der Ieren en arbeiders en dat
der gematigden in geplaatst, heeft eerst getracht met de gematigden van beide groote staatspartijen samen to gaan en de hervorming
van het Hoogerhuis te laten voorgaan aan die der begrootingskwestie. Maar de Ieren en een groot deel der arbeiders gingen
onmiddellijk op hunne achterste beenen staan en de gematigde
Unionisten bleken niet genegen de regeering op dezen weg to
volgen. Toen maakte Asquit h, hoewel zelf tot een gematigde
politiek geneigd, plotseling rechtsomkeert en beloofde, met verloochening van vroegere plannen en uitingen, het Hoogerhuis aan te
vatten, zoodra de dreigende financieele verwarring eenigszins zou
bezworen zij n ; een kleine wijziging in het ministerie had in verband
met deze omzwenking plaats en de vrede in de uit allerlei elementen samengestelde meerderheid werd tijdelijk hersteld. De uitingen
van Lloyd George en Churchill doen vermoeden, dat de plannen
tot hervorming van het Hoogerhuis binnenkort zullen openbaar gemaakt worden en dat het land door middel van nieuwe verkiezingen
binnen enkele weken daarover zal worden geraadpleegd. Inmiddels
heeft lord Rosebery bij het Hoogerhuis zelf een hervormingsplan
ingediend, gegrond op het laten varen van het erfelijk pairschap
als rechtgevend op een plaats in het Hoogerhuis en op verkiezing
der leden door een vrij ingewikkeld kiesstelsel. Dit plan kwam
dezer dagen in behandeling, schijnt kans van slagen to hebben,
ofschoon vele pairs geen zin hebben hunne erfelijke rechten
te laten varen en de verkiezing eener „Tweede Kamer" naast de
Commons, de „Eerste", velen overbodige weelde schijnt. De strijd
over de constitutie is due in vollen gang, al schijnt de oplossing
nabij. Of de Regeering het winnen zal, is een volkomen open
vraag ; zij oefent zich vast in handige voorpostengevechten en
heeft reeds meermalen hare vijanden door onverwachte zetten
verrast. Het is een hoogst belangwekkende strijd, die thane in
Engeland gevoerd wordt, waarop terecht allerwege do aandacht
gevestigd is.

13 8

BUITENLAND.

En weinig minder is dat het geval ten opzichte van Duitschland, waar het Pruisische kiesrecht en de riviertollen thans de
gemoederen verontrusten. Wat het eerste betreft, men zag rumoerige
kiesrechtbetoogingen in de groote steden, met name te Berlijn,
waar de anders nogal op hare hoede zijnde politie verschalkt werd
door de sociaal-democraten en terwijl zij al hare maatregelen had
genomen om eene aangekondigde betooging in het Treptower park
te verhinderen, plotseling in den onvoldoend bewaakten Thiergarten duizenden zag samenstroomen. Maar die betoogingen van
sociaal-democraten en liberalen kunnen de invoering van het conservatieve kiesrecht niet tegenhouden, nu centrum en agrarische
conservatieven de handen ineenslaan , het liberalisme en radicalisme
zijn samen in Pruisen lang niet zoo sterk als de vereenigde regeeringspartij, geleid door den veelgesmaden Bethmann Hoilwe g.
Dat hij geen Bis mare k, zelfs geen B ii low is, schijnt duidelijk,
maar hij is een taaie volhouder en een bekwaam administrateur
en dat zijn goede dingen, zoo geen groote. Hij heeft, naar men
zegt, de oude totnogtoe in wezen gehouden werkkamer van B i sm a r ck laten opbreken : de herinnering aan den grooten kanselier
mocht anders wel in eere gehouden worden in daze booze tijden.
De riviertollen zullen er op den duur toch wel komen . . . als de
Duitsche Rijksregeering Oostenrijk en Nederland even handig door
concession weet te winnen als zij blijkbaar bezig is te doers met
de tegenstrevenden binnen de Rijksgrenzen. Maar dan zal er toch
heel wat water in den eerst zoo koppigen wijn gedaan moeten
worden en verliest de zaak veel van hare scherpte. De regeering
zal zeggen : het beginsel is voor mij hoofdzaak, maar de praktische
staatslieden zullen meenen, dat oogenblikkelijke voordeelen ook jets
beteekenen. Welke politiek is op den duur raadzaam ? Er is voor
beide wat to zeggen, want; een beginsel zonder toepassing geeft
ook niet veel, vooral niet in de politiek, die immers leeft van wisselende beginselen.
Op den Balkan scheen het een oogenblik weder te spoken
maar Rusland heeft blijkbaar aan Bulgarije en Griekenland een nuttige waarschuwing gegeven. De Bulgaarsche Czaar reist gemoedelijk
van Petersburg naar Konstantinopel en koning P et er mag zijn
voorbeeld volgen, nu Rusland en Oostenrijk de handen hebben
ineengeslagen. Griekenland zit met den meesten ernst op hervormingen te zinnen en hot militaire verbond zal wel trachten in de
Nationale Vergadering, die moat bijeenkomen, to verkrijgen wat
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het kan, maar de ongeduldige Kretensen zullen nog heel wat moeten
wachten, eer zij zich Grieken zullen mogen noemen, want de
Turken zijn nog niet van zi ps kamp te geven. Deze laatsten
schijnen het juk der Jong-Turken, wier aantal in het Turksche
parlement aanhoudend dealt, moede , met name heeft de opneming
van niet-Mahomedanen in het leger kwaad bloed gezet, zoowel bij
de Mahomedanen, die deze afwijking van overoude instellingen
van den Islam afkeuren, als bij de beweldadigden zelf, die niet
onverdeeld gesteld schijnen te zijn op de zegeningen van de kazerne.
Het is in die omstandigheden zeer de vraag, of de landsverdediging feitelijk met die opneming gebaat zal zijn : de niet-Mahomedanen zijn wel eens goede vrienden van naburige aanvallers
gebleken, Macedonia weet ervan te spreken !

Le tour est jouê. De evenredige vertegenwoordiging waaruit een
betere Fransche Kamer zou kunnen voortkomen, is onder algemeene
sympathie in woorden weggeborgen als. . . . de eerste zaak van een
nieuwe Kamer, die nog op de oude manier zal gekozen worden.
De tijd was te kort, opzettelijk zijn allerlei prealabele maatregelen
gerekt — en nu is het te laat om tegen ruim half April met een
nieuwe organisatie gereed te zijn.
Inmiddels : la clêmocratie bat son plein ; maar wat er van
't verleden aan 't licht komt en wat het aan toekomst-muziek
bevat is waarlijk niet liefelijk.
Wat het eerste betreft : overal vertoonen zich knoeierijen in 't
groot. Natuurlijk is er gevaar in aan 't systeem te wijten, dat dieven
en bedriegers hun slag slaan, want (zoo kan men zeggen) dit is
nu eenmaal in elke maatschappij mogelijk. Maar wanneer dit zoo
veelvuldig, langdurig en herhaaldelijk geschiedt als in Frankrijk 't
geval is, wanneer bevoorrechting in de keus van personen en afwezigheid van controle met handen te Casten zijn, dan mag men toch
wel het demokratische systeem ervoor aansprakelijk stellen. Reeds
de vorige maand vermeldden wij wat bij de liquidatie van de
goederen der congregaties geschied is. Daaromtrent zijn nu nieuwe
feiten bekend geworden, die alle grenzen te buiten gaan. Een der
beambten daartoe aangesteld, zekere D u e z, een vroegere winkelbediende zonder eenige waarborgen van bekwaamheid of eerlijkheid en
toch met een taak belast, die deze beide eigenschappen volstrekt vereischte, heeft minstens 5 millioen weten te verduisteren. Trouwens de
rekeningen der liquidateurs, die hun werk veelal tot in 't onbepaalde
rekten, soma in 't geheel niet ten einde brachten, middelerwijl zich als
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heerschers aanstelden en handen vol geld grepen en rondslingerden,
vertoonen te zamen een som van ruim 13 1 /2 millioen aan „diverse
uitgaven", niet nader verantwoord. En dat onder „controle" van
een rechtbank, waarvan de opdrachten uitgingen, en van een parket,
dat het toezicht verzuimde ! D u e z zit nu achter slot, maar de
sommen zijn verdaan , het geld, dat in handen der Berk zoo „onvruchtbaar" was, zei men, en waarvan Waldeck Rousseau beweerde,
dat het de arbeiderspensioenen zou opleveren ! Onder de lieden,
die zich hevig verontwaardigd toonen, treedt nu de brave vader
Combes naar voren, vergetend, dat hij het was, die zijn land in
deze richting heeft gedreven.
Een andere wondeplek is 't budget. Hoe kan het anders, waar
de gewone uitgaven in 3 jaren met een half milliard (zeggen 500
millioen) zijn geklommen. Er is een middel om te boucler le budget,
n.l. beeping, en ook dit jaar zal het deficit van ruim 200 millioen
voor een overgroot deel door nieuwe leening op korten termijn
gedekt worden. Apres sous le deluge ! In 1911 komen er voor de
arbeiderspensioenen 220 millioen bij. De rentelast stijgt natuurlijk
en de schatkistbilletten, die men uitgeeft, zijn toch ook over
weinige jaren losbaar. De tegenwoordige minister van finantien
Coc her y, die zich van zijn voorgangers door wat meer openhartigheid onderscheidt, beweert, dat 1911 een sluitend budget zal
brengen : hij hervormt, zegt hij, de financien in twee termijnen : 't geen
evenwel hierin bestaat, in 1910 niets te doen en voor 1911 alles to

beloven. Ernst of kortswijl ? Zijn voorganger (en opvolger ?) C a i Ilaux weet het rechte middel : bij progressieve belasting op inkomen nog progressieve belasting op kapitaal en dito op erfenissen,
alles „naar de behoeften der schatkist".
Ziedaar proefnemingen met de algemeene welvaart, die een
rijk land als Frankrijk een pons doorstaan kan, maar die geen
enkel land op den duur kan verdragen. En de spaarzame Fransche
burger en boer zullen op den duur genoeg krijgen van de derde
Republiek, die hun deze zegeningen bracht in zoo meer dan voldoende
mate. Men vergete niet, dat de Fransche leeningen vooral in
Frankrijk geplaatst worden ! Het hemd zit ook hier nader dan de
rok !

LEESTAFEL.
Ds. G. Wisse J r. De moderne Theosophie. Kampen.
J. H. Kok, 1909.
II Onder de geestelijke verschijnselen van den nieuweren tijd" —
zoo vangt het voorbericht aan — „neemt de theosophie eene belangrijke plaats in. Haar leer en beteekenis worden in dit boek uiteengezet, tevens met de bedoeling, om de onaannemelijkheid harer
grondstellingen aan te toonen, met aanwijzing van de roeping van
het christelijk geloof, om haar met alle beslistheid te verwerpen."
Een historisch-analytisch gedeelte, waarin de schrijver „zoo
getrouw mogelijk objectief" wil zijn, wordt gevolgd door een
critisch deel, waarin het oordeel wordt opgemaakt ,.zoowel uit
philosophisch als (uit) streng religious oogpunt". Het geheel (253
bladz. royaal 8°) wordt besloten met een uitvoerige opgaaf van
gebezigde literatuur.
Het boek dient zich reeds door zijn royaal formaat, waarvoor
den uitgever alle lof toekomt, als iets bijzonders aan, en ook het
voorbericht doet zoo iets verwachten. Immers tot nog toe ontbrak
het, althans ten onzent, aan een uitvoerige behandeling van de
theosophie, namelijk van Christelijke zijde. De auteur vermeldt dankbaar eenige kleine brochures en enkele tijdschrift-artikelen, waarvan
hij gaarne gebruik heeft gemaakt, maar „van Calvinistische zijde
bestaat, zoover wij weten", — zoo zegt hij — „geen work van
omvangrijken aard over dit onderwerp". Het is mij niet duidelijk
geworden, of Ds. W i s s e hier een onderscheid (in graad ?) tusschen
Calvinistisch en Christelijk wil uitspreken, en evenmin is het mij
mogen gelukken het specifiek Calvinistische in zijn kritiek to
ontdekken, al wordt er een paar maal in den loop van het betoog
nadruk op gelegd. Maar ten hoogste bevreemdend is het feit, dat
noch in het geheele boek, noch in de literatuur-opgaaf melding
wordt gemaakt van een geschrift, evenzeer door een Calvinist
geschreven, door een ambtgenoot van den auteur, en dat wel to
zijner kennis moet gekomen zijn — ik bedoel de voortreffelijke
brochure van Dr. J. C. de Moor over Theosophie en Christendom,
waarvan de tweede druk bij denzelfden uitgever K o k te Kampen,
evenzeer in 1909, verscheen. Dit geschrift is niet zoo omvangrijk,
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maar het is rijk van inhoud, en het is het beste, wat in ons land
van Christelijke zijde over het onderwerp geschreven is. Dat deze
brochure in het boek van Ds. Wisse genegeerd is, acht ik schade
ook voor zijn boek.
Gelukkig is de fout te herstellen, als de auteur zijn belofte
gestand kan doen om nog meer over deze stof in het licht te geven.
Voor die gelegenheid geven wij hem dan tevens den raad zich op
de hoogte te stellen van een tak der theosophie, dien hij geheel
verwaarloosd heeft, ofschoon hij in een hummer der Pro-en-Contraserie iets over de „innerlijke verdeeldheid" in de broederschap
heeft gelezen (bl. 123). Deze Californische tak, welke William
Q. Judge en Katherine Tingley als wettige opvolgers van
H. P. B. beschouwt en niets van Annie B e s a n t weten wil.
vertegenwoordigt den ethischen kant der beweging tegenover den
intellectueelen. Een eigen maandschrift „Lotus-knoppen" verbreidt
onder ons de beginselen dezer richting, die in Point Loma haar
middelpunt heeft, en practische theosophie onderwijst op de RajaYoga-scholen. Geeft ook de Hollandia-drukkerij ons niet haar Lotuseerie ? In een zoo omvangrijk boek als van Ds. Wisse had deze
afdeeling der Broederschap niet onbesproken mogen blijven.
Voorts zij de auteur gewezen op het boek van J. P. H. d e
Man, in 1908 door de Theosofische Uitgeversmaatschappij in het
licht gezonden, over Theosofie en Christendom, waarin getracht
wordt een brug te slaan tusschen de beide wereld- en levensbeschouwingen ; een boek van Christelijke zijde voor de theosophie,
en als zoodanig zeker de opmerkzaamheid waard, ofschoon het
Ds. Wisse wel evenmin als den schrijver dezer aankondiging
overtuigen zal.
Doch het lijkt wel, alsof ik niets anders had te doen dan
leemten aan te wijzen. Zoo is het toch inderdaad niet. Integendeel,
ik vind Kier veel te prijzen, al noem ik het boek van Ds. W i s s e
niet het boek. Het eerste deel met de beschrijving is duidelijk —
en dat is in deze materie geen geringe lof — en objectief, al hindert
mij nu en dan de ietwat losse toon, die doet denken, dat de auteur
zich moeite moat aandoen om ernstig te blijven. De critiek in het
tweede deel is principieel, in ernstigen toon, vrucht van overtuiging.
Ik althans neem het den auteur geenszins kwalijk, dat hij een
enkele maal zich onmiddellijk tot zijne lezers richt ; bovenal toch
voelt hij zich prediker van het Evangelie, en bedoelt hij zijn boek als
een waarschuwing. Ds. Wisse heeft veel moeten nalezen en veel
moeten nadenken, voor hij dit work ter perse kon leggen, en hij
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heeft goed gedaan de vrucht zijner studien ons aan te bieden.
Ik ben het met hem eens, dat de moderne theosophie niet
Christelijk is, en evenmin een brug naar het Christendom kan
vormen, ook al zou ik in mijn kritiek het accent wel hier en daar
anders leggen, dan hij het gedaan heeft. In ieder geval, hier is
een ernstig boek, waard om gelezen en overwogen to worden.
H. M. VAN NES.
Over arbeidsprestatie en loonregeling. Het T a ylo r beheersysteem. Vertaling van H. J. Hen drik se n. Amsterdam, Van Mantgem & De Does, uitgever.
Een merkwaardig boek, op niet onverdienstelijke wijze in het
Hollandsch vertaald. Of echter een uitvoerige bespreking in den
kring der lezers van „Ooze Eeuw" op groote belangstelling zal
kunnen rekenen, betwijfelen wij. Het boekje is er te speciaal technisch voor van inhoud en vorm. En dan behandelt het een onderdeel der industrieele techniek, die zelfs door vele industrieelen niet
als een belangrijk punt van studie wordt beschouwd : de techniek
van het beheer. Voor wie daarover echter wel gaarne origineele
denkbeelden wil hooren, levert het boek van Taylor een buitengewoon interessante lectuur, hoe droog de stof ook schijne.
Taylor is bij de technici in Europa het meest bekend als
mede-uitvinder van een nieuwe staalsoort, die op de Parijsche tentoonstelling van 1900 de verbazing gaande maakte en den stoot
gaf tot eene omwenteling in de bewerking der metalen. Deze uitvinding was niet anders dan een gevolg van uitgebreide systematische studien over de snelheid, waarmede die bewerking kan geschieden en de uitkomsten, waartoe deze studien leidden, heeft
Taylor neergelegd in enkele werken. Het boekje, dat wij hier
bespreken, is er een van. Het geeft beschouwingen over de organisatie van den arbeid in uiteenloopende takken van industrie.
Taylor's studien gingen uit van het gronddenkbeeld, dat
men, om to onderzoeken hoe de productie in eenig bedrijf is to
verbeteren, moet weten, wat een normaal vlijtig man kan doen.
Hij kwam tot het resultaat, in Amerika wellicht niet verwacht,
dat de gemiddelde werkman, om van den minder goeden niet te
spreken, veel minder produceerde, dan hij bij goede utilisatie zijner
gereedschappen zoude kunnen doen en dit was door de omvangrijke en uiterst minutieuse onderzoekingen over de werktijden ook
den workman zelf duidelijk te maken. De tweede stap was naast
den eisch van grooter productie de prikkel van hooger loonen. ZOO
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slaagde hij er in groote bezuinigingen van productiekosten te verkrijgen, bij stijging der loonen voor verschillende categorieen van
arbeid van 30 tot 100 %.
Toen hij wilt wat te bereiken zoude wezen, was het de vraag
de fabrieksorganisaties zoo in te richten, dat monschen van normalen aanleg en gewone bekwaamheden, in verschillende rangen
van beheer optredende, de uitkomsten zouden kunnen verkrijgen,
waarvan de mogelijkheid was aangetoond.
De schrijver is Amerikaan en de wijze, waarop hij de regeling
van het bedrijf bespreekt, is slechts voor hem begrijpelijk, die de
Amerikaansche bedrijfstoestanden min of meer ke pt. De band tusschen werkgever en werknemer is in de Vereenigde Staten — op
enkele uitzonderingen na — zoo los, dat men van beide kanten
slechts op het grootste oogenblikkelijk te behalen voordeel oog
heeft. De werkman tracht alleen het hoogste loon te verkrijgen
voor de minste moeite, de werkgever wil de grootste arbeidsprestatie
verkrijgen voor zoo weinig mogelijk loon, maar hij weet, dat hij
toch verstandig doet bekwame menschen goed to betalen. Naast
bekwame werklieden brengt de immigratie overvloed van ongeleerde
werkkrachten, en de zich ontwikkelende nijverheid moet de beide
soorten wezen to gebruiken. De methode van Taylor opent de
mogelijkheid hiertoe, zonder dat het verschil der loonen van geleerde
en ongeleerde werklieden te buitensporig wordt. Zij wijst tevens
aan, hoe alleen het op den duur mogelijk zal wezen de buitengewoon hooge loonen to betalen, waarvan Amerikaansche werklieden
profiteeren.
Misschien zouden ook in onze industrie de Amerikaansche
methodes resultaten kunnen geven, met name als tegengift tegen
het door werkliedenvrienden zoo vaak gegeven advies : zorg vooral
u niet stuk to werken, hetgeen dan beteekent : zorg vooral zoo
min mogelijk uit to voeren. Maar gelukkig vinden onze werkgevers
over het algemeen meer heil bij andere geneesmiddelen. Toch is
het werk van Taylor de voile aandacht waard van alien, die in
verschillenden rang met de leiding der nijverheid betrokken zijn.
Zij zullen in details van organisaties zeker van hem kunnen leeren.
C. F. S.
Prof. Dr. M. S t r a u b. De plaats van het bewustzijn
in de theorie van het zien. Amsterdam. Van R o s s e n, 1910.
Het materialisme, dat niets anders erkent dan het bewegelijke
in de ruimte, is het nec plus ultra van gedachteloosheid. Had die
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theorie gelijk, dan zou er van geen enkele theorie sprake zijn,
want dan zou er buiten het bewegelijke in de ruimte niet daarenboven nog bewustzijn wezen, voor hetwelk dat stoffelijke bestaat.
Om die reden zegt Prof. S t r a u b terecht, dat een mechanische
verklaring van het zien, welke vergeet dat het zien een feit van
het bewustzijn is, ook al scheen die verklaring nog zoo volledig,
toch altijd een aanzienlijk tekort zou opleveren. „Daar het zien
een bewustzijnsverschijnsel is, gaat het niet aan in de wetenschap
van het zien het subjectieve te negeeren."
Doch buiten rekening gelaten dat met den ziener tevens het
geziene verdwijnen zou, kan men vragen in hoever de eigenschappen
van het geziene aan de werkzaamheid van den ziener moeten worden
toegeschreven. Bij de beantwoording van die vraag staan H e 1 mh o 1 t z en Hering soms aan elkander over. Terwijl de eerste voor
zijn verklaringen behalve anatomische en physiologische gegevens
ook psychologische begrippen als oordeel, gevolgtrekking, kontrast
gebruikt, vond de laatste goed te beweren, dat de physioloog geroepen is alles uitsluitend physiologisch toe te lichten en het ergerlijk
is hem op „psychologische krukken" te zien rondspringen en met
„psychologische stoplappen" de leemten in zijn inzicht te zien
bemantelen.
In den strijd tusschen Helmholtz en Hering kiest Prof.
Straub partij. „De tijd is gekomen," zegt hij, „om opnieuw het
recht der psychologische verklaringen te erkennen." Met feiten
toont hij aan, dat door oefening, door ervaring het onderscheidingsvermogen voor richtingen bij het zien toeneemt. Een voorbeeld.
Stratton sloot een zijner oogen of en plaatste voor het andere
een soort van kijker, die het netvliesbeeld omkeerde, zoodat hij,
daardoor heen ziende, alles onderst boven waarnam. Dat hield hij
een pons onafgebroken vol en trachtte b.v. tegen de richting der
zwaartekracht in een glas melk te vullen. Na verloop van acht
dagen was de harmonie tusschen gezichtsindrukken en bewegingen
vrijwel herkregen en .stonden de dingen weer voor zijn oog recht
overeind. Met groote omzichtigheid zegt Prof. Straub, dat men
niet uit dergelijke proeven moet afleiden, dat het onderscheidingsvermogen voor richtingen door de ervaring ontstaat en „dat de
zuigeling op moeders schoot met behulp zijner bewegingen en zijner
zintuigen de ruimte ontdekt". Licht en richting zijn „onafscheidelijk". Als ik dat wel versta, wil het zeggen, dat bij het kind
tegelijk met den eersten indruk van Licht een voorstelling van richting ontstaat en dat de lijn, waarin wij zien, van nature de rechte
O. E. X 4
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is. Ten onrechte meenen sommige empiristen, dat de rechte lijn
een zinnelijke indruk zijn zou. Waar aanschouwt men haar in de
wildernis ? De rechte lijn heeft een onzinnelijken oorsprong. Wij
brengen haar zelven voort ; ieder punt, dat wij fixeeren, worth door
ons in een rechte lijn gezien en vervolgens door middel van rechte
lijnen met andere punten in betrekking gebracht. Zoo doorkruisen
de door ons gesehapen rechte lijnen in onze voorstelling de ruimte,
vOOrdat wij trachten de rechte lijn te verwerkelijken bij het bouwen
van huizen en het aanleggen van straten. Het ideaal van de rechte
lijn halen wij uit ons zelve, als wij onderzoeken willen of het
maaksel onzer handen recht is, b.v. of de punten der kant van de
liniaal, als wij Tangs die kant kijken, elkaar dekken.
Prof. Straub spreekt in zijne schoone rede ook over waarneming van bewegingen en afstanden en legt eveneens daarbij
nadruk op het aandeel van het subject aan de ervaring. Aardig
toont hij, waarom de oogen van een portret ons schijnen te volgen ;
het is omdat de parallax uitblijft en dat uitblijven bij een werkelijken kop enkel aan beweging van dien kop zijn zou toe te schrijven.
De stelling der physiologen, dat er met een oog niet lichamelijk,
enkel plat wordt gezien, blijkt onhoudbaar. En zoo is er meer,
waarom deze fijne en diep gedachte rectorale oratie hoogst merkwaardig moat heeten.
V. D. W.
C. W. Lunsingh S c h e u r l e u r. Catalogus eener verzameling Egyptische, Grieksche, Romeinsche en andere

Oudheden. Met 54 platen. 's-Gravenhage, 1909.
Uiterst zeldzaam zijn in ons land de particuliere verzamelingen
van oudheden uit den Griekschen en den Romeinschen tijd. Vooreerst
is het getal gering van hen, wien hunne omstandigheden veroorloven aan hunne neiging tot het aanleggen eener kostbare collectie
toe te geven ; dan is er een zeer bijzondere geestesrichting noodig om
juist op het gebied der klassieke oudheid bij voorkeur bevrediging van
die neiging te zoeken, en eindelijk dreigender nog dan op ieder ander
terrein van kunst loert hier het gevaar van misleiding. Tot Welke
hoogte de vervalschingsindustrie het gebracht heeft kan men weten
ook zonder ooit de tiara van Saitnaphernes gezien. . . . en oprechtelijk bewonderd te hebben. Hoe licht voorts een collectionneur
door de ten deele toch toevallige „condities der markt", door de omstandigheden van den aankoop, of door min of meer partijdige
praedilecties in de uitbreiding zijner verzameling van den besten
wag kan worden afgeleid, is aan niemand onbekend.
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Maar ondanks en ten deele zelfs uit hoofde van die bezwaren
zijn particuliere verzamelingen — naast de openbare — een zegen
voor een land. Als de liefde bij den verzamelaar kennis heeft gekweekt en tevens den edelen drang om aan anderen te toonen —
en zoo goed mogelijk te toonen — de kleinere en groote kostbaarheden door zijne zorg, zijn geduld, zijne opoffering, zijne
ervaring bijeengebracht, dan kan van zulk eene collectie eene
aanhoudende, instructieve en weldadige kracht uitgaan. Welk een
v oorrecht voor de Haagsche praeceptoren, zoo dicht bij de hand
een zoo gastvrij particulier museum te bezitten, dat de oogen
hunner leerlingen rustigweg voor die schoonheid der klassieke
kunst wil openers, welke hun getuigenis, zelfs gesteund door afbeeldingen nog slechts voor een deel kon doen vermoeden!
De Heer Lunsingh Scheurleer heeft geen half werk
willen doen. Niet slechts zet hij de deuren van zijn museum gastvrij voor belangstellenden open, doch hij geeft zijnen bezoekers ook
een zeer waardevollen catalogus in de hand, waardevol door de
groote reeks uitnemende fototypische afbeeldingen die er aan is
toegevoegd, niet minder door de goede, wetenschappelijke beschrijving der nummers zelve, en zeer zeker door de „geschiedkundige
inleiding".
Deze laatste treft, niet in de voornaamste doch wel in de
eerste plaats door den takt der di/ ficultê vaincue. Men behoeft niet
zelf eene dergelijke taak bij de hand gehad te hebben om to beseffen, hoe moeilijk het is geschiedenis to schrijven naar aanleiding
eener collectie, daarbij het algemeene niet aan het bijzondere op
te offeren, en toch de „geschiedenis" te laten blijven wat zij hier
moet zijn : inleiding tot eene bepaalde verzameling, haar niet to
doen ontaarden in een beredeneerden catalogus, bovenal haar leesbaar te doen zijn.
Zonder mij het recht aan to matigen, om alsof ik een archaeokog ware, een oordeel over deze Inleiding uit te spreken wil ik
wel verklaren, dat hare lectuur mij een niet gering genoegen
heeft verschaft. Deze introductie is leerrijk, sober, en oorspronkelijk. Niet slechts de zaakkennis waarmee ze is geschreven, maar
ook de bezadigde toon waarop dikwijls van individueelen smaak
getuigende en vaak treffende oordeelvellingen worden uitgesproken
en parallellen — met name die tusschen de „groote schilderkunst" en de vazenschilderij — worden getrokken, boeit onze belangstelling en prikkelt ook onze nieuwsgierigheid. „De historische
inleiding word door eenige mijner vrienden geschreven" antwoordt
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de Heer S c h e u r lee r. Het zou onbescheiden zijn verder aan to
dringen. Wij kunnen dus alleen naast den milden Haagschen
K. K.
kunstvriend zijnen onbekenden vrienden dank zeggen.
C. S. Ad ama van Scheltem a. Uit Stilte en Strijd.
Rotterdam, W. L. en J. Bruss e, 1909.
Een good vers behoeft nog niet een persoonlijk vers to zijn ;
zelfs kan het al te persoonlijke karakter aan het vers dat algemeen
menschelijke ontnemen dat het eigenlijk tot poezie maakt. Maar er
zijn dichters, in Wier liederen, zonder storend vooruitdringen van
het „ik" des poeten, toch het individueele leven zoo duidelijk doorklinkt, dat wie hen met aandacht aanhoort, hen meer en meer
persoonlijk meent te kennen.
Zulk een dichter is S c h el tem a. Wie hem volgt in zijn werk,
ziet hem rustig zijn' weg gaan — een' weg van ontwikkeling, nu
nog vooral met betrekking tot den vorm van zijn zangerig lied en
met betrekking tot de klare oprechtheid, den eenvoud der in dat
lied onder woorden gebrachte stemmingen en gedachten, straks zonder twijfel ook met betrekking tot den diepgang dier gedachten zelf.
Wij zien Scheltema zijn weg gaan, in stilte (die geen een zaamheid is) en in strijd. Ons schijnt de Scheltema der stilte
een belangwekkender persoon en eigenlijk ook een begaafder dichter
dan de Scheltema van den strijd. Zonder twijfel zijn de socialistische krijgsliederen van dezen dichter knap werk : de marseillaisetoon zit er in. De gebalde vuist, het bezielde oog, de bloedroode
vaan — men moet blind zijn om ze niet te zien ; doof is, wie hier
niet de opzweepende tonen van den aanvalsroffel verneemt. En
toch — niet slechts omdat de belofte aan de ten strijde geroepen
schare zoo vaag is, niet slechts omdat de handdruk aan den „zwarten kameraad" zoo „programmmassig" schijnt, geeft ons in de
drie-en-dertig liederen van dozen bundel de socialistische poezie
het minst den indruk van werkelijk persoonlijk leven. Men is
geneigd — misschien in strijd met de werkelijkheid ! — to gelooven
dat meer de liefde voor het yolk, en de dichterlijke gevoeligheid
voor al de poezie die in de volkskracht bloeit, of kwijnt in de
volkszwakheid, dan echt en consequent socialistisch denken en
leven aan deze verzen het aanzijn hebben geschonken.
Want het yolk is dezen dichter dierbaar op de wijze zooals
de „mindere man", de kwajongen, het kind, en de eigene kindsheid
hem dierbaar zijn. Merkwaardig diep zit hem die liefde in het hart.
Soms uit zij zich in gaininerie, met eene guitige neigiug om even
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— zeer bewust — onfatsoenl ij k to doen ; soms in fel opschietende
joligheid, die toch weer een weinig bitter eindigt (b.v. in het
Draaiorgel), maar slechts zelden in zoo zuiveren weemoed ass in
het volgende gedicht :
STERVEND MEISJE.
Kind van wonden
Dat 66n stonde
Nog als bleeke sterre beeft,
Voor wier luister
's Werelds duister
Geenen nacht meer o]ie heeft ;
Kind van vreezen
Teeder wezen
Kind van louter liefde en leed,
Wier geflonker
Uit het donker
In dit droeve dagen gleed ;
Kind van zorgen,
Met den morgen
Van uw leven 't leven moe,
Gaan uw oogen
Ais de hooge
Bleek geworden sterren toe.

In literairen zin is zeker dit vers, in Vondel 's Loon gedicht, niet
het oorspronkelijkst ; misschien telt de dichter het niet onder zijn beste.
Maar in mijne oogen heeft dit kleine doodslied de zeer zeldzame
eigenschap dat het leeft, een persoonlijk en krachtig leven. Want
niet slechts blijven wij staren near 't verflauwende licht dier stervende sterren ; wij herscheppen ook het leven „van louter liefde en
leed" waaruit dit zieltogend leven stamde. Leeft niet het gedicht
dat zulk eene suggestie in ons werkt?
K. K.
Verzen van Eduard Br o m. Amsterdam. C. L. v an
Langenhuyzen, 1909.
Katholieke poezie : met deze woorden omvat men zeker niet
den ganschen overvloed van den dichter die door zijn „Felice" en
zijn „Opgang" reeds geruimen tijd met eere bij zijne landgenooten
bekend is. Maar wOl geeft men op die wijze het duidelijkst aan,
wat ook reeds in die vroegere bundels maar bovenal in dit laatste,
door T h. Molkenboer met fijn-gestileerde teekeningen versierde

150

LEESTA_FEL,

Verzenboek het karakteristieke is en tevens het element waarin
des dichters kracht is gelegen.
Om met het laatste te beginners : als een' bekwaam dichter,
een' ernstig dichter, die eerbied voor zijne taal en zijn onderwerp
heeft, kenden wij Eduard Brom reeds lang maar zijne Liefdesonnetten, zijn liedjes uit de natuur, zij mochten getuigen van
talent, oefening, vaardigheid, hunne gemakkelij ke dictie openbaarde
niet steeds eene door nadenken gerijpte bezieling. Waar echter de
geloofservaring van zijn katholiek denken en zien hem bezielt, daar
wordt dat anders. Men leze, om dit te verstaan, het gedicht gewijd
aan Mgr. van de Wet erin g, welks aanhef luidt :
De Bisschops-staf is niet een. rozelaar,
Bloeiend in vrome handen, stil-tevreden,
Hij is een dorre kruisbalk, slepend zwaar,
En makend loom de forsch-gewiekte schreden.
Doch, waar de ziele-lach licht zonneklaar
Langs donkren weg, waar stof de voeten treden,
Daar wordt de kruistocht feestgang wonderbaar,
En licht de tred op rhythme van gebeden.

Inderdaad schijnen mij Brom's verzen daar het schoonste
leven in zich te dragen, waar zij gedicht zijn „op rhythme van
gebeden", waar zij getuigen van zijn eigen geloof, of de glorie der
Berk die hij vereert verheffen. Dikwijls zijn die gedichten ook voor
den niet-katholiek ten voile waardeerbaar. Niet licht zal eenig lezer
de schoonheid voorbijzien van zijn hulde voor S t. A g n e s' bruiloft.

Welk een zuiver verbeelden ligt in deze beschrijvende verzen :
Zij rukken 't opperkleed haar af, dan wagen
Zich schennend aan der leden eerbre hulse 1 ! .. .
Daar, bij 's kleeds dalen, plots wart wonderbaar
Het gouden haar, neOrvloeiend, zich verbreedend,
Verbreidend, in al zwellend golfbewegen,
Rondom haar, als de vloed op 't strand, al volgend
De glijding van het kleed, tot waar dat ligt
Ter aarde en kunstig weefsel van blond goud
Van hoofd tot voeten dekt de zuivre maagd.
En haar gestalte rijst en rijst, met deinen
Van 't levend goudkleed, en haar blik en lach
Danken verrukt den trouwen Bruidegom !

Dat is katholieke poezie, immers ontloken op den bodem van
overtuigd katholiek geloof; toch behoeft men geen katholiek to zijn
om haar te bewonderen. Geheel anders echter staan wij Protestanten
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tegenover eene andere echt katholieke eigenschap van Brom's
poezie : hare vertrouwelijkheid, hare familariteit tegenover het
heilige, de huislijke beeldspraak waarmee zij de hooge dingen aanwijst, de zinlijke taal — ik bedoel dit woord niet in ongunstigen
zin — waarin zij spreekt over de geloofsmysterien. Ik denk, dat
men katholiek moot zijn om het woordenspel te waardeeren in de
Juni-zangen aan het H. Hart gewijd : ik haal die verzen hier niet
buiten hun verband aan. Maar zeker zal zelfs niet ieder katholiek
dichterlijkheid vinden in verzen als deze :
Heb je ooit geproefd een lekkernij zoo zoet
Als op dit feestelijk banket
Waar 't kostlijkst je werd voorgezet :
Des Konings allerdierbaarst Vleesch en Bloed,

verzen waarmee de eerste communie wordt herdacht !
Er is in den bundel Verzen van Eduard B r o m nog veel
dat verdient genoemd te worden naast dat katholieke, dat wanneer
het zich in gelegenheidspoezie openbaart soma een echt-Amsterdamsch
tintje krijgt, aan niemand die 't Begijnhofje liefheeft onaangenaam.
Onder zijne Venetiaansche verzen zijn enkele gelukkig in de stemming. Maar het kenmerkende, dat wat ik in het boek zoek en
K. K.
waardeer is toch de katholieke poezie.
H. Knippenber g. Levensrozen. Gulpen. Druk. M.
Alberts, 1909.
0, indien eens alle Nederlanders, die een open oog en oor
hebben voor 't geen om hen leeft, die belangstelling hebben voor
zonnige dagen, stormvlagen en regenluchten, gevoel voor huislijk
lief en vrienden-leed, zoo eens hunnen kleinen poetischen hof gingen
bebouwen ! Want er zijn velen, die in rijmvaardigheid zich met
den Heer Knippenberg kunnen meters, en die toch zwijgen ! 0,
indien zij alien hem eens evenaarden in vrijmoedigheid tot uiten
van hunne blijdschap wanneer „de zonne zendt haar blonden groet",
van hun droefgeestigheid als „zeurt de regen allerwegen loom en
traag, op veld en haag". Indien eens alien die zulk eene tier hebben, even weinig als de Heer K n i p p e n berg zich afvroegen, of
er misschien ook een heiligheid van mysterie bestaat die alleen de
rijkst begaafden mogen noemen in hun lied ! 0, wat zou het zijn,
als al die nu bescheidenlijk zwijgen eens gingen spreken, als al
die nu rusten, eens „Levensrozen" te koop kwamen bieden. . . .
en indien dan hunne uitgevers eens al die garven bonden in zoo
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smakeloos een band als de Gulpensche uitgever uitdacht voor de
Rozen van den Heer K n i p p e n b er g .... !
Het is een gevaarlijk en niet steeds geoorloofd spel, poezie te
parodieeren; ook schijnt het allicht goedkoope, „recensenten-wijsheid" indien men zonder bewijzen iemand vonnist. Uit eerbied
voor het onderwerp door den Heer Knippenberg bezongen,
onthoud ik mij er van, religieus-getinte verzen uit dezen bundel
te citeeren. Maar wie een aanhef van een oudejaarslied hoort als
dezen :
De doodsklok klept voor 't oude jaar.
't Gedacht ons komt bemallen
van lust en leed, van lachend waar
en valsch bevinden, schulden zwaar,
gelukte streving, angst vervaar,
aan de eeuwigheid vervallen,

die zal wellicht mij toegeven dat er eenige aanleiding is OM - in
gewijzigden zin — een bekend woord, als verzuchting, te slaken :
„Ach, dat in ieder mensch een dichter steekt !"
K. K.
Dr. H. M. G r o e n e w e g e n. De Remonstrantie. Leiden,
S. C. van Doesburgh, 1910.

In een fraai uitgevoerd folio boekdeel verscheen de reproductie
van de oorspronkelijke Remonstrantie, de grondslag van den later
in 1610 werkelijk aan de Staten van Holland aangebodene, juist op
den gedenkdag harer opstelling (14 Jan.). De heer Groenewegen

gaf bij het niet onbekende maar nog niet op zijn werkelijke waarde
geschatte stuk een belangrijke toelichting van historisch-critischen
aard. Jammer dat over een paar voor tweeerlei uitlegging vatbare
uitdrukkingen, over het al of niet „bekend" zijn van het stuk, een
onverkwikkelijke strijd tusschen twee Remonstrantsche hoogleeraren
moest ontstaan. Een gedenkstuk ale dit moest geen aanleiding
geven tot strijd, eerder tot vrede ; en dan nog wel een strijd over
woorden ! Uyttenb o g a e r t zou leedwezen gevoelen over daze
zaak en liever gezien hebben, dat „hoogere belangen" werkelijk
dezen hadden doers vermijden. Overigens mag worden getuigd, dat
de heer Groenewegen op uitnemende wijze het belang van het
dokument voor de geschiedenis der wording van de ingediende
Remonstrantie in het licht heeft gesteld, al blijft de laatste historisch beschouwd altijd de belangrijkste, omdat zij en niet de grondslag, waarvan zij op gewichtige punten afweek, de bekende voor
Staat en Kerk noodlottige gevolgen heeft gehad.
P. J. B.
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H. P. Bremme r. Practisch Aesthetische studies. Amsterdam, W. Versluy s, 1909.
In een serie van vergelijkende studiön, door uitslaande platen
verduidelijkt, geeft de schrijver van dit werkje vooreerst in vier
vergelijkingen een aardigen blik op de wijze, waarop een schilder
de natuur ziet en in zijn „visie" anders ziet dan zij op een fotografische opname gezien wordt. Eene tweeds reeks vergelijkingen
stelt oude en nieuwe, echte en valsche werken tegenover elkander
en laat bet verschil zien. Een derde reeks geeft „algemeene" vergelijkingen, waarbij innerlijke verschillen de waarde doen bepalen.
Een slotbeschouwing handelt over een aardig Japansch bronsje.
Wie kunst wil leeren zien en begrijpen, vindt hier veel van zijn
galling : de behandeling is uitvoerig en duidelijk, de voorbeelden
zijn goed gekozen. Een weinig wat men „aanstellerij" zou kunnen
noemen is de ingenomenheid met V olkmann's „Naturprodukt
and Kunstwerk'', dat de „attentie" van den schrijver vestigde op
„het gebruik van natuuropnamen als vergelijkingsmateriaal" en dat
hij navolgde .. . . zonder het noodig te vinden het te lezen, zooals
P. J. B.
hij zegt.
W. P. K o p s. Een jaar onder het Schrikbewind. 2 dl.
Amsterdam, Van Kampen, 1909.
De schrijver, die goed thuis is in den Revolutietijd, koos voor
zijn uit de memoires en andere bronnen van dien tijd bewerkt
verhaal den vorm van herinneringen van een fictieven burger uit
Poitiers, die „plotseling en onvoorbereid in den maalstroom van
het Parijsche leven" tijdens Robespierre wordt geworpen. Tegen
deze „histoire romanesque" bestaat het bezwaar van den nuchteren
lezer, die zich afvraagt, hoe de man zich dit alles, met gesprekken,
dag- en uurbepaling enz., zoo precies herinnert , maar de schrijver
verhaalt boeiend genoeg om over dit bezwaar heen te helpen en
het mag gezegd worden, dat zijn boek een goed beeld van dien
P. J. B.
zwaren tijd geeft.
Elise Soe r. Catharina. Leiden, S ij t h o ff, 1909.
Deze „roman uit den Patriottentijd" handelt over een Leidsch
geval, een bekend proces tegen een aanzienlijk fabrikant, door zijn
dienstpersoneel valschelijk beschuldigd van een aanslag op pries
W i I le m V. De processtukken en de algemeene patriotsche omgeving worden door de schrijfster verwerkt tot een aangenaam lees-
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baar verhaal, waarin de vrouw van den fabrikant de heldin van
het treurspel is. Plaatselijke en geschiedkundige toestanden worden
daarbij goed beschreven.
P. J. B.
Ferdinand Rodenbach. Albrecht Rodenbach en de
Blauwvoeterij. Twee deelen. Amsterdam, Van Loo y, 1909.
De geestdriftige jonge Vlaming, die zijne medestudenten en
daarna breede kringen Vlamingen opnieuw wist te doen ontvlammen
in liefde voor land en taal, vond in zijn broader den bewonderenden
verzamelaar der uitingen van zijn door een vroegen dood gestuit
leven, eerst in het college van Roesselaere onder de vleugelen van
Hugo V e r r i e s t, daarna te Leuven. Onder het door hem aangenomen motto : „Vaart de Blauwvoet? — Storm op zee !" roept hij
de „Vrije Kerels" op ten strijde. De strijdleus der Vlaamsch gezinde
studenten, afkomstig uit Veurne-ambacht, werd to Roesselaere als
zoodanig onder de katholieke studenten aangeheven en weerklinkt
thans door geheel Vlaanderenland, ter herinnering ook aan den
talentvollen jongen dichter, wien 22 Aug. 1.1. to Roesselaere een
standbeeld werd gesticht.
P. J. B.
J. K u y p e r. De Heraldiek in bouwkunst en aanvervakken. Amsterdam, V e e n, 1909.
Dit book is het tweede eener serie van geschriften, bevattende
de leerstof van cursussen, gehouden voor de afdeeling : Voortgezet
en Hooger Bouwkunst-onderricht, van het Amsterdamsche Genootschap „Architecture et Amicitia", een leerboek dus, waarin de sober
gestelde tekst korte aanwijzingen geeft, gesteund door goed gekozen
afbeeldingen, welker aantal evenredig is aan de waarde van de
illustratie. Het geheel zal ook voor onze op dit gebied nog spaarzaam voorziene geschied- en wapenkundigen een welkome aanwinst
van vakliteratuur zijn, al is het doel der uitgave meer voorlichting
van den architect dan van den geschiedkundige.
P. J. B.
Anna de Savornin Lohman. Herinneringen. Amsterdam. P. N. van Kampen en Z o on. z. j.
Men herinnert zich dat in lichtelijk-ouderwetsche voorreden
van in vroegere jaren verschenen boeken de schrijver niet zelden
zich over de verschijning van zijn work verontschuldigde door aan
het publiek made to deelen dat hij zelf zijn geschrift niet de eer
van openbaarmaking waardig had gekeurd doch dat goede vrienden
bij hem z(56 sterk hadden aangedrongen, dat hij voor dien aandrang
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was gezwicht. Daaraan denkt men onwillekeurig terug, wanneer
men deze gedenkschriften van Anna Lohman's leven en werken
geopend ziet met deze woorden, eens door een vriend tot haar gesproken : „Men zegt zooveel onzinnigheden van en over u terwij1
gij nog leeft — wat zal het eerst zijn als ge dood zijt ! — Gij
leest zoo graag memories uit vroegere dagen, waarom schrijft gij
ze niet zelve van uw eigen tijd?" Die wank kwam haar weer
voor den geest toen zij, zwaar ziek zijnde, kans liep uit het leven
te scheiden. Doch men kan — zoo redeneert zij — niet alles
zeggen wat men zag en weet en bijwoonde, omdat het voor ons
zelf afgesloten verleden nog niet dood is voor alien, die er een rol
in speelden.
„Maar toch" — zoo praat zij dan door in een heel langen zin
met eindelooze herhalingen, die wij hier ter wille der curiositeit
letterlijk afschrijven — „maar toch, in onzen tijd van plukken en
wroeten in iemands intiem leven, zoodra hij een plaats, van welken
aard dan ook, inneemt in het openbare, ook al wil hij zelf dat
intieme gedeelte niet prijsgeven aan de algemeene nieuwsgierigheid,
van zoeken naar „sleutels" op romans, zonder eenige bedoeling
van dien aard geschreven, van zetten van namen uit de werkelijkheld op personen erin, die met die werkelijkheids-figuren niets
gemeen hebben in de gedachten van den auteur, van karakterontledingen door menschen, die nooit zelfs de persoon-in-questie
ontmoetten, laat staan gelegenheid hadden zijn karakter te leeren
kennen, in onzen tijd in een woord van oppervlakkigheid en reclamebejag, waarin de levende wordt besproken en geanalyseerd op een
manier zooals vroeger eerst geschiedde na zijn dood, als hij zelf
er buiten stood, niet meer wilt daarvan, en er zieh niet meer om
behoefde te bekommeren, in zulk een tijd van verregaande indiscretie heeft het voorwerp van deze onderzoekings-woede het recht,
ja zelfs in sommige gevallen den plicht, toe to lichten, op te helderen,
te verklaren die dwalingen en die opvattingen, welke anders na
zijn dood zouden blijven voortbestaan."
Na deze langademige inleiding vraagt men zich of — niet wat
de schrijfster wel te vertellen kan hebben : neen, iedereen begrijpt
wel dat zij haar leven (ook haar geestelijk leven) voor ons ontrollen zal — maar : of er nu werkelijk aanleiding was om dat —
en dan nog zoo uitvoerig (in een boekdeel van 260 blz. !) — to gaan
doen. Zeker, „freule Lohman" heeft in het begin van haar
schrijfsters-loopbaan eenige sensatie verwekt : hier was de dochter
van Suriname's gouverneur, de oomzegster van Jhr. Mr. A. F., een
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meisje uit orthodoxe, anti-revolutionaire kringen, die schrijven ging,
„Vragensmoede" de wereld inzond, die later „Het eene noodige"
deed verschijnen, over „de liefde in de vrouwenquestie" haar
woordje plaatste, die in haar romans Haagsche anti revolutionaire
kringen tot milieu koos, daarbij voor sommigen den schijn wekkend
van portretten te teekenen ; — dat alles bleef in ons kleine landje
niet onopgemerkt ; men heeft er wat over gebabbeld, wat over geschreven, evenals over de geschiedenis der „trional-vergiftiging,"
die de schrijfster thans met een officieel stuk uit een ziekenhuis
te Bonn toelicht . . . Maar na dat gepraat en geschrijf over „A. n n a
L oh man" is zij voortgegaan met haar letterkundig werk en de
oude aarde is voortgegaan met draaien om de oude zon en wij alien
zijn voortgegaan elk met zijn bezigheden en slechts komt zoo nu
en dan de schrijfster met een nieuw boek de publieke aandacht
vragen. Worden er dan thans nog „zooveel onzinnigheden" over
en van haar gezegd, gelijk de in de inleiding bedoelde vriend
beweerde ? Vragen ook nog anderen dan die vriend en freule
Lohman zelve zich of wat het eerst zijn zal als zij dood is ? Kon
zij het „plukken en wroeten in iemands leven" — voorzoover dit
thans nog ten opzichte van haar geschiedt — niet met hooghartig
stilzwijgen bejegenen ? Voelde zij als „voorwerp van onderzoekingswoede" zoo sterk den plicht om dwalingen op te helderen, waarvan
zij vreezen moest dat die zouden blijven voortbestaan na haar dood ?
— Of heeft zij dit alles — misschien omdat het haar zelf betrof
en ook omdat . . . zij nu eenmaal is zooals ze is — wellicht wat vergroot gezien en gevoeld ? En zou het due kunnen zijn dat al het
hier meegedeelde voor „derden" niet zoo belangrijk is als voor de
heldin. noch ook zoo wetenswaard als de schrijfster wel schijnt te
meenen ?
In deze bladzijden wordt — nauwkeurig en wat breedsprakig
veelal — allerlei verteld dat in hoofdzaak ons reeds over Anna
Lohman, haar leven, haar omgeving, haar werk bekend was. En
de nog niet bekende bijzonderheden omtrent dat alles boezemen
den gemiddelden lezer slechts matige belangstelling in. Men leert
uit deze gedenkschriften haar, die ze opstelde, niet anders noch
dieper kennen dan men zich haar reeds uit haar boeken had voorgesteld : een vrouw, die zich „een persoon" gevoelt en die dan ook
het persoonlijke niet schuwt, veeleer opzoekt, die graag getuigt
van wat haar treft, van wat zij bewondert, lief heeft, haat . . . .
Daarbij kan het den lezer niet ontgaan dat in dit book meer wrok
en verbittering dan liefde of zelfs waardeering is. „Fel" is een
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woord dat naar ons oordeel deze schrijfster teekent. Lauwheid is
haar vreemd en is haar ook wel altijd vreemd geweest. Zoo ziet
men haar ook in dit boek door het leven gaan, fel en militant,
hardnekkig zichzelf en haar standpunt en haar inzichten verdedigend ;
bij dat alles druk en levendig, geen veelheid van woorden ontziend,
ook het scherpe, het wondende woord niet achterhoudend als ze
raak wil slaan. En dat wil ze wel eens, zoo nu en dan !
Haar verzekering in het laatste hoofdstuk („ Schrijfster") dat
zij gepantserd is tegen de pijlen der kritiek zou den referent van
deze gedenkschriften de vrijmoedigheid geven meer nog te zeggen,
wanneer hij niet tevens daarin de vrijheid kon vinden tot de verklaring dat er toch ook eigenlijk tot meer-zeggen geen aanH. S.
leiding is.
Kees Meek e 1. Adel. Roman. Amsterdam. V a n
Holkema en Warendorf. z. j.
Wie in een stemming is : niet dat hij zich ergert over dwaasheden, al staan die maar in boeken, maar dat hij daarover lachen
kan, en zich vermaken met een auteur, die b.v. het leven van een
jongen graaf bij elkaar fantaiseert, — die moet bepaald dit boek
lezen ; 't zal hem goed doers ! Want dit is wel het oer-komische van
dit boek dat de schrijver zijn onmogelijken held zoo heelemaal au
serieux neemt, of, wilt ge liever, dat hij, zijn held ons voorstellend
als een ernstig en sympathiek jongmensch, hem zoo onmogelijk
heeft gemaakt. Het zou onbarmhartig zijn tegenover den lezer, die
van plan is na deze kenschetsing van dit boek daaraan te gaan
smullen. er nog meer van te zeggen en to gaan vertellen waarom
nu eigenlijk op elke bladzijde blijkt dat deze jonge graaf (de held)
zoo'n heel zuiver chromo-literatuur-type is. Toch, al was het maar
voor hen, die bij gebrek aan tijd of waarom dan ook zich van het
genoegen der lezing zullen moeten spenen, een enkel staaltje (blz.
25 v.v.) : Richard van Zenderen ter Borg, de jeugdige
graaf, zal student worden ; zijn ouders geven een bal op ,,het
gravenslot" en hopen dat hun noon (zoo jong reeds !) zich zal verloven met het meisje dat hij „die dochter van baron Hoving a"
noemt ; zoonlief echter heeft vaag-roode aspiraties, wil in elk geval
van bet freuletje niets weten. Nu komt hij, den middag voor het
bal, thuis van een wat woeste klopjacht en belandt op zijn kamer,
waar hij een lekker vuurtje vindt branden. Er wordt geklopt .. .
Ziehier nu (als staaltje 0 de blz, 25 en v.v.
„Hij reel ineens op als iemand, die schrikt — zijn aanslaande
bond met hem.
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. . .Wie zou dat kunnen zijn — op dit uur ? . . .Wat truuk ze
misschien thans met hem wilden uithalen ? Dat vuur ook-al in den
haard .. .
— Binnen !
Met iets weifelends in haar gang treedt de goevernante het
vertrek binnen .. .
De hoed gaat weer liggen op z'n plaats voor het vuur... de
jonge graaf zet zich in z'n stoel.
— Dag juf ! Neem 'n stoel.
— Dank u — ik kwam maar even . . . ik wilde . . . even . . .
Ze stotterde 'n paar onverstaanbare woorden . . . snikte, bracht
haar zakdoek voor de oogen.
— Kom, kom, wat is at nu ineens ? . . . Is u niet goed? Ga
zitten . . .
Hij stond op en schoof een stoel bij den haard.
— Ga zitten . . . Huil maar uit . . . en zeg me dan wat uw gemoed bezwaart . . . Heb ik misschien iets tegen u misdreven ?
— 0 peen, neen ! U is zoo goed . . . en een ieder is hier goed ...
en daarom juist ben ik zoo bedroefd .. .
Ze zweeg, haar woorden verdronken in tranen.
. . .Eensklaps stond ze op, recht voor den graaf.
— Ik ga vertrekken, graaf...
— Waarom ? .. .
— Omdat mijn tijd hier om is, en ik geen genade-brood wil eten.
— Genade-brood eten ?
— Ja ! U is grout en opgevoed . . . U weet meer dan ik ooit
heb gedroomd . . . Dat was feitelijk al zoo voor vier jaar geleden ...
maar toen was het uw bevel dat ik hier bleef . . . al was het, zei-u
toen, alleen maar om me wat dansen te leeren en wat fransche en
engelsche conversatie — gezwegen van m'n slechte piano-lessen.
Maar nu gaat u naar de universiteit en ben ik heel en al overbodig — — daarom ga ik weg.
— En dacht je nu heusch juffrouw Dekker, dat uw hulp
hier verder onnoodig was ?
— Ja zeker graaf, dat weet u ook wel.
— Heeft u al een andere betrekking ?
— Neen graaf . . . daar word ik te oud voor... ik ben nu
acht en veertig . . . Maar — misschien vind ik nog wel een huis ...
dat is nog niet onmogelijk.
— Zeg m'ns, juffrouw D e k k e r, wie heeft hier den haard
aangemaakt ?
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— Vindt u dat niet goed? Ik heb den knecht bevolen ... ik
dacht dat u verhit zoudt terugkomen van de jacht . ..
— Nu, dan wil ik dat u op het slot blijft — als goevernante
of wat ook .... al was het alleen maar om bij gelegenheid de
kachel aan to hebben, wanneer ik eons werkelijk koud ben.
De goevernante snikte en sprak woorden van dank die over
hem heen klonken als klokgetik.
— Ja, ik ga binnenkort naar de universiteit — weet je wat
ik zal studeeren, juffrouw Dekker?
— U wordt dichter.
— Wablief? Dichter ? . . . . dat zijn zeldzame vogels, juffrouw
Dekke r. 1k word jurist.
— Advokaat ? Rechter ?
— Ja.
— Ach, Heer in den hemel ! Ik heb nooit gedacht dat het
ernst was . . . .
— Maar waarom dacht u dan dat ik dichter zou worden?
— Omdat u spaansch leerde en latijn . . . En menheer d e
Calabr a ii e s me vertelde dat hij u in de letteren wilde hebben ...
u hadt aanleg, zei hij... 't spijt me dat u geen dichter wordt...
U heeft zulk mooi haar ook!
— Juffrouw Dekker laten we nu niet peuterig worden. U
houdt de zaken niet uit elkaar . . . .
— 0, menheer de graaf, dat doe ik wel. Als u het zoo kon
als ik, dan . . . .
— Dan ?
— Dan verloofde u zich nog vandaag met freule H o v i n g a.
— Met freule Ho ving a.
— Ja graaf. Ik dacht dat u eerlijk tegenover mij waart. Uw
mama zelf heeft er vanmorgen van gesproken. Ze heeft zelf verteld dat het vanavend wel 'ns een verlovingsfeest kon worden.
— Nou juffrouw Dekke r, ik ben, tot m'n spijt geen dichter
— dat was me een gravenkroon waard ... maar tot m'n trots ben
ik toch ook nog niet verloofd met freule H o v i n g a. M'n moeder
is vervelend!
— Dat begrijp ik niet!
— 1k wel! Mag ik nu nog 'n beetje rust hebben? Ik ben
vermoeid van de jacht.
Tot zoover die blz. 25 en v.v. Men ziet: het is al kostelijk
mal. De jonge blaag, die straks student zal worden en met „men-
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heer de graaf" wordt aangesproken ; die 48-jarige „goevernante"
van den a.s. student, die hem dansen heeft geleerd; het vuur in
den haard, dat niet branden zou als deze goevernante niet den
knecht had bevolen het aan steken ; haar denkbeeld dat de jonge
graaf wel dichter zou worden, daar hij immers spaansch en latijn
leerde ; het „bevel" dat de knaap 4 jaar geleden heeft gegeven en
waardoor „juf" is gebleven ; nu weer die opzegging van den dienst
door haar niet aan den vader of de moeder doch aan hem ; zijn
meedeeling : ik wil dat u hier op het slot blijft (terwijl hij elders
studeeren gaat!); dan zijn vermaning : „laten wij niet peuterig worden"
wanneer zij over zijn toekomst als dichter (hem „een gravenkroon
waard" !) spreken gaat ; de geheele verhouding en conversatie tusschen die twee . . .
De rest is net zoo.
H. S.
Marie Boddaer t. Roswitha Een verhaal uit de 18e
eeuw. Alkmaar. Gebr. Kluitman. 1909.
Zoo overstelpend is de productie on zer literatuur, en zoo vele
zijn, in onafgebroken reeks, de vaak vluchtige verschijningen
van nieuwe schrijvers, dat hun namen en werken ook door de
sterkste memorie niet worden vastgehouden. Maar wie indertijd
Marie B o d d a e r t's zoo zuiver en sappig geteekende Aquarellen
zag, heeft zeker met lichte bevreemding tusschen alle nieuwere
deze dichteres nog wel eens gezocht. Doch te vergeefs — en de
Aquarellen waren reeds van 1887. .
Tot hem opeens een historisch verhaal van deze dichteres in
de hand werd gegeven. Een helder-verteld, mooi zich ontwikkelend
meisjesleven ziet hij nu hier geaquarelleerd. Een historische roman
van een frisch middeleeuwsch meisje, dat een bekoorlijke jonkvrouw
en een lieve bruid wordt — en prachtlectuur is voor onze „hoogere
dochters". En 't zou me niet verwonderen als de moeder, die deze
roman eerst las voor hem aan haar dochter ten geschenke te geven,
zelve genoot van dit vlotvertelde, prettig-gewone en toch niet
vervelende verhaal. En tot dit aangenaam lezen werken zeker
niet minder mede de prachtige teekeningen van B. en J. Midd er i g h—B o k h or s t, die deze vreemde en toch gewone gebeurtenissen
werkelijk illustreeren.
G. F. H.
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JOSEF COHEN.

Voor mijn mei*.
EERSTE HOOFDSTUK.
Wel is 't misschien negenhonderd jaar, dat de Strie 's
in 't dorp Merloo wonen. Ze waren de eerste boeren, die
zich vrij moisten te waken van het lijfeigenschap, omdat
ze trotsch waren, en geen moeite ze groot genoeg was, om
onafhankelijke menschen te worden. En na hen werden
natuurlijk alle menschen in het gehucht vrij ; maar de
S t r i e 's waren de eersten geweest, en al moist dit nu
niemand in het dorp, behalve T e -u nis Scholte n, die
alle oude histories van de Overijselsche heide verzamelde,
nit liefhebberij, want Wien zou 't eigenlijk kunnen interesseeren ? de familie Strie was door dit feit machtig geworden, en ze voelde den gezwegen eerbied van het
geheele kerspel. Daarom gaan de Strie 's zoo rechtop,
en krommen ze hun ruggen nooit. Veel is van hen te
vertellen, zooals bijvoorbeeld van Hannes S t r i e, die nog
met Napoleon mee is geweest in den Russischen veldtocht. Hij was het, die mede een brag heeft geslagen
over de Beresina, en zoo den terugtocht van het Fransche
leger heeft gedekt; ja, H a n n e s S t r i e was de laatste,
die aan wal ging, en even rechtop verder marcheerde,
alsof er niets gebeurd was. En zijn zoon P e t e r Strie
O. E. X 5
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had eens drie kinderen gered uit een brandende boerenhoeve. Diens zoon, Hannes Stri e, werd, toen hij
misschien een en twintig jaar was, verliefd op Aaltje
Nijhuis. Ze was hoog en slank, en had groote,
donker-blauwe oogen ; de vrouwen van de Overijselsche
hei zijn breed en klein veelmaals, en in ieder geval was
het type van Aaltj e N ij huis lets ongewoons. Maar
Aaltje N ij huis had van moeder's zij de Friesch bloed ;
zij was van geen der menschen op de eenzame heide een
vriendin geweest. Wellicht waren de Strie 's — je zou
't aan den naam tenminste zeggen — ook niet zuiver
Saksisch ; maar ze voelden zich nu eenmaal vijandig tegenover de vreemden in het dorp. Veel werd er niet door
den ouden Strie gesproken, maar na een jaar trouwde
Aaltje N ij huis met een fabrieksarbeider in Wolvega ;
en Hannes Strie acht jaar later, nu wel een halve
eeuw geleden, toen zijn vader gestorven was, met Mientj e
Scholte n, een achternicht van Tenn is. Het huwelijk
was gelukkig geweest, zeven jaren lang. Juist een maand
voor Peter Strie, de noon van Hannes en Mientje
naar school zou gaan, werd zijn moeder ziek. De Strie 's
spotten met de medische wetenschap, behalve als er een
veearts noodig is. Ze hebben het vage idee, dat voor een
ziek mensch de natuur sterker en heilzamer is dan de
geneesmiddelen van een dokter ; maar ook wel is het hun
onwankelbaar geloof, dat wat voor een Strie komen
moet, komt. Er zijn godsdienstige Strie 's geweest, en
twijfelaars ; de godsdienstigen stelden zich een God voor
als het noodlot; de twijfelaars het noodlot als een God.
Maar allen waren menschen van 4en geloof: fatalisten.
Mientje lag in de bedstede, en kreunde van pijn.
Soms kwam Hannes Strie over dag, want hij had het
druk in den zomertijd, wel naar haar kijken en dan wist
hij niet, wat hij zeggen moest. Hij, stijf, rechtop, ging
naast de bedstee zitten, en keek naar zijn vrouw, die met
wijd-open oogen naar boven staarde. Eens, toen hij zoo
lang naar haar had getuurd, nam hij de pijp uit den
mond, en vroeg :
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„Zeuk-ie den Hemel ?"
„Joa, H a n n e s'," zei de vrouw. „'t Lup mis met mien."
Hann e s legde de pijp neer, zorgzaam op de tafel, en
boog zich over 't bed.
15Biej gelukkig met mien ewest ?" vroeg hij.
„Joa, Hann esdat
/ bin'k" zei de vrouw.
Toen boog zich Hannes nog dieper over de bedstede.
Je zou toch niet gedacht hebben, dat het dezelfde man
was, die altijd zoo rechtop liep.
„Het hef mien meuite ekost," zei hij.
„Joa Hannes — en a'k boaven bin bie onzen leaven
Heer — dan za'k veur oe bidden."
„Bidden helpt niks — warken, da's bidden."
„Moar as ik noe bie onzen leaven Heer bin, dan kan 'k
-toch veur oe bidden, Hannes. Want to warken doar
boaven hoave wi menschen neat meer."
,le mot dan bidden veur den kleinen Peter: ik heb
5
- 't neat meer neudig. Ik lave al lange neat meer. a ben
al lange toch dood ewest, al lange, Mientje ."
„Joa, Hannes."
„Ik dank oe wai'j veur mien edoan hebt."
„Dat hef geen dank neudig. Di heb altied vulle van
-oe eholden, Hannes. 1k kan d'r wel om hulen, dak noe
van oe weg mot. Moar wat de Heer beschikt, doar motten
-de menschen zich in schikken. Moar ik wAte, dat ie goed
veur den kleinen Peter zorgen zult, en zoo goa ik gerust
.de eeuwigheid in."
Toen boog zich Hann es Strie nog dieper over de
bedstede. Zijn hoofd rustte op de bloedlooze hand van
.zijn. vrouw. Hij dacht aan de jaren, dat hij naast haar
had gewerkt, en aan de gedachten, die hij in al die jaren
had gedroomd. De heide is eenzaam en alleen zijn vrouw
.en hij stonden in de eenzaamheid en werkten. Ze hadden
niet met elkander gesproken, maar met elkander gedacht.
En zoo had de vrouw als een vreemde openbaring lang.zamerhand haar liefde voor den man naast haar begrepen.
Ze hadden elkander weinig aangezien, want het dorre
land heeft arbeid noodig ; doch immer voelden ze zich dicht
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bij elkaar, en moisten elkander's gedachten. Hij, die niet
de vrouw lief had, voelde dat hij door haar dood een vriend
zou verliezen, en in de eenzaamheid zou worden gestooten.
Wanneer ze sterven zou, zou hij alleen moeten staan op
het land, dat geen troost gaf, en hij was een stille man,
die zijn leed had verborgen voor de wijde wereld. Nu
zou zijn vrouw sterven.
” Za'k den dokter halen ?" vroeg hij.
„Da's noe neet meer neudig, Hannes. 't Is noe
toch gebeurd."
„En de dokter kan oe toch neet helpen."
De klok tikte langzaam.
„Ik mot weer an mien werk," zei hij.
Toen hij 's avonds thuis kwam. zat Peter bij de tafel
en schreide van honger. Hij sneed een paar plakken stoete,
en smeerde ze dik met boter.
„Hier jonge," zei hij goedig.
Hij ging naar de bedstede, en zag naar zijn vrouw.
Haar oogen waren wijd geopend en haar handen waren
gebald. In de grauwe schemering zag hij haar berustend
lijdensgezicht, vaal-blauw, en groeven van ingehouden smart
om mond en oogen.
„Hei'j piene ?" vroeg hij. Zijn vrouw zeide niets.
„Smoakt 't, jong ?" vroeg hij, en hij keek naar Pete r.
Peter gleed van den stoel af, een snede brood in zijn
handen. Hij ging naar zijn vader en keek angstig naar
zijn moeder. Maar langs haar trekken van smart gleed
een glimlach, en haar oogen, groot, zagen naar den knaap.
Toen legde Hannes de hand op zijn schouder. En
sterker nog glimlachte de moeder.
„Ie mot oe nooit allenig veulen, Hanne s," zei ze.
„Ie hebt den kleinen Peter um veur to zorgen. En dan
hei 'j mien ook nog in oe gedachten. Hoe 'k altied noast
oe heb estoan. Ik zal veur oe bidden, dat ie oe nooit
allenig veulen zult. Da's 't argste, wa'j hebben kunt.
Ie mot moar vulle an mien denken, neet veur mien, moar
veur oezelf."
,)Ik zal voile an oe denken. Wile, heel voile," snikte hij.
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„Ie mot net grienen !" smeekte ze. „Dan do'j mien
piene. Ie maakt mien blie, a'j oe doanig goed holt.
Verdreet — veur mien — is nargens goed veur."
”Ik heb zoo lomp voile an oe misdoan," huilde hij.
„Grienen is nargens goed veur. Ie zult mien noagedachtenisse 't beste eeren, as ie stark bint, Hann e s, en
veur den kleinen Peter zOrgt. Ik heb oe niks to verwieten." Er zong eerbied in haar matte stem. „Want ieloe
Strie 's bint anders as andere menschen. En as 'n mensche
as ikke hengeet en trouwt met 'n Stri e, dan mot-e dat
zelf moar weten. Zee j-'n Strie kan zichzelf neet veranderen, nog veur duzend vrouwen in de wereld neAt. Ik
ben blie, dat ik een Strie etrouwd hebbe."
De jongen tuurde naar haar, in lang, aandachtig
zwijgen. Eindelijk keek hij op naar zijn vader, die hem
zijn haar streelde. Martelend tikte de klok.
Hannes liep er heen, en bracht ze naar de schuur.
Toen hij terugkwam sloeg de stilte hem weldadig tegemoet.
Hij ging aan het bed zitten, en trok P e ter op zijn
knieen.
Er was geen geluid in de stilte. En de vrouw keek

naar het paar voor haar, den man en den jongen, met
onafgewenden blik, tot het duister in de kamer den
schemernevel weg deed vloeien, en de nacht zijn diepste
schaduw wierp tat vlak voor de ruiten. Peter was op
vader's knie ingeslapen. Toen droeg de sterke man hem
in zijn bed; en de knaap sliep in dezen nacht.
Zacht nam Hannes de hand van zijn vrouw in de
zijne. Bauw ineens kreet ze van smart, maar ze bedwong
zich, omdat ze den jongen wilde laten slapen.
En ze voelde de hand van haar man bij de hare, de
hand van Hannes Strie!
De deurklink ketste even. Teunis Scholte n, de
onderwijzer, kwam binnen, achter hem een donkere gestalte.
„ Wee is doarP" vroeg Hann e s.
„Ik, Tennis !" zei Scholte n. „Ik heb den dokter
mee gebracht."
Tennis streek licht aan, en ging doodbedaard naar
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de lamp. Haar glans verjoeg de stilte met luid gerucht.
1,Woarumme heb-ie 'n dokter meegebracht ?" vroeg
Hannes Strie.
/.) Straks komt de doming ook."
„Ik heb van andere menschen geen hulpe neudig en
mien vrouwe ook neet."
,,Wij kunnen je niet alleen laten, Hanne s."
„De menschen hebt niks met ons te maken. Niks."
De dokter boog zich over de bedstede.
„Laten we nu samen even den doming tegemoet-gaan,
Hannes."
Hannes greep zijn elzestok, en liep naast Tennis
Scholten over den donkeren weg.
„Waarom heb je niet eerder een dokter laten komen ?"
vroeg Tennis Scholten.
„As onze leeve Heer een Strie neet spoaren wil, kan
een dokter neet meer helpen."
„Dat heb je den dokter te vragen, Hanne s."
„Ik heb den dokter niks te vroagen. Wat God aan
een S t ri e dot is welgedoan. Ie weet, dat wi bi onzen
leeven Heere een apart beuksken hebt. Onze leeve Heer
hef een groat boak veur alle menschen ; moar as d'r wat
met een Strie mot gebeuren, dan hef-4 doar allenig een
beuksken veur."
Tennis Scholten zweeg, want de eerbied voor de
Strie 's was groot in die dagen. En hij dada na, hoe de
kleine hoeve Loch zoo wijd-uit over het groote heideland
zoo'n bijzonder-mystieken klank had. De Strie-boerderij,
dat kleine, armzalige huisje ! Groote hoeven stonden aan
de zijden der Thsel-uiterwaarden; daar droomde het blanke,
rijke vee op de zonnige weiden. En hoog wuifde er het
graan.
Maar in geheel Salland was de smalle Strie-boerderij
bekend; het ontzag voor den naam was in den rijksten
boer. Oude mythen klonken in den naam ; want door
honderden jaren waren de Strie 's droomende denkers geweest, die niet omgegaan waren met de anderen in het
dorp. En dat had hun magischen invloed vermeerderd.
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Ze hadden zich niet opgewerkt ; ze bezaten dezelfde landerijen als voor vijfhonderd jaren ; ze wilden nimmer zich
in het openbaar leven bewegen : ze wilden eenzaam zijn,
en droomen.
En zoo werden legenden 44n met hun naam. Niemand
durfde te tornen aan hun eenzaamheid. En men vond
het geheel natuurlijk, dat ze de eenzaamheid zoo lief hadden . ..
Want er was een legende, dat de Strie 's te gronde
zouden gaan, wanneer ze te veel deel zouden nemen aan
het dorpsleven ; ze moesten de herbergen mijden, en woeste
gezelschappen, en het kaartspel. Als een Strie lagere
lusten zocht, verbrandde in den hoogen kernel onze lieve
Heer zijn levensboek, en schreef hem of van de lijst der
bevoorrechten. Zoo had Gait Strie in 1835 het ouderlijk huis verlaten, en had drie dagen en drie nachten het
gemeenst kanalje tot zijn vrienden verkoren. En toen hij
den vierden avond naar de Strie-hoeve terug wilde keeren,
viel hij voorover van de brug in de schuimende Wetering
en verdronk. En nog geen zes jaar later was Gerrit
Strie, die naar de Vrijdagmarkt in Deventer geweest was
en op zijn wagen dronken naar huis terugkeerde, tegen
den grond geslagen, toen hem de teugels van zijn paard
ontglipten. En ook A altj e Stri e, die het in het dorpje
niet weer uit kon houden, en die de wijde wereld wou
zien, stierf op ellendige wijze in een der achterbuurten
van Rotterdam. Daar was ook Gerrit Strie, dien men
vier dagen had vermist, en die bij Lettele vermoord werd
gevonden ; de boeren hadden een half uur van het dorp
een steep en kruis voor hem op het land gezet, om zijn
dolenden geest — want het was het zwerversbloed van
Gerrit Strie en zijn drang naar het onbekende, dien hem
ten val hadden gebracht — rust te geven. Toen het kruis
er nog niet stond was de roodbonte van Willink te
Diepenveen in een storm-klagenden nacht gestorven, en
dat onheil was door een spook geslagen, want bij zessen
had N a Janse n een donkerblauw licht gezien en iets
wits en een hone stem gehoord.
Pit bedacht Teunis Scholt en en hij begreep, dat
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de Strie's uitverkoren menschen waren. Wanneer ze
goeddeden rustte zegen op hun werk , maar dreigend
staarde de vloek naar hun leven, als ze de zonde lief
hadden. Een Strie stierf, wanneer zijn einde gekomen
was: waar voor anderen nog uitstel werd gevonden, was
't lot van een Strie zonder besluiteloosheid beslist. Nooit
was er een Strie geweest, die jaren achtereen op een
ziekbed had gelegen, tot eindelijk de Dood wenkte. De
S'it r i e's sterven, zooals de korenhalmen vallen : door 44n
slag, na een leven, rijk van droomen.
De beide mannen liepen zwijgend naast elkaar over
den smallen heideweg. Maar eindelijk sprak Hann es
Stri e, terwijl hij voor zich uitwees:
„Kiek noe 'ns even veer oe uut, Tunni s. Oaveral
in de wereld is ruste. De steerntjes kiekt met blanke
eugskes noar de eerde. 'n Mensche, dee in zoa'n nacht
to starven kump, dee is gelukkig."
„Waarom denk je dat, Hannes ?"
„Ie bent nog 'n jonge kerel T u n n i s, en ie hebt neet
altied as ik noar de lucht gekeken. Ik hebbe zoa veur
'mien allenig leeren begriepen, wat d'r in de natuur ummegeet; elken dag breg 't ziende mee, of 't stormt, of dat
de zunne schient. Een S t r i e veult dat beter as 'n ander
mensche, omdat e noe eenmaal anders is. Zoa als noe de
nature vol ruste is, kan ik mien vrouwe rustig zeen sterven.
As ie 'n doad verricht jonge, en ie hebt eerst neet eweten,
of 't goed of slecht was en loater merk ie dat 't goed was,
dan ben-ie vol ruste. Zoa is 't met de nature oak esteld.
Ik verzeker oe, dat onze leeve Heer lange hef noa-edacht,
veur dat e een Strie hef down starven. Zee 't noe is
oaveral rustig wezen."
„Denk je dan Han nes," vroeg Teunis Scholten,
„dat 't hier zoo stil en mooi is, omdat de natuur heeft uitgedacht ?"
„Joa, jonge, ie kOnt 't beter zeggen as ik. Ie hebt
d'r veur uut de beuken ewarkt. a most al van kindsaf veur de boerderiee zorgen."
Weer zwegen ze beiden. De laatste vogelen hadden
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gezongen. De merel was verre in de donkere bosschen
aan den horizon. De karekiet droomde in zijn nest. Z66
stil was de heide nog nooit geweest.
„ Met noe 'ns rondumme," zei Hanne s Stri e.
Blank droomde de zomerlucht over de heide ; en in
deze oneindige blankheid, diep van licht, stroomde de
schittering van sterren. Vaag-witte zomeravondnevel sluierde,
tot ver golvend, den onbewogen nacht. En de twee menschen
stonden stil en zwegen . . . .
Tot plots een scherpe streep licht wijd-uit, spiedend
streek over den weg.
„Daar kump de domineer an," zei Han n es Stri e.
Het karretje voor hen hield plots zijn vaart in. J a n
Stoev enb el t, de koetsier, sprong van de bok en riep in
het rijtuig. Toen wenkte hij, dat Str i e en T e -u n i s nader
zouden komen, en in 't rijtuig zouden stappen.
„We zijn u maar tegemoet gekomen, domin g," zei
Scholten.
„Dat is goed, T e u n i s," antwoordde de predikant.
Tot Hannes sprak hij geen woord ; want het was
zijn plicht even in S t r i e 's huis te zijn, nu de vrouw zou
sterven, maar klanken van troost vond hij niet voor hem ;
elk woord, dat hij zou spreken, zou vergeefsch zijn. Een
Strie troost zichzelf.
Toen de doming pas in Merloo was, een jonge man
nog met geen levenservaring, stond hij plots, vreemd,
tegenover den geheimzinnigen trots der Stri e 's. Zijn
jeugdige geest, die hevig en fier in-ging tegen den eerbied
van het dorpje voor vervlogene dagen, woedde in den aany ang wild tegen den ongebonden eigenwaan der trotschen
in de eenzaamheid. Doch breken kon hij niets ; want dit
dorpje was een wereld en hij was een enkel mensch, jong
en niet in de plaats geboren. Je moet van kind-af in
Merloo hebben gewoond, om deze stille wereld ver van de
menschen te kunnen kennen.
Dus had de predikant den strijd opgegeven ; hij had
geleerd des Zondags in de kerk onzijdige onderwerpen te
behandelen, waarvan niemand de kwade gedachte intultief
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kon gissen, dat ze den trots der Strie 's critiseerden.
Maar nu, brandender dan ooit, zou hij hun trots zien.
En hij kon niet spreken van deemoed, want die begrepen
ze niet ; en hij behoefde niet te spreken van berusting,
want berusten deden ze zonder hem.
Het rijtuig hield voor hoeve stil. De domine,
voorzichtig, stapte nit. De dokter kwam hem tegemoet,
fiuisterde even. Onbewogen stapte ook Hannes naar
binnen. Tennis bleef zoolang in 't rijtuig.
', Mien vrouwe mot starven," zei Hann e s Stri e.
„Weet je dat je vrouw al sinds de geboorte van 't
kind lijdend is geweest ?" vroeg de dokter.
„Nee, dat hek nooit eweten," zei Hanne s.
„Bovenmenschelijk," zei de dokter.
„Het was een brave vrouw, Stri e," zei de domine, schuw.
„Dat was ze," zei Hannes stug.
„Ze zorgde altied goed voor 't huis en voor je kind,
en er ontbrak nooit iets. God daarboven ziet de deden
der menschen."
„'t Is neet neudig dat ie mien troost. Ik wete alles,
wat ie mien zeggen wilt."
„Ik won je alleen maar zeggen, Strie...."
„boar kan 'k neet tegen. Ie mot 't mien neet kwoalijk
nemmen."
„Mag ik dan met je vrouw spreken ?"
„Goat oe gang," zei hij vriendelijker.
De domine, zacht, steun-zoekend zelf, ging naar de
bedstede.
„Ben ie doar, domineer," zei de vrouw. „Da 's goed.
Ik dank oe, da 'j nog ekoamen bent".
„Hoe voel je je, vrouw Strie ?"
„Bereid veer den Hemel, domeneer," glimlachte ze.
„Ik ben mien van geen kwoad bewust, mien hAele leven
lank. En dan bink met Hannes Strie getrouwd ewest.
Dat helpt oak altied, domeneer."
„Ja, ja," zei de predikant haastig.
„Hoa lange hef mien vrouwe nog te leven ?" vroeg
Strie den dokter.
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//DAeze nacht nog, Hanne s," zei de vrouw.
,.! 't Is een mooie nacht um te starven," zei Hannes
S t r i e en hij naderde de bedstede.
Toen vertrokken, geruischloos, de twee gasten . . . .
Maar de dokter keerde zich bij den drempel om.
// Ze zal vannacht geen pijn hebben, Stri e," zeide hij.
„Dank oe wel," antwoordde Hanne s, en hij ging bij
de bedstede zitten. Maar toen 't rijtuig weggereden was,
stond hij op en deed het licht nit.
„Buten is 't bienoa zoo licht als de dag. Oaveral licht,"
zeide hij.
„Ik heb veur mienzelf geen spiet, dat ik hier vandan
mot," peinsde ze. „Allenig veur oe, dat ie zult goan lamenteeren en den kleinen Peter, dat e Been moader meer hef."
„'t Is buten een mooie nacht," zei hij rustig. „Ik wol,
dat ik, oe de starren kon loaten zeen."
„Ik heb altied ewAten, wat ie dacht. Doarveur nemt
onze leeve Heer mien in den Hemel. Denk ie oak neet ?"
Joa, Me entje n. Doarveur nemt e oe in den Hemel."
Even bewoog zich Peter in de bedstede.
„Lost 'm vannacht deursloapen," smeekte ze. „Hi hoaft
neet wakker te when in den nacht, dat zien moader dood
zal goan."
„Nee wi. zolt 'm loaten sloapen."
„As e noe loaten groot is eworden en hi hef meuite
met 't leven, dan mot ie 'm moar van mien vertellen, en
'm zeggen, dat zien moader den nacht van 'r starven oaver
'm esproaken hef."
„Ik zal mien beste doan."
„En as ie een andere vrouwe nemt, mot ie J a n n o a
J annink neet nemmen, want dee deugt neet veur oe."
1/Ik zal Been andere vrouwe nemmen . . ."
„Dat meuj neet zeggen" en hij h66rde haar glimlach,
„menschen als ieloe ktint neet allenig blieven. Als ie 't wel
had gekund, had ie mien neet enoamen."
„Ik gleuve 't neet, Meentje n."
,/ En als ie 't niet harden kOnt met 't wark, mot ie
moar een knecht nemmen."
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„Joa, Meentj en."
„En ie mot veural den kleinen Peter absoluut neet te
vrog van schoale nemen en as ie kOnt mot ie 'in zoalange
loaten Wren, as e moar wil."
„Dat beloaf ik oe."
„En ie meugt ook wel nieje balken in de schure
loaten waken."
„Joa."
„Ie mot um mien geen tied verzumen. Ie wag niks
geen geld meer veur mien u-utgeven. Alles veur Peter en
veur oe."
„Joa, Me entj e."
„Beloaf ie 't mien, vaste en zeker ?"
„Joa, joa."
„Loat mien dan liggen — ik zal oe wel roapen, as 't
tied wOrdt."
In de diepe stilte hielden ze elkaar 's handen vast.
Hij met wijde oogen, zag voor zich heen. Toen, ver, hoorde
hij ineens het tikken der klok ; 't hield niet op en elk
tikje was als een kort hamerslagje in de eenzaamheid. Hij
luisterde er nu naar. Het leek hem, of het hem rust gaf,
en of het de dood voor eenige uren zou verbannen. Want
hij meende, dat de dood de diepste stilte zou zoeken, en
dan plots zou toe-slaan.
Schuw wachtte de dood buiten in het licht — om in
den zwijgenden schemer der hoeve geruischloos te glijden .. .
Dan, ineens, zonder te wachten, grijpend, zou hij dooden.
Want zóó sterven de Strie 's.
De vrouw lag onbewegelijk en wachtte den dood. Ze
dacht nog na over haar leven, want telkens drukte ze
even vaster de hand van Hann es Stri e. Het was een
heerlijk leven geweest. Ze dacht er ook aan, of de dood
haar nog wel enkele seconden zou laten, om te spreken,
en telkens hief ze zich iets op, om haar laatste woorden
te zeggen. Maar dan bedacht ze zich en ging weer
liggen.
In zijn bedje, rustig, lag Peter S t r i e.
Uren en uren losten zich op in den tijd, die voorbij
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was. Al eerste morgennevels welfden blankvaag in de
kamer. De klok tikte van verre.
Toen voelde Hannes Strie een korten schok, en 't
was, of in haar plotse siddering hij de hevige pijn van zijn
vrouw begreep.
„Hei 'j toch piene ?" vroeg hij. Ze antwoordde niet.
Hann es Strie stond op, ging naar de klok en
knapte een veer. Rustig nam hij de hand van zijn vrouw
weer in de zijne. De klok zweeg.
Nu mengde zich al meer en meer het uchtendlicht
door den doezel van den nacht. Buiten sloeg de zon
wijde bressen van glans door het nevelige duister. En de
dood kwam in de kamer — Hann es Strie voelde zijn
adem — en stond op den drempel, en schreed naderbij . . .,
De vrouw richtte zich op.
„Bie 'j doar, Hanne s," vroeg ze met vreemde stem.
„Joa, vrouwe," zei S t r i e.
„Noe goa ik starven."
„Joa."
„Dat is 't beste, wat 'n mensch hebben kan, H a n n e s,
as-e trotsch kan wezen op zichzelf. Dat meuj altied wgzen
en zOrgen oak . . . . "
„Joa vrouwe . . . ."
„Dat de kleine Peter...."
Toen de morgen triumfeerend kwam, en de zomerweelde de zon jubelend begroette, had Peter Strie zijn
moeder verloren.

TWEEDE 1100FDSTIJK.
De buurvrouwen, die een kwartier verder woonden,
waren er al vroeg, en fluisterden met elkander. Teunis
Sch olt en had Peter zoolang meegenomen, want waarom
zou je zoo'n kind bij het lijk laten ? Maar Coen Peter
Wilde spelen met Jan Willin k, werd hem dat verboden.
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En om de mouw van zijn Zondagsche pak naaide hem de
oude vrouw Scholten een reepje zwart krip, dat Pete r,
trotsch, aan iedereen, die hem kwam bekijken, liet zien.
Het was een prettige dag voor hem, dien hij zich later
zoo goed herinnerde, omdat Trientje Willin k, de
zuster van Jan, in een pan met heete karnemelk was
gevallen; maar 't liep met een paar onbeduidende brandwondjes af.
Gerrit Aarnink en Jan Klein Breukink, de
buren, waren de „groave-boanders". Ze brachten in den
wijden omtrek het nieuws, dat de vrouw van Strie gestorven was. Gerrit A arnink 's hooge hoed, dien hij
nog in Deventer bij Moggendorp op de Vrijdagmarkt
had gekocht, verloor bij die gelegenheid zijn laatste rand,
en nog is de hoed in Aarnink 's boerderij te zien, als
een merkwaardigheid. Want het is een eer groave-boander
te zijn voor een Stri e, omdat de naam zelfs in 't rijkste
boerenhuis je een hartelijke ontvangst waarborgt. Toen
Gerrit Aarnink en Jan Klein Breukink laat in
den avond van hun zware taak huiswaarts keerden, hadden
ze ieder vijftien kom koffie en zestien borreltjes gedronken,
en daarbij is 't cognacje met suiker in „De Witte Zwaan"
nog heelemaal niet gerekend. Je krijgt dorst van al dat
groave-boanen! !
Hannes Strie had de konijnen gevoederd met de
koolstronken, die hij in de schuur vond ; rechtop ging hij
naar het land, om te werken. Toen hij in den grond
spitte, zag hij plotseling naast zich en schrok even. Hij
werkte door.
De buurvrouwen op zijn hoeve zetten koffie, en sneden
den verrel Deventer koek, al een half jaar oud, aan zorgvuldig-berekende stukken.
', Mlle wi oe een boddel inschenken ?" presenteerde de
vrouw van Klein Breukink, toen Hannes Strie
thuis kwam.
I/Wi hebt geen starke drank in huus," zei hij trotsch.
„Da's woar", murmelde de vrouw van Klein Bre uk i n k. „J■itoar wi kOnt 't wel veer oe halen."
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„Dank oe wel."
„As ie 't goed vindt, zullen wi noe noar huus goan,"
zei de vrouw van Aarnin k.
Hannes Strie zweeg. Met langzame passen stapte
hij de kamer op en neer. De vrouwen verlieten aarzelend
de kamer, en lieten hem de eenzaamheid.
Weer ging hij naar de bedstede, en hij zag naar 't
gezicht der doode, dat glimlachte. Het zonlicht, dat door
een ongedekt ruitje even smal binnen-glipte, streek juist
langs 't verschoten gordijn van de bedstede, langs haar
oogen. Het was, of ze leefde, en glimlachte om het zonlicht. Want zoo, als ze rusten Wilde, had ze vaak gelegen,
haar oogen gesloten. En nu eerst dacht Hannes eraan,
hoe zijn vrouw pijnen verduurd moest hebben, zonder dat
ze ooit geklaagd had.
Nu zag Hannes Strie in het doode gezicht, waarin
het zonlicht speelde, hoeveel zijn vrouw geleden had , want
nu leefde er smart in iedere groef, zelfs, waar het zonlicht
viel, zelfs waar het zonlicht viel sterker. Den dag te voren
in het schemerlicht, in den vagen doezel van den avond,
had hij 't even gezien; maar toen had ze nog de kracht
van het leven, en bedwong zij het leed in zijn oude, berustende z-wijgen. Nu sprak het, o, in den glimlach vooral !
Want het was niet alleen de glimlach van een doode vrouw,
die een eenzamen man en een jong kind in het 'even
achterlaat ; het was de glimlach van een doode vrouw, die
haar leed had verborgen. Er is g44n glimlach, die een
dood gezicht droeviger kan doen lijden.
Hij dacht aan oude dagen. Den dag, dat hij tegenover
zijn vader stond, beide trotsche menschen. Hij had gezegd,
dat hij Aaltje Nyhuis tot vrouw zou nemen, en zijn
vader had met de vuist op tafel geslagen.
er ie
le 't
' woagt te doan, vervleuk ik oe," had
,/Wanne
hij geroepen.
Toen had de zoon zijn hoofd gebogen. Hij durfde den
vloek niet weer staan en had gezwegen.
Jaren daarna, had hij Mientje Scholt en in Zutfen
ontmoet; toen hij haar gevraagd had, of ze op zijn wagen
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mee wou rijden, zoover de kant uit, vond ze het goed. Hij
was blij, dat ze naast hem zat, omdat ze haar eigen een
zaamheid zoo onbeduidend vond tegenover de zij ne ; ze
had donkere oogen, waarvan hij hield. En, omdat zij zijn
alleen-zijn zoo groot vond, voelde hij, hoe de eenzaamheid
hem drukte ; en omdat ze toch ook alleen stond, voelde
hij vriendschap voor haar.
Dus, op den wagen, had hij haar rustig gevraagd zijn
vrouw te worden. En ze had hem rustig geantwoord, dat
ze het wilde.
Toen waren de jaren hem voorbij gegaan, als dagen.
Peter werd geboren, en een stille luister festijnde in de
eenzame heidehoeve. Bij het gezellige vuur van het rijshout
in den haard slopen de donkerste winters langs hem heen
als vluchtende schimmen. Wanneer hij werkte vond hij de
beelden van zijn geluk telkens en telkens. Vreemde melodieen, verre van het gebral in de herbergen, zongen soms
in hem ; prat hij dacht, zou hij kunnen zingen . . . .
Nu ook, aan de bedstede van zijn doode vrouw, leek
het hem, of hij haar glimlach zou kunnen zingen, wanneer
hij dit wilde. Maar hij zat stil en staarde en tranen kwamen
er in zijn oogen. Niet om zijn verdriet, nu, maar om de
melodie, die in hem klonk. Zachtjes werd er getikt.
Janna Jannink stond op den drempel. Ze kwam
naderbij, op haar teenen sluipend. „Ik hebbe d'r van
eheurd," fluisterde ze.
Hannes Strie dacht aan den avond te voren, toen
zijn vrouw hem voor haar had gewaarschuwd. Zij, die nooit
een ander durfde veroordeelen, had altijd gesproken van
J a n n a 's „beuze oogen". En toen Hannes haar aanzag,
schrok hij. Vol triomf waren de oogen van J ann a .1 - annink,
en zeker van macht. „Wat meuj ?" vroeg hij.
55 Mag ik neet een oogenbliksken noar oe kommen kieken?"
5,Wat heb ie hier te maken ?"
„Ik komme even bie oe. 't Is een zwoare slag,
Hannes Strie."
„De Heere hef egeven, de Heere hef enoamen, de noame
des Heeren zij eloofd."
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„'t Is een zwoare slag", zei ze en ze wilde hem in de
oogen zien.
Maar hij keek voor zich. Een glimlach gleed langs
haar lippen.
Ze stolid bij de bedstede, tus gchen hem en de doode.
Het leek even, of medelijden haar hard gezicht verteederde.
Maar toen trilde elke lijn van haar gelaat weer van over-moedigen spot. En plots voelde H anne s, hoe 't anders
geworden was ; want waarom zou hij haar vroeger niet in
de oogen hebben durven zien En hij balde zijn vuist van
wilde woede, omdat hij 't niet waagde haar de kamer nit
te sturen.
Zij, sarrend v66r hem, lachte even. Hij wilde haar toe-schreeuwen, dat ze geen recht had nu bij hem to zijn;
maar hij voelde, hoe ze over hem spotte, en angstig zweeg hij.
„Ik wil wel zoalange 't hu-usholden doan," zei ze.
„Da's niet neudig," dreigde hij. „De vrouwe van
Klein Breukink dot 't al."
hebbe meer tied as de vrouwe van Klein Bre u-kink."
„De vrouwe van Klein Breukink dot 't," zei hij,
en hij sloeg met de vuist op de tafel. Nu zag hij haar
recht in haar gezicht. Toen huiverde ze.
„As ie den kleinen Peter bie mien wilt sturen,"
bedwong ze zich. „Vader hef 't vanmergen al ezegd. En
wieloe menschen bint'r, om mekoare to helpers."
„I wil oe 44n ding zeggen," hij gde hij, „zoalange
mien vrouwe boaven de oarde is, kom ie nAet meer in
mien huus weerumme ; en ik wol, dat ie d'r veur altied nut
blAven. Dat heb ik oe te zeggen, en ik hoape, dat ie oe
d'r an holden zOlt."
55Ik mag tech hier wel een kummeken koffie gebruken" ?
spotte ze, en ze schonk zich een kop in, en ging zitten.
Doch hij, ontoonibaar-wrest van woede, kwam op
haar toe en greep haar bij de schouders.
„ZO1 ie hier vandoan goan ?" riep hij.
„Joa, nataurljjk"ltriomfeerde ze, „as ie 't zoa meent.. ."
En langzaam stand ze op, en met onverschillige stem
12
0. E. X 5
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zei ze bij de deur : „As ie Peter nog sturen wilt, goa
dan gerust oe gank." En dreunend sloeg ze de deur dicht.
Hij, vol angst, staarde voor zich uit. Hij ging zitten,
en sloeg zijn handen voor het gezicht. Zoo trachtte hij
zich rekenschap te geven van zijn daad, maar Coen 't hem
niet gelukte, stond hij op, en besloot Peter op te zoeken.
Bij het wandelen over den weg voelde hij, hoe loom en
vermoeid hij was. Gebogen ging hij voort, door de kom
van het dorp, waar iedereen hem aanzag, tot 't huis van
Scholten, bij de school. Hij klopte aan, en trad binnen.
Peter kwam hem tegemoet, en lachte.
„Zi hebt hier een groate hoane en wel duzend kippen,"
joelde hij.
„Zoa jonge," zei de vader. „Ileb ie 't hier nogal
noar oe zin ?"
„En zi hept hier doeven en kenienen en mergen mag
ik met Battes met op den wagen."
„Zoa jonge. Dus ie kunt 't hier goed schikken, he ?"
„'n Kummeke koffie ?" presenteerde de oude vrouw
Scholten.
„Dank oe wel."
„Is d'r Aemand bie oe vrouwe ?"
„Nee. Vannacht zal de olde vrouw A arnink woaken."
„Wi kOnt oe vannacht wel bargen."
„Dank oe — ik zal mien wel redden."
„Misschien was 't beter, as ie hier wollen blieven, tot
alles beredderd is."
„Nee, nee, ik zal mien weg wel vinden."
Zijn zoon, blijde, kwam bij hem staan, en vol weelde
vertelde hij hem van de heerlijkheden in den huize. Alles,
wat zijn hartje maar begeerd had, had hij gekregen, en
later op den dag hadden ze 't goed gevonden na rijp
beraad, dat hij met Trientje Willin k, die in de heete
karnemelk was gevallen, zo-u. spelen.
„Moader is doad, niewoar ?" vroeg hij, wijs, zijn
vader.
Allen in de kamer luisterden naar 't antwoord. Want
alleen kon je op Hann es Strie 's gezicht zien, dat hij
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moe was ; en de oude vrouw S cholt en wou weten, wat
{le man dacht.
„Joa, moader is doad", zei H a nn e s Stri e, en in zijn
stem trilde niet de minste emotie.
Toen, terzij de, gluurde de oude vrouw S c holt en
veelbeteekenend naar haar dochter.
55 Mag ik met op den woagen noar de begroafenis ?"
smeekte het kind.
„Goat noe moar zeute spullen," zei de vader. „Dan
krieg ie as ie weer in huus bent pepernutten."
„Pepernutten," jubelde de jongen. En tegen Tr ientj e
riep hij : „Ik kriege pepernutten, ik kriege pepernutten."
„Wanneer ?" vroeg Trientj e wantrouwend ; want ze
had geleerd, dat je op beloften van oudere menschen maar
weinig kunt vertrouwen.
„As ik weer thuus komme," zei Pete r.
De beide kinderen gingen naast elkaar zitten, hand
in hand.
„Toen mien oome doad is egoan," glimlachte ze vol
stille vertrouwelijkheid, „hebbe wi stoete met negelholt ehad
en kloare met suuker en Deventer koake."
„Noe," zei hij, „en vanmergen heb ik oak negelholt
ehad en Deventer koake."
„Goa noe moar buten hen spullen," zei de oude vrouw
'Scholten.
Dadelijk, gedwee, stonden de beide kinderen op, om op
't land te gaan spelen. En toen de dorpelingen Peter
Strie dien dag zagen, lachend en vol fool, staken ze de
hoofden bij elkaar en fluisterden. Dien avond was het verre
bekend over de heide, dat Hannes zijn kind had laten
spelen, en dat zwarte krip om de moues van zijn jasje
genaaid was ; ook had een vrouw J. anna J. annink in
H a n n e s' huis zien gaan, en als de naam van S t r i e niet
te eerbiedwekkend geweest was, zouden wel heftige verwijten tegen hem langs alle stoepjes door de buurvrouwen
onderling gewisseld zijn. Nu sprak men fluisterend en heel
'zacht, niet-durvend-bijna-critiseeren ; doch toen dien avond
Jann a Jann ink door 't dorpje ging, hoog in het bewust-
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zijn van haar tartende schoonheid, kwam Teunis S c h o 1t e n haar tegemoet, en praatte met haar. Zij lachte zachtjea
en haar donkere oogen lichtten vol spot.
„Wat heb ik doar mee te maken ?" treiterde ze, toen
ze even bleef staan.
Ze was machtig, Janna Jannink. Haar vader had
de rijke hoeve bij de Itegge. Zoo ver je oogen konden zien
hoorden hem de weiden toe, die noordwaarts grensden aan
de wooden om het kasteel. Van hem en den baron waren
alle landerijen op de vruchtbare beekklei, die het, naar
men zegt, in productie van de Usel-uiterwaarden nog wint.
Twintig koeien had de oude J annink op stal staan, en
hij zeide, dat hij ieder van zijn dochters op den dag van
haar huwelijk f 15.000 zou uitbetalen, die je in klinkende
munt aan de Sallandsche Bank zou kunnen krijgen. De
oude Jannink was wethouder van het dorp en voorzitter
van de voorschotbank , je kon zeggen, dat hij en de baron
de koningen waren van Merloo. Niet behoefde dus J . anna
Jannink haar oogen neer te slaan voor een man als
Teunis Scholte n, een schoolmeester, die om zijn baantje
nog bij haar vader had moeten bedelen. Wanneer ze woo
probeeren Hannes Strie te krijgen had niemand daar
iets mee te maken.
„Ik denke d'r neet an," smaalde ze. „Of denk ie, dat
ik zoa gek zol when, um zoa'n man nog te nemmen. Ik
ben vanmiddag noar 'm toa ewest, omdat ik een olde schoalvrindinne van zien vrouwe ben. Doar hebt ieloe allemoale
niks mee te maken."
Doch hij gaf zich niet gewonnen.
„Heur 'ns", zei ze ernstig, „ie bent vol te jonk, om
oaver dat soort van dingen oe oordeel out te spreken. Ili
nemme 't oe heelemoale net kwoalijk, moar as ie dreuge
achter de ooren bint wil ik wel noar oe luusteren. Eerder
net — dat mot oe ezegd wezen."
Toen zweeg Teunis Sc holt en: het is Loch een
vernedering voor jonge menschen, als je zegt, dat ze jong
zijn ? Maar zij liep door, langs haar vader's huis naar de
S t r i e-boerderij, en bleef op een afstand staan. Het licht,
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was nit, en ze slenterde heen en weer, in den zomeravond,
om te wachten tot H a n n e s voorbij zou komen. Toen ze
hem in de verte zag, keerde zij zich om, en liep hem
tegemoet, of het bij Coeval was.
Ze gingen langs elkander, en zij keek hem recht in
't gezicht. Hij deed, of hij haar niet zag, maar hij staarde
voor zich uit, of hij geplaagd werd door zijn gedachten.
In werkelijkheid durfde hij haar niet aan te zien, omdat
hij zich voor zichzelf schaamde.
Zij ging naar het dorp terug, stapte langzaam in haar
huis, en nam een stoel bij de tafel.
„Zi zekt van oe," riep N a, haar zuster, „dat ie vaniniddag bie Strie ewest hebt !"
„Da's woar," antwoordde ze rustig.
,, Zi hef 't noe al up 'm veurzAen," schaterde N a. „Ie
bent 'r vrog bie, deerne. 't Liek is nog oaver de vloere en
zi dot al, of hi oe brudegom is."
„Ik hoape, dat ik doan magge, wat ik wine," zei Jann a.
N a stond op, en sloeg haar op den schouder.
„Ik zegge d'r niks van," bemoedigde ze. „Ie mot zelf
weten, wat ie doat, deem."
J a n n a lachte : „'t Is een knap slag man".
„'t Zal zoo makklijk neet wezen, om een Strie te
pakken te kriegen," vorschte N a.
„Hi is noe al bange veur mien," triumfeerde J a n n a.
„Hi hef mien vanmiddag de deure al nut ezet. Doarveur
zal ie mien nemmen.
Ik hebbe 't noait kunnen begriepen, dat e de ander
enommen hef. Noe is mien tied ekommen noe bin ik
aan de beurte."
En beiden schaterden 't uit.
Toen Strie Janna tegen was gekomen, liep hij vol
nameloozen angst voort, ver zijn huis voorbij. Toen eerst
durfde hij om te zien. Ze was weg. Hij bleef staan en
balde zijn vuist. „Ik kan 't van mienzelf niet begriepen,"
schreeuwde hij.
Het was een stille avond, als de vorige, toen hij alles
om zich heen zoo vol rust had gevonden. De heide wijde
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lag vredig voor hem. Aileen kleine, lichte wolkjes vederden
aan den blanken. hemel. En een stille, zachte wind zoelde
en golfde even over de knikkende dopjes van de erica ;
vage geuren van thijm mengelden zich in de prikkelende
zomeravond-heidelucht ; een late vogel zong verre. Hannes
Stri e, rechtop weer, daalde langs 't heidepad de leant op
van de Regge, en liep de Slat 1) om, tot bij het kasteel.
Daar ging hij zitten aan de berm van den weg, en wachtte
den nacht. Want naar huis durfde hij niet meer, en hij
was bang J a n n a weer te ontmoeten : waarom wist hij
niet. Hij kon niet bepeinzen, wat hij de volgende dagen
zou moeten beginnen. Wel was hij dezen morgen weer
aan het werk gegaan, maar dat was machinaal geweest ;
hij had de groote leegte gezien op het land en gevoeld,
hoe onduldbaar zijn eenzaamheid was. Hij kon zijn gevoelens niet meer volgen, en het leek hem, of hij 't beste
deed achterover te gaan liggen, en dan te slapen als een
vagebond. De lucht was lauw, en zijn lust tot dommelen
benevelde zijn. brein ; hij Wilde niets dan droomen en vergeten.
Toen hij daar zoo lag kwam de baron, die van zijn
leeftijd was en met wien hij nog als kind had gespeeld,
hem voorbij, met zijn vrouw en een loge.
„Wie ligt daar ? vroeg de baron, en hij naderde.
„'t Is Hannes Strie", zei hij. „Hannes Strie?" riep
zijn vrouw.
„Zijn vrouw is gisternacht gestorven," zei de baron.
„De vrouw van Hannes S t r i e," zei de barones. „En
ligt hij hier nu ?"
„Hij was zeker vermoeid," zei de baron, „en is van
vermoeidheid hier in slaap gevallen. Maar we kunnen
„H a n n. es Strie hier niet laten liggen, we kunnen hem
vragen of hij vannacht op het kasteel wil slapen."
Hij tikte even Hannes S t r i e aan den arm. De man
schrok wakker.
„De nachtlucht is koud," zei de barones. „Is het niet
beter, dat je met ons mee naar 't kasteel gaat ?"
1) Slat is plas op de heide.
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„Lost mien hier moar liggen," bad Hannes. „Ik
kriege 't neet te kold, en noar mien huus goa ik fleet
weerumme, veur mien vrouwe begroaven is."
„Je kunt toch al die dagen niet blijven zwerven ?"
vroeg zorgelijk de barones.
„Noar haus goa'k neet weerumme," zei H a n n e s.
„Kona dan op 't kasteel."
„Nee — dat doa ik neet."
„Waarom niet ?"
„Ilmda'k groag verder wil gown."
Langzaam liep hij peen, over de donkere hei. Terwijl
hij voort-zwierf, zweepte zijn niet-te-bepalen angst hem
hallucinaties voor zijn benevelde oogen, die hooge schimmen naast hem, voor hem zagen dreigen. Doch hoe wilder
zijn krank-zinnigheid woedde, des te klaarder werden de
beelden voor zijn uitgeputten geest. Woest schreeuwde hij
het plotseling uit. Want overal, overal, op de heide, in de
lucht, aan den horizon, bij de boomen in de stralende
verte, overal zag hij J a n n a, hel-verlicht, wenken, wenken,
roepen, roepen.. . .
Hij viel neer, recht-voorover, en gilde het uit.
(Wordt vervolgd.)

DE HUDSON-FULTON FEESTEN
IN NEW-YORK.
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„llebt ook gij na uw terugkeer alles hier zoo klein
gevonden ?" vroeg mij een Nederlandsch ambtgenoot die,
even als ik, Amerika had bezocht.
Ik moest bevestigend antwoorden.
De vraag had betrekking op een eigenaardige gewaarwording welke, naar het schijnt, meer Nederlanders
ervaren, die aan gene zij de van den Oceaan hebben
vertoefd. Niet alleen bij mijn vriend, die mij de vraag
deed, en in mij zelven is de neiging opgekomen in Nederland alles klein te vinden, maar ook bij een talentvolle
schrijfster, mejuffrouw H. F. F. K u y p e r. In een der
laatste hoofdstukken van haar voortreffelijk boek : Een
halfjaar in Amerika, heeft zij beschreven hoe zij na haar
terugkomst Holland gevonden heeft. Zij vergelijkt het met
een miniatuurwereldje, waarvan in een bekend sprookje
wordt verteld dat theekopjes er de zwembassins zijn, dat
de menschen er wonen in luciferdoosjes en er rondvaren
in notedopjes ; en in dat wereldje vinden de menschjes
hun gedoe allemaal heel gewichtig.
Hoe dien indruk te verklaren ?
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De Europeesche reiziger, die in Amerika komt om er
land en yolk te zien, is licht geneigd tot bespiegelingen
over het groote geheel, dat hem ginds treft. Hem imponeeren
de omvang der groote steden, de lengte der afstanden, de
breedte der wateren. Voor zijn geest openen zich groote
vooruitzichten, als hij bedenkt wat daar ginds nog te
doen valt alvorens er dezelfde dichtheid van bevolking en
dezelfde mate van bewoonbaarheid des lands zullen zijn
bereikt als in het oude Europa. Zoo ziet hij spoedig in
iederen bewoner van het Westelijk Halfrond een wereldburger, terwijl hij, in Europa teruggekeerd, dadelijk weer
wordt ingelijfd in den kring van het dagelijksch leven,
waar het oog gevestigd is op hetgeen vlak voor de hand
ligt en waar hij in aanraking komt met de kleine zorgen,
over welke in Amerika zijn blik heengegleden is.
Gelijk in het intellectueele, zoo in het materieele : het
Europeesche lijkt klein.
Pit psychologisch verschijnsel trad bij mij al dadelijk
op then ik, na terugkomst te Rotterdam op 28 October
1909, aan het Maasstation in den trein stapte. Hoe benauwd
was dat wagencompartiment en hoe klein dat spoorrijtuig !
In Amerika zijn de wagens breeder, hooger en langer dan
hier. Zij zijn er niet in afgeschoten coupe's verdeeld. Daar
overziet de reiziger aldoor een aanzienlijke ruimte. Toen
ik te Utrecht in mijn woning was teruggekeerd, kwam
het mij voor dat de muren van mijn tuin erg, erg dicht
bij elkaar stonden ; dat mijn studeerkamer, met welke ik
vroeger zoo tevreden was, nauwelijks ruimte aanbood om
mij er in te bewegen; dat in mijn woning de gangen
waren te doorloopen en de trappen te beklimmen in twee
stappen. En de straten van Utrecht, — wat hadden zij
te beduiden Het gevoel van engte bleef mij geruimen
tijcl bij. Ik herinner mij het weerzien van Amsterdam : wat
schenen de huizen laag, hoe kort was de afstand tusschen
den Dam en het Leidsche Plein !
Op een Amerikaansche reis raakt men gewend aan
groote afmetingen. 'Om te beginners : vlak v66r mijn terugkomst had ik een achttal dagen gewoond op het beroemde

186

DE HUDSON-FTJLTON FEESTEN IN NEW-YORK.

stoomschip van de Holland-Amerika lijn de Rotterdam, een
reusachtig drijvend hotel. Wie daar eenige dagen lang in
de circa 12 meter breede en even lange leeszaal vertoefde ;
wie er gewoon geraakt is aan de lijnen der eetzaal, waar
plaats is voor een 500 tal gasten ; wie er vele malen daags
een rondwandeling gemaakt heeft op het promenade-dek,
waarvan de omtrek 200 meter bedraagt ; wie er dikwijls
de trap heeft gebruikt om te komen van de hut naar het
dek en van het dek naar de hut, van de eetzaal naar de
gezelschapszaal, en van hier weder naar de rookzaal ; wie
er, op het dek vertoevende, gestaard heeft in het schuimende nat, dat pijlsnel in onophoudelijke vaart beneden
hem wegschiet ; wie, in het water turend, niet steeds zich
rekenschap er van gaf dat hij bij na twintig meter boven
het zeevlak stond ; wie het oog gewend heeft aan den
verren gezichteinder ; — diens zintuigen zijn z66 gewoon
geraakt aan afstand, hoogte, frischheid, snelheid, wijdte,
dat het een heelers tijd duurt alvorens zij weer aangepast
zijn bij de afmetingen eener Hollandsche stad en eener
Hollandsche woning.
Heel eene Amerikaansche reis is er als 't ware op
aangelegd om in onze denkgewoonten andere verhoudingen te doen post vatten.
voor mijn verhaal der reis zelve, in 't
Maar laat
kort vertellen wat haar aanleiding was en haar doel.
Sedert eenige jaren had men in New-York een groot
plan opgevat. Men Wilde er een indrukwekkend feest vieren
ter herinnering aan twee gebeurtenissen, waarvan de eene
in 1909 driehonderd jaren geleden zou zijn en de tweede
in 1907 een honderdtal jaren zou terug liggen. Voor beide
ieder afzonderlijk in de korte spanne tijds van twee jaren
de gemoederen in beweging en de noodige geldsommen
bijeen te willen brengen, scheen niet raadzaam. Men besloot alles in den feestweek saam te vatten en wel, wegens
de goede kans op fraai weder, zoo onmisbaar bij yolksfeesten, tegen het einde van September 1909, den aanvang
van het seizoen, hetwelk men in Amerika „the Indian
summer" noemt, den betrekkelijk korten, frisschen, op-
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wekkenden overgang van den heeren zomer tot het grillige, sours zder koude najaarsweder. De twee bedoelde gebeurtenissen waren, ten eerste, de ontdekking in 1609 der
landstreek, waar thans New-York ligt, door Henry Hu ds o n varende op het schip de Halve Maene in dienst der
Kamer van Amsterdam der Vereenigde Oost-Indische Compagnieen, en ten tweede, de eerste welgeslaagde toepassing van de uitvinding eener raderstoomboot door den
Amerikaan Robert Fulton in 1807 op de Hudson-rivier
bij New-York. De plannen tot deze gedachtenisviering
waren in Nederland niet onbekend gebleven. Men vroeg
hier zich of of het niet goed zou zijn indien Nederland,
van welks roemrijke historie in den aanvang der 17e eeuw
de stichting van Nieuw-Amsterdam aan de monding der
Hudson-rivier een schoone bladzijde vult, der burgerij van
New-York een feestgeschenk aanbood ? Door den toenmaligen Nederlandschen Gezant te Washington, tegenwoordig Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Mr. R.
de Marees van Swinderen, en door den heer A. G-.
Ellis, vice-admiraal der Nederlandsche Marine, werd het
uitnemend gelukkige denkbeeld bepleit aan de New-Yorksche feestcommissie een schip te schenken, getrouwe nabootsing der Halve Maene van eertijds. Een comite werd
onder beschermheerschap van Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins H e n d r i k der Nederlanden gevormd, een circulaire
verspreid. De benoodigde sour werd, dank zij vooral den
steun van de handelskringen in Amsterdam en Rotterdam,
spoedig volteekend. Op 's Rijks marinewerf te Amsterdam
werd de nieuwe Halve Maan gebouwd. In April 1909 liep
zjj van stapel. In Juli daarop werd zij te Rotterdam op
een vrachtstoomboot der Holland-Amerika lijn geladen en
naar New-York overgebracht.
Van de onderteekenaars der circulaire hadden inmiddels
eenige heeren zich bereid verklaard in persoon het geschenk
te New-York te gaan aanbieden. Ik noem van hen den
heer J. T. Creme r, oud-minister van kolonien en president
der Nederlandsche Handelmaatschappij, die tevens de eervoile bijzondere opdracht ontvangen had Hare Majesteit
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onze Koningin bij de feesten te vertegenwoordigen ; de
heeren S. P. van Eeghen en E. P. de Monch y, voorzitters der Kamers van Koophandel te Amsterdam en te
Rotterdam ; de heeren Mr. R. van R e e s, penningmeester,
en J. Heldrin g, tweede secretaris der Commissie ; den
heer Mr. W. F. van Leeuwe n, burgemeester van Amsterdam. Vele leden van het gezelschap waren vergezeld door
hun echtgenooten en andere leden huns gezins. Als medeonderteekenaar der circulaire had ik nu de gelegenheid 0111
Amerika te zien, het land, hetwelk bij mijn economische
studien jaren lang mijn aandacht had getrokken. Wie zou
die buitenkans willen laten voorbijgaan ? ;Zoo kwam het,
dat ik met het overige gezelschap, bestaande uit dertien
heeren en acht dames, — eenige deelnemers aan den tocht
waren reeds vroeger vertrokken, — op den elfden September
aan boord van de Nieww-Amsterdam den Maasmond
uitstoomde, alien in de beste stemming, vol moed en in
hoog gespannen verwachting omtrent hetgeen de reize
brengen zou.
Men ging iets grootsch bijwonen. Midden op den
Oceaan reeds kwam hiervan tot ons het zichtbaar teeken.
In de dagbladen was gemeld dat vele staten van Europa,
als bewijs van eer en van sympathie met de merkwaardige
herdenking in Amerika, oorlogsschepen naar New-York
zouden zenden ; wij waren een viertal dagen in zee, Coen
ons de Marconi-telegraaf berichtte dat een Fransch escader
van drie pantserschepen, op weg naar de Nieuwe Wereld,
in onze nabijheid was en binnen een etmaal aan den horizont zou verschijnen. En ja, den volgenden dag zagen wij
heel in de verte de Witte schepen der Fransche Republiek
zich spoeden naar hetzelfde doel als wij. Een halven dag
bleven zij zichtbaar op grOoten afstand ; niettemin konden
wij het schuim der golven zien opspatten voor hun boeg.
Een levendig schouwspel : het eerste, dat ons den optocht
der natien naar de Hudson voor oogen bracht. EindeNk
verdwenen de machtige schepen, met snellere vaart dan wij
de golven klievende, voor ons uit in de breede ruimte
van het westelijk watervlak.
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Na een voorspoedige reis, veraangenaamd door den
prettigen Loon en de voortreffelijke verzorging aan boord,
het heerlijkste weder en de fraaiste zonsondergangen,
minderde in den ochtend van 20 September ons stoomschip
zijn vaart. De machine werkte met halve kracht. Het was
vijf uur in de vroegte. Wij waren er dus. Daags te voren
had de kapitein gezegd dat wij 's ochtends in New-York
zouden zijn. leder haastte zich om aan dek te komen.
Maar wie gedacht had te zien hoe een stad zich ontplooit
in vollen morgenglans, gelijk Genua, Palermo en Napels
uit zee opstijgen breed zich uitstrekkend langs de kust,
hij was teleurgesteld. Hij zag lage, zacht glooiende heuvelen, met eenige villa's getooid. Het is Staten-eiland, de
plaats, waar in 1623 onder den scheepskapitein Jesse de
Forest eenige Nederlandsche gezinnen, gekomen uit Leiden
op het schip „Nieuw-Nederland", zich ontscheepten en het
land, 't Welk bleek aan alle zijden door water te worden
omspoeld, ter eere van de Staten puns vaderlands doopten
met den naam dien het nog heden draagt. }Tier en daar
rijst tusschen het groen ook een fabrieksschoorsteen omhoog.
Dat wij in de buurt zijn van een volkrijk oord wordt
spoedig bevestigd door een blik ter rechterzijde. Aan dien
kant, op een lage kust, rijst uit de wateren een reeks van
grillige gebouwen, waaronder ook zoogenaamde „grand
wheels", gelijk men te Londen en te Parijs op de tentoonstellingsterreinen heeft kunnen zien : dat is Coney-Island,
het terrein der groote volksvermaken, waarheen de NewYorkers stroomen bij honderdduizenden. New-York kan dus
niet ver meer zijn ; maar waar is het ? Nu komt ons schip
in een zeeengte, „the Narrows" genaamd ; aan beide zijden
liggen. heuvelen. De douane komt aan boord en meteen
een schaar journalisten, die de Nederlanders interviewen
en Wien wij hun moeielijke taak gaarne gemakkelijk maken
door hun finks alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.
Zij vertegenwoordigen een menigte New-Yorksche bladen.
Na de doorvaart der zeeengte bevinden wij ons opnieuw
op een uitgestrekt water. Te rechterzijde daagt een reeks
van huizen uit den vloed, — dat is Brooklyn, de stad van
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meer dan een millioen zielen, zich uitstrekkende op het
vruchtbare, uitgestrekte !Long-Island, en met verengelschten naam genoemd naar het dorp Breukelen, vermoedelijk omdat bij de eerste vestiging van Nederlanders aldaar
een dankbaar Vechtbewoner in zijn nieuwe vaderland zijn
geboorteplaats vereeuwigen Wilde.
Te linkerzijde dagen een massa dokken en spoorweginrichtingen op, — het is Jersey City. VOor den boeg
verrijst uit lichten nevel een klein eiland, dat het standbeeld der Vrijheid draagt, een reuzenbeeld, in de opgeheven rechterhand een brandende fakkel houdend, „Libertyenlightening the World", geschenk van de Fransche Republiek aan de Vereenigde Staten in 1886 bij het eeuwfeest
van de Onafhankelijkheidsverklaring. Ons stoomschip houdt
onveranderlijk koers naar het noorden, — ten laatste zien
wij rechts de hooge huizen van het eigenlijke New-York.
Wij zijn thans op de Hudson-rivier. Aan alle kanten leven
en beweging. Zee- en rivierbooten, transportschepen van
spoorwegwagens, zeilschepen, spoorwegstations, dokken beschilderd met de namen der bekende transatlantische
stoomvaartlijnen, — men bemerkt dat men uit den ledigen,
wij den Oceaan rechtstreeks gaat landen op een plek
gronds, waar eenige millioenen menschen wonen. Zoo ver
het oog langs de oevers van den breeden stroom waart,
ziet het werken van menschenhand. Eindelijk ligt de boot
aan wal. Wij dalen nit het schip of en bevinden ons in
een groote loods.
Hier treft ons terstond de voorkomendheid der Amerikaansche feestcommissie. Tal van hare leden verwelkomen
ons en stellen ons voor aan de douanebeambten, die, thans
wetende dat wij behooren tot de Nederlandsche delegatie,
onze bagage ongeopend doorlaten. Per automobiel gaat het
naar het Plaza-Hotel, gelegen in het Central Park, een der
fraaiste hotels der stad, hetwelk reeds eenige maanden to
voren als woonplaats van het Nederlandsche gezelschap
was uitgekozen. Op dezen eersten rit treffen mij de ongemeene helderheid der lucht en de schittering der boomlooze straten in het zonlicht, de breedte der verkeerswegen,
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de hoogte en, naar mate men het Park nadert, de klimmende weelderigheid der gevels. Wij bereiken het hotel :
Witte muren, hoog, massaal. Ik krijg een kamer op de
16e verdieping. Een der drie steeds in werking zijnde liften
voert mij in 35 seconden er heen. Een blik uit het venster
werpend zie ik, in diepe diepte voor mij, het groene Central Park ; daarachter naar het Noorden nieuwe huizenreeksen ; links in de verte glinstert het water van de
Hudson ; rechts heel ver flikkeren de zeearmen, welke het
eiland Manhattan, waarop New-York is gebouwd, scheiden
van Long-Island, den zetel van Brooklyn. Welk een oppervlakte strekt zich voor mij uit !
Deze indruk van uitgebreidheid wordt bij langer verblijf in New-York door de gewoonte wel verzwakt, doch
niet uitgewischt. Hiertoe draagt bij de zuiverheid der
atmospheer, waardoor het mogelijk is op grootere afstanden te zien dart in de hoofdsteden van Europa, Parijs
niet uitgezonderd. In deze eiland-stad, nabij den Oceaan,
door breede wateren omzoomd, waait van alle kanten
frissche zeelucht door de straten. De brandstof, welke gebruikt wordt, is anthraciet, bijna rookeloos. De spoortreinen op het eiland Manhattan zijn alle electrisch. Maar
wat het meest voor ieder, die in New-York woont, dagelijks den indruk van uitgebreidheid onderhoudt, is de
noodzakelijkheid om, als hij zich naar het handeldrijvend gedeelte begeeft of daarvan terugkeert, een belangrijken afstand of te leggen, een noodzakelijkheid, voortvloeiende uit de historische wording, ik zou haast zeggen
de economische structuur der wereldstad.
Hierover een enkel woord. Eenige jaren na de ontdekking der Hudson-rivier in 1609, werd — het was in 1626 —
op het eiland Manhattan (een Indiaansche naam) het fort
Nieuw-Amsterdam gesticht, en ontstond een aaneengebouwde
huizenrij in de plaats van de aanvankelijk verstrooide
hutten. Dat eiland vormt den linkeroever van den breeden,
nit het noorden komenden stroom. Het is vrij smal, vier
kilometer gemiddeld, doch bijna twintig kilometer lang. Aan
het zuidelijk einde, alzoo naar den karat van den Oceaan,
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loopt het uit in een tanaelijk spitse punt. Hier hadden de
eerste Nederlanders zich gevestigd. Hun schepen vonden
aan het strand van Manhattan een veilige ligplaats. Van
de golven des Oceaans hadden zij niets te vreezen, want
Manhattan was van de wereldzee nog door een kleine
binnenzee gescheiden. De zuidelijke punt van Manhattan
had bovendien het voordeel van gemakkelijke verdedigbaarheid tegen de Indianen. Want hiervan wemelde het land.
Toen Hudson de rivier het eerst bevoer, stonden zijn
schepelingen aanvankelijk met de oorspronkelijke bewoners
op goeden voet. Doch het duurde niet lang. De Indianen
waren diefachtig. Dra ontstonden vechtpartijen. Eindelijk,
op 2 October 1609, toen de Halve Maene lag bij de
noordpunt van Manhattan, ter plaatse waar thans het groote
Hudson-monument zal worden opgericht, poogden de roodhuiden door een algemeenen aanval het schip der Witte
mannen te veroveren. Te vergeefs. De vuurwapenen hadden
de overhand op de knodsen en pijlen. Hudson evenwel
achtte zich niet veilig meer en koos op 4 October het
mime sop Haar Europa. Toen kort daarna de Hollanders
terugkwamen, was persoonlijke veiligheid het eerste waaraan
moest worden gedacht. En dit belang bleef de grootste
waakzaamheid eischen, ook nadat Manhattan in 1626 bij
formeel contract door Pie t er Minui t, den eersten gouvern.eur, aangesteld door de inmiddels opgerichte WestIndische Compagnie, van de Indianen was gekocht. Hoevele bloedige gevechten zijn er niet geleverd ! De uitbreiding der Europeesche nederzettingen langs de Hudsonrivier is een aaneenschakeling van wapenfeiten geweest en
talrijke vestigingen zijn door de Indianen overvallen en
uitgemoord. Onder het bewind van den gouverneur K i e ft
(1638-1650) kwam de Hollandsche bevolking zelfs de nitputting nabij. De Indianen waren een georganiseerd yolk.
Zij leefden in dorpen onder bestuur van hoofden. Vooral
werden deze dappere, wreede vijanden gevaarlijk toen zij
voor hunne pelterijen van eenige roekelooze Hollandsche
kooplieden musketten, kruit en lood in ruil hadden outvangen. Men mag dit niet uit het oog verliezen wanneer
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men thans in Nederland klaagt, dat in de 17e eeuw de
uitbreiding van het Hollandsche gezag in gindsche streken
zoo langzaam heeft plaats gehad. Zij die de West-Indische
compagnie beschuldigen slechts voor onmiddellijke handelswinst een open oog gehad te hebben, schijnen te vergeten
dat dit lichaam door een charter in 1629 op krachtige
wijze, namelijk door groote voordeelen in landbezit en
door gezagsrechten te beloven, tot landverhuizing naar de
Hudson-rivier heeft aangemoedigd. Maar overal loerde
hier gevaar.
Keeren wij thans tot het onderwerp terug, dat ons
zoo even bezig hield : de economische structuur van NewYork. De Jigging van Nieuw-Amsterdam op de zuidpunt
van Manhattan was alzoo strategisch en commercieel goed
gekozen. Van daar heeft de stad zich steeds naar het
noorden uitgebreid. Maar op de zuidpunt bleven de
belangrijker gebouwen, de beurs, de magazijnen, het stadhuis
gevestigd. Nog tegenwoordig is het zuidelijk deel het middenpunt des handels. Hoe dringt alles op die beperkte plek
zich samen ! Hier zijn wegens de nijpende vraag naar kantoorlocalen de eerste „sky-scrapers" gesticht, huizen van 20 tot
40 verdiepingen hoog. Wie in New-York zaken wil doen
begeeft zich 's ochtends naar de benedenstad, „down-town",
want het eiland loopt naar het Zuiden geleidelijk iets af.
Ook aan de zijkanten, Oost en West, helt het af naar het
water : in het midden alzoo bevindt zich een rug, de
beroemde Vijfde Avenue. Alles is rotsgrond, waarop veilig
de torenhooge huizen kunnen worden opgetrokken. De
honderdduizenden, die den dag „down-town" hebben doorgebracht, storten zich last in den namiddag in de electrische treinen om zich weder „up-town" te begeven, 20,
30 kilometers ver, noordwaarts in de lengte van het nauwe
eiland.
Zoo is het afieggen van verre afstanden in New-York
het gevolg van de oorspronkelijke ligging der Hollandsche
woningen. Van het Plaza-Hotel, waarin ik woonde, gelegen
tamelijk wel halfweg het eiland, duurde de rein per luchtspoor — „elevated railroad" — naar het zuiden bijna 25
O. E. X 5
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min-uten ! Heel snel trouwens rijdt men Diet : er zijn een
massa tusschenstations. Een ondergrondsche electrische
spoorbaan, met sneltreinen, heeft den onhoudbaren toestand
in de laatste jaren verbeterd, doch niet afdoende. Voor de
handelswijken zoekt men uitwegen in andere richtingen. Men
bouwt oostwaarts naar Brooklyn nieuwe reusachtige bruggen
over den zeearm en talrijke tunnels voor electrische treinen;
ook tunnels westwaarts onder de Hudson naar Jersey-City,
waar de meeste spoorwegstations liggen. Sommige dezer
werken zijn reeds in exploitatie. Het personenverkeer in
den tunnel naar Brooklyn heeft dadelijk, nadat het in.
1908 een aanvang genomen had, alle verwachtingen overtroffen. Deze ondergrondsche banen hebben 4 railsystemen :
de twee buitenste dienen voor gewone treinen, ophoudende
aan elk station, de twee binnenste voor sneltreinen. Men
kan op dit gebied nog heel wat tot stand brengen door
versnelling van de vaart, vergrooting der treinen, en ook
door betere inrichting der wagens, zoodat met het in- en
uitstijgen der reizigers minder tijd verloren gaat. De toegangen tot de wagens bevinden zich enkel aan de vooren aan de achterzijde. Dit veroorzaakt op de drukke uren
een gedrang, hetwelk soms z(56 groot is dat men niet
tijdig kan uitstappen. De rijtuigen in de Metropolitain to
Parijs schijnen in dit opzicht praktischer. Dit is iets waarin.
de Amerikanen nu eens niet Bummer een zijn.
Het is niet alleen door de grootere afmetingen van
alle geographische gegevens, waar ook in een opzicht van
geheel anderen aard, dat de Europeesche reiziger bij het
binnentreden in de Amerikaan.sche maatschappij door eene
tegenstelling met de Oude Wereld getroffen. wordt. Het is
de afwezigheid ginds van historische monumenten, sprekende
uit het verre verleden, het is de afwezigheid van Geschiedenis, in den zin welken de cultuurvolken van Azie en
Europa aan dit woord hechten. Het is hier in Amerika
bij na alles nieuw, en het overige wat hier oud heft is, naar
Europeesche opvattingen, vrij wel gelijk aan de dingen die
in Europa gebouwd en gemaakt zijn in den tijd van den
slag van Waterloo. De reputatie van het echte, oude
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Amerika te vertegenwoordigen wordt het meest genoten door
de stad Boston. Bij mij n bezoek aldaar trof het geval, dat
ik werd uitgenoodigd om in een motorbus, „sight-seeing
car" een morgen te besteden aan de bezichtiging van die
stadsgedeelten, welke „ond-Boston" vormen. Maar och, dat
Oud-Boston dagteekent in hoofdzaak nit de jaren 1770—
1820, nit den tijd der nuchtere, eenvoudige, goedkoope
bouwkunst, waarvan sommige buurten van Amsterdam en
de minder interessante havenplaatsen in Engeland nog
talrijke overblijfselen bezitten. Het is deze afwezigheid van
een breed en rijk verleden, welke op de Amerikaansche
maatsciappij zekeren stempel van jeugd, frischheid en oorspronkelijkheid drukt, maar Ook daarin zeker gemis aan
verscheidenheid van vormen, zeker gemis aan poezie veroorzaakt. En het schijnt wel dat bij de Amerikanen zelve
het inzicht hiervan geprikkeld heeft tot de merkwaardige
feestviering, waartoe sedert eenige jaren New-York zich
opmaakte. „Onze bedoeling is, — zei mij een aanzienlijk
Amerikaansch burger, — een historisch feest te vieren ten.
-einde aan het jeugdig, aankomend geslacht zoo diep mogelijk een voorstelling van de geschiedenis onzes lands in te
prenten. Deze gedenkdagen moeten een opvoedend karakter
bezitten : zij zullen zij n „educational" in aanleg en uitvoering. In dit opzicht staat het feit van Fulton 's raderstoomboot ver ten achter bij de verschijnin.g van Hudso n's
Halve Maan in onze wateren."
Getrouw aan dit denkbeeld hebben in de dagen der
Hudson-feesten de Amerikanen hun geliefd New-York met
standbeelden en gedenktafelen verrijkt. Zoo werd op den
27 sten September ten noorden van Manhattan de eerste steen
gelegd voor een Hudson-monument, en werd daags daarna in
den gevel van het gebouw der New-York University op Washington-square een fraaie, bronzen gedenktafel geplaatst
ter eere van de zeven Nederlandsche schoolmeesters, die,
vOordat Manhattan door de Engelschen werd bait gemaakt,
er openbaar onderwijs hadden gegeven, eenvoudige lieden,
catechiseermeesters, ziekentroosters en schoolmeesters tegelijk, aangewezen door de Classis van Amsterdam der Gere-
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formeerde Kerk en uitgezonden door de West-IndischeCompagnie. Ook onthulde men eene plaat op de plek waar
in 1626 het fort Amsterdam werd gebouwd, en eene andere
in Wallstreet ter herinnering aan de stadsmuur, die daar
tusschen 1655 en 1699 had gestaan.
Klaarblijkelijk heeft met deze, hier niet eens volledig
opgesomde, reeks van historische plechtigheden de komst
in Nederland in verband gestaan van Dr. Elliott G r i f fi s
uit Ithaca (in den staat New-York). Deze geschiedkundige
kwam in den afgeloopen zomer gedenkplaten aanbieden
en onthullen te Utrecht, te Amsterdam, te Leiden, te Nijkerk en te Leeuwarden wegens voorvallen in de staatkundige en maatschappelijke geschiedenis van het yolk
der Noord-Amerikaansche Unie. In Nederland is deze
onverwachte stroom van huldebetuigingen niet door alien
begrepen. Zij waren de zichtbare teekenen van dankbaarheid, aan het kleine Nederland toegedragen door een der
machtigste natien der wereld, die in metaal hare historie
wilde doen spreken.
Ik schreef zoo even dat hij, die de Amerikaanschemaatschappij binnentreedt, er getroffen wordt door de afwezigheid van geschiedenis.
Ja, voor iemand die altijd in het oude Europa heeft
geleefd en vooral voor hem, die daar dikwijls oude steden
en oude kunstwerken, oude literatuur en oude zeden heeft
bestudeerd, is het een allervreemdst gevoel verplaatst te
zijn in een land, waar het maatschappelijk leven eerst
tamelijk onlangs tot krachtigen wasdom gekomen is. Op
menig gebied heeft in Amerika de tijd tot vorming van
een zelfstandige, eigen richting nog ontbroken. In belangrijke mate wordt er het oude Europa nagebootst. Den
indruk hiervan verkreeg ik bijzonder sterk op mijn eerste
wandeling in New-York, toen ik trouwens nog niet de
gelegenheid had gehad om de vele pikante eigenaardigheden in het eigenlijke leven, namelijk in het Amerikaansche maatschappelijk verkeer, op te merken.
Het waren, na mijn aankomst in het Plaza-Hotel, mijn
eerste schreden op Amerikaanschen bodem. Na een blik
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te hebben geworpen in de schitterende benedenzalen en in
-de ruime wit-marmeren vestibule van dit allermodernste
hotel, begaf ik mij naar het tegenover liggende, aanlokkelijke Central Park. Deze grootsche aanleg is verreweg het
aanzienlijkste wandelpark van New-York. De andere parken,
bijvoorbeeld dat der diergaarde en het Bronx-park, liggen
z6over in het noorden dat zij voor dagelijksch gebruik
nauwelijks kunnen meetellen.
Aan het Central Park is dan ook alles besteed wat
kunst vermag te doen : men beweert dat de aanleg niet
minder dan f 36.000.000 heeft geeischt. Dit is niet zoo
onwaarschijnlijk als het bij het eerste hooren klinkt. De
rotsbodem van het eiland, die daar overal voor den dag
komt, vormt er schilderachtige partijen en fraaie glooiingen,
maar waarschijnlijk zijn eenige millioenen kubieke meters
grond er op gebracht moeten worden om den groei van
boomen en struiken mogelijk te waken, en stellig zijn
tal van schilderachtige kijkjes en liefelijke waterpartijen niet anders verkregen dan door den harden bodem
hier uit te hakken, ginds op te stapelen, en door belangrijke hoeveelheden grond te verplaatsen. Niet onnat-uurlijk
dat de omgeving van het bekoorlijke park voor de rijke
Amerikanen groote aantrekkelijkheid bezit om er hun
aanzienlijke woningen te bouwen. Inderdaad, vlak bij het
Plaza-hotel is het midden der millionairsbuurt. Aan de
zuidzijde van het Plaza („plein") — de uitmonding van
de 5e Avenue naar het park — rijst de woning op van.
Cornelius van der Bit t, in rooden baksteen met zandsteen gebouwd naar den stip van de moderne Fransche
kasteelen. De Avenue volgende in de richting van het
Central Park, komt men langs twee machtige, hemelhooge
gebouwen, beide weelderige hotels, in Zuid-duitschen
trant opgetrokken. Daar-na word ik getroffen door een
deftig gebouw in Italiaanschen. stijl : vierkante ramen in
massale muren met breede overhangende dakgoot en massieve kroonlijst, een b.armonisch, rustig geheel. Het doet
denken aan het Palazzo Farnese te Rome. Het is de Metropolitan Club, de verzamelplaats der allerrijkste New-Yorkers.
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Verder op wandelend zie ik een reeks huizen, meest
in ond-Franschen. en Italiaanschen stijl ; gevels, herinnerende aan de paleizen langs het Groote Kanaal in.
Venetie, b.v. aan het Palazzo Balbi; andere met motieyen, ontleend aan het kasteel der Fransche koningen
te Blois ; nog andere in den modernen trant, welken
men veel in Berlijn aantreft. Hier staan de huizen van
Senator Clark, van Carnegie, den koning der staalnijverheid, van de familie Havemeyer, Wier hoofd
leider was der suikertrust, van de familie Asto r, de groote
grondbezitters van Brooklyn. Na een half uur gaans bevindt men zich tegenover den breeden, indrukwekkenden
gevel van het groote kunstmuseum the Metropolitan Museum
of Art, omsloten door het geboomte van het park. Het is
gebouwd in den stijl van het tweede keizerrijk. En schuins
daarachter komt door het groen de Egyptische obelisk
turen, die vroeger bij Cairo voor den zonnetempel van
Heliopolis stond. Dit werk der Pharaonen, uit de 16e
eeuw voor Christus' geboorte, werd in 1877 door den
Khedive van Egypte aan de Vereenigde Staten ten geschenke gegeven en werd op kosten van een lid der
familie van der Bilt op zijn tegenwoordige plaats opgericht, een rotsachtigen heuvel, stil, eenzaam, met een vrij
uitzicht in het rond.
Door het park keerde ik huiswaarts. Over de breede
wegen snorden automobielen en draafden rafters. Op de
geasphalteerde voetpaden wandelden dames, getooid met
hoeden nit de modewinkels van Parijs ; op rolschaatsen
bewogen zich opgeschoten knapen en meisjes ; het krioelde
van kinderen, begeleid door negerinnen, welke zwierig gekleed waren in hagelwitte japonnen. Deze zwartjes, —
heel, half of kwart Afrikaansch, — waren eigenlijk de
eenige teekenen, die mij te binnen brachten dat ik werkelijk in een nieuw werelddeel was. Ik had mij een tijd gedroomd in Frankrijk, in Italie, in Egypte, waar niet al ?
En in het hotel terug, trof ik er alras kellners, die Duitsch
spraken en Nederlandsch en Fransch, maar alien spraken
(Sok Engelsch, ieder op zijn manier, de een met een ge-
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weldigen Amerikaanschen neusklank, de ander zoo dat
men dacht : man, spreek dan maar liever de taal van het
land uwer geboorte aan den overkant van den grooten
vij ver.
Dit alles echter is slechts een eerste indruk geweest.
Het Central Park met omgeving is, ook in New-York, iets
zeer bijzonders. Het is nauwelijks Amerikaansch. Men
beoordeele daarnaar niet New-York in zijn geheel. Er zijn
her velerlei stadsgedeelten van een eigenaardig soort.
Naast dat der millionairs, die de Europeesche beschaving
in haar meest verfijnde vormen huldigen, vindt men het
gedeelte der Chineezen, — „China-town" genoemd — waar
de zonen van het Ilemelsche Rijk in hun nationale kleeding
rondwandelen een ander gedeelte is bewoond door de
meerendeels arme, luidruchtige Italianen; nog een ander
door de negers — maar met dat al is het mij voorgekomen dat de meerderheid der bevolking in haar doen en
laten echt Amerikaansch is, en dat in de wel eens vernomen bewering dat New-York, in tegenstelling met andere
steden der groote republiek, slechts is een internationaal
agglomeraat, geen geringe overdrijving schuilt.
I.
Heb ik in het voorgaande den indruk beschreven, welken
de stad New-York op mij maakte bij mijn aankomst, alsmede het doel :van het Nederlandsche reisgezelschap, dat
in September des voorgaanden jaars daarheen ging, thans
wensch ik door een paar schetsen iets weer te geven van
de feesten, die er zijn gevierd, en van het onthaal, hetwelk
ons is ten deel gevallen.
Reeds eenige uren na voet aan wal te hebben gezet,
werden de leden der Nederlandsche delegatie door brieven
uit New-York overstroomd. De dagbladen Loch hadden
hun behouden varen wereldkundig gemaakt, zelfs portretten
verspreid van Amsterdams burgemeester en van den heer
Creme r, den vertegenwoordiger der Nederlandsche
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Regeering. De brieven gaven het bewijs van de groote
gastvrijheid, met welke men ons in New-York opwachtte.
Een aantal aanzienlijke societeiten zonden op fraaie kaarten
in keurige uitvoering de mededeeling dat zij voor een
dertigtal dagen de privilegien harer instellingen tot de
leden der Nederlandsche delegatie uitbreidden. Ook ontvingen wij de officieele feestprograms voor de groote
komende gedenkweek, te beginnen op 25 September, en
bovendien uitnoodigingen voor banketten, reeds v66r dien
dag te houden, 44n van wege de Holland Society en een
ander van wege de Hollandsche Kamer van Koophandel
en de Nederlandsche Club te New-York gezamenlijk.
Het was duidelijk dat drukke dagen te wachten stonden.
Ik beschrijf om te beginnen, het typisch Amerikaansche
feest, waarop wij door de Holland Society werden onthaald : 's morgens een stoomboottocht in de New-Yorksche
haven en 's avonds een banket in het hotel Waldorf-Astoria.
Deze vereeniging laat tot haar ledenkring enkel ingezetenen
toe van New- York, die in mannelijke lijn afstammen.
van Hollandsche burgers, vddr 1675 in een HollandschAmerikaansche kolonie gevestigd. Het was van haar
dat in 1901 het plan tot herdenking van Hudson's
komst in deze streken was uitgegaan. Toen echter zoowel
de staat als de stad New-York het plan eveneens ter hand
namen, trok zij zich terug. Het was dan ook niet onbillijk
dat haar jegens de Nederlandsche Commissie als het ware
de primeur der gastvrijheid te beurt viel. Ook stand het
New-Yorksche hoofdcomit4 haar toe om bij gelegenheid
van den boottocht een bezoek te brengen aan het Nederlandsche volksgeschenk, de Halve Maene, die in een der
dokken van Brooklyn opgetuigd lag, geheel klaar om aan
het hoofdcomite te warden overgedragen. Zij zou dus het
eerste kijkje kunnen nemen van het wonderschip, waarvan
heel New-York sprak.
Het was dien Woensdagmorgen aan board der
havenstoomboot de eerste kennismaking op groote schaal
met onze gastheeren en gastvrouwen. Er heerschte gezellige drukte : namen noemen, handen drukken, familie-relaties
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met Nederland uitspinnen. Ik werd voorgesteld o.a. aan
een heer van korte krachtige gestalte, die zich noemde
Augustus van Wij c k, oud-mayor van New-York en
thans rechter. Deze was zeer verheugd iemand te ontmoeten nit Utrecht. ZEd. was geparenteerd, zei hij, aan
de familie v an Asch van W ij c k aldaar, een relatie uit
de 17e eeuw. Afscheid van hem nemende vroeg ik hem,
wanneer ik het genoegen zou hebben hem weder te zien.
5) Dezen avond", antwoordde hij „aan het banket : gij zult
mij er hooren spreken ; men heeft mij verzocht daar een
tafelrede te houden". Ik kwam spoedig daarna van anderen
te weten dat deze heer een der belangrijkste politieke
figuren was van New-York, en herinnerde mij in de Nederlandsche bladen dikwijis over de nauwe betrekkingen
tusschen rechter van W ij c k en Tammany Society gelezen te hebben.
De drukte aan boord verminderde er niet op, toen
spoedig na den aanvang der vaart de lucht betrok. Overvloedige regen begon te vallen. De feestvierende menigte
moest zich van het bovendek naar de overdekte benedengedeelten van het niet al te ruime vaartuig terugtrekken.
Wij voeren onder de groote bruggen door, Welke Brooklyn
met Manhattan verbinden , wij gingen het zuidelijk deel
van Manhattan om en zagen in grauwe nevels de „skyscrapers", kleurlooze blokken stee p ; wij bewogen ons op
de wateren der Hudson langs eindelooze riviervaartuigen,
alle spiegelend van hemelvocht.
Eindelijk werd het roer gewend : men zou een dok in
Brooklyn bezoeken. Thans bleek ons het hoofddoel van
den tocht. Daar lag in een dok het Nederlandsche pantserdekschip, de kruiser „Utrecht", met de Halve Maan onder
zijn hoede. Wij stapten aan wal en werden op de meest
heusche wijze door den kapitein-ter-zee G. P. van Hecking
an de r, commandant van H. Ms. kruiser, met
Colenbr,
zijn staf verwelkomd. Het weder was opgeklaard. De
soldaten der Nederlandsche marine stonden in gelid. De
militaire , muziek deed het Wien Neerlands bloed en het
Wilhelm-us klinken. En de brandend nieuwsgierige schare
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werd geleid naar de Halve Maan die, met de oude vlaggen
in top, aan wal gemeerd lag. Daar zag ik dan het scheepje
terug, 't welk ik 't laatst in Rotterdam, in de Koningshaven bij het gebouw der Yachtclub, had bezichtigd ! Het
zag er keurig uit, frisch in de verven. Luide uitroepen
van bewondering en ingenomenheid ontlokte het aan onze
Amerikaansche gastheeren, vooral aan de dames. Kon
men hun euvel duiden dat zij wenschten het te beklimmen
en het van binnen te zien ? De heer Cremer trad voor
het front der vergaderde menigte en deelde mede dat de
overdracht van het schip aan de New-Yorksche feestcommissie aanstaanden Zaterdag zou plaats hebben, doch dat
er geen bezwaar was zoo de deelnemers aan den boottocht
van heden al vast het scheepje bezochten ook om zich te
vergewissen dat het veilig en in goeden staat over den
Atlantischen Oceaan gebracht was. Het sein werd gegeven,
en een wedstrijd ontstond wie het vlugst aan boord zou
zijn. Nu moest er natuurlijk van de zij de der Amerikanen
worden gesproken. De heer Tunis G. Berge n, advocaat
uit Brooklyn, staande op de voorplecht van de Halve
Maan, betuigde den heer Cremer den dank zij ner landgenooten voor de gelegenheid om het fraaie geschenk, hetwelk
aan de New-Yorksche bevolking zou worden aangeboden,
te bezichtigen. Daarna ging het geheele gezelschap over
naar H. M.'s kruiser -Utrecht. Men maakte er nader kennis met de heeren zeeofficieren o. a. met den heer W.
L a m, die bij de aanstaande feesten met eenige matrozen
van de equipage der -Utrecht de vaart van de Halve Maan
op de Hudson-rivier besturen zou. Het Nederlandsche
oorlogsschip boezemde aan de Amerikaansche vrienden
weinig minder belangstelling in dan de Halve Maan. De
hupsche ontvangst, het militair vertoon, de vroolijke toonen
der muziek, de inmiddels doorbrekende zonnestralen alles
zou tot verbetering der stemming hebben bijgedragen, indien
het mogelijk ware geweest dat een Amerikaansch gezelschap,
hetwelk zich voorgenomen heeft prettig nit te zijn, zich
door eenige omstandigheid had laten ontstemmen.
Een klein wolkje alleen, door weinigen opgemerkt,
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dreef aan den gezichteinder. Het heeft gelukkig op het
verdere verloop van den tocht, die nu spoedig uit was,
geen invloed gehad. Toen namelijk het dek der Halve
Maan dicht met dames en heeren was bezet, had men op
den oever eenige persmannen kunnen bespeuren, welke
hun kodaks op het scheepje richtten. Ik besefte gevaar
dien avond zouden de New-Yorksche bladen beschrijvingen
en photo's bevatten van het gebeurde, en hoe licht zou
dan niet het misverstand worden verbreid alsof de overdracht van het nationale geschenk alree had plaats gevonden,
in strijd met het officieele program en met alle logica!
Helaas, wat ik vreesde, is gebeurd. Er zijn journalisten
geweest, die de genoemde misvatting hebben begaan,
tot groot leedwezen der Nederlandsche delegatie en niet
minder van den Hoer Berge n, die later mij zijn ontstemming te kunnen gaf over de lichtzinnige slordigheid der
dagbladschrijvers. Ik heb gepoogd ZEd. er mee te troosten,
dat wel niemand het verslag der avondbladen woordelijk
zou hebben geloofd. Het publiek in Amerika is aan sterke
stukken op het gebied der journalistiek te zeer gewend
om niet op zijn hoede te zijn. Amerikaansche bladen wemelen
van zoogenaamde 'interviews. Het is ongeloofelijk wat daar
al niet aan President T a ft, aan Senator die en die, aan
Carnegie, aan Pierpont Morgan, enz. enz. in den
mond gelegd wordt. Nog op onze terugreis naar Europa
vermaakten wij ons met de onbeschaamdheid, waarmede
een tamelijk onbekend New-Yorksch blad in een interview
met een der onzen had ingelascht dat, naar diens zeggen,
dat blad het meest gelezen financieel orgaan was in
Amsterdam ! Heeft niet ook onze landgenoot, de heer
Hofstede de G r o o t, de bekende kunstkenner, moeten
ontwaren dat bij zijn bezoek in New-York in den afgeloopen
zomer de dagbladcorrespondenten aldaar hem de malste
oordeelvellingen op het gebied van kunst in den mond
gelegd hebben ? En Coen ik op 28 September in de groote
gehoorzaal der New-York University een redevoering gehouden had over de geschiedenis van het openbaar onderwijs in Nederland, is hiervan, naar mij later bleek, in een

204

DE HUDSON-FULTON FEESTEN IN NEW-YORK.

New-Yorksche courant een onbegrijpelijk aan.eenrijgsel van
nit Naar verband gerukte zinsneden verschenen, zoo dwaas,
dat het mij verwonderd heeft dat een Haagsch blad, De
Nederlander, het voor goede munt heeft kunnen opnemen
en een polemiek tegen mij er over is begonnen, terwijl ik,
van den prins geen kwaad wetende, nog in Amerika vertoefde.
Doch keeren wij naar de Holland Society terug.
Dien avond was zij ooze guile gastvrouw aan een groot
banket in het beroemde hotel Waldorf-Astoria. In de mime,
luchtige balzaal waren 27 tafels bereid om gastheeren en
gasten te onthalen. De zaal was rijk versierd met de oudhollandsche kleuren, oranje wit en blauw, afgewisseld door
de sterren en strepen. der Amerikaansche vlaggen. Dames
waren niet genoodigd, — hetwelk echter hare tegenwoordigheid niet geheel uitsloot. Immers, onder leiding der
echtgenooten van de leden der Feestcommissie waren een
menigte dames, onder wie ook de Nederlandsche van ons
gezelschap, vereenigd aan een „lady's dinner" in eene zaal
in hetzelfde hotel, en tegen het uur der toasten van het
heerendiner zagen wij deze dames, in schitterende toilettes,
plaats nemen in de loges onzer balzaal om van daar de
redevoeringen aan te hooren en het feest te bespieden.
Een andere eigenaardigheid, welke ons trof, was de op de
menu's gedrukte mededeeling van de onderwerpen en de
volgorde der nit te brengen toasten, zelfs van de names
der heeren, die zouden spreken en die zouden antwoorden.
Deze sprekers waren op een estrade aan de hoofdtafel
vereenigd. De onderwerpen der feestdronken deden zien
dat aan Holland en Hollands Koningin, de „Halve Maan"
en de stad Amsterdam aller aandacht zou worden gewijd.
Nadat de President der Society, de Heer H. S. van D u z e r,
den aanwezigen het welkom had toegesproken, werd het
maal door den Revd. Dr. Kittr e d g e met gebed geopend.
Toen na eenigen tijd de feestdronken in eerbiedwaardig
getal werden ingesteld, — waarbij de Nederlandsche sprekers, naar mijn meening, bleken geheel tegen de Amerikaansche redenaars te zij n opgewassen, — wend ook aan
mijn kennis van dien morgen, den rechter v an W ij c k,
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den ex-mayor, het woord verleend. Deze uitverkorene van
Tammany Society ontwikkelde een stem, welke voor groote
volksvergaderingen ter dege geoefend scheen, en sprak met
klem den wensch uit dat nooit de hand des gewelds door
eenigen begeerigen nabuur op Holland mocht worden gelegd.
',Should such dangers ever threaten her," — zoo besloot
de redenaar — „a call upon the Holland-American will
arouse a lively recollection of the helpful spirit shown
this country in the Revolution of 1776, and the American
attitude would greatly influence the conduct of Holland's
neighbours to her benefit !" Afbrekende daalde terstond
hierna de spreker — „our orator" noemde iemand mij hem
— -nit de allerhoogste spheren der meest vooruitziende
staatkunde af, om te eindigen met de woorden : „May
your Queen live long and happily and rule wisely". —
Was het ook niet een gelukkige gedachte van een spreker
na hem, een gedachte van onzen kapitein-ter-zee, den
commandant van H.M.'s kruiser „Utrecht", de verdiensten
van Robert Fulton op den voorgrond te plaatsen ? een
hulde te brengen aan Amerika's grooten uitvinder, even
keurig in den vorm uitgesproken als te juister plaats, nu
de talrijke demonstration voor Holland de behoefte deden
gevoelen aan een waardeerend en vleiend woord onzerzijds
voor het Amerikaansch vernuft ?
Toen ik met eenige vrienden naar huis wandelde hing
er in de straten een tropisch-warme nevel. De weersverandering, welke was ingetreden, is eigen. aan Amerika's
oostkust. Des morgens koude regens, des avonds nevels,
drukkend, heet, voortgedragen door winden nit het Zuiden.
New-York ligt onder den invloed hetzij van de koude der
Canadeesche vlakten, hetzij van de warmte, ontwikkeld in
de golf van Mexico.

II.
Donderdag 23 September. Meer en meer toonden de
straten der metropolis den voortgang der toebereidselen
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voor de feestweek. In de anders opvallend ledige avenue's,
— men loopt hier weinig, daar bij na ieder zich per spoor,
per tram of per automobiel beweegt, — werd het een
klimmende drukte. Estrades werden opgericht. De hooge
gevels werden met de „sterren en strepen" en met de oudhollandsche prinsenvlaggen getooid. De draden voor het
electrisch licht, bestemd voor de illumination, werden gespannen langs de architecturale lijnen der gebouwen. De
treinen uit Boston, Chicago, Philadelphia brachten tallooze
bezoekers aan. De hotels raakten voller en voller. Men
hoorde fabelachtige prijzen noemen van kamers. Doch ons
reisgezelschap was rustig in Plaza gelnstalleerd en mocht
dit beschouwen als zijn gastvrij tehuis. Wij kregen de
overstelpende mededeeling dat wij gedurende heel het tijdperk der gedenkdagen in het hotel de gasten der feestcommissie zouden zijn. Het geschiedde op een lunch, welke
ons dien Donderdagmorgen door de Down-Town-Association
werd aangeboden, een vereeniging, welke onder Naar leden de
magnaten telt van de New-Yorksche handelswereld. De heer
Seth Lo w, stichter van het beroemde bibliotheekgebouw
der Columbia University, voorzitter van de sub-commissie
voor ontvangst der vreemdelingen, en in Nederland bekend
als Amerika's vertegenwoordiger bij de Haagsche Vredesconferentie, deelde ons bij die samenkomst ook mede
dat wij vrijkaarten zouden bekomen voor automobielen en
voor de spoortreinen in plaatselijk verkeer. Passen zouden
ons worden verstrekt om te alien tijde door alle politielijnen te worden heengelaten om stadsgedeelten, tribunes
en gebouwen te bereiken, welker toegang tijdelijk door
de openbare macht gesloten zou zijn. Eenige leden der
commissie hadden zich bereid verklaard om ons steeds
te begeleiden , wij vreemdelingen zouden alzoo nimmer
moeite hebben met de kleine onvoorziene hinderpalen,
welke het gevolg zijn van onbekendheid met wegen en
toestanden. Wat dat alles getuigde van de weloverlegde
en voorkomende zorgen, waarmede men ons ging omringen!
Des avonds vereenigden de Nederlandsche Kamer van.
Koophandel te New-York en de Nederlandsche Club, geza-
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menlijk als gastheeren, ons aan een schitterend maal in
het hotel St. Regis.
Deze kamer van koophandel, thans onder voorzitterschap van den heer G. L. Boissevai n, heeft gedurende
haar zevenjarig bestaan, — zij werd opgericht in 1903, —
aan den Nederlandschen handel door hare voorlichting talrijke
diensten bewezen en zij heeft hare werkzaamheid over geheel
Noord en Centraal Amerika uitgestrekt. Kort na haar optreden
ontstond ook de Nederlandsche club. Deze tweede vereeniging heeft in het meest bezochte deel der stad een gebouw, waar de jonge Hollanders een gezellig tehuis vinden,
een „tafel" hebben. Daar heeft menige jonge man, — zoo
mag de club van zich zelve getuigen, — die geheel als
vreemdeling naar New-York is gekomen, baat gevonden
bij den raad en de voorlichting, welke hij anders door
moeielijke en dure persoonlijke ervaring had moeten erlangen, en niet weinigen zijn er in geslaagd posities te verwerven door de hulp en den invloed van kennissen, die
in deze club zijn gekregen.
Deze woorden zijn ontleend aan een keurig boekwerkje,
door de beide vereenigingen uitgegeven ter gelegenheid
van de Hudson-Fulton feesten, onder den titel van „The
Dutch in New-Netherland and the United States". Het is
waarlijk interessant van dit boekje kennis te nemen. Wie
op de hoogte wil komen van de beteekenis van het hollandsch element in Amerika, vindt er tal van gegevens.
Zoo verneemt hij dat er in de Staten niet minder dan 16
dagbladen in de Nederlandsche taal verschijnen en dat er
in de dicht bij New-York gelegen stad Paterson ongeveer
15.000 Nederlanders wonen !
Men kan licht beseffen met welke warme wederzijdsche overeenstemming van gevoelens de Nederlandsche
delegatie en de leden der genoemde vereenigingen aan het
maal aanzaten. Aan den Nederlandschen gezant in Amerika
Jhr. Dr. J. Loudon, hoewel zelf een der gasten, was het
presidium opgedragen. Geen betere keus ware denkbaar
geweest. De geestdrift steeg ten top toen zijne Excellentie
namens zijne Regeering, mededeelde, dat het aan H. M.
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de Koningin behaagd had aan een der aanzittenden, den
verdienstelijken vertegenwoordiger der Holland—Amerika
lijn, den heer A. G i p s, het ridderkruis der Orde van OranjeNassau te verleenen en then de gezant hem het kruis op
de borst hechtte. Onze Regeering had geen gelukkiger
oogenblik kunnen kiezen om haar hooge waardeering te
toonen van de commercieele banden tusschen de Nieuwe
wereld en het voormalige moederland. De Holland—Amerika
lijn verheugt zich te New-York in aller sympathie ... behalve
van die harer mededingers. Haar weelderig uitgeruste vloot,
vooral de nieuwste zeer groote schepen, de goede verzorging aan boord en de afwezigheid op haar stoomers van
de op andere booten dikwijls hoogst hinderlijke trilling
gedurende de dagenlange vaart, hebben bij het reizend
Amerikaansche publiek aan de Nederlandsche maatschappij
eene populariteit verzekerd, welke stellig nog gewonnen
heeft, nu in de westelijke wereld de aandacht op „little
Holland" meer gevestigd is dan ooit.
De heer Loudon had, als voorzitter der bijeenkomst
in het hotel St. Regis, een onbetwistbaar succes en hield
gastheeren en gasten lang bijeen. Zijn talent van ieder aangenaam bezig te houden kwam niet minder uit Coen ZExc.
met zijne echtgenoote den volgenden dag alle Nederlandsche
reizigers, dames en heeren, in den vermaarden restaurant
Delmonico vereenigde.
Wij zagen dien dag eene kunstverzameling, welke te
zien aan niet vele vreemdelingen te New-York gegund is.
Een uitnoodiging namelijk was tot ons gekomen om de
tot bibliotheek en museum ingerichte mooning van den
wereldberoemden bankier, den heer Pierpont Morgan
te bezichtigen, alwaar wij, bij afwezigheid des eigenaars,
door diens dochter, mevrouw Satterle e, op de minzaamste wij ze werden ontvangen en rondgeleid. Welk een
schatten zijn daar vergaard ! Met Welk een fijnen smaak
is van deze grootendeels uit Italie en het Oosten bij eengebrachte plafonds, kolommen, wandversieringen, tapijten
en schoorsteenmantels een geheel gevormd, hetwelk treft
door rustige harmonie in vormen en in kleuren ! Een
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bijzondere merkwaardigheid is de verzameling handschriften.
Ik bladerde er in het oorspronkelijke handschrift van John
Stuart Mill's System of Logic, en in autographen. van
Charles Dick en s. Een menigte Fransche manuscripten
van bekende personen nit de 18e eeuw, een kostbare collectie van incunabelen, en talrijke verluchte boekjes nit
de Middeleeuwen stonden er aaneen geschaard. Maar wat
ik er in weinige oogenblikken zag was, het spreekt van
zelf, een heel klein deel. De in den volsten zin des woords
eenige collectie wordt in eene kamer van bijzondere constructie bewaard. Eene kamer te bouwen Welke op zich
zelve niets anders is dan een reusachtige vuur- en inbraakvrije • brandkast, ik geloof niet dat de bewaarders van
kunstverzamelingen in Europa reeds z6Over in hun veiligheidsmaatregelen gegaan zijn.

Zaterdag 25! September. Hetgeen ons heden wacht
is de inleiding tot de feestweek. De uitgestrekte haven
der wereldstad wemelt van oorlogsschepen. Een machtige
vloot der Vereenigde Staten, 53 schepen van allerlei grootte,
van de zwaarste Dreadnoughts tot de kleine onderzeeers
toe, de escaders van Groot-Britannia, Frankrijk, Duitschland, Italie, Argentinie, Brazilie, Mexico, voor eenige dagen
aangekomen, verlaten hun ligplaatsen om zich op de
Hudson-rivier in lijn op te stellen voor de groote maritieme
parade ter eere van de Halve Maene en van de Clermont,
de nabootsing van Fultons raderstoomboot.
Vooraf echter moet er nog aan den eisch der officieele
vormen worden voldaan. De talrijke vreemde zeeofficieren
en andere autoriteiten, alsmede de Nederlandsche delegatie,
zullen aan de eerstaanwezende hooge Amerikaansche
grootwaardigheidsbekleeders worden voorgesteld. Des morgens, te elf uur, vullen de staatsievertrekken van het hotel
Waldorf-Astoria zich met drommen schitterende uniformen.
Na eenig gedrang worden wij door onzen begeleider, den
heer Gardiner Fr y, lid der hoofdcommissie, in de
0. E. X 5
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ontvangstkamers binnengeleid. Daar staan de heer S h e rm a n, vice-president der Vereenigde Staten, de plaats
vervullende van den president T a ft, die wegens eene rein
in California afwezig is , de heer Hug he s, gouverneur
van den staat New-York, een machtig man, want deze
staat is viermaal grooter dan Nederland , de heer M c.
C 1 e 11 a n, mayor der stad New-York. Ook is aanwezig
de voorzitter der hoofdcommissie generaal Ste wart L.
W o o d for d, vroeger, tijdens het uitbreken van den Cubaan.schen oorlog, gezant der Noord-Amerikaansche Unie te
Madrid, thans advocaat , zijn redenaarstalent had ons
eenige dagen te voren aan het gastmaal der HollandSociety getroffen. Verder maken wij kennis met een
ander redenaar van grooten naam, den senator Jos e p h
H. Choate.
De receptie is spoedig afgeloopen. In de wandelgangen
worden wij nog voorgesteld aan den Duitschen. GrootAdmiraal von K o est e r, en aan den bijzonderen gedelegeerde van den Keizer van Japan, Zijne Keizerlijke
Hoogheid Prins K u n i, met gevolg, een persoonlijkheid,
die in New-York de algemeene aandacht trekt, wegens de
gespannen verhouding, welke men meende dat kort te voren
tusschen het Rijk der Rijzende Zon en dat der Sterren en
Strepen had bestaan.
In den namiddag bewegen zich vele honderdduizende
toeschouwers naar de boorden der Hudson. De bekoorlijke
hellingen van het langs de rivier zich -uitstrekkende park
vormen een uitnemend amphitheater, waar de volksmassa,
— men schatte Naar op een anderhalf millioen menschen,
— zich opstelde om getuige te zijn van het maritieme
schouwspel. De Nederlandsche delegatie treedt het park
binnen, en daalt, terwijl de langs den wandelweg opgestelde
soldaten het geweer presenteeren, of naar de officieele
tribune aan den oever.
Op de rivier wordt de eereplaats vlak tegenover
de tribune ingenomen door 11.13L's pantserdekschip
Utrecht en het stoomschip Nieuw-Amsterdam der Holland-Amerika lijn. Stroom op- en afwaarts, zoo ver het
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Dog reikt, ontwaart men de met duizende vlaggen gepavoiseerde oorlogsschepen der verschillende nation. Aan
de overzijde, tegenover ons, rijzen steile rotsen, de „Palissaden", op. Zij verleenen aan het natuurtafereel een romantisch aanzien en vormen een heerlijken achtergrond tusschen het spiegelend water en den helderen hemel. Onze
tribune vult zich met hooge gasten, autoriteiten, het corps
.diplomatique, officieren van de zee- en landmacht, leden
der commission en comit4s, talrijke dames, hier en daar
photographen, mannen van de pers, . . . het wordt voller
en voller. Weldra blijkt dat de tribune voor zoovelen niet
is gebouwd. Wat flood ? Fluks timmerlieden, met planken
en zagen, ontboden en nieuwe zitplaatsen inderhaast getimmerd. Eenigen onzer, zwaartillende Hollanders als wij
zijn, slaken vrome wenschen dat deze geimproviseerde
bankers onder het gewicht der hooge heeren niet zullen
bezwijken. Middelerwijl heeft zich een gerucht verbreid :
de Halve Maan is bij de monding der rivier in aanvaring
geweest met de Clermont en is beschadigd. Een oogenblik
van schrik. Maar weldra vernemen wij dat het ongeluk
niet erg is. Het feest zal best kunnen doorgaan.
En het gaat door !
In het zuiden op de rivier hoort men talrijke kanonschoten. Het zijn de saluutschoten der oorlogsschepen. De
.historische scheepjes zijn in aantocht. Ziet, daar naderen
zij. De Halve Maan, wegens tegenwind niet kunnende
zeilen, wordt getrokken door een. sleepbootje. De Clermont, Lustig haar primitieve schepraderen wentelende in
de wateren, komt door eigen kracht voort. De knallende
schoten vermenigvuldigen zich. De stoomfluiten gillen.
Zij overstemmen nauwelijks de juichkreten der menigte.
De scheepjes laten voor de tribune het anker vallen.
De Nederlandsche delegatie treedt op de landingspier
naar voren. Zeelieden van de Halve Maan in oudhollandsche kleedij roeien flaar de pier, alwaar zij ontvangen
worden door den heer S. P. van E e g h e n, voorzitter der delegatie, omringd door zijne medeleden. De zeevaarder Hudson
brengt rapport uit van behouden vaart. De beschadiging
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door de aanvaring van daareven is onbeduidend. De
delegatie en Hudson en matrozen, bij wie zich ook
gevoegd heeft de ingenieur van 's Rijks Marinewerf te
Amsterdam J. B e n t h e m, de bouwmeester van de Halve
Maan, begeven zich naar generaal Woodfor d, voorzitter
van het New-Yorksche comite. Deze treedt, met gouverneur
Hughes en mayor M c. Clella n, naar voren om het
geschenk van het Nederlandsche yolk te aanvaarden. Hen
toesprekende doet de heer van Eeghen uitkomen dat
hij zich gaarne kwijt van de eervolle taak de Nederlandsche
commissie te vertegenwoordigen bij de aanbieding van
Holland's geschenk ter gelegenheid van de Hudson-Fulton
herdenking. Henry Hudson — zoo sprak de heer v a n
Eeghen — zeilde 300 jaar geleden deze rivier op en legde
den grondslag tot de kennis van dit deel der wereld, waar
thans het hart der Vereenigde Staten zoo krachtig klopt.
Het yolk van Nederland ziet met fierheid terug op de daden
der voorvaderen, die zooveel deden tot de vestiging van
hetgeen thans New-York is . . . . Moge de Halve Maan
door uwe Commissie worden aanvaard als erkenning van
de stamverwantschap en de eenheid van belangen, welke
de Nederlanden en de Vereenigde Staten samenbinden.
Hierop biedt de heer van Eeghen een oorkonde
van de schenking aan, alsook een boekwerk van de firma
M a r t i n u s N ij h o ff, „Henry Hudson in Holland", en
namens de „Linschoten-Vereeniging" het Journaal van
May. Daarbij is nog gevoegd een album, vermeldende de
namen der Nederlanders die tot den bouw van het schip
hebben bijgedragen, of daarvoor borg gestaan.
Een vriendelijk antwoord van den heer Woodford
volgt, en de hand vattende van luitenant L a m — die de
kleederdracht van Hudson droeg — zegt hij onder toej-uichingen : „Uit het graf rijst de eerste onzer gasten
Henry Hudson en ik heb het genoegen hem te verwelkomen in het land, 't Welk hij 300 jaar geleden voor 't eerst
bezocht. Henry H u d s o n, welkom in New-York !"
Nadat de Nederlanders hun plaatsen op de tribune
weder hebben ingenomen, komt Robert Fulton aan de

DE HUDSON-FULTON FEESTEN IN NEW-YORK.

213

beurt. Deze rol wordt vervuld door den Revd. B u.11 o c k,
bekend als verzamelaar van alles wat op het oudste stoomwezen betrekking heeft. Hij is vergezeld door eenige dames
en heeren — alien zijn in de kleedij van 1807 — en houdt
een toespraak tot generaal Woodford. Deze, onuitputtelijk in humor, vangt zijn antwoord aan met de opmerking
dat twee eeuwen vervlogen zijn sedert zijn laatste rede.
Ten laatste treden de Japansche vertegenwoordigers
op. Bij monde van Dr. J. T a k a mi n e, bieden zij der commissie 2100 jonge kerseboomen aan om te worden geplant
langs de boorden der Hudson. „Wat de kerseboom is voor
Japan," zegt de spreker, „zij hij ook als symbool voor IJ :
de altijd levende geest van het land, in elke nieuwe lente
een wereld van bloesem en vreugde brengend."
De plechtigheid is geeindigd. Men gaat de tribune
verlaten. Velen komen, helaas, in het gedrang der yolksmassa, welke naar de uitgangen van het park dringt. Ik
blijf nog een wijle. De politie doet de aanwezigen waarschuwen dat er bij de uitgangen boven een levensgevaarlijk
gedrang is. De Keizerlijke Prins K u n i was, zoo hoorde
men, bij na onder den voet geraakt en was nog tijdig
gered door een politie-man, die hem ophief boven de
menigte. Ik blijf alzoo voorloopig ter plaatse en beklim
langzaam de helling van het park. Een wonderschoon
uitzict t ontwikkelt zich. De eigenlijke scheepsparade is
begonnen. In geleidelijken optocht komen de oorlogsbodems,
de schepen van de handelsvloot, de passagiersbooten, de
pleizierjachten, men zegt meer dan duizend in getal, nit
het noorden den stroom af om met fanfares en signalers
de historische schepen te huldigen. De Halve Maene lost
af en toe het kanon. De Clermont luidt Naar scheepsbel.
Een schier eindelooze processie. De zon neigt aan de overzij de der Hudson ter kimme. De vele kleuren van het
wolkengewemel weerspiegelen in de waterers der groote
rivier. Het landschap deint weg in de duisternis van den
vallenden avond. En nog steeds komen aan onze Halve
Maene, met oud-Hollands vlag in top, en aan de Clermont de schepen voorbij.
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Des avonds baadt Xew-York in myriaden electrische
lichten. De hooge gebouwen, de eindelooze straten, de
zware schepen, de sierlijke bruggen van Brooklyn, — alles
is in schitterende lijnen uit de duisternis te voorschijn
getooverd.
Na afloop der feesten heeft de New-Yorker Commissie,
op voorstel van den heer Fry, besloten aan de Halve
Maan en de Clermont voor goed eene plaats te geven
in een bassin, hetwelk aan den oever der Hudson-rivier
een weinig ten noorden van Spuyten Duyvil in een fraaie,
boomrijke omgeving zal worden aangelegd. De schepen
zullen worden toevertrouwd aan de zorg van de American
Scenic and Historic Preservation Society en voor het publiek
toegankelijk zijn.
IV.
Den volgenden morgen was het Zondag. In de kerken
zouden de groote gebeurtenissen, waarvan ieder sprak,
plechtig worden herdacht. Reeds in Nederland had ik
eene, naar Amerikaansch gebruik keurig gedrukte, uitnoodiging ontvangen van „the Minister, Elders and Deacons
of the Reformed Protestant Dutch Church of the City of
New York" om de godsdienstoefeningen bij te wonen in
een der vier kerken, welke dit oudste genootschap der
wereldstad — het is opgericht in 1628 — thans bezit.
Als blijk van zijn Oud-Nederlandsche afkomst voert het
eerbiedwaardige kerkgenootschap in zijn zegel o.a. de
leeuw der Nassau's en de jachthorens der Oranje's en
draagt het tot spreuk . „Nisi Dominus frustra" en daaronder in de Nederlandsche taal : „Eendraeht maakt Macht".
Evenals eenige medeleden van het reisgezelschap, had
ik van deze kerken gekozen de St. Nicholas-kerk, in de
48e straat, waar als plaatsvervanger van den gewonen
predikant, die overleden was, ditmaal the Rev. W. Elliot
Griffis zou optreden, dezelfde spreker die in den afge
loopen zomer in Nederland bij de aanbieding der Amerikaan_sche gedenktafels het wooed had gevoerd.

DE HUDSON-FULTON FEESTEN IN NEW-YORK.

215

In een liefelijk Gothisch kerkgebouw, versierd met
fraaie kleurvensters, kwamen wij to samen. Ook de gouverneur van den staat New-York nam, gevolgd door een
groep officieren, onder de aanwezigen plaats. De godsdienstoefening week in tal van opzichten of van die in de
Protestantsche kerken in ons vaderland. leder ontving een
gedrukt program van hetgeen achtereenvolgens zou plaats
hebben. Muziek- en zangstukken zouden hierbij een belangrijke plaats innemen : ik noem b.v. eene „Meditation
religieuse", een „Te Deum laudamus", een duet van
Mendelssoh n, een offertorium van Verdi, het AveMaria van B a c h, een romance voor orgel, harp en viool
van Saint-Saen s, alles afgewisseld door gezangen der gemeente en door toespraken van verschillende sprekers.
Eerst een uur na den aanvang der bijeenkomst begon de
preek. G r i ffi s sprak ter eere van Oud-Holland en van
Willem den Z w ij g e r, naar aanleiding van de woorden
uit Mattheus (II, 6) : „Geenszins de minste". In den tijd der
Inquisitie en der godsdienstoorlogen was, — zeide hij, —
Willem van O r a n j e opgestaan, de man der verdraagzaamheid, de pionier der geestelijke vrijheid, die meende
dat, waar vervolging begint het Christendom eindigt.
Zijn roemrijk voorbeeld werd gevolgd en op zijn beginsel
werd voortgebouwd door de stad met de drie zilveren kruizen,
Amsterdam, de moederstad onzer metropolis. Daar aan de
boorden van Amstel en Y vonden Jood, Anabaptist, Katholiek, Protestant, Muscoviet, Turk, de vluchteling van ZuidEuropa en zelfs zij, die de ijzeren hand der ruwe en wreede
Conformisten ontweken, gastvrijheid. Vervolgens schilderde
Griffi s den groei der Nederlanden, de ontdekkingstochten
en de komst van Hudson op Amerika's strand. Was het
toeval dat tusschen den strijdbaren. Puritein en den
trotschen Cavalier de verdraagzame Nederlander geplaatst
werd ? Verschrikkelijk zou de uitkomst geweest zijn indien
het zwaard ware getrokken tusschen den bekrompen, fanatieken Puritein van het Noorden en den dapperen, hardnekkigen Cavalier van het vruchtbare en zonnige Zuiden,
en indien naar de Amerikaansche landouwen de burger-
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oorlog ware overgebracht, Welke Engeland had geteisterd.
Gezegend wat wij van Nederland hebben geerfd gemeentelijke organisatie en godsdienstvrijheid. De vrijzinnige
grondwet van den staat New-York (1778) voorbeeld,
naar hetwelk overig Amerika zich heeft gericht, — is
ontstaan onder den invloed der leiders van het kerkgenootschap, in welks gebouw wij heden te zamen zijn. De
herinnering aan het verleden spoort aan tot hooger vaderlandsliefde. Hier in Amerika, het groote Continent tusschen
Oosten en Westen, verwelkomen wij vol vreugde onze
broeders van andere natien en wij gevoelen ons door hun
tegenwoordigheid geeerd : want ons land, eenmaal zoo zwak,
is geenszins de minste onder de natien der aarde waar
het geldt te arbeiden voor vrede en broederschap.
Zoo sprak G r i f fi s, en staande zong de gansche schare
No. 897 van den gezangbundel, het populaire lied :
My country 't is to thee,
Sweet land of Liberty,
To thee I sing !

Wij gingen huiswaarts.
Na de laatste rumoerige dagen liet deze Zondagmorgen
een bijzonder weldadigen indru.k achter, eene wij ding
gelijk wij nog niet hadden ondervonden. De schoone soloen koorzang, de heerlijke instrumentale begeleiding, de
gloedvolle rede van den predikant, het plechtige rustige
inwendige van het kerkgebouw, hadden ons het Amerikaansche yolk doen zien van een meer verheven zijde dan
waartoe tot dus verre gelegenheid was geweest. De sympathieen van het vrijheidlievende yolk met het oude Holland
steunen op historische tradition van groot gezag. Engeland
zou stellig een grooter plaats in de harten van dat yolk
hebben ingenomen, ware niet door de naar New-England
uitgeweken Non-conformisten de herinnering levendig
gehouden aan de geloofsvervolging, waaraan dezen in het
moederland hadden blootgestaan, en had niet de zware,
bloedige onafhankelijkheidskrijg van 1776 te pijnlijke
herinneringen in de gemoederen achtergelaten. Is Nederland voor wie in Amerika jets gevoelt voor 's lands historie
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niet nog altijd nummer 44n ? vroeg ik mij af. Doch is er
van Nederlandschen kant wel veel gedaan om het gevoel
van stamverwantschap aan te wakkeren ? In Europa verwijt men menigmaal aan de Amerikanen de jacht naar
den dollar. Maar is de belangstelling, welke Nederland
sedert jaar en dag voor hun aangelegenheden getoond heeft,
niet schier uitsluitend geconcentreerd in de effectenbeurs
te Amsterdam ? Hebben de nieuwsberichten in onze dagbladen over Amerika niet haast altijd op dollar-kwesties
betrekking ? De heet Griffis heeft in de Aula der
Utrechtsche Universiteit het aan zijn Nederlandsche toehoorders doen opmerken :
„De Amerikanen, die gelooven in eenvoudig leven en
beschaving, gevoelen zich vernederd de
intellectueele
55
„dagbladen van Europa zoo vol te vinden met Amerikaansch
„nieuws, bijna uitsluitend betrekking hebbende op geld
„en op geldmakerij en op hen, die het verwerven. En
',to ch, mag ik niet tot verdediging zeggen dat dit misschien
„evenveel voor het materialisme van Europeanen als van
„Amerikanen bewijst ? Weest verzekerd dat millioenen
„van mij n landgenooten weinig geven om geld in verge”lijking met voedsel voor de ziel. Evenzeer als er millioenen
„zijn, die meenen dat er werelden van genieting zijn buiten
„wetenschap en buiten geestelijk leven, zoo zijn er onder
„ons niet weinigen die zelfs trotsch zijn op armoede indien
„zij daardoor hun tijd kunnen wijden aan veredeling van
„den geest."
In den avond van denzelfden Zondag was er in hetzelfde kerkgebouw weder een samenkomst. Er werden o.a.
eenige coupletten van het Wilhelmus gezongen, overgezet
in de Engelsche taal. Ik geef hier deze vertaling, zonder
twijfel een tamelijk vrije :
„I'm William, Prince of Nassau, a Teuton born and bred,
My fatherland, when led by me, no ill can dread.
A scion I of Orange, and worthy the name ;
The King of Spain I ever in honor proclaim.
My shield and all my trust is God alone;
On Him I lean, in strife He will not fail His own.
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My land and people shall evermore be my care,
But Tyrants well the power of my arm may beware.
Think not, ye my poor sheep, your shepherd is asleep;
When full the time, with deeds of might, his word he '11 keep.
To foil the foe and eke to befool him I'll try ;
All ye good Christians, trustfully on me rely.

V.
In het noorden van New-York, waar een arm van de
Hudson, de „Harlem-river", Manhattan van het vaste land
afsnijdt, ligt een merkwaardige plek. Het nit het zuiden
oploopende terrein van Manhattan is hier ongeveer 100
meter boven de rivier. Het vormt een park, met boomen
begroeid, bebouwd met villa's, hier en daar open gedeelten,
van waar men een verr-u.kkelijk uitzicht op de Hudson en
op het dal van de Haarlem-rivier geniet. Deze plek draagt
den onwelluidenden naam van Spuyten-Duyvil.
In 1664, toen een Engelsche vloot den Hollandschen
gouverneur van Nieuw-Amsterdam, Pieter S t u y v e s a n t,
sommeerde zich over te geven, zond deze, op tegenstand
bedacht, een hoornblazer van zijn garnizoen, Anton van
K o r1 a e r, naar het noorden om hulp te zoeken bij de
Nederlanders, die langs de boorden der Hudson waren
gevestigd. Er woei storm. Geen bootsman Wilde hem de
Haarlem-rivier overzetten. „Ten spijt van den duivel ga ik
er over," sprak van Korlaer en hij wierp zich in den
stroom om zwemmende den overkant te bereiken. In het
midden evenwel zouden twee zwarte armen den dappere
hebben omvat en naar de diepte gesleurd. Sedert dien heet
de plek Spuyten-Duyvil.
Te dezer plaatse was in 1609 Hudson's Halve
Maan door de Indianen aangevallen. Thans op Maandag
27 September, zou hier de eerste steen gelegd worden van
een Hudson-monument, dat bestaan zal in een zuil, dragende
het beeld van den zeevaarder. Het gedenkteeken zal het
middenpunt vormen van een nieuw grootsch park, waarop
een nog te bouwen monumentale brug zal uitloopen. Deze
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zal Manhattan met het vasteland verbinden ; vandaar de
bijzondere beteekenis van dezen aanleg voor New-York. De
eerstesteenlegging des monuments zal heden, ten aanschouwe
van tal van autoriteiten, door den gouverneur van den
staat van New-York plaats hebben en wordt beschouwd
als een der gewichtige punten op het feestprogram.
Te Spuyten Duyvil aangekomen vonden wij er groote
drukte. Er was nauwlijks doorkomen :aan, dock uitmuntende plaatsen op de hoofdtribune werden ons aangewezen.
De plechtigheid begon. Aan redevoeringen geen gebrek.
Ook de welsprekende, innemende gouverneur Hughes hield
een toespraak. Een zangkoor verheerlijkte oud-Nederland,
de Halve Maan en de Sterren. en Strepen. Het merkwaardige
voor mij lag echter in iets anders. In het wij de grasperk
vOOr het spreekgestoelte trad bij den aanvang der plechtigheid een lange rij van Indianen, mannen, vrouwen en
kinderen, uitgedoscht in de veelkleurige oorlogsdracht
hunner voorouders, het gelaat beschilderd met rood en geel,
gewapend met pip en boog, het mes en den tomahawk in
den gordel, de mocassins aan den voet, de adelaarspennen
op het hoofd. Zwijgend namen zij plaats : groote gestalten
meestal, echte Roodhuiden, koperkleurig, met zwarte oogen,
het lange zwarte sluike haar ongeordend. Zij zijn afstammelingen van den ouden, machtigen Iroqueezen-stam. Deze
was samengesteld geweest uit vijf natien : Mohawks, Cayugas,
Onondagas, Oneidas en Senecas, en had van oudsher over
het land tusschen de Delaware, de Groote Meren en de
St. Lawrence-rivier geheerscht. Hij had in de landsgeschiedenis een gewichtige rol gespeeld door tegen de uit Canada
voortdringende Franschen strijd te voeren en zoo feitelijk
de Engelsche bezittingen. tegen Fransche indringing te
beschermen. Tegenwoordig leven de overgeblevenen van
den stam op door het gouvernement aangewezen terreinen
(„reservations") waar zij landbouw uitoefenen en deels aan
de landswetten deels aan eigen wetten onderworpen zijn.
Onder leiding van een regeeringsagent was een groep van
ongeveer 600 Indianen nu naar New-York gekomen ter
opluistering van den historischen optocht. Een bittere ironie,
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de oorspronkelijke bewoners te doen deel nemen aan het
feest ter eere van de komst des blanken mans ! Gouverneur
Hughes sprak in zijn rede eenige woorden tot deze
„distinguished gentlemen". Droomerig bleven zij voor zich
uitstaren. Zouden zij iets van het gebeuren hebben begrepen ?
Andere aanwezigen mompelden iets van Recht van verovering, Recht van den sterkste, Eischen der beschaving.
Eenige oogenblikken later verzamelden vele genoodigden zich op een grasveld bij een historische villa, de
Johnson Homestead, gebouwd ongeveer 1770, de oudste villa
van New-York. Daar werden ververschingen aangeboden
en verschenen ook een twintigtal Indianen. „Hoe vindt
ge hen ?" vroeg mij eene dame. „Unheimisch", antwoordde
ik, waarop zij zeide : „De wreedheid staat hun op het ge„laat te leven. Er is bij ons een spreekwoord : „There is
„only one good Indian : it is a dead Indian".” Een rationale dans, met woeste kreten, werd door deze lieden vertoond. Ik mag niet ontkennen dat ik na dit tooneel voor
het Recht van verovering meer ben gaan gevoelen dan
voorheen.
Den volgenden dag zag men in den historischen optocht, welke uren lang door de straten van New-York
trok, een half duizendtal Indianen, gedeeltelijk te voet, gedeeltelijk op allegorische wagens, welke tafereelen voorstelden uit het leven dezer inboorlingen. De Indiaansche
groepen vormden met het ultramoderne van al het andere
in die straten, — de huizen, de volksmassa, — een tegenstelling zoo fel, dat bij Naar nadering uit de menigte
kreten van verrassing en belangstellende verbazing oprezen. Amerika is een eigenaardig land. Een geestig schlver, J. F. M u i r h ea d, heeft een boek geschreven America,
the land of contrasts. Zeker, men vindt daar op allerlei gebied de scherpste contrasten. De modernste groot-industrie
staat er naast de primitieve nijverheid van den pioneer,
die in de eenzame prairie zich met allerlei eigen maaksel
behelpt , de grootste bevolkingsdichtheid in enkele reuzensteden staat er naast de leegheid van eindelooze vlakten ,
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de man van den nieuwsten tijd woont er naast de koperkleurige afstammelingen der oorspronkelijke bewoners,
naast de gele Chineezen en de zwarte kleurlingen van
Afrika's kust. Maar ook zou men Amerika het land der
eenvormigheid kunnen noemen. Men spreekt in heel de
-Unie een taal ; men heeft er een muntstelsel ; de menschen
kleeden alien er zich naar dezelfde mode en denzelfden
snit. De bouworde der woningen is, over 't geheel genomen,
Bender van den Atlantischen Oceaan tot de Stille Zuidzee ; de spoorwegwagons in heel de Unie worden gemaakt naar hetzelfde systeem. En daarbij heerscht er
allerwege een democratische gelijkheid, Welke tot in de
kleinigheden des 'evens doordringt. Beleefdheidsvormen
kent men er lang zooveel niet als in Europa, waar
sedert eenige eeuwen de Fransche vormen zijn ingeworteld.
In Amerika hoort men slechts zelden een aanzienlijk
heerschap aanduiden met het woord gentleman, maar het
groote publiek spreekt van that man. Spreekt men in
Nederland eene dame aan met u, mevrouw, in Amerika
hoort men alleen you, zonder meer, en ieder zegt tot ieder
ander you. Er heerscht in de gesprekken een onbevangen toon,
meestal recht op de zaak afgaande. Met lange, geijkte,
weinigzeggende formules houdt men zich niet op. Men
beweert hiervoor geen tijd te hebben. Hetgeen alles bij
den vreemdeling, zoo hij in aanraking komt met „the man
of the street", soms den indruk maakt van gemis aan
wellevendheid. De beschaafde Amerikaan evenwel stelt op
wellevendheid evenzeer prijs als de beschaafde man uit
Europa. Aileen is de omgang tusschen de menschen er
wat meer gedreven in de richting van beleefdheid op den
grondslag van gelijkheid.

VI.
Mijn aanvankelijk plan, ook het verdere beloop der
gedachtenisviering te New-York te schetsen, moet ik laten
varen. De uitvoering van het feestprogram heeft er nog
dagen en dagen in beslag genomen. Maandag, 27 September,
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was er voor de vreemdelingen een schitterende receptie in
het Metropolitan Opera House en Woensdag werden zij in
het reusachtige hotel Astor door de New-Yorksche conamissie onthaald op een luisterrijk banket, waar bij na 2000
personen aanzaten. Voorts werden volksfeesten gegeven op
groote schaal : een historische optocht, welke de geschiedenis van New-York in beeld bracht tot de onafkankelijkheidsverklaring in 1786 ; een militaire parade van 20.000
man van alle wapenen, met dit merkwaardige dat ook de
troepen der vreemde natien er aan deelnamen ; ten
slotte, een gecostumeerde optocht van zangvereenigingen ;
alles, alles grO6t, Ming, met een menigte muziekcorpsen,
schouwspelen uitnemend berekend voor millioenen kijkers
op tribunes, aan duizende vensters, in de dakgoten, op de
daken. Langs de oevers der Hudson brandde men vreugdevuren. Op de rivier hield men scheepsparades, roei- en
zeilwedstrijden. Met vliegmachines doorkliefde men de
luchten.
Toen de feestdagen voorbij waren ging het Nederlandsche reisgezelschap uiteen. Velen zagen elkander nog
even terug aan de oevers der Niagara. Overigens
volgde ieder, bij verdere reize, eigen smaak. Men keerde
naar Europa terug in verspreide orde, jets waartoe de talrijke Engelsche, Duitsche, Fransche en Nederlandsche
stoombooten ruim de gelegenheid aanboden. Doch tusschen
allen bleef de eenheid bewaard wat de gemoedsstemming
betreft. Allen waren dankbaar een zoo belangrijke reis to
hebben gemaakt, dankbaar voor de New-Yorksche gastvrijheid, dankbaar voor de gesloten nieuwe banden van
vriendschap, en bovenal, dankbaar voor de eer, in de
Nieuwe Wereld bewezen aan den Nederlandschen naam.

SIR PHILIP SIDNEY
DOOR

Dr. A. S. K 0 K.

Death, and the noble manner of his death, set
seal to the charter of immortality which the expectation of contemporaries had already drafted.
Gloriously, he passed into the sphere of ideallties; and as an ideal he is for ever living and
for ever admirable.
J. ADDINGTON SYMONDS.

And as he fell, and as he lived and loved
Sublimely mild, a spirit without spot.
SHELLEY.

Eindelijk dan Loch zal er een gedenkteeken worden
opgericht voor Sir Philip Sidne y, den Engelschen ridder „zonder vrees of blaam", die met de oprechtste bedoelingen. en met hart en ziel zich zelf gaf voor de zaak der
Nederlanden, in zijn oog de zaak der menschheid. In
den bekenden strijd tegen de Spanjaarden bij Zutfen werd
hij doodelijk gewond en overleed eenige dagen later te
Arnhem op nog geen twee-en-dertigjarigen leeftijd.
Graaf Bentinck van Middachten heeft het eerevoorzitterschap van de commissie voor de oprichting van het
gedenkteeken op zich genomen. De toestemming om dit te
aanvaarden strekt den Gelderschen graaf werkelijk tot eer:
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hij toont hierin de tradition van zijn huis getrouw te
blijven. En Nederland heeft een schuld of te doen ! Het
heeft een bewijs van vereering te geven voor een der
edelste figuren, Wier namen in de annalen van onzen worstelstrijd naast den doorluchtigen naam van Lodew ij k
v a n PT a s s a u, Sidney's vriend, geschitterd hebben. Te
weinig, al te flauwe notitie wordt van hem genomen, waar
over onzen oorlog met Spanje gehandeld wordt. De wakkere
soldaat, die voor ons zijn leven gaf, de „most accomplished
nobleman of his times" zooals hij genoemd werd, de dichter
en staatsman die, hoe jong, toch reeds in Europa vermaard
was, had van onze zijde beter verdiend. Waarschijnlijk
hebben de sombere herinneringen aan het Leicestersche
tijdvak meegewerkt om de hem toekomende eer en dankbaarheid van tijdgenoot en nageslacht in de Nederlanden
te onthouden, althans te schaarsch toe te kennen. Maar
allerminst heeft hij reden gegeven om in de ongunstige
stemming te deelen. Daarover straks meer. H o oft herdenkt
hem in zijn Nederlandsche Historian; maar die tusschen
de regels kan lezen, merkt dat bij al den lof toch de
bedoelde herinneringen nog nawerken. Sprekende over het
gevecht bij Zutfen, gaat H o oft voort (Boek XXIV) :
„Echter stond het gevecht hun dierst; alzoo Philip
Sidney aan een wonde daar gekreghen in zijn dije, ten
vijventwintighsten daaghe quam t' overlij den : een heer
van ontrent dertigh jaaren, heughlijk vernuft, dapper beleidt,
fraaye geleertheit, aardighe taal, zinlijke en minlijke zeeden.
Hij was gebooren uit een zuster des Graaven van L e i c e st e r zagh, bij de Koningin, zich in blaakende jonste en
in vaste hoope, derhalven, van ongemeine verheffing. En
zommighen sloeghen er geen twijfel aan, oft hij zoude, in
geval van langer leeven, naa 't meuken van den moedt
door tijdt en ervaarenis, zijnen oom, Wiens verstandt bij 't
zijne niet haalen kon, door zijne wijsheit en bescheidenheit
geschorst hebben." De schim van Ho oft vergeve ons den
glimlach bij die laatste woorden 't is of hij op de conduitelijst van Sidney aanteekent : „een veel-belovend jongmensch, als de Wilde jeugd maar eerst voorbij is !" Maar
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waarom dan de verdachtmaking die hij laat volgen alsof
misschien zijn eerzucht Loch bedenkelijk had kunnen worden ?
Hoor tegenover die woorden van Ho oft het getuigenis van Willem van Oranj e, den staatsman en den
menschenkenner bij uitnemendheid. Op den terugweg van
zijn tweede reis op het vasteland bracht Sidney ook een
bezoek aan Prins Willem te Delft, waarbij de politiek
van het oogenblik, de stemming van Engeland ten opzichte
van de Nederlanden, de houding van Frankrijk en de toestand der Protestanten in Duitschland besproken werden.
Koit daarna liet de Prins aan Koningin Elizabeth weten,
dat zij, naar zijne meening, in dien zes-en-twintigjarigen
jonkman een der grootste, een der wijste staatslieden bezat
die hij in Europa kende ; indien Hare Majesteit er slechts
de proef van wilde nemen, zou hij, de Prins, er zijn woord
op durven geven, dat de uitkomst verrassend zou zijn,
hetzij zijn jeugdige vriend met de verbondenen of met
de vijanden van Engeland te doen had.
Henri Taine 's Histoire de la Litterature Anglaise
is wel-bekend. Maar heeft men wel opgemerkt, dat de
bladzijden die hij aan Philip Sidney wijdt, een der
schoonste hoofdstukken van het geheele werk uitmaken ?
Hij begint met een kort overzicht in algemeene trekkers
van dit merkwaardig menschenleven, om ons iets van zijn
bewondering te doen gevoelen voor hem dien hij noemt
„un grand seigneur, un homme d'action, accompli en tout
genre de culture, dank vooral aan een voortreffelijke opvoeding in den geest der beste humanisten". Op reis bezoekt
hij geleerden en bespreekt met hen zijn lectuur van A r i st oteles en Plato; te Venetie en Padua legt hij zich
toe op astronomie en geometrie, zijn studie afwisselende
met gesprekken over kunst, als hij zich in gezelschap van
Tizia an of Paulo Veronese bevindt. Daarbij voert hij
een uitgebreide briefwisseling, waarbij niet het minst de
politieke vragen van den dag behandeld werden en hij
zich ernstig bezighoudt met den staat van zaken in eigen
vaderland, tegelijk met zijn geleerde vrienden de grootsche
plannen besprekende om Noord- en Midden-Europa te
O. E. X 5
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beveiligen voor de aanslagen van Spanje en het geheimzinnig stoken der Vaticaansche politiek. Whar hij komt,
overal neemt hij deel aan het nieuwe leven zijner omgeving,
scherpzinnig opmerker, nauwgezet waarnemer als hij is.
Hij geeft zijn indrukken weer, als hij gepeinsd heeft over
de Grieksche tragedie, over de Divina Commedia, over
Petrarca en de Sonnettisten naast Ariosto en zijn heldendicht, over den herderroman van S a n n a z a r o en M o ntemay or naast de gedichten van Ronsar d, en maakt
zich al reizende het Duitsch en het Nederlandsch eigen.
Bij dat alles blijft hij man van de wereld in den goeden
zin, gunsteling van Elizabeth en toch ontzag inboezemende,
ridderlijk in gezindheid en daden, in wapenhandel en als
miter den besten van zijn tijd gelijk of ze overtreffende.
Onder de hovelingen van zijn Souvereine zich met gemak
bewegende bespreekt hij met zijn vriend Drake tevens
allerlei plannen en avontuurlijke tochten naar de Nieuwe
Wereld met den stelligen wensch er zelf aan te kunnen
deelnemen. Kan men hem den schitterenden vertegenwoordiger der latere Renaissance in Engeland noemen, hij toont
het ook daarin dat hij in zich den onversaagden, zoo men
wil, den onstuimigen moed der Middeleeuwen en de humaniteitsbegrippen der moderne beschaving vereenigt. Die
beschaving had in adel- en ridderstand een nieuwen bodem
ter ontwikkeling gevonden, vandaar dat zij zich in hem
zoo bijzonder frisch en levendig voordoet. Want vergeten
wij niet er bij te voegen, dat inborst en karakter hier zeer
gunstig samenwerkten om die ontwikkeling tot zoo hoogen
bloei op te voeren. Zijn geestdrift, hoe hoog ook stijgend,
ging samen met eenige neiging tot die weemoedige stemming, welke behoefte heeft zich nu en dan of te zonderen
en zich te verliezen in gepeinzen en fantastische verwachtingen : hij was dichter in heel zijn geestelijk bestaan,
evengoed als hij het was in zijn verzen en bespiegelingen.
Daar moet een zekere betoovering van zijn geheele persoonlijkheid zijn uitgegaan, die zijn tijdgenooten., zijn yolk
en het nageslacht met zooveel liefde en bewondering heeft
kunnen. vervullen. Zoo zou hij thans voor ons staan. als
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een bijna legendarische verschijning, indien niet waiver
historische documenten, waartoe men ook zijn nagelaten
werken kan rekenen, ons een tastbaar beeld van een
schoone werkelijkheid te aanschouwen hadden gegeven.
Sir Philip Sidney is geboren te Penshurst in Kent,
den 29" Novr 1554. Zijn vader, Sir Henry, was Lord
President of Wales en later „Deputy of Ireland". De
rechtschapenheid van dezen staatsdienaar, het type van een
Engelsch „gentleman", is het best te bewijzen uit het feit,
dat hij zijn moeitevol ambt in Ierland heeft waargenomen
ten koste van zijn eigen middelen ; then hij het verliet was
zijn fortuin er niet op vooruit gegaan, wat niet van alle
gezagvoerders in het als wingewest beschouwde eiland
kan gezegd worden. Zijn moeder was de dochter van
J o h n, hertog van Northumberland. Toen haar oudste
zoon, onze Philip geboren werd, droeg zij nog het rouwkleed over haar vader, haar broeder en haar halve zuster
(Lady Jane Grey), die alien op het schavot het hoofd
verloren. Zij was de zuster van den ons bekenden Graaf
van Leicester. „Van zijn vader, zegt zijn biograaf, erfde
Philip den sterken arm, de wakkerheid van geest en het
scherpzinnig verstand, terwijl zijn moeder hem had begiftigd
met haar eigen vriendelijk gemoed en teederheid van hart."
De vader zorgde voor een voortreffelijke opvoeding, die
eindigde met een driejarig verblijf te Oxford, dat hij in
1571 verliet. Dat hij geen academischen graad behaalde
behoeft juist niet te bevreemden, daar in dien tijd jongelui
van adellijken huize meermalen aan de universiteit studeerden ow de academische opleiding zelf en niet met het
,doel om eenigen graad te verkrijgen. 1). De bewijzen zijn
echter voorhanden, dat hij zich met den meesten ijver op
de studie heeft toegelegd : „nor could his tutors pour in
so fast as he was ready to receive," zegt een tijdgenoot.
Van beteekenis is dit verblijf te Oxford voor hem geworden,
1) Ook bij ons gebeurde dat meermalen; Constan t ij n Huygens
bijv. studeerde te Leiden, maar promoveerde niet. Zie Prof. Dr. J. v. d.
Vliet in Oud-Holland, XIV, p. 129.
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om de trouwe vriendschap tusschen hem en zijn studiegenoot Ful k e Gr e v i 11 e, later Lord Br o o k e, een vriendschap, die eerst met den dood eindigde. G r e v ill e vergezelde hem op zijn tweede reis op het vasteland en heeft
ons het oudste levensbericht van Si d n e y nagelaten. Hij
heeft zijn vriend lang overleefd ; Coen hij in 1628 stierf,
gaf men hem een grafschrift, dat na zooveel jaren nog
getuigenis moest afleggen van de hooge waarde dier trouwe
vriendschap ; het luidde : „here lies F u 1 k e G r e v ill e,
Servant to Queen Elizabeth, Concillor to King James,
Friend to Sir P hilip Si d n e y". In Mei 1572 verkreeg
Si d n e y verlof van de Koningin „naar vreemde landen te
reizen". Zijn oom L e i c e s t er had zorg gedragen, dat hij
onder bijzondere bescherming van den buitengewonen
afgezant naar het Fransche hof kon afreizen; in diens‘
gevolg vertrok hij rechtstreeks naar Parijs, waar hij op
aanbeveling van zijn oom ontvangen werd door Sir
Francis W al sin gh a m, den „Resident Minister of the
Queen of England". Het verblijf bij die familie heeft
onget-wijfeld aangename herinneringen nagelaten, want hij
vond later in de dochter van den gezant een liefhebbende
echtgenoote. De reis heeft drie volle jaren geduurd; eerst
in Mei 1575 kwam Si d n e y in Engeland terug. Van zoo
groote beteekenis voor de vorming van zijn karakter, de
ontwikkeling van zijn denkbeelden, de vestiging van zijn
overtuiging op staatkundig gebied en de vermeerdering van
zijn kennis is deze reis geweest, dat wij er een oogenblik
bij moeten stilstaan.
K a r el IX was spoedig zoo ingenomen met Si d n e y,
dat hij hem onder zijn naaste gevolg opnam. De jeugdige
Engelschman werd dus op eens ingeleid te midden van al
den glans en de weelde van het schitterende Fransche hof.
C a t h a r in a d e M e d i c i die geheel Europa van zich deed
spreken, niet het minst in Engeland zelf de tongen in
beweging had gebracht, Hen d r ik van Navarre, de
oude admiraal de C o lign y, Henri de Guise, de Hertog
van Anjou, Philip Mornay du P1 e s si s (de welbekende
en eerbiedwaardige Hugenoot) maakten het hooge gezel--
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Schap uit, waaronder Sidne y verkeerde. Geen van het
doorluchtig gezelschap trok hem echter zoo aan als L o d ew ij k van Nass a u, „the brightest and boldest spirit of
his age" in de oogen. van Sidn e y. Deze beyond zich
toevallig ook te Parijs en nam met hem deel aan de hofvermaken, op het tennis- en tournooiveld, op de jacht of op
de tochten te paard, want beiden waren vereerders van de
// noble horsemanship". Het duurde niet lang, of de kennismaking leidde tot de meest vertrouwelijke vriendschap
tusschen beide wakkere jongelingen. L o dew ij k was zeker
de mindere van het tweetal wat begaafdheid en hoogere
geestontwikkeling aangaat, maar zij stemden volkomen
samen in hun geestdrift voor de zaak der nieuwe beweging
op religieus en politiek gebied, in ridderlijke deugden, in
doorzicht en flinkheid van karakter.
Een ontzettende gebeurtenis deed Sidney ontwaken
nit den droom van het afwisselende hofleven. Den 24en
Augustus 1572 ging onverwacht het moordgeschrei door de
straten van Parijs ; de Bloedbruiloft van den Bartholomeusnacht richtte haar afschuwelijke slachting aan onder de
Hugenoten. Graaf Lo d e w ij k ontsnapte aan den algemeenen moord evenals S i d n e y, die in de Engelsche ambassade een schuilplaats had gevonden. De indruk van het
tooneel der verschrikking op het gemoed van Si d n e y is
hem al zijn leven bijgebleven. Maar het gruwelfeit versterkte
hem tevens in zijn overtuiging en wees hem aldus de
richting aan, die hij in woord en daden van nu aan zonder
weifeling of vertraging had te volgen.
Spoedig na den moord verliet Sidney Parijs. Over
Straatsburg en Heidelberg ging hij naar Frankfort. Daar
ontmoette hij voor het eerst den man met wien hij tot
diens dood in voortdurende briefwisseling bleef en die een
zoo onuitwischbaren stempel op zijn gemoed en karakter
gedrukt heeft. Dat was Hub e r t L angue t, toenmaals 54
jaar oud, de beroemde Hugenoot en rechtsgeleerde, die
Bourgondie ontvlucht was en sedert in verschillende zendingen bij de Protestantsche vorsten. in Duitschland de
zaak der gewetensvrijheid gediend heeft. Hij was door zijn.
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vele reizen welbekend aan verschillende hoven in Europa
en overal geacht om zijn geleerdheid en rechtschapen.
karakter ; daarbij was hij een scherpzinnig opmerker en
menschenkenner, die goed rondgezien had ver buiten de
grenzen van de gewone reizigers in dien tijd. 14 toonde
vaak een man van buitengewonen moed te zijn tegenover
vorsten en staatslieden, alleen zou men kunnen zeggen,
dat hij niet van het metaal was, waarvan martelaren gesmeed
worden, zooals nit zijn raadgevingen aan zijn jongeren
vriend gestadig blijkt.
De omgang van Sidney met Languet eischt nog
eenige toelichting, te meer omdat wij daaraan dien belangrijken
bundel brieven danken, die zooveel licht geven over het
denken en drijven in de troebelen van die onrustige dagen.
Die verzamelde brieven zijn het eerst uitgegeven in 1646
door de Elzeviers te Leiden en later in het Engelsch
vertaald met de daaraan beantwoordende brieven van
Sidne y, voor zoover men die heeft kunnen ontdekken.
Zij werpen een fielder licht op het streven en het doel
waaraan beider onderhoud steeds gewijd was. De toestand
van Europa, de zaak der hervorming, het verzet tegen de
politiek van Spanje en van Rome waren de voornaamste
onderwerpen van hun samenkomsten, steeds voortgezet in
hun briefwisseling, wanneer zij gescheiden waren. Beiden
waren vervuld van den wensch al de Staten die de zaak
der hervorming en der gewetensvrijheid voorstonden te
vereenigen en tot onderlinge samenwerking aan te sporen,
de oneenigheid die de verschillende Protestantsche secten
vaak onderling tot heftigen strijd prikkelde op te lossen in
broederlijke eensgezindheid ter wille van het groote doel :
verzet tegen de staatkunde en dwang der beide machten
die Europa in onrust hielden en Wier praktijken volgens
hen op de vernietiging der beschaving moesten uitloopen.
De correspondentie wekt onze sympathie voor dit tweetal
edele gemoederen, een tweetal vol van jeugdig enthousiasme
aan de eene zij de en van de waardige wij sheid der ervaring
van meer gevorderden leeftijd aan den anderen kant, beiden
zich zooverre verheffende boven de hartstochten dier dagen.
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Met wat een innige belangstelling worden de gang van
zaken in de Nederlanden en het staatkundig beleid van
Willem van Or a nj e in die correspondentie gevolgd !
Nu eens heet het in een brief van Dec. 1573: „De zaak
van Oranje is niet zonder hoop, want heel Holland en
Zeeland stellen hun vertrouwen in hem en achten zijn
behoud de eenige waarborg voor hun toekomst de Staten
wenschen dat hij bij hen blijft en anderen naar zijn plan.nen den oorlog zullen voeren". Dan weder maakt L a ng u et melding van berichten omtrent den Prins en zijn
wedervaren, om bij iedere bemoedigende tijding zijn jeugdigen vriend op te beuren zoo bijv. het verslaan van de
Spaansche vloot onder Romero de Climes door Louis
Bois o t, waarop Middelburg in handen van den Prins
kwam. Het tweetal hield zich bijzonder goed op de hoogte,
waar ze ook heentrokken, hetzij te Weenen of to Venetie.
Met ernstige belangstelling wachtten beiden den uitslag of
van de pogingen van Lo dew ij k v an Nassau in 1574,
toen deze in vereeniging met zijn broeder Hendrik,
met Christoffel van de Paltz en keur van edelen
een inval in de Zuidelijke Nederlanden beraamd had.
Sidney's verwachtingen waren hoog gespannen en hij
hoopte er alles van ten voordeele van prins Will e m.
De brief dien Si d n e y kort na den noodlottigen afloop
aan L a n g u et schreef, getuigt dan ook van zijn bittere
droefheid, toen hem de tijding bereikt had van L o d ew ij k s dood op de Mookerheide. „Believe me, I am deeply
and sincerely distressed," zoo schreef hij onder andere,
terwijl hij tot schreiens toe bewogen is en zijn hart moot
uitstorten voor zijn vaderlijken vriend. Meer dan iemand
had hij den ridderlijken held en de geestdrift voor de zaak
der vrijheid in Lo dew ij k bewonderd. Onmiddellijk na de
droeve tijding heeft hij naar zijn oom den graaf van
L e i c ester geschreven om bij de Koningin aan to dringen
op krachtdadige hulp en de Spanjaarden te verhinderen
voordeel van de overwinning en L o dew ij k's nederlaag to
behalen. Heeds meermalen had hij zijn vurigen wensch to
kennen gegeven om persoonlijk to mogen deelnemen aan
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een troepenbezending naar de Nederlanden. Doorloopend
blijkt uit de correspondentie beider geestdrift voor den
Prins en de zaak der Vereenigde G-ewesten. Als Sidney
in Engeland terug is, schrijft hij Languet een merkwaardigen brief. „De Prins, zoo zegt hij, sprak veel over
u, then ik met Zijne Hoogheid een onderhoud had, zoodat
ik duidelijk bemerkte, hoe dierbaar gij hem 4t. Waarom
ik TI dit meedeel ? Eenvoudig om TT te overreden hem een
bezoek te brengen, als gij dit ten minste in veiligheid doen
kunt ; dan kunt ge vandaar ook tot ons overkomen. Gij
zult bij den Prins zijnde een vruchtbaren bodem vinden
om in de vorming van deze nieuwe republiek die beginselen
in praktijk te doen brengen, die gij gedurende uw heele
leven met zooveel ernst overpeinsd hebt. Ik hoop inderdaad
evenzeer binnen enkele weken over te komen, want ik
draag den Prins een eerbiedige genegenheid toe en ben in
een en ander van grooter dienst voor hem geweest dan
hij wellicht gewaar is geworden." Languet van zijn
kant doet in geestdrift voor Willem van Or anj e niet
onder. Over het aanwerven van nieuwe hulptroepen sprekende zegt hij : „Het is mijn stellige overtuiging, dat in
dezen oorlog tegen de Spanjaarden geen succes kan
verwacht worden, zoo men zich niet stipt houdt aan de
adviezen en plannen van prins Wille m". In een van
zijn laatste epistels nit Antwerpen schrijft hij aan Sidney:
„Thy brieven hebben La None en den Prins veel genoegen
gedaan ; beiden dankten mij inniglijk voor wat ik gedaan
heb om uwe genegenheid voor hen aan te wakkeren. Ik
twijfel er niet aan, of zij zullen u in hun brieven toonen,
hoe zij die genegenheid op prijs stellen. Ik kan niet
genoeg bewonderen de groote wijsheid van den Prins, en
tegelijk de groote bezadigdheid waarmee hij alle moeielijkheden het hoofd biedt en de lankmoedigheid waarmee hij
allerlei lasteringen draagt, die hij dikwijls nog wel met
vriendelijkheid terugbetaalt. Ik bid u, zijn groote deugden
naar waarde te schatten; laat u in het onderhouden van
vriendschap ook niet verkoelen, als tegenspoeden hem
treffen, want mijn vertrouwen dat eenmaal gelukkiger
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dagen voor hem zullen aanbreken, is ongeschokt". En een
weinig later schrijft hij : „Ik geloof niet, dat er onder alle
vorsten der christenheid een wijzer man is dan de Prins
van Or anj e". Velen willen ook dat de welbekende „Apologie" van den Prins, na de proscriptie door koning
P hilip s, opgesteld is door Langue t.
Wij hebben iets langer bij deze merkwaardige correspondentie verwijld om het licht te laten vallen op den
man, die bij Warnsveld voor de zaak der Nederlanders het
leven geofferd heeft.
Na een vrij lang verblijf te Weenen namen de beide
vrienden afscheid en vertrok Sidney naar Venetie. In die
dagen was de Lagunen-stad een uitnemende en gezochte
verblijfplaats voor vreemdelingen die, met het oog op hun
toekomst, een reis naar het buitenland ondernamen. Venetie
was eeuwenlang een soort van neutralen grond , de Republiek was er trotsch op personen van allerlei landaard en
overtuiging, geloovigen en „ketters", Joden en Turken,
hoofden van staatkundige partijen en zelfs ballingen van
naam, een veilig toevluchtsoord aan te bieden. Uit heel Italie
kwamen daar samen condottieri en staatslieden, die gedwongen waren voor kort of lang het actieve leven vaarwel te
zeggen. In fieren naijver had de Republiek er een zeker
welgevallen in om op die wijze andere Italiaansche steden
en republieken, maar vooral Rome, een ergernis te zijn,
wetende dat Naar roem buiten Italie er door stijgen zou.
Bovendien stonden kunst en wetenschap te Venetie in hoog
aanzien. Geen wonder dat S i d n e y, evenals later onze
H o oft, er betrekkelijk lang vertoefde. Vandaar dacht hij
naar Rome te vertrekken, maar nu treft ons de vaderlijke
Loon in Languet's brieven. Bevreesd voor de veiligheid
en het leven van den jonkman smeekte hij hem om de
reis naar Rome onder de toenmalige omstandigheden op
te geven. „lVlijn zeer waarde S i d n e y", schreef hij hem uit
Weenen, „Ik ben zoo bezorgd voor uw welzijn, omdat ik,
uw rang, uw denkwijze, uw gevoel voor wat recht en goed
is kennende, Rome niet de plaats acht voor een jonkman
van uwe geaardheid en uw karakter. Bovendien bedenk ik
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wat uw vaderland het recht heeft van u te wachten in de
toekomst, waarom het Gode behage uw leven te sparen."
En als Sidney hem mededeelt, dat hij den raad van
zijn ervaren vriend zal opvolgen, antwoordt Languet:
„Uw schrijven waarin gij mij vertelt, dat gij uw plan om
naar Rome of te reizen voor goed hebt opgegeven, heeft
mij van een drukkenden angst bevrijd. Ge weet dat ik u
dit eene offer gevraagd heb als het recht der vriendschap".
Van Venetie vertrok Sidney nu naar Padua, waar hij
aan de beroemde universiteit zijn studien met ernst voortzette en tevens aanraking zocht met mannen van naam op
het gebied van wetenschap en letteren, waartoe deze hoogeschool gunstige gelegenheid aanbood. Van de uitnoodiging
van Languet om gezamenlijk naar Krakau te reizen,
waar Hendrik van Anjou zijn_ luisterrijken intocht en
kroning als Koning van Polen zou doen, een plechtigheid
die een historische vermaardheid is geworden, is niets
gekomen. Daarentegen ontmoette hij den koning in Venetie,
toen H e n d r i k, die spoedig genoeg van Polen had, naar
Frankrijk terugreisde om Karel IX als koning op te
volgen. Dit had intusschen bij S i d n e y den lust opgewekt
om Loch een bezoek aan Polen te brengen. Hij verliet kort
na Anjou Venetie en reisde over Weenen er heen. Daar
moet hij hebben deelgenomen aan een gevecht tegen de
IVIoscovieten in ieder geval moet hij er herinneringen
hebben achtergelaten, want een jaar of wat later zou hem
de kroon van Polen worden aangeboden, wat alleen verhinderd werd, omdat de Koningin haar toestemming weigerde, „niet uit ijverzucht, maar uit vrees dit juweel van
haar regeering te verliezen". Opnieuw keerde Sidney in
Nov. 1574 naar Weenen terug. In het voorjaar van het
volgende jaar ging hij in het gevolg van den keizer en
in gezelschap van Languet naar Praag, waar hij getuige
was van de plechtige opening van den Boheemschen landdag. Daar nam hij voor goed afscheid van zijn vaderlijken
vriend en daar zijn verlof tot reizen verstreken was, aanvaardde hij over de Nederlanden den terugtocht naar Engeland,
waar hij in Mei 1575 voet aan wal zette na een afwezigheid
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van mina drie jaren, door hem zoo uitnemend besteed aan
studie, staatsaangelegenheden, menschenkennis en zelf-opvoeding. Hij verwijlde voorloopig met zijn oom den Graaf
van Leicester aan het hof, bracht een bezoek aan zijn
vader in Ierland en was tegenwoordig bij de vermaarde
ontvangst van de Koningin te Kenilworth. In dien tijd
viel ook het huwelijk van zijn zuster met den Graaf van
Pembroke: zij werd demoedervan William Herbert,
den W. H. dien men voor den edelman houdt aan wien.
de Shakespeare-sonnetten zijn opgedragen. De Gravin
had later geen gering aandeel in Sidney's „Arcadia".
Spoedig trad hij weder in het bedrijvige leven terug.
In Sept. 1576 werd hem door de Koningin opgedragen
Keizer Rudolf haar deelneming over te brengen bij
den dood van zijn vader. Die zending bleek later meer in
te houden dan een bloote formaliteit. Zijn geheime lastgeving was, volkomen op de hoogte te komen van de
toestanden in Duitschland, den Protestantschen vorsten.
van H. 1Viajesteits gezindheid blijk te geven en den moreelen
steun van hare regeering toe te zeggen. Zijn grondige
kennis van den stand van zaken aan het hof te Weenen,
de levendige belangstelling in den loop der gebeurtenissen
gedurende de eerste reis en daarbij zijn vertrouwelijke
vriendschap met Languet hadden hem in de meening van
de raadgevers der Koningin als den meest bevoegden
diplomaat aangewezen tot deze gewichtige zending, — hem,
den drie-en-twintigjarige ! Ingevolge van die geheime lastgeving hield hij zich ook eenigen tijd op aan het hof van
den Paltzgraaf, waar hij kennis maakte met prins Casimir,
die later in ons land aan den strijd deelnam. Op speciaal
bevel van Elizabeth nana Sidney den terugweg over de
Nederlanden, ten einde den Prins van Oranje te Delft
een vertrouwelijk bezoek te brengen. Hij verliet hem,
zooals hij te kennen gaf, met zoo mogelijk nog grooter
bewondering voor den Prins dan ooit te voren en met den
vnrigsten wensch eenmaal onder hem te dienen. Teruggekomen van deze gewichtige zending ontving hij de dankbetuiging van de Koningin en haar regeering voor de
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groote diensten haar en het land bewezen , in minzame
scherts noemde zij hem zelfs „haar Philip". Het was van
nu aan, dat Sidne y, zelfs op dien jeugdigen leeftijd, een
plaats had ingenomen onder de „leading men of Europe".
Het oordeel van den Prins over hem is reeds meegedeeld.
Maar hofg-u.nsten zijn veranderlijk als de winden. Wij
zijn hier beperkt in de ruimte en geven geen eigenlijke
biografie. Maar op enkele feiten in dit buitengewone
menschenleven moeten wij Loch de aandacht vestigen. Met
ridderlijke trouw diende Sidney zijn. Koningin , boven
personen ging hem echter de stem van zijn geweten en
het welzijn van zijn land, al zou er ook leans zijn, dat hij
er het hoofd door verliezen zou. Hij dorst voor die dagen
een heldendaad bestaan, waarvan men zelden een tweede
voorbeeld zal vinden. In 1580 waren er onderhandelingen
aangeknoopt over een huwelijk van Elizabeth met den
hertog van Anjou, den broeder van H e n d r i k III, die
vroeger dien titel had gedragen, en reeds waren zij zoover
gevorderd, dat de uitslag wel haast geen twijfel zou overlaten. Toen schreef Sidney zijn vermaarden Brief aan
Koningin Elizabet h. Hij wees er op, hoe het huwelijk
met den wispelturigen en ijdelen Franschen prins een ramp
zou zijn voor Engeland en voor de zaak der gewetensvrijheid in geheel Europa. In ernstige en vrijmoedige taal
tracht hij de Koningin to overreden het opgeworpen plan
beslist af to wijzen. De cordaatheid waarmede hij deze
taak geheel vrijwillig op zich nam en de wijsheid waarmede
hij ze uitvoerde stempelen deze daad tot de meest eervolle
van zijn leven. Wie onder de hovelingen zou er den moed
en de bekwaamheid toe gehad hebben ? De onderhandelingen
sprongen af, voor goed ! De tijden waren intusschen veranderd. Het was nog niet zoo heel lang geleden, dat zulk
een daad een hoofd zou geeischt hebben. Thans volgde
er een tijdelijke verwijdering van het hof.
Een herhaald verschijnsel in het leven van Engelsche
staatslieden — er is reeds meermalen op gewezen — is, dat
zij zich bij hun aftreden ontspanning verschaffen in dichterlijken arbeid. 't Is of ze door een arbeid zoo geheel ver-
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schillend van den zooeven onvrijwillig gestaakten, den geest
wat willen opfrisschen en nieuwe krachten willen opdoen
voor een aanstaand weder-optreden. G1 adstone trok zich
eenmaal terug en zette zich tot een vertaling van H o m er u s; d'I sraëli ging na zijn val romans schrijven. Sidney
trok zich op Penshurst in het landelijk leven terug en
schreef zijn Arcadia. Hij deed dit voor zijn zuster en gedeeltelijk zelfs met haar medewerking, vandaar de eigenlijke
titel: „The Countesse of Pembrokes Arcadia. Written by
Philip Sidney."
De titel wijst op een kunst-genre, zoozeer in discrediet
geraakt, dat velen bij het hooren er van aan een wanproduct zullen denken. Maar ook een eenmaal uitgesproken
oordeel kan een traditie worden, die men wel bezien evenmin
een onvoorwaardelijk crediet kan toekennen. Geen kunstgenre is na de ridderromans een tijdlang zulk een modeartikel geweest, in verschillende landen, als de Arcadia.
Sannaz a r o (1458-1530) had het voorbeeld gegeven. Zijn
herderroman was weldra populair in Europa, ook in Engeland. Sannazaro's roman schilderde de ideale liefde
tusschen herders en herderinnen to midden van de tooneelen
van een denkbeeldig, dichterlijk landschap. De groote
grieve tegen het kunstwerk, dat het aan bekrompen landyolk gevoelens en aandoeningen in den mond lei, die
eigenlijk onder hovelingen en in een omgeving van geraffineerde beschaving gewoon waren, was niet ongegrond. De
eerste navolging van beteekenis was die van den Portugees
Jorge de Montemayo r, die echter het gebrek aan
natuur en waarheid dadelijk gevoelde en aan het conventioneele Arcadianisme voorvallen en schilderingen uit het
werkelijk leven toevoegde. Sidney's Arcadia staat veel
hooger boven die van genoemde auteurs. Hij vereenigde
beide elementen en verbond daarmede onderscheiden romantische verhalen, die hij kunstig samenweefde met de zoogenaamde landelijke tooneelen van eenvoud en vrijage, waardoor hij bij meer verscheidenheid ook meer getrouw aan de
-natuur bleef. Zijn boek, zegt T a i n e, bevat de stof voor
wel drie of vier romans. In de afwisseling van lyrische
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gedeelten tusschen het proza volgt hij het voorbeeld van
S ann az a r o. Maar er is nog iets op te merken. Het later
zoo gesmade kunst-genre paste volkomen in het kader der
Renaissance. Sidn e y kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor al de dwaasheden van gezochtheid en weee
zoetsappigheid, die de vele navolgers weldra ongenietbaar
zouden maken. De nieuwe wereld- en levensbeschouwing
sloeg een heel anderen blik op de natuur dan de vroegere.
De aarde was gaandeweg ontzondigd, om het zoo eens te
noemen men zag haar niet meer aan als onderworpen aan
den vloek over haar in de meer ascetische stemming uitgesproken. Reeds bij Dant e en Pe t r a r c a zien wij een
ontwaakte liefde voor de natuur en ontvankelijkheid voor
hare schoonheden. Vandaar in de Renaissance ook als
gevolg die liefde voor het landleven. Oog en hart waren
geopend voor een nieuwe wereld, niet nieuw in zich zelf,
maar voor den toeschouwer, want die was het eigenlijk
Welke een geheele verjeugdiging ondergaan had. In zulk
een oogenblik van ontwaken moest de landelijke roman
opgang waken. In de tweede plaats was de opvatting der
liefde tusschen beide geslachten een onderwerp van voortdurende overpeinzing en philosofische bespiegeling geworden.
De geheele literatuur der Renaissance is er vol van. Daar
is reeds heel wat over geschreven er kan hier slechts
terloops op gewezen worden. Genoeg om to doen zien, dat
een kunst-genre welkom moest zijn, dat ruimte overliet
aan een ietwat sentimenteele schildering van een ideale
liefde, een reine hartstocht die samen kon gaan met
gewaande onschuld en een onbedorven natuurstaat waaraan
alle begrip van zonde vreemd was, al was het dan ook in
een wereld en omgeving, die de verbeelding zich zelve
schiep.
Men heeft meermalen verband willen zien tusschen
Si d n e y's „Arcadia" en Lily's EuplauIsme. Bit is ten
.eenemale onjuist. De literarisehe affectatie die het hoofdkennaerk is van het EuphuIsme, heeft niets nit te staan.
met Sidney's werk. Wel is er een andere eigenaardigheid in te ontdekken. Sir Philip Sidn e y schreef in.
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zijn landelijke afzondering zijn. boek om zijn zuster pleizier
te doen, de Countess of Pembroke, en zij was heel Naar
leven het middelpunt van een literarische coterie. Dit is
duidelijk onder de lezing te merken. Het werk werd bij
gedeelten geschreven, die samen besproken werden en dan
van hand tot hand gingen. Zoo kreeg het wel eenigszins
het karakter van coterie-werk. Overigens is de titel „Arcadia"
in later tijd niet bevorderlijk geweest aan een zuivere
beoordeeling, als wij reeds opmerkten. Sidney's boek is
veel meer te vergelijken met een „Libro de Caballerias".
Daar is ongetwijfeld een pastoraal bestanddeel in van begin
tot einde, maar de inhoud is zeer afwisselend van chevallereske daden, van uitdagingen en gevechten, van strijd
tusschen kampioenen, van liefdesverhalen tusschen cavaliers
en jonkvrouwen, van ontvoeringen, van bevrijding der
weerlooze „damsels" en eindelijk van ontmoetingen tusschen
woeste en zwervende benden en strijdlustige, dappere ridders.
Dat geeft het boek van Sidney een groote bekoring boven
zoovele Arcadia's van later. Hij bezit het geheim van den
verteller die fictieve verhalen voordraagt ; hij weet de
aandacht van den lezer te boeien, die steeds verlangend
vraagt : wat zal er nn volgen. Vooral zal men dan ook in
Sidney's „Arcadia" als kunstwerk bewonderen de groote
gave van verbeelding. Bovendien bevat het fragmenten,
die men zou willen overnemen, als er hier de plaats voor
was. Men kan bijv. wij zen op de bladzijde vooraan in het
tweede Boek, waarin de schrijver ons „het paard en zijn
berijder" voor het oog toovert , op een andere weder de
schildering van de jacht en het jachtgezelschap. Doorloopend treffen ons ook de rijkdom van gedachten en beelden,
de overvloed van geestige en verrassende opmerkingen,
„vol pit en merg", zou Ho oft zeggen, dan weder de
puntige aphorismen in zinrijken vorm uitgedrukt, terwijl
het zeker niet ontbreekt aan zielkundige analyse en scherpe
omlijning van karakters. Men heeft de gedachten en
vernuftige invallen maar voor het grijpen. Van een troep
gewapende lieden heet het : „daar stonden ze als een
legertje .dat alles aandurft, zou men denken, maar chit
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door gebrek aan oefening in tijd van vrede verwend, weer
blijk gaf van goeden wil dan van geschiktheid om iets
van belang uit te voeren". En verder : „een volksleider
die zijn kracht zoekt in de blinde menigte, wordt zelf het
werktuig van een veelhoofdige tirannie onder de leas van
vrijheid". Tot een wat overmoedig meisje klinkt de vermaning : „weet wel, de deugd zelf is geen voldoende wapenrusting tegen de macht der liefde". Een weinig verder
verhaalt er een van „prinses Helena wie de Faam zoo
gewillig was te huldigen, dat zij de monden van alle lieden
opriep om in te stemmen met den klank van haar trompet".
Van Bacchus sprekende zegt er een : „De mythe vertelt,
dat Bacchus gewonnen werd in een donderbui ; dat is de
reden dat hij altijd zoo geneigd is tot rumoer en luidruchtige opgewondenheid". Tot een bedeesden minnaar
zegt een vriendin, die beweert uit ervaring te spreken :
,5 Uw bedruktheid doet mij hartelijk lachen. Wat zijn die
jongelui Loch dom ! „Neen" is geen negatief in een meisjesmond. Geloof mij, een vrouw die over vrouwen spreekt :
de bescheidenheid van een minnaar wordt veel meer geprezen
dan gewenscht. Of wel, indien wij vrouwen van die deugd
houden, dan plagen wij haar om ze op de vlucht te jagen.
Iedere deugd handelt naar plaats en tijd : als je een soldaat
beveelt op te marcheeren aan de spits van den troep en
hij nit pure bescheidenheid andere soldaten laat voorgaan,
zou je dan die bescheidenheid prijzen ? Welnu, bedenk
dan dat de liefde de generaal is die je beveelt". Een
wakker jonkman zegt tot P y r o c 1 e a, zijn nieuwsgierige geliefde : „Leven van mijn wenschen, wat het mijne is, zelfs
mijn heele ziel, is ook het uwe ; maar het geheim van mijn
vriend is niet het mijne waarover ik beschikken kan". Mooi
is ook het woord van een ridder die ergens aan het hof
optreedt : „Wat is hooger plicht van de wijsheid dan te
onderscheiden wat waard is geliefd te worden.; wat is meer
betamelijk voor de rechtschapenheid dan dit uitverkorene
ook inderdaad lief te hebben ; wat meer in overeenstemming
met grootheid van ziel dan standvastig te zijn in die liefde".
En eindelijk nog een paar staaltjes van die „forte expression"
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waar ook Taine op wijst. Een teleurgestelde roept uit :
', Maar al te dikwijls dreigen de tranen die ik in mijn oogen
terugdring, zich te verzamelen om mijn arm hart te verdrinken". Geheel in den geest van dien tijd, want ook
bij Shakespeare zijn dergelijke hartstochtelijke gemoedsklanken lang niet zeldzaam. De minnaar van Pamela
spreekt zijn brief aan haar aldus toe : „O gezegend blad,
dat de hand zal kussen, waar de natuur alle heil aan
toevertrouwd heeft, verwaardig u de teedere woorden over
te brengen van een wanhopige ! Aarzel niet haar onder de
betooverende oogen te komen, omdat gij den naam van haar
dienaar draagt. Want niet zoodra zal die goddelijke hand
u aanraken, of uw onwaarde zal veranderen in iets van
onschatbaren prijs. Daarom, draag den roues onbedeesd
tot haar, sombere inkt, want terwijl zij den blik op u
slaat, zal uw zwart stralen van helderen glans. Spreek
luide tot haar in mijn klacht, want terwijl zij u leest,
zullen uw snikken overgaan in de liefelijkste muziek !" Men
spotte niet bij dergelijke ontboezemingen bij Sidney of
een S h a k e s p e a r e. Zij zijn eigen aan dat energieke ras
der zestiende eeuw, dat behoefte heeft aan expressieve
woorden, zooals het hunkert naar daden waar twee eeuwen
de erfgenamen van zullen zijn. Met het oog daarop zegt
T a i n e nog : „S i d n e y 's Arcadia is niet zoozeer een monument dan wel een gedenkwaardig document : het spreekt
van een geslacht dat ook een Drake en Raleigh voortbracht".
Een wezenlijk monument op letterkundig gebied werd
ons door Sidney nagelaten in het belangrijk geschrift
dat kort daarna geschreven moet zijn, wij bedoelen : de
Apologie for Poetrie, herdrukt onder den later doorloopend
gebruikten titel : „Defense of Poesie", De Poezie verdedigd.
Waarschijnlijk hebben wij het te stellen omstreeks 1583.
Het openbaart een belangrijke wij ziging in Sidney's stijl,
een stijl thans meer gematigd, krachtiger, meer gedegen ,
hij heeft in dit merkwaardig geschrift getracht die soberheid en waardigheid van dictie zich eigen te maken, waarin
zich een meer mannelijke rijpheid afspiegelt. Dit alleen is
16
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reeds genoeg eenige tijdruimte te stellen tusschen den herderroman en de „Defense". Het stille geluk van de eerste maanden volgende op zijn huwelijk kan bijzonder gunstig geweest
zijn voor dit doorwrocht traktaat, een klassiek geworden
vertoog nit het proza der I 6€3 ',;eeuw. In de „Defense of Poesie"
staat voor het eerst een schrijver van den nieuweren tijd
op, die met nadruk wijst op de roeping die een waarachtig
dichter te vervullen heeft. Dante had reeds in de Middeleeuwen een niet onduidelijke toespeling daarop gemaakt,
althans genoeg reeds om te bewijzen, hoe heilig hem die
roeping persoonlijk was. Sidney heeft de nieuwe beschaving ingewijd met een ernstig en gloedvol essay om zijn_
tijdgenooten in te leiden in het rijk der schoonheid, wijzende
op den scheppenden dichter, die op dat gebied der menschheid van dienst en volgenden geslachten ten zegen kan
zijn. Die edele opvatting zijner innige overtuiging werd
gesteund niet alleen door eigen dichterlijken aanleg, maar
ook door zijn ongemeene kennis van de oude letteren en
die zijner dagen, vooral natuurlijk die van Italie. Daarbij
is niet te miskennen de invloed van den philosoof Gi o rdano Bruno, die van 1583-1585 in Engeland verblijf
hield, en opgenomen werd in den kring van Sidney en
zijn meest vertrouwde vrienden. Hij droeg Sidney zijn
dialoog Gli Eroici Furore op en roemt in die opdracht het
karakter van den „doorluchtigen ridder, Wiens geest van
nature gloeide voor al wat heroisch is". In de taal van
Bruno wijst dat „heroisch" niet alleen op persoonlijken
moed, maar op alles wat den man verheft door zijn vurige
liefde voor waarheid en recht. Bruno's invloed is zeker
merkbaar in den geleidelijken gang, in den helderen betoogtrant en den beslisten Loon van redeneering in S i dney's traktaat. Een analyse er van zou pier te veel plaats
innemen evenals een vergelijking met Shelley's vertoog
onder denzelfden titel verschenen. Vooral het gedeelte van
Sidney's werk over de verhouding van „creative Poetry"
tot Philosophie en Historie is zeer belangrijk. Volgens
hem (en Shelley valt hem daarin bij) is de meerdere
beteekenis van de Poezie in het geestelijk Leven der vol.-
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keren daarin te vinden, dat zij meer dan eenige andere
kunst, meer ook dan wijsbegeerte en historie opbouwend
en veredelend op het gemoed van het yolk werkt, en dat
zoowel met betrekking tot haar voorrang naar den tijd
als naar de mate van haar overwegend vermogen. De
waarheid daarvan is in het oogvallend, zegt hij, als wij
opmerken, hoe historie en wijsbegeerte ieder bij haar eerste
verschijnen jets van haar voorgangster en wegbereidster
in zich draagt, zich van haar niet kan losmaken. S id n e y
heeft daarbij meer het oog op het ethisch vermogen der
„creative poetry" en Shelley denkt weer aan haar invloed op den raaatschappelijken toestand der volkeren.
Zoodra de groote dichters, zegt de laatste, het bew-ustzijn
der volkeren opwekken en verlevendigen, verandert ook
het voorkomen en het wezen der maatschappij. Wederom
stemmen beiden daarin samen, dat de Poezie allereerst de
wereld en de nat-uur in al haar rijkdom aan het oog der
menschheid geopenbaard heeft. De dichter, waartoe ook
de schilder gerekend moet worden, voelt zich bewogen bij
den aanblik van een stukje gronds vaak niet grooter dan
een honderd schreden, maar van een geheimzinnige intimiteit , voelt zijn geest vaardig worden bij het jubelend opstijgen van den leeuwerik, voelt zijn ziel in beroering
gebracht bij de waarneming van een enkel moment in het
leven van een mensch, en in die gemoedsstemming, in die
ontroering geeft hij uitdrukking aan hetgeen hij gevoelt en
aan de tonen die in hem opklinken. Terwijl hij dat doet,
neemt hij het zichtbare buiten hem opnieuw waar in zijn
binnenste. Hij ziet dus de dingen tweemaal. Nu geeft hij
geen andere, geen nieuwe, geen niet-bestaande wereld te
-aanschouwen, maar dezelfde die er reeds was, doch de
vatbare toeschouwer ziet haar nu eerst volkomen juist door
middel van de schepping des dichters. Nog een andere
bijzonderheid treft ons bij beiden. Sidney en Shelley
hadden beiden een diepe bewondering voor de Hebreeuwsche
poezie. Voor de heerlijke hymnen onder de Psalmen (waarvan er meer dan veertig door Sidney vertaald zijn), voor de
gloeiende poezie van het Hooglied, de verheven vlucht,
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den eerbiedwekkenden ernst der Profeten, voor den naieven
toon der parabelen hadden beiden essayisten een ontvankelijk
gemoed. Hun geest was doortrokken van een Palestijnsche
bloemengeur en balsemlucht.
Sidney's doel met de „Defense of Poesie" is in de
eerste plaats geweest de edelen en ridders van zijn omgeving op te wekken tot liefde voor kunst en wetenschap
en al wat tot een hoogere beschaving van den geest
leiden kan. Een van zijn aphorismen is : geen kunst, geen
belangstelling in de uitingen van den geest zonder studie,
zonder die ontwikkeling Welke in de wetenschap haar
oorsprong heeft. Daardoor zoowel als door eigen voorbeeld
heeft Sidney onder zijn omgeving, onder de hofkringen
en onder den adel in Engeland een hoogst gunstigen
invloed uitgeoefend. Eigen aandrift, zijn omgang met
L anguet en wat hij in Italie gezien had, dat alles had
zijn ijveren daarvoor aangewakkerd. Heldenmoed, wapenhandel en horsemanship, hoog te waardeeren eigenschappen
van den adel, zooals hij in zijn eigen persoon zoo schitterend bewees, waren niet voldoende om vorst en vaderland
te dienen , hooger standpunt moest bereikt worden in veredeling van den geest door kunst, kennis en wijsbegeerte.
Door Sidney sprak aldus in Engeland de Renaissance in
haar edelste verschijning.
Niet geheel zonder aanleiding had Sidney zich tot
schrijven genet van dit merkwaardig traktaat. Een tot
puriteinsche gevoelens „bekeerde" tooneelspeler had een
geschrift uitgegeven : „the School of abuse", waarin deze
ijveraar zonder verstand te velde trok tegen alle voortbrengselen van kunst; spoedig daarop gevolgd door zijn
„Apology of the School of Abuse" (1579). Sidney's vertoog was wel geen rechtstreeksche wederlegging van beide
geschriften, maar uit den titel van zijn beschouwing blijkt
toch dat hij er het oog op had. In plaats van een onvruchtbare polemiek echter, voelde hij zich opgewekt een
waardige behandeling van het onderwerp in zijn geheel te
geven, gebaseerd op een grondig, ongepassioneerd betoog
in verband met de beginselen die er mee gemoeid waren.
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Met groote liefde schreef hij zijn pleidooi, met ruimen blik
het veld overziende, waarop hij zich zoo gaarne bewoog.
Natuurlijk zijn er in zijn „Defense" uitspraken en
beschouwingen, die men thans niet meer zou onderschrijven.
Men bedenke evenwel, dat de „Defense" geschreven werd
nog v66r een enkel stuk van Marlowe of Shakespeare
bestond, nog v66r zelfs Sp ens e r' s Fairie Queene was
begonnen. Het geheel blijft echter nit het oogpunt van
de geschiedenis der kunst-critiek een belangwekkend geschrift dat zijn uitwerking niet gemist heeft. Si d n e y
moet om zijn „Defense of Poesie" als Engelands eerste,
dat is vroegste, aestheticus beschouwd worden. „Il combat pour elle (la poesie) comme un chevalier pour sa dame,
et voyez de quel style h4roique et magnifique." Naast
dit woord van T a i n e kennen wij hem den lof van E dm on d Go s se toe, als hij zegt : „Sir Philip Sidney — the
charming Paladin of the Art".
Wij komen nu weer tot Si d n ey's leven terug om
melding te maken van een gebeurtenis, die verband houdt
met een ander deel van zijn dichterlijken arbeid en wel
zijn Astrophel en Stella.
Bij een tijdelijk verblijf van het hof op Chartley Castle,
het landgoed van den Graaf van Essex, ontmoette Sidney
voor het eerst diens dochter Penelope D e v ere u x.
Later in Londen zagen zij elkander voortdurend en zoo
ontstond er een innige genegenheid tusschen beiden, zonder
tot een officieele verloving te komen. De Graaf van Essex
had gaarne een huwelijk van zijn dochter met Si dn e y
zien tot stand komen, met den „famous and worthy gentleman, so wise, virtuous and godly", zooals hij verklaarde.
Maar de Graaf stierf en zijn weduwe hertrouwde in het
geheim met den Graaf van Leicester, waardoor het uitzicht
van Si dne y om diens universeele erfgenaam te worden zoo
goed als te niet ging. De Si d n e y's zelf waren niet zoo
begunstigd door de fortuin. Waarschijnlijk was dit de beweegreden van Pen el ope's voogd om haar plotseling
tot een huwelijk te dwingen met Lord Ri c h, een man
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haar ten eenemale onwaardig, een verbintenis beslist tegen
den zin van de jonkvrouw. Het huwelijk was ongelukkig,
zooals te wachten was. Toen ontvlamde op eens de hartstocht in het gemoed van Si d n e y. Een liefde die tot
heden in zijn hart gesluimerd had en wellicht nog niet
tot voile bewustzijn was gekomen, ontwaakte in al haar
jeugdige, onstuimige kracht. En wat erger voor hem was:
hij ontdekte dat Penelope ook hem vurig liefhad. Maar
het was te laat ! Daarbij kwam voor Sidney nog het
zelfverwijt, dat hij niet vroeger tegenover de geliefde tot
een besliste verklaring was gekomen, waardoor het plan
van den voogd wellicht ware verijdeld geworden.
Hier zijn al de gegevens bijeen om een zoo hooggevoelend en dichterlijk hart als dat van Sidney tot een
wanhopigen toestand op te voeren, die alleen berusting
bevrediging vindt in de verheffing van de geliefde tot een
boven-menschelijke verschijning, tot een ideaal dat niet te
bereiken is. De geliefde houdt op enkel een jonkvrouw,
hoe beminnelijk ook, in uiterlijke gedaante te zijn, zij wordt
het voorwerp van bijna religieuse vereering. Eerst als het
lieftallige Florentijnsche meisje Bice gestorven is, wordt
zij de Beatrice van Dante's Paradijs. Penelope, onmeedoogend geketend aan een onwaardige, is van nu aan
de Stella van Sidney, de Ster aan zijn dichterlijken hemel.
De naam van Stella wordt historisch : S w i ft vereerde
zijn Hester met dien naam, onze Constant ij n Huygens
zijn Susanna van Baerle.
De eerste editie van „Astrophel en Stella", reeds wijd
verspreid in handschrift, verscheen in 1591, na 's dichters
dood. De Countess of Pembroke gaf verlof den bundel
uit te geven in een band met den door haar hand zelf
gecorrigeerden tekst van de „Arcadia". De vraag blijft
echter of Sidney zelf ooit verlof tot de uitgave zou gegeven hebben. De geheele bundel bestaat uit 110 Sonnetten,
afgewisseld pier en daar met lyrische gedichten en „Songs".
Het bewustzijn spreekt er uit van een onherroepelijke
scheiding der twee die elkander zoo lief hadden. 't Is een
doorloopend zich. verliezen in de hartstochtelijke maar
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pijnlijke gevoelens van teleurgestelde liefde, de onuitputtelijke bron voor dergelijke poetische aandoeningen, bespiegelingen en verrukkingen. Met eerbied en bewondering zien
wij, luisterende naar hun hartsgeheimen, op de houding
van het tweetal. P enelope van haar kant, ofschoon
deelende in de gevoelens van haar dichter, blijft tot het
einde standvastig in haar besluit iedere ongeoorloofde
tegemoetkoming te weigeren. Juist dat wekt de deelneming
van den lezer nog na jaren en eeuwen. Men bedenke dat
het hofleven van dien tijd niet vreemd was aan bedenkelijker verhoudingen. Hier was het een conflict tusschen
eer en liefde, tusschen hart en geweten. S t ell a' s verhouding wordt haar ten slotte te zwaar om te dragen ; zij
heeft hem lief, zij heeft hem zelfs haar liefde beleden.
„Alas, I found that she with me did smart ;
I saw that tears did in har eyes appear",

roept Astrophel uit, maar tot elken prijs, ter wille van
eer en plicht, ter wille van hem zelf moet zij zich onttrekken aan de betoovering die haar omvangen heeft. Voor
Sidney is het een lange weg van ontroering en opstand,
eene werkelijke via dolorosa. Maar de overwinning is toch
ten slotte aan mannenmoed en geweten. Sidney heeft
aan zijn ridderlijk eergevoel gehoorzaamd. Toen hij bemerkte, dat hun wederzijdsche verhouding aan het hof in
opspraak kwam, nam hij het heldhaftig besluit te berusten
in het noodlot en in een fraai sonnet neemt hij afscheid
van een liefde, die beider gemoed zoolang in ontroering
had gebracht. Nog kort te voren klonk het Stella toe :
„In u, mijn eenig licht, blinkt mij de hoogste vreugde toe.
Maar zoodra de gedachte aan u mij in verrukking brengt
en mijn ziel tot u als de vogel tot haar nest vliegt, komt
de wanhoop mijn vleugels kortwieken en omhult mij in het
donker van den nacht". Kort daarna verheft hij zich en
in het gevoel van een heilige overwinning klinkt het woord
uit zijn. gemoed : „Vaarwel dan, o Liefde, die mij aan het
vergankelijke gebonden houdt ! En gij, mijn geest, hef u
op tot een hoogere wereld. Doof uw gloed, buig u onder
het juk dat u de vrijheid teruggeeft. Dan breken de
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wolken en het licht rijst dat verblindend schittert en ons
tegelijk den blik verheldert. Dat licht zij mijn gids. Vaarwel dan, o wereld ! Een Eeuwige Liefde zal het leven
mijner ziel onderhouden !"
Nog v66r de mysterieuse S h a k e s p e a r e-sonnetten
verschenen (1609), is de cyclus van Sidne y-S tella de
belangrijkste als zoodanig in de Engelsche letterkunde, en
wel vooral omdat wij bij de eerste voor een tot heden onopgelost raadsel staan, terwijl wij in den Astrophel-Stellabundel de personen kennen tusschen wie de sonnetten
gewisseld zijn wij hebben pier een concreet geval. En al
wezen wij, dat ze aan een gehuwde vrouw gericht zijn,
hun „purity of tone and philosophical elevation of thought"
verheft ze ver boven het gewone peil van banale liefdeklachten. In het jaar van verschijnen. kwamen er drie uitgaven. Er is een zekere opeenvolging en ontwikkeling van
gemoedstoestand in dezen cyclus waar te nemen. De eerste
sonnetten vormen een soort van exordium, dat de persoonlijke aantrekkelijkheden van geest en -uiterlijk der geliefde
verheft en als de bron van inspiratie aanwijst. Dan ontdekt men een overgang van vereering gevolgd door de
klanken van hoop en enthousiasme, tot de smart van
teleurstelling en wanhoop, om te eindigen in de tonen
van overwinning en berusting, van verheffing tot nieuwen
levensmoed. Natu-urlijk ontbreekt hierbij niet de Platonische opvatting van liefde en schoonheid, die wel het meest
herinnert aan de sonnetten van Michel An ge 1 o aan
Vittoria Colonn a. Hier en daar geeft dan een motief
aan het werkelijk leven ontleend den dichter den stof voor
lyrische strofen, die de monologen in den sonnetvorm
afwisselen. Doorloopend houdt echter deze cyclus ons geboeid
onder den indruk dat hij, bij al de schijnbaar overdreven
beelden en de neiging tot symbolisme, de openbaring is
van een hopelooze liefde tusschen twee rijkbegaafde zielen.
Het hart van den dichter is daarbij te zeer overladen van
het gevoel dat zijn geheele wezen in beroering brengt om
zich te behelpen met de gewone wijze van uitdrukking.
Charles Lam b, de gemoedelijke maar fijngevoelige
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essayist, trof het rechte woord, toen hij met het oog op
Milton 's oordeel over de Sidneiaansche liefde-poezie uitriep : „Ik ben er zeker van, dat Milton nooit zoo heeft
liefgehad als Sidne y". Den sleutel tot de hartsgeheimen
van den dichter vinden wij aan het slot van het eerste
sonnet, waar de laatste regel eindigt met de treffende zelfvermaning :
„Look in thy heart and write !"

En is die poezie werkelijk zoo vreemd, zoo bizarre,
als enkelen in bloed-arme tijden wel meenden ? vraagt Taine
ten opzichte van Sidney. Hij behoorde tot een eeuw,
die mannen voortbracht zoo geheel anders dan wij. „La
race qui est germanique prefere la forte impression a la
belle expression", zoo gaat Taine voort. „L'energie sauvage de Page precedent subsiste intacte, et c' est pour
cela que la poesie trouve dans ces Ames vierges une prise
si forte , les moissons humaines ne sont jatnais si belles que
lorsque la culture ouvre un sol neuf. Passionne de plus,
melancolique et solitaire, it est tourne naturellement vers
la reverie noble et ardente, et it est si bien poke qu' it
l' est en dehors de ses vers . . . . Un sourire de sa mattresse, une boucle que le vent souleve, un geste, sont des
evenements. Il la peint dans toutes les attitudes , it ne peut
se rassasier de la voir. Il parle aux oiseaux, aux plantes,
a toute la nature. Il apporte le monde entier aux pieds
de Stella".
Ten slotte vergunne men mij nog een paar aanhalingen
tot kenschetsing van deze liefdestragedie. In een tournooispel is Sidney overwinnaar geweest. Waaraan heeft
hij die victorie toe to schrijven ? „Mij is de overwinning",
roept hij uit. „Mijn paard, mijn hand, mijn lans werden
zoo wakker beheerd, dat mij de prijs werd toegekend,
beiden naar het oordeel van Engelsche oogen als naar dat
van hen die gezonden waren door that sweet enemy France.
Ruiters schreven de overwinning toe aan mijn bedrevenheid
in de edele rijkunst, stadsvolk aan mijn. sterken arm, een
fijner oordeel roemt de kunstgrepen door oefening verkregen, en sommige fortuinlijke gasten beweren dat louter
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toeval de kans beslist heeft
dat het mij van beide zij
de afkomst van hen die
zoodat de natuur in mij ee
lijk schieten alien het do
dat Stella het oog op mi
gelaat bestraalde den we
voerde !"
Een niet minder fraai
de aanroeping van den slat
„Come, sleep ! o sleep;
The balm of woe !"

„Onthoud mij", zoo ga
het verkwikkend rustbed, ee
blind voor alle licht, een
hoofd dat rust vraagt, ont:
o slaap, maar levendiger
droomen van Stella 's lief
Enkele malen denkt
oogenblik dat hij heeft 1
Penelope to verklaren :
Thad I had been me

Of ook :
„I loved, but straight

Toch kan hij niet go
verhouding ongeoorloofd is,
ren. „Indien dat zonde iE
gesteund als het wordt do
rechtheid in Baden , indielooze harten afkeer wekt vl
gevoelens, dan is liefde zo
blijven !"
Onwillekeurig komen (
de aandoenlijke woorden lq„Had we never
Had we never 1
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Never met and never parted,
We had ne'er been broken-hearted !"

Voor wij van Sidney's poezie afscheid nemen, nog
een enkel woord over de plaats die hem in de geschiedenis
der Engelsche letteren is aan te wijzen. Naast Spenser
staat hij aan de opening van de groote poetische literatuur
van het Elizabeth-tijdperk. Vandaar de belangstelling die
hij en de Fairie Queene sedert een halve eeuw opnieuw
hebben gaande gemaakt. Na Milton wordt Sidney langzamerhand vergeten, totdat William Cowper weer de
aandacht op hem vestigt als „the Warbler of poetic prose."
En sedert Charles Lamb zijn essay over Sidney's sonnetten had geschreven, was de dichter voor het nageslacht
als herleefd. Zijn. gedichten hebben een volkomenheid van
vorm, een rijkdom van taal en gedachten, die geheel nieuw
waren in zijn dagen. Ook op het proza der volgende periode
heeft hij een grooten invloed gehad. Somtijds geeft hij aan
het sonnet een bijzonderen vorm ; het zoogenaamde S h a k espear e-sonnet heeft hij het eerst ingeleid, in zooverre hij
de drie quatrains in de decasyllables met een couplet laat
eindigen. ilij is bovendien de voorbereider van het lyrische
lied, „the English song", dat in de volgende glans-periode
aan de Engelsche poezie zoo'n bijzonder karakter geeft.
Het ontstond uit een algemeen opluiken van het gevoel,
uit de opgewektheid die de nieuwe beschaving meebracht,
uit het ontwaken van de geestdrift voor daden die het hart
van het yolk deden ontvlammen, uit de in Italie herleefde
levenslust, die zich weldra aan alle volkeren meedeelde.
Hetzelfde zien wij wat later in onze eigen letteren. Naast
andere Italiaansche strofen-vormen had Sidney ook het
allereerst de terzinen in het Engelsch bekend gemaakt, voor
zoover het karakter der taal dit toeliet, terwij1 hij ook een
poging deed om oude klassieke metra inheemsch te waken,
Welke poging echter in Engeland verder weinig navolging
heeft gevonden. Vermelden wij nog ten slotte, dat een
zijner Engelsche „Songs" de aanwijzing heeft : „Unto the
tune of Wilhelmus of Nassau", waaruit misschien de gevolgtrekking gemaakt mag worden, dat bedoelde melodie oor-
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spronkelijk en geen navolging van een Fransche geweest
is , anders toch zou Sid n e y, die zoo vertrouwd was met
het Fransche lied, de alleroudste hebben genoemd.
Nog maar weinige jaren van dit merkwaardig menschenleven resten ons. Na het afscheid van Penelope (Lady
R i c h) wierp Si d n e y zich opnieuw op de grootsche plannen, die zijn geest reeds vroeger hadden bezig gehouden
en meermalen met Languet besproken waren. Het ijdele
hofleven kon hem op den duur niet voldoen. Hij hunkerde
nu meer dan ooit naar een leven van „daden gewijd aan
God en de gerechtigheid", zooals hij het ergens uitdrukt.
De dreigende houding van Spanje, de zaak der Hugenoten
in Frankrijk en de ontzettende tijding van den moord op
Wille m v an 0 ranj e gepleegd prikkelden zijn ridderlijken geest te zeer om een werkeloos toeschouwer te blijven
en zijn diep-gevoelde overtuiging het zwijgen op te leggen.
Hij overpeinsde het stoute plan om Eliz a b e t h over te
halen zich aan het hoofd eener Protestantsche alliantie
te stellen en de bedreigde gewetensvrijheid krachtdadige
hulp te verleenen. Allereerst, begreep hij, zou het noodig
zijn de Britsche zeemacht uit te breiden om die van Spanje
het hoofd te kuunen bieden. Maar hij liet het niet bij
het ontwerpen van plannen of het geven van raad. Hij
stelde zich in verbinding met Dr a k e om Spanje in zijn
Amerikaansche kolonien aan te tasten en tevens den toevoer van de rijkdommen die de eene zilvervloot na de andere
naar Spanje bracht of te snijden. Tegelijk deed hij het
voorstel om zelf aan het hoofd van goed uitgeruste kolonisten een volksplanting op Amerikaanschen bodem over
te brengen, ten einde Engeland daar vasten voet te verzekeren om zich gaandeweg van de Spaansche bezittingen
meester te maken. Tevens verdedigde hij in het Lagerhuis
het voorstel om Raleigh met een expeditie naar Virginie
uit te rusten. Zelf in persoon aan die plannen uitvoering
te geven werd hem echter niet vergund. Elizabet h
weigerde haar toestemming te geven om aan de yolksplanting of de expeditie deel te nemen , zij wenschte hem
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voor Engeland zelf te behouden, daar zij meende dat van
zijn toekomst in eigen land meer heil te wachten. was.
Intusschen moet van een gebeurtenis in het particuHere leven van Sidney nog melding gemaakt worden.
In 1583 huwde hij met de dochter van sir Francis W alsingha m, den hem bekenden ambassadeur van Engeland
te Parijs. 't Is een gelukkig huwlijk geweest. Zij volgde
hem naar Vlissingen, dat heel wat beteekende voor een
dame die tot heden uitsluitend aan het leven ten hove
gewend was. Zij was ook tegenwoordig aan zijn sterfbed,
Wat was middelerwifi het wedervaren van Penelop e, van
Stella? Zij ontvluchtte het huis van haar onwaardigen
echtgenoot en zocht bescherming bij Sir Charles Bloun t,
later Graaf van Devonshire; zij leefde eenige jaren met
hem en schonk hem drie kinderen ; na de ontbinding van
haar eerste huwelijk met Lord Rich werd zij zijn wettige
echtgenoot en werd later begiftigd met den titel van
Gravin van Esse x. Zij stierf in 1607. 1 Karakteristiek in
den Koning-theoloog Jacobus, Elizabeth's opvolger,
was het, dat hij haar nooit aan zijn hof Wilde ontvangen;
het leven met Charles Blount had hij getolereerd, maar
een echtscheiding kon hij met zijn kerkelijke begrippen
niet overeen brengen.!
Na den dood van Prins Willem besloot Elizabeth
tot een meer agressieve politiek over te gaan. Zij zond
den Graaf van Leicester naar de Nederlanden met 6000
man hulptroepen, waarbij Vlissingen, den Briel en het
fort Rammekens als onderpand werden gegeven. Wij vermelden hier alleen wat met Sidney's wedervaren verband
houdt. De Koningin benoemde hem tot Gouverneur van
Vlissingen. Hij gehoorzaamde aan haar opdracht onmiddellijk
en vertrok in 1585 nog v66r Leiceste r, met den ernstigen
wil om, nu hij aan zijn planners in Amerika geen gevolg
kon. geven, Spanje te bestrijden op den grond waar zijn.
vereerde Willem van Oranje als offer van de zaak der
vrijheid het leven had moeten laten. Hij werd door Prins
Maurits hartelijk ontvangen en het duurde niet lang of
beiden maakten zich meester van Axel. Toch bleek deze
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periode voor een man die zoo vurig verlangde om in daden
aan zijn nobele opwellingen gehoor te geven, een tijd van
beproeving en teleurstelling. Men onthield hem de troepen
om verder in de Zuidelijke Nederlanden door te dringen,
ten einde aan de Noordelijke afleiding te verschaffen; ook
had hij moeilijkheden om de soldij der troepen geregeld
te betalen en zoo verliepen er eenige maanden in gedwongen werkeloosheid. In die ontmoedigende omstandigheden
kwam het flinke karakter van Sidney ten voile aan den
dag. Hij schrijft aan zijn schoonvader : „Mack u niet om
mijnentwil ongerust. Ik heb van te voren de rekening
opgemaakt; aan den eenen leant gevaar, ontbering en wellicht mislukking, maar bij God verzeker ik u, dat de liefde
voor de zaak waar ik mijn leven voor stel dat alles zoozeer overweegt, dat ik met Gods genade nooit zal wankelen
in mijn besluit. Het staat bij mij vast, dat een verstandig
en welberaden man nooit zal wanhopen, als hij in oprechtheid een goede zaak dient, ook al blijven anderen in hun
plicht ten achter". Wie onder die „anderen" te rekenen
was is duidelijk. Hard was hem het verlies van een illusie
gevallen. Hij had zijn oom den graaf van Leicester altijd
een kinderlijk ontzag en groote achting toegedragen. De
ervaring die hij in de Nederlanden opdeed, was een wreede
ontgoocheling. Ais hij op doortastende handeling aandrong,
zag hij, hoe de Graaf glimlachend de schouders ophaalde
en zijn krijgsplannen aan jeugdige onstuimigheid toeschreef.
In zijn vertrouwelijke briefwisseling ontviel hem dan ook
menig bitter verwijt, omdat de Graaf meer op banketten,
praalvertoon en intrigues gesteld was dan van geschiktheid
blijk gaf om den vijand met energie afbreuk te doen en
aanvallender-wijze te bestrijden, zooals Sidney altijd
wenschte. In Augustus van 1586 zag hij eindelijk dat zijn
oom op zijn aandringen meer actief optrad; Sidney stelde
zich een schitterenden uitslag voor. Hij volgde het leger
naar Gelderland, nam bezit van Doesburg om vervolgens
aan het hoofd van een legerafdeeling Zutfen van de landzijde aan te tasters en aan de Spanjaarden te ontrukken.
De hertog van P ar m a had een convooi uit Deventer
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afgezonden ten einde het garnizoen van levensmiddelen en
ammunitie te voorzien. De 22e September was bestemd om
het sterk geleide van het convooi aan te vallen. Sidney
aan het hoofd van twee honderd ruiters Wilde het voortdringen beletten en rende door tot voor de wallen van
Zutfen. Reeds bij den eersten aanval werd het paard ander
hem doodgeschoten hij besteeg een ander en leidde een
tweeden aanval totdat versterking kwam opdagen en een
derde charge ondernomen werd. Sidney zag zijn vriend
Lord Willoughby in hachelijke positie en door den
vijand omringd. Hij reed aan het hoofd van eenige ruiters
er heen om zijn vriend te ontzetten, en in het vuur van
zijn ijver raakte hij onder het bereik van de wallen der
stad. Toen viel het noodlottig schot, dat aan zoo jeugdig
heldenleven een einde zou waken : een kogel trof hem
boven de knie. Zijn vriend en levensbeschrijver F u 1 k e
Greville verhaalt het aandoenlijke feit, dat steeds nog
de Engelsche jeugd in geestdrift brengt en ook ons, nauwelij ks de schooljaren ontwassen, met sympathie voor Sidney
vervulde, then wij er kennis mee maakten, al was het
slechts door de vrij onbeholpen romance van Vrouwe
Bilderd ij k. Greville verhaalt het ongeveer op de volgende wijze : Een musketkogel uit de loopgraven trof
Sidney en verbrijzelde zijn dijbeen. Zijn schichtig paard
draafde het veld over, maar hij bleef het meester en keerde
naar zijn manschappen terug, waar zijn oom de Graaf zich
bij hem voegde en men hem hielp afstijgen. Over het
slagveld gedragen, omringd van zijn medestrijders, klaagde
hij over onlijdelijken dorst wegens bloedverlies, en vroeg
om water, wat hem zoo spoedig mogelijk gebracht werd.
Maar terwij1 hij het aan den mond bracht, zag hij een
zieltogenden soldaat wegdragen die een gretig oog op de
flesch sloeg. Nauwelijks bemerkte Sir Philip dit of,
vi56r hij zelf nog een teug gedronken had, reikte hij het
water den gewonde toe met de woorden : .„Arme kerel,
ziedaar, je hebt het nog meer noodig dan ik". — Sidney
werd naar Arnhem vervoerd, waar men in het eerst hoop
had op herstel, maar na eenige dagen ontstond koorts en
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verergerde de toestand. De pijnlijke operatie droeg hij met
zelfbeheersching en mannenmoed, wat de bewondering van
geneesheeren en omstanders wekte. Zijn vrouw, zijn broeders
Robert en Thomas waren aan het ziekbed. In enkele
heldere oogenblikken trachtte hij nog afleiding te zoeken
in het beginnen van een schertsend gedicht : „La Cuisse
Rompue" of in het schrijven van Latijnsche brieven. Den
30sten September schreef hij zijn testament. Door het lange
liggen in dezelfde houding kwamen er ontsteking en wonde
plekken, wat zijn pijnen verergerde. Een van zijn laatste
woorden tot zijn broeder Robert, dien hij zeer lief had,
luidde : „Blijf aan mij denken en wees goed voor mijn
vrienden ; hun trouw jegens mij is u een waarborg van
hun oprechte genegenheid". In den namiddag van den
vijf-en-twingsten dag na zijn aankomst te Arnhem overleed
hij ; het was den 17 den October, zoodat hij nog niet ten
volle twee-en-dertig jaar oud was.
Zijn dood bracht verslagenheid in Engeland en verschillende landen van Europa. Mornay du P 1 e s s i s, de
geleerde Hugenoot wiens werk over de leer van het
christendom S i dn e y vertaald had, wijdde hem een In
Memoriam, „waarin hij het verlies voor Engeland en de
geheele christenheid beweende". Koningin Elizabeth
droeg roues over hem en betreurde in „haar P hilip het verlies
van haar besten steun in de worsteling tegen Spauje".
Zelfs Mendoza achtte zijn. verlies „een ramp die Engeland
niet genoeg kon betreuren, terwijl hij moest erkennen, al
was hij ook de tegenstander van zijn meester, dat de
christenheid van een parer schitterendste lichten beroofd
was".
Het meest treffen ons de aandoenlijke woorden van
Louise de Collign y, de zwaar beproefde vrouw, nog
gebogen onder eigen leed. Zij schreef aan Leicester
o. a. : „Nadat ik Sir de Fondoy had afgezonden om uit
mijn naam een bezoek te brengen aan wijlen Monsieur de
S i d n e y, heb ik het bericht ontvangen van zijn overlijden,
hetwelk ik betreur en zal betreuren mijn leven lang, als
ware hij mijn eigen broeder geweest, ook wegens zijn
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groote en zeldzame deugden, de diensten die hij gedaan
heeft en nog had kunnen doer aan H. M., den steun die
Uwe Exc. van hem ondervond in allerlei gewichtige widernemingen , en des te meer omdat ik mij gelukkig kon
achten in zijne vertroostingen, die mij leerden het leed
geduldig te verduren, na het rampzalig onheil dat God
deze landen heeft opgelegd. Het verlies van zulk een
vriend is mij een bittere tijding geweest , 't is mij een
nieuwe ' slag, die den voorgaande welken mijn ziel nooit
zal te boven komen, sraartelijker maakt dan ooit . . . . .
Daar God U de genade verleend heeft Zijne heilige waarheden te erkennen, bid ik Hem dat het Hem behage
Uwe Exc. den troost te schenken naar de mate van de
geleden beproeving, en ook mij de kracht te geven om in
mijn hart steeds de herinnering levendig te houden aan
de vriendschap van den overledene. Aldus worde het mij
mogelijk een weinig de droefheid te matigen, waarmede
ik vervuld ben bij het verlies van zulk een goed en rechtschapen vriend".
De Algemeene Staten verzochten dringend het lijk
te mogen behouden en beloofden een vorstelijk monument
als praalgraf voor hem op te richten, „al zou het tonnen
gouds kosten". Het verzoek werd niet toegestaan en nu
bleef het gedenkteeken achterwege. Het lijk werd gebalsemd en naar Engeland vervoerd, waar het met grooten
praal in de St. Paulskerk begraven werd. Een tijdgenoot
zegt : „Algemeen was de smart , het werd maanden lang
een vergrijp geacht in iederen gentleman van aanzien aan
het hof of in de City te verschijnen in opzichtige kleedij
en zonder teekenen van rouw". Boekdeelen zouden te
vullen zijn met de geschriften in proza en poezie, waarin
het verlies van Sir Philip Sidney werd herdacht en die
later werden voortgezet in lofdichten en aanbevelingen
voor de verschillende uitgaven zijner werken. Oxford en
Cambridge deelden beide in den algemeenen rouw en getuigden daarvan in Latijnsche gedachtenis-redenen. Raleigh
wijdde hem een ernstig gedicht. Onvergankelijk is het
monument door Sidney' s vriend Edmond Spenser
0. E. X 5
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hem gesticht in „Astrophel" en in enkele strofen van de
Fairie Queene, waarin hij gevierd wordt als een harmonische vereeniging in een persoon van „physical and moral
beauty", verschijnende in een ridderlijk karakter. „Dit was
het, ik erken het openlijk — wat ik het innigst in hem
vereerde, namelijk, dat zijn hart en tong altijd een waren,
en altijd aan de zij de van hen die de waarheid oprechtelijk liefhadden. De waarheid, zonder aanzien des persoons,
was het eenige richtsnoer van zijn handel en wandel," zoo
o.a. sprak Spense r. Dit alles overwegende wisselen weemoed en bitterheid elkander af in ons gemoed bij zoo
ontijdigen dood. Zulk een menschenleven werd te vroeg
uitgebluscht, roepen wij uit. En is de herinnering aan
enkele oogenblikken nit de laatste dagen van zijn smartelijk lijden niet aandoenlijk, als hij klaagt dat zijn leven
ijdel is geweest, bedenkende wat hij nog had wenschen
te doen voor zijn vaderland en de zaak der menschheid
die hem heilig was.
Een gedenkteeken voor dien jeugdigen held heeft Been
dringende aanbeveling noodig, Nederland heeft een schuld
af to doen tegenover Sir Philip Sidney: de Staten
hebben eenmaal een belofte gedaan, die niet langer onvervuld mag blijven.

AANTEEKENINGEN.
Om den lezer niet met noten aan den voet der bladzijden lastig to
vallen laten wij hier eenige bibliografisohe aanteekeningen en opgave van
bronnen volgen.
1. Geen der geschriften van Sir Phi li p Sidney is bij zijn leven
uitgekomen, maar zij circuleerden reeds in tal van handschriften.
De Arcadia verscheen in 1590, printed for William Ponsonbi e;
herdrukken in 1593, 1598, 1725 en nog in de eerste helft der 19e eeuw.
Van A8trophel and Stella verschenen in 1591 drie edities, zoodat het
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niet mogelijk is de editio princeps juist aan to geven; herdruk in 1598 met
„textual differences" en verandering in de volgorde der gedichten.
De „Defense of Poesie" werd uitgegeven in 1595, door twee verschillende uitgevers; 0 ln ey gaf als titel: „An Apologie for Poetrie", de nitgever Pon s onbie dien van „The Defence of Poesie", welke titel later
steeds werd behouden; geen textueel verschil van den inhoud. Sidney
spreekt elders van zijn Defense.
Een (bijna) volledige uitgave van Si d n e y's werken verscheen in
1613. De titel luidde aldus:
The
Sidney

I

1

Countesse

I

of Pembrokes

I

Arcadia. 1 Written by Sir

Knight. I Now the fourth time i published, with some new

tions. r London

I

I
I

Philip
Addi-

Imprinted by H. L. for Simon l Waterson 1613.

Dit is een fraaie uitgave, „the best text of the whole writings by
Sidney", door schrijver dezes gebruikt. Een merkwaardig ex. van deze
uitgave is in het bezit van de Leidsche Universiteits-bibliotheek; het behoorde
tot de bibliotheek van Isaac Voss iu s en bevat talrijke kantteekeningen
in handschrift, waarschijnlijk van Voss i u s zelf.
Nog is geraadpleegd de volgende prachtuitgave, niet in den handel
en alleen in 100 exx. gedrukt voor de „Fuller Worthies' Library". Aanwezig in de Kon. Bibliotheek in den Haag. De titel is:
They Complete Poems of Sir Philip Sidney. For the first time collected and collated with the original and early editions and Mss. Edited with
essay on the life and writings, and notes and illustrations by the Rev.
Al e xander B. G r o a sar t. In two volumes. Printed for private circulation 1873. With a hitherto unengraved portrait formerly in possession of
Fulke Greville (Lord Brooke).
2.

Belangrijk ook voor het Leven van Sidney is de volgende ver-

zameling:
The correspondence of Sir Philip Sidney and Hubert Languet.
Now first collected and translated from the Latin with notes and memoir
of Sidney bij Steuart A. Pears, M. A. — London, William Pickering, 1845.
3.

Uitgaven van afzonderlijke werken van Sidney, met aanteeke-

ningen zijn:
Sir Philip Sidney's Astrophel and Stella und Defense of Poesie,
nach den ältesten Ausgaben :mit eine Einleitung iiber Sidn e y's Leben und
Werke, herausgegeben von Dr. Ewald Fliigel, Halle, 1889.
Verreweg de beste uitgave van de Defense om de inleiding, de analyse
en belangrijke noten is:
Sir Philip Sidney, The Defense of Poesy, otherwise known as
An Apology for Poetry, edited with introduction and notes by A lb er t S.
C ook, Professor in Yale University, Lid van de Maatsch. van Letterk. to
Leiden. Boston, Ginn & C o. 1890.
4. Vertalingen zijn in het Nederlandsoh:
D'Engelsche Arcadia van de Gravinne van Pem brook. Ghestelt
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door den Heer Philip Sidney, Engels Ridder. In de Nederduytsche
tale overgeset door F. V. S. de Jong e. t' Amsterdam, bij Gerrit W illemsz. Doorninck, Anno 1659.
De toevoeging op den titel van het eerste deeltje : „derde druk", slaat
op de Engelsche uitgave.
Van de Defense verscheen een vertaling in „Dichtersverdediging :
She 11 ey's A Defence of Poetry en Sidney's An Apologie for Poetrie,"
vertaald door Albert Verwe y. Amst. S. L. van Looy, 1891.
5.

Onder de bronnen geven wij hier nog :

A Memoir of Sir Philip Sidney, by H. R. Fox Bourne, 1862.
The Life of Sir Philip Sidney by Julius Lloyd, 1862,
Bishop Butler's Sidneiana, uitgegeven voor de Roxburghe Club in 1834.
Sir Philip Sidney by J. A. Symond s. Verschenen in : „English
Men of Letters", London Macmillan & C o. Dit werkje, hoe scherp ook
beoordeeld door sommige Engelsche critici, is een met veel hart geschreven
korte biografie met betrekkelijk uitvoerige overzichten van Sidney's
werken, in een stijl als wij van Addington Symonds' smaakvolle pen
gewoon zijn.
Charles Lamb's essay: „Some Sonnets of Sir Philip Sidney",
in Essays of Elia.
6.

Den brief van Louise de Collign y, de weduwe van Prins

Wille m, dank ik aan de aanwijzing van Prof. P. J. Blok; men vindt
dien in Archives Teyle r, 1868.
7.

Het oudste levensbericht van Sidney is dat van zijn vriend

Fulke Greville (Lord Brook e) en draagt tot titel : The Life of the
Renowned Sir Philip Sidney. His principall Actions, Counsels, Designes,
and Death. Londen Henry Se

yl e 1632.

HET SCHIMPDICHT EN DE SPOTPRENT
TIJDENS DE FRANSCHE REVOLUTIE
DOOR

W. P. KOPS.

De revolutie, die de Vrijheid en Gelijkheid in Naar
bather geschreven had, moest, terwijl zij de vrijheid van
het gesproken woord dekreteerde, tegelijk komen tot de
emancipatie van de pen en het potlood. De inneming der
Bastille verbrak het slot, dat eeuwenlang de monden had
toegesnoerd en van dat tijdstip of aan werd ook de censuur,
als een barbaarsche instelling der duistere middeneeuwen,
afgeschaft. In den gouden eeuw der Vrijheid mocht ieder
zeggen, zingen, schrijven, teekenen wat hij Wilde, totdat
overmaat van vrijheid een terrorisme in 't leven riep, dat
met de neerklappende valbijl elke oppositie deed verstommen. Maar van de vergaderingen der Staten-Generaal to
Versailles tot aan den val der Girondijnen, was de vrijheid
der pens ongebreideld en deinsde de stiff der caricaturisten
voor niets terug.
„Ayes des plumes", zegt L e m a i r e, „on a fait f . . . A
bas les plumets de preux", met de pennen heeft men de
kogels teruggeslagen, de kanonnen vernageld, met de
pennen heeft men dame Bastille een gavotte laten dansen,
met de pennen heeft men de tronen der tirannen omver
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gestooten, den aardbol doen schudden en de volken opgepord naar de vrijheid te marcheeren ! De krant is de oorlogskreet, de uitdaging, de aanval, de verdediging ! Zij is
de nationale vergadering, waarin iedereen meespreekt en
ieder antwoordt en die de onderwerpen opgeeft aan die
andere Nationale Vergadering in de Manegezaal.
Elken dag in die stormachtige jaren zag een nieuwe
krant het licht en in die sneeuwjacht van bedrukt papier
dwarrelden lustig mee de schimpliedjes en spotprenten. Het
waren vogels van dezelfde veAren, maar meestal was hun
pluimage verre van schitterend en hun stem onwelluidend,
als ravengekras.
Er is weinig Attisch zout in de caricaturen der revolutie.
Het zijn meest platte refreinen der vaudeville, grollen zoo
van de straat opgeraapt en in beeld gebracht door artiesten
zonder talent.
Bijna nooit droegen deze prenten den naam van hun
maker. Zij waren dan ook niet van dien aard, dat men
nieuwsgierig was te weten, wie onder het mom van den
anonymus schuilde. Men kon het hun aanzien, dat zij hun
inspiratie ontleenden aan de krant, of wel, dat zij hun partijblad met een satirieken krabbel wilden opluisteren.
Inderdaad, er was haast geen gebeurtenis, hoe nietig

ook, of de poeeten en de teekenaars stonden gereed en
gaven den colporteurs gelegenheid hun liederenschat te
vermeerderen, liedjes en prentjes gedrukt op Brij s papier
en voor 1 sol of zelfs voor 2 liards te koop.
Deze spotprenten waren populair en werden bij risten
verkocht in den omtrek der straten Saint-Jacques en la
Harpe. Daar op den hoek der rue Saint-Jacques en der
Mathurins, in het hart dus van het rumoerig district des
Cordeliers, stond de Winkel van Basset, die met den verkoop van anti-aristocratische caricaturen een rijk middel
van bestaan vond. Voor zijn uitstalkasten verdrong zich
steeds een aantal nieuwsgierigen om de pas verschenen
prenten aan te gapen en wie er de beteekenis niet aanstonds van vatte, werd door een snuggerder makker op de
hoogte gebracht.
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Ziet gij die vrouw daar op de prent en den wolf,
die aan haar boezem rust ? Ziet gij met welk een wellust
zij hem voedt, hoe zij hem aan haar borst geprangd houdt ?
Welk een stiefmoeder ! En dat kind, dat aan hare zij de
van gebrek omkomt ? Het is haar eigen kind, heeren en
dames, haar eigen zoon, dien zij verwaarloost om den wolf
te liefkoozen, het zinnebeeld der vraatzuchtige aristocratie ...
Is het niet duidelijk ? Komaan . . . Kent gij Engelsch ?
Leest het onderschrift: „Political affection!" Affection, d.w.z.
voorkeur, voorliefde; political, dat beteekent de la Polignac ...
de schooister !"
„Hij heeft gelijk !" riep de ginnegappende menigte,
is waarachtig la Polignac ! ha, ha, hi, hi !"
Was Bass et de verspreider der revolutionaire spotprenten, de contra-revolutionaire hingen voor de ramen
van We be r, of L e b el in de galerie aux Bois van het
Palais-Royal 1) .
55 • • •

„het

Al zij n de fransche spotprenten geen meesterstukken,
zooals die van Ho garth en Giltay, het blijven toch
waardevolle dokumenten bij de bestudeering der revolutie ;
men voelt er, :bij alle overdrijving, het hart van dien fel
bewogen tijd kloppen, men staat als het ware tusschen de
menigte, die op hartstochtelijken toon het pro en contra
van tal van dekreten bepleit, men ziet de zaken soms van
een anderen karat, dan de officieele redevoeringen ons die
leeren kennen, men krijgt vaak een kijkje achter de schermen. Want beide partijen, de vurige patriot zoo goed als
de heftige anti-revolutionair, hanteeren met denzelfden ijver
pen en potlood om elkaar te beschimpen, te beleedigen en
onder hoon te begraven.
De revolutionaire caricaturen kan men ongeveer in vier
groepen verdeelen. Zij behandelen in hoofdzaak : I de
drie standen ; II de koninklijke , familie en in het bij zonder
haar vlucht naar Varennes, III de emigranten en het
1) E. et J. de Goncourt: Histoire de la soci6te francaise pendant
la revolution, p. 252-264. Vgl. Gustave Isambert: La vie a Paris
pendant une annee de la revolution, p.

273-297.
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emigrantenleger , IV bij zondere personen, voornamelijk
L a fa y e t t e, „den held der twee werelden" en B a r n a v e,
„den man met twee aangezichten".
Onder bet ancien regime beteekende de derde stand
als politiek lichaam zoo goed als niets. Niemand had dit
scherper en puntiger uitgedrukt dan de abt S i.6 y e s in
zijn bekende brochure, maar ook niemand had den tiers
etat met hooger verwachtingen vervuld, dan diezelfde schrijver,
door zijn betoog, dat hij bij de nieuwe staatsregeling alles
moest to zeggen hebben. Die woorden waren in vruchtbare aarde gevallen, want terstond, reeds in de eerste
zittingen der Etats-Generaux, maakte de derde stand onder
de geniale leiding van Honore Gabriel Riquet ti graaf
Mir a b eau op ontzagwekkende wijze front tegen de aanmatigingen der beide overige standen : adel en geestelijkheid.
De caricaturisten vielen dadelijk op dit onderwerp aan.
Het ontwaken van den derden stand wordt onmiddellijk
in prent gebracht. De tiers kat op den grond liggend,
heft zich halverwege op, uitroepend : „ma feinte, it etait
temps que je me reveillisse, car l'oppression de mes fens
me donnions le cauchemar un pen trop fort !" en op het
hooren dier woorden nemen adel en geestelijkheid verschrikt
de vlucht. Nog beter illustreeren twee spotprenten, hoe
het was voorheen en hoe het zal worden. De eerste, La
fermiire en corv6 stelt den derden stand voor als een boerin,
die op haar rug een princes en een kloosterzuster draagt,
zuchtende : „ik hoop, dat dit spelletje spoedig eindigen zal."
Op de tweede, Vive le roi! Vive la nation ! is het precies
het omgekeerde : nu zit de tiers etat op den rug van een
edelvrouw, die met haar beide handers steunt op de schouders
van een vooruitloopende abdis. Vroolijk lacht de boerin :
„ik wist wel, dat ook wij onze beurt zouden krijgen".
Want hoog zijn de verwachtingen gespann en. N e c k e r,
de volksminister, zal den derden stand de plaats aanwijzen,
die hem toekomt. Wat men van hem hoopt I' Een teekenaar schetst een prent, waarop de Bastille op den achtergrond verrijst. Maar op den voorgrond dragen de hertog
van Orleans en de markies de Lafayette den popu-
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lairen Necker, die met zijn voeten de zinnebeelden der
slavernij vertrapt en in de eene hand de kroon houdt en
met de andere de vrijheidsrauts zwaait. Maar zal de vrijheid op den franschen bodem tieren, dan moet van de
aarde verdelgd worden dat symbool van de gruwzaamste
tirannie, de Bastille.
In een Arent, getiteld la despotisme terrassj, beeldt een
caricaturist het veelkoppig monster de Hydra of en vertelt,
dat dit ondier van aristocratisch ras op den namiddag van
12 Juli 1789 verscheen pop den weg van Versailles naar
Parijs om de hoofdstad te verwoesten. Op den kreet : te
wapen ! kwamen de burgers aanloopen met geweren en
pieken . .. en zochten, doch te vergeefs. Eindelijk, twee
dagen later, ontdekte men, dat het monster zich in de
Bastille verschanst had. Men begon hem daar te belegeren,
joeg hem uit zijn schuilhoek op en toen ving de vroolijke
wedstrijd aan wie den draak de meeste koppen zou afslaan.1)
Een oorverdoovend gejuich ging op in het land, toen
de tijding weerklonk, dat de Bastille was ingenomen nu
zou de gouden eeuw, het rijk der Vri_jheid, Gelijkheid en
Broederschap op aarde nederdalen, nu zouden de drie standen elkaar de hand reiken en samenwerken. In die blijde
hoop leefde men in het begin der revolutie en de caricaturisten verzuimden niet hiervan de echo's te zijn.
De een teekent een koffiehuis, waarin de drie standen
aan een tafeltje zitten. In het buffet staat madame 1 a
France met drie rekeningen tot wie de derde stand zegt :
„ziezoo, nu gaat het goed, ieder betaalt zijn eigen gelag".
Een ander schetst een plaatje, waarop de derde stand de
hand geeft aan een pastoor „Touchez-la monsieur le cure,
j'savois ben que vows seriez des nOtres." Een derde laat de
drie standen hameren op eenzelfde aambeeld, zingende :
tot, tot, tot
Battez chaud !
1) In het verzamelwerk van Armand Dayot: la revolution fran.
caise d'apres des peintures, gravures, sculptures, etampes etc. . . . du temps,
zijn tal van spotprenten opgenomen naar , de origineelen van het Musee
Carnavalet en de Bibliotheque rationale te Parijs.
Vergel. ook Challamel, Histoire-Musee de la Republique Francaise,
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Een vierde laat adel, geestelijkheid en derden stand muziek
maken en samen een dans uitvoeren met het onderschrift :
5,vive la danse et le pas de trois."
Maar die idylle bleek een fats morgana te zijn. Al heel
spoedig kwamen de patriotten tot de overtuiging, dat het
met de gewenschte samenwerking maar niet vlotten wilde
en het duurde dan ook niet lang of al hun fiolen van schimp
en hoon werden over de beide onwillige standen uitgestort.
Blijven adel en geestelijkheid zich hardekkig vastklampen aan hun privilegien, zich verheffen boven den burgerstand, dan, zegt de spotprentteekenaar, moeten zij met
geweld vernederd worden en hij ontwerpt La nouvelle faille,
waarin hij Necker afbeeldt met een maatstok in de hand,
waaronder hij de drie standen laat doorgaan. Adel en geestelijkheid steken hoog wit boven den derden stand, voorgesteld door een man, die gevild is. Zij moeten dus verkleind
worden, twee sansculotten zullen die taak volvoeren, de een
zaagt de uitstekende lichaamsdeelen af, de ander bergt ze
in zijn mand.
Het vertrouwen heeft voor wantrouwen plaats gemaakt.
Men bespot de uitingen van enthousiasme, zooals o.a. in de
Nationale Vergadering van 4 Augustus, Coen op voorstel van
den vicomte de Noaille s, de adel van al zijn feodale rechten
afstand deed, in een prent, getiteld La Twit du 4 aOut ou le
delire patriotique. De caricaturist schetst daar een optocht
van gemyterde pauwen en hazen met degens in de pooten,
die tot elkaar zeggen : „W garde collega's, het yolk lijdt,
wat zullen wij opofferen ? antwoord : alles uitgezonderd : 1 mijn kasteelen, 2 mijn kinderen, 3 mijn hoogmoed,
4 mijn jachtrecht, 5 mijn heerlijke rechten." En de pachtergeneraal, afgebeeld als een zwijn, roept „Ik wil mijn spek
bewaren".
Weldra is de spot niet meer voldoende, men eischt
andere, geweldiger middelen om de gehate aristocraten
ten onder te brengen de lantaarn waaraan het yolk in
zijn woede reeds enkelen heeft opgeknoopt, moet in 't groot
zijn werk gaan verrichten, dat eerlang de guillotine van
haar zal over nemen. Les aristrocrates a Lanternopolis schrijft
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een teekenaar onder zijn prent en een ander laat de apothekers van den faubourg St. Antoine optrekken met een
kar met vier lantaarns om de hardnekkige aristo's hun
pillen toe te dienen.
Geen wonder, dat de vrees de contra-revolutionairen
doet beven bij 't opsteken van den omwentelingsstorm en
een stukje werkelijkheid is afgebeeld op de prent le Want
Iscariote aristocrate, waarop een broodmagere aristocraat
rillend uitroept : „o God, de wind neemt mij mee !" terwijl
de Libert6 met driekleurig ceintuur en roode routs lachend
toeziet.
Maar het was of de carricaturisten en liedjeszangers
al het talent en al den geest die in hen was, uitputten
om den bouillant Achille uit het aristocraten-kamp te
pronk te stellen, den broeder van den grooten volkstribuun
Honor6 Gabrie 1, dien Mirabeau-Tonneau, dien RiquettiCravatte of Itiquetti-Pandour, dien meest verwoeden der
zwarten, dien gulzigen dikzak, dien besten schermer met
vork en lepel, dien grootsten flesschen-den.-nek-breker bij
de dejeuners des ApStres bij Be au v illi e r s en bij de
diners 4vangeliques bij M a fs, die een eer stelde in zijn
roem als Gargantua en dien zij sprekend invoerden :
Malgr6 les calembours, les brocards, les dictions,
Je veux a mes repas vuider mes deux flacons,

Le vin charme l'ennui, desopile la rate.
Je trouve cela lain pour un aristocrate.

Honderde spotprenten zijn op hem gemaakt. Nu eens
beeldde men hem, die aan gene zijde van den Rijn een
emigrantenlegioen had opgericht onder den naam „Hussards
de la Mort", of als Le vicomte de Mir a b e a u, gros-major de
l' armee noire, met doodskoppen op de mouwen van zijn
uniform , dan weer is het 11i i r a b e a u, chef d'wit legion de
l' armee noire et jaune, die een emigrante, getiteld Vito,
voortrolt, met het bij schrift : „wordt verkocht te Coblentz,
hotel Mirabeau". Een derde maakte een schimpliedje op hem
De Bacchus le joyeux enfant
Dans son ardeur guerriêre
Rencontrera chemin faisant

268

HET SCHIMPDICHT EN DE SPOTPRENT
Un double barribre;
L'horreur de l'eau, l'amour du via
L'arréteront au bord du Rhin ;
Las! Que pourra-t-il faire ?

Maar het meest wordt hij uitgeteekend met een okshoofd
als lichaam, waaruit een dik, groot hoofd met woest rollende
oogen en een. verwilderde pruik komt uitkijken. Kleinere
tonnetjes of omgekeerde flesschen stellen zijn beenen voor
en zijn armen zijn afgebeeld als wijnkannen.
Even fel treden de spotprentteekenaars op tegen de
geestelijkheid, wier hebzucht en gulzigheid zij hekelen.
Op le degraisseur patriote zit een priester in een pers
geklemd te jammeren. Twee magere pastoors, die de kuur
reeds hebben ondergaan, verlaten weeklagend de zaal. Een
dikke prelaat wordt tusschen twee burgergarden binnengebracht en de sansculot, die de pers draait, roept hem toe :
„geduld mijnheer, uw beurt zal weldra komen."
Qui rit Vendredi, Dimanche pleurera is het opschrift van
een Arent, waarop een stoet van kardinalen, bisschoppen
en pastoors met ellenlange neuzen optrekt naar de laatste
mis ; achter hen aan danst de duivel met een doodkist op
den rug, waarop geschreven staat „liste civile".
Weer een andere plaat beeldt den pastoor de S. af,

als hij, vergezeld van twee satyrs, afdaalt in het rijk der
demonen om de hulp van Beelzebub in te roepen tegen de
secularisatie der geestelijke goederen. Maar hij komt van
een koude kermis thuis ; Satan sleept hem mee naar de hel.
Even grof is de scherts in le grand mal de coeur de
monseigneur. Hier houdt de derde stand het hoofd van
een kardinaal vast, die uitbraakt een prioraat van 20.000,
een prebende van 30.000, een abdy van 50.000 en een
tweede van 80.000 livres, zeggende : „cooed gehouden, monseigneur, het is goed voor uwe gezondheid, als gij die
dingen kwijt raakt."
In la chasse de corbeaux schiet een patriot bij tientallen
de kraaien, die als priesters geteekend zijn, uit den boom.
Op een ander plaatje loopt een abbe in zijn verstrooidheid
tegen een lantaarn aan op den hoek der straat. Zijn
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vriend, die wegvlucht, roept hem toe : „Eh ! l'abbe prends
garde a la lanterne, car ils sont plus forts que nous."
Fel gebeten zijn ook de carricaturisten op den abbe
Maury, den welprekenden :voorvechter der contra-revolutionairen : een prent stelt hem voor op het oogenblik,
dat hij door zijn vader uit de deur gejaagd wordt, terwiji
zijn moeder goedkeurend in de handen klapt. In le triomphe
de l'abbj Royou, zit de abt op een ezel. „Men herkent hem,
schimpt de „Chronique de Paris", aan zijn loensche, wulpsche oogen, aan zijn puistig, scharlakenrood gelaat, aan
satyrsgrijns. Op het hoofd draagt hij een roodpapieren
myter, op zijn borst een crucifix, gekruist met een dolk,
op den rug van zijn gewaad grimmen duivels met scherpe
klauwen u toe. De ridder de Montjoie loopt te voet
met den staart van den ezel in de hand, Pelletier er
naast met een groene muts, de zakken vol assignaten,
Durosoy, van? hoofd tot voeten gestoken in verzen, met
groote Midasooren leidt den ezel aan een gouden ketting. ..
de optocht wordt gevolgd door de dames de la Halle, gewapend met stevige berken roeden en achter haar een
lange rij getuchtigde abbe's met tranen in de oogen en
hoeden met neergeslagen. randen."
Ook de paus moet menige veer laten. Een teekenaar
heeft een prent les belles du Pape ontworpen, waarop de
paus zich verlustigt met zeepbellen te blazen. De abbe
Royou klutst de apostolische zeep met pennen en dolken ,
aristocratische dames wuiven met haar waaiers de zeepbellen omhoog, maar Frankrijk, leunend op de Constitutie,
doet ze met een vingerknip openbarsten.
Niet uitgepraat zijn voorts de spotprenten over de
huwelijken van ex-priesters en nonnen. In het begin van
April 1792 bracht het verbod aan de geestelijken om hun
ordegewaden te dragen nieuwe motieven van vroolijkheid
in het lied en de caricatuur. Ducroisi, commies-secretaris der Nationale Vergadering, zong:
Rochets, soutanes et rabats,
Deguisements fantasques,
Tl fallait bien vous mettre a bas,
Puisqu'on defend les masques.
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Heureux dOcret, qui des nonnains
Au monde rend les oharmes,
Qui fait la barbe aux capucins
Et qui chausse les carmen.

Het gezicht van Capucijner monniken, die geschoren
werden, scheen het publiek dol vermakelijk to vinden. Tal
van prenten beelden barbierswinkels uit ; een ervan heeft
tot uithangbord: Jci on secularise proprement". Een ander
teekent een dergelijk Figaro's etablissement, waarin zich
ook eenige nonnen bevinden. Een koopman biedt haar
mutsjes en jakjes aan in plaats van baar kappen, halsdoeken en baaien rokken en een Capucijner monnik, die
zijn ingezeepte kin door een barbier in de uniform van een
nationalen garde laat scheren, roept uit : „van morgen
word ik geschoren, van avond trouw ik !"
Erger waken het de spotprenten als zij gaan. lachen
over de der kloostertucht ontvluchte nonnen. Op la soiree
du Palais-Royal ou les religieuses en bonne fortune luisteren zij,
giggelend achter haar waaiers, Haar galante voorstellen ;
op les religieuses et l'Amour klopt Amor, een zwarten mantel
over zijn vleugels, aan de deur van een feestzaal, een nonnetje den weg wijzend, die een lantaarn in de hand houdt;
op eene derde prent doet Amor als schenker dienst bij een
souper van ex-kloosterlingen ... en zoo gaat het voort met
steeds cynischer satyrs-sarcasme.
II. Te verwachten was, dat noch L o d e w ij k X V I,
noch de veel gehate Marie Antoinette gespaard zouden
worden door de stiff der carricaturisten, en, inderdaad, zij
hebben hen de maat van schimp en hoon ten boorde toe
vol gemeten. Over de wijze waarop de koning van het
hem door de constitutie verleende recht van veto gebruik
maakte, waren de sansculotten eon en al verontwaardiging
en deze uitte zich op de meest drastische manier.
Op de Quai Royal kon men vele dagen een grooten
steur tentoongesteld zien met den naam Veto Royal. In de
straten weergalmde het geschreeuw der rondventers: „Zie
hier het dekreet van het yolk, dat veroordeelt Bonifac e,

TIJDENS DE FRANSCHE REVOLUTIE.

271

Basile, Ignace, Blaise, Lubin, Isaac, Gilles, Cyr,
Ovide, Seraphion, Loup Veto om levend te worden
stuk gehakt en verbrand, beschuldigd en gevonnisd een
yolk te hebben willen regeeren, dat verkoos vrij te zijn".
Voor alle winkelruiten lagen reusachtige portretten van
monsieur Veto, uit wiens mond bliksemstralen schieten en
daaronder deze rijmelarij :
Quel est done le seigneur Veto
Qui, plus bruyant que Figaro,
Sans etre du canton de Berne,
Veut du peuple faire un Zero,
Sans redouter ce numero ?
Menez le vite A la lanterne !

Maar het was vooral de mislukte poging der koninklijke familie om zich aan de argwanende bewaking der
Parijsche machthebbers en de onduldbare beleedigingen
van het sansculottisch gepeupel te onttrekken door de
wijk te nemen naar de grenzen, die de pennen en potlooden
der carricaturisten met verdubbelden ij ver deed krassen
over het papier.
Daags na de vlucht naar Varennes zag men slag op
slag voor de winkelruiten van Basset uitgesteld de nieuwe
spotprenten, die gretig werden verkocht. Met een grijns
van genot liet de patriot aan zijn buurman zien la trouvaille de 21 Jilin, waarop de koppen der koninklijke vluchtelingen stonden afgedrukt op slechte munten, met het
onderschrift : „in plaats van een schat zie hier alleen een
dikke sou en enkele gesnoeide penningen".
In de koffiehuizen gingen van hand tot hand de prenten le Gourmand, Lodew ij k aan tafel in de herberg gulzig
een gebraad verslindend, toen men hem kwam gevangen
nemen en daaronder de woorden: „dikke vogels vliegen
langzaam." ; of Louis XVI parjure, valet de chambre de Mine
la baronne de Korf ; op welke plaat de koning is afgebeeld
als kamerdienaar met de steeds onvermijdelijke flesschen.
Hij loopt naar het gereedstaande rijtuig, waarin reeds de
dauphin en madame royale hebben plaats genomen, voorafgegaan door Marie Antoinette aan den arm van den
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graaf Ferse n. De koningin vertrapt met haar voeten de
Goede Trouw en luistert naar de inblazingen van den
keizerlijken adelaar (haar broeder Leopold ). Het fanatisme, in de gedaante van den pans, zwaait zijn fakkels
om den uittocht te verlichten en nit de riolen der Tullerieen duiken de heeren en dames van het hof op.
Op dit thema werd onophoudelijk voortgebouwd. Men
teekende Lodew ij k nit zittend op een pert met houten
pooten op rollen, dat door de koningin wordt voortgetrokken ; men plaatste hem in een kinderstoel op rolletjes
met een windmolen in de hand, voortgeduwd door den
dauphin, terwijl de koningin haastig komt aansnellen .. .
in een woord, terwijl de Feuillants nog traehtten na
de mislukte vlucht het koningschap weer op te richten,
waren de Jacobijnsche carricaturisten met alle macht in de
weer om het onder spot en Noon te begraven.
Voor dat doel scheen hen alles geoorloofd. Om hun
haat en verachting op het duidelijkste te doen uitkomen
schetsten zij de leden der koninklijke familie het liefst in
de gedaante van verscheurende dieren, wolven, panthers,
varkens, roofvogels en harpijen. Tal van prenten stellen
Lodew ij k voor als een varken, dat door een Boer-sansculot van de markt terug wordt gebracht, terwijl hij jammert : „dat verwenschte beest, het heeft mij zooveel moeite
gekost hem te mesten, nu is zijn vet gortig geworden ; ik
kom van de markt terug en weet niet wat te doen."
Is het zwijn de dierenfiguur waarin men Lodew ij k
het meest afbeeldt, de koningin aan Wier bloeddorst en
tijgeraard geen echt sansculot ook maar een oogenblik
twijfelde, werd het veelvuldigst uitgeteekend als la panthere
autrichienne of la harpie autrichienne. En het slot van
al die invectieven is, dat zij als Wilde beesten moeten
worden opgesloten in kooien, m.a.w. in den Tempel.
Het duurt dan ook niet lang of de rondventers
schreeuwen het in de straten uit : Vla les an,imaux rares, our
la translation de la menagerie royale au temple. Op de prent
drijft een sansculot met sabel, piek en zweep gewapend de
kudde naar den Tempel. Lodew ij k is afgebeeld als een
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kalkoensche haan, die reeds vele veeren heeft verloren,
Marie Antoinette als een wolvin, 's konings zuster en
zijn kinderen als jonge wolven.
De kalkoen roept nit : „Te hulp L a fa y e t t e, of men
zal ons onder de guillotine brengen !", de wolvin : „Vervloekte
Jacobijnen, gij hebt al mijn plannen doen mislukken !" en
de wolfjes : „zij zullen zeker de kuikens verslinden !"
Maar zelfs achter de muren van den Tempel liet men
den gevallen koning en zijn gemalin nog niet met rust.
Veel verspreid werden de portretten van Lodew ij k en
Marie Antoinette in een lantaarn, een plomp-duidelijke
aanwijzing van hetgeen men wenschte, dat met hen gebeuren zou niet minder de prent Louis le traitre, waarop een
groote zwarte hand op den muur grift : „Dieu a calcule ton
regne et la mis en fin, tu es mis a la Balance te tu as et4
trouve trop leger." Een bizonder behagen schiepen de carricaturisten er in 's konings voorliefde voor tafelgenot en het
kaartspel te overdrijven en op de kaak te stellen. Zij beeldden
hem uit als een vroolijken drinkebroer, omringd van flesschen,
met de vrijheidsmuts op het hoofd, glas op glas ledigend
op het heil der natie of kaartspelend met een sansculot,
uitroepend : „j'ai cart les coeurs, it a les piques et je
suis capot"; of schakende met een nationalen garde, zuchtend :
„ik heb al mijn stukken verloren !" terwijl de adel klaagt :
„de partij stood zoo mooi !", de geestelijkheid uitroept „ik
ried u aan uw stukken te houden," en Marie Anto
n e t t e jammert : „ik heb u het ongeluk aangebracht."
Straalt in dit alles reeds een diabolisch leedvermaak
door, het record op dit gebied slaat de anonymus met zijn
afschuwelijke spotprent les adieux de Louis XVI a sa famille.
Indien er een oogenblik was in het levee van L o d e w ij k
X V I waarop spot en hoon hadden moeten plaats waken
voor eerbiedig zwijgen, dan was het wel bij dat aandoenlijk
afscheid van zijn vrouw en kinderen, daags voor zijn hoofd
zou vallen op het revolutie-plein. Maar zelfs dat gewijde
uur trachtten de carricaturisten te bezoedelen met hun in
venijn gedoopte pen. Op hun slecht geteekende prent staat
rechts een tafel met gebraad, waarachter een monsterachtige
O. E. X 5
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priester met een kruisbeeld. Lodew ij k waggelt naast hem
met to berge gerezen haar, wild rollende oogen, gescheurde
kleken, een flesch in de eene en een glas in de andere
hand. De koningin, afgebeeld als een walgelijke megaera,
in lompen gehuld, wordt met kolfstooten van hem weggedreven; aan haar rokken hangt huilend de kroonprins in
bedelpak, terwij1 zijn zuster reeds wordt voortgesleurd.
Honend en lachend zien een paar nationale garden dit
stuitend tafreel aan. Zelfs de dood, de groote verzoener,
bracht den haat tegen den tiran niet tot zwijgen. Onmiddellijk na de terechtstelling van Lodewij k X V I werd
door de straten van Parijs rondgevent de spotprent Reception de Louis Capet aux en fern par un grand nombre de brigands
ci-devant couronnes.
III Een ader, even rijk voor hun boerten en kluchten,
vonden de carricaturisten in het verblijf der uitgewekenen
aan gene zijde van den Rijn. De helden van Coblentz
waren het voortdurend mikpunt hunner pipen.
Op la foire de Coblentz verschijnen de emigranten als
een troep goochelaars, vertoont le Tolpach Lambesc als
kiezentrekker zijn kunsten, maken de graaf ** en de
markies * " opgang met hunne dansende hondjes en komt
in een café le gazetier du Coblentz als afgezant van het
b of to Weenen den oorlog verkondigen, tervvij1 de buffetjuffrouw flaw= valt. De oorlog! Wie in Frankrijk beven
mocht voor de wraak der met de coalitatie-legers terugkeerende emigranten, niet de carricaturisten, die p lots dan
spot en hoon voor die „heldenscharen" over hebben. Een
hunner ontwerpt vlug een schets la Contra-revolution,
waarop hij het emigranten-heir in carnavalscostuum nitbeeldt, ten strijde trekkend tegen de rots der fransche
constitutie. Voorop Son Altesse contra-revolutionnaire,
le petit Conde, met pluimen op zijn hoed grooter dan hij
zelf is. Bij een Italiaansch uitdrager heeft hij den mantel
van Coriolanus gehuurd en hij draagt hem zooals een lakei
den rok van zijn meester draagt, schimpt Dorfeuille in zijn
„Lanterne magique". Volgen Antoine Seguier met het
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vonnis tegen de fransche natie, Calonne met de krijgskas,
de halssnoer-kardinaal als tamboer-majoor met heel zijn
kapittel, Mirabeau-tonneau in krijgsgewaad, Mme de Polignac
als zoetelaarster, gebaarde Capucijnermonniken vormen als
sappeurs de voorhoede en de ridder „Va-t-en-voir s'ils
viennent" is de eerste ajudant van den generaal.
De armee van Conde ! Bah, wat zou die ! Wat is zij
anders dan een Armje emballje.
Ah ! qu' nous allons voir beau jeu!
V'llt Conde qui r'vient en poste :
Ah clue' none allons voir beau jeu!
Gare, gare, l'habit bleu.
Dans une bOite de dix pieds
(C'est le Moniteur qui 1' rapporte),
Il met huit mil' cavaliers
Equipes de bonne sorte.
Quand ils seront emballés
He bien, it lee ferra mettre.
Ou le mettra-t-il ? Parlez !
— A la poste, comme une lettre.

De prent, die , bij dit liedje hoort, is getiteld la
Grande Annie du ci-devant prince de Conde en bij uitzondering fraaier dan gewoonlijk. De prins zit in de zaal van
zijn kasteel te Worms de geduchte legermacht te inspecteeren, die hem nit Straatsburg per diligence is toegezonden.
Hij loops heen weer zijn pijp te rooken en de wolken,
die hij uitblaast, nen-ten de vormen van zijn plannen aan.
Links van den prins zit d' Autichamp het plan van den
aanval te overdenken, terwijl don Quichotte over zijn
schouders kijkt. Rechts op den voorgrond is een groote
koffer neergezet, geadresseerd aan den prins van Conde en
daaronder : 10000 man. M me Conde, de voormalige abdis
de Remiremont, thans aide-major, pakt de kleine houten
soldaatjes uit en geeft ze aan den hertog van Enghien,
die ze in rij en gelid stelt, en het geheel zou onovertrefbaar geweest zijn, als niet de p ond Buttord zijn achterste
poot oplichtend een heel eskadron had omgep.
Naast Conde trekken de carricaturisten het scherpst
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te velde tegen den hertog van Brun s w ij k, den man van
het beruchte manifest tegen de fransche natie. Op een
hunner prenten l' Amende honorable du Prince de Brunswich
et brulure de son manifest ligt de hertog op zijn knieen
met een dikke kaars in de hand. Links komt een barbier
met bekken en scheermes aanloopen, die hem op een uitstekende manier scheren zal en van rechts daagt een sansculot op met een dik touw om hem op te knoopen. Geest
en sarcasme is hier al evenmin te vinden als in le triumGeusat, waar de teekenaar in een groote zwarte lantaarn
de drie medaillon-portretten van Brunswijk, Frederik en
Frans afbeeldde en zijn collega-poeet er dit couplet onder
rijmde :
Que le grand roi des hulans,
Sur la foe des émigrans,
Ait cru prendre, pour ses peines,
La France en quatre semaines,
Sans obstacle en son chemin :
C'est bien, fort bien,
Cela ne nous blesse de rien.
Que gagne-t-il au lieu de gloire ?
Rien que la f ... .

Ook keizer Leopold krijgt zijn beurt, L e o p o l d, de
broeder van Marie Antoine t t e, die waarschuwt tegen
de Jacobijnen, de tronenomwerpers, maar met wie hij toch
voorzichtig meent te moeten wezen.
Eh bien ! it ces fiers Jacobins
Je declare la guerre :
Contre eux j'illustrerai mon nom
La faridondaine, la faridon,
Je veux etre immortel aussi,
Biribi . . .
Cependant
Prudemmant
Et pour cause
Avant tout it faut songer
S'il convient qu'au danger
Ma Majeste s'expose.
Attendons
Et soyons
Pacifiques
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Car le Francais est móchant
Et je crains diablement
Les piques.

En inderdaad op de spotprent zien wij den keizer
dapper met zijn zwaard zwaaien, maar toch op behoorlijken
afstand blijven van de zesvoet lange piek van zijn. Jacobijnschen tegenstander.
De carricaturisten lachten over de vruchtelooze pogingen
der emigranten en gecoaliseerde vorsten om de revolutie
in Frankrijk te vernietigen en honend grinnikten zij over
de Rentree joy euse et triomphante des don Quichottes Prussiens
en Allamange apres la conquele de la France, sous la conduite
de l'aigle autrichien, Welke dubbelkoppige adelaar den rosinant en den ezel meesleept, terwijl don Quichotte-Leopold
jammert : „wie had het gedacht ? Ik was gekomen om te
overwinnen. . . . . helaas ! ik ben f . . . ." en Sancho PanchaBrunswijk klaagt : „Hoe vechten die honden van sansculotten !" De teekenaar echter juicht over de zegepraal der
revolutie over alle tronen en altaren.
Want dat zou de apotheose der omwenteling wezen,
meenden de spotprentfabrikanten en zij schetsten l'Electricit4, donnant aux despotes une commotion qui renverse leers
Wines en zij lieten schitteren le nouvel astre francais ou la
cocarde tricolore suivant le cour du zodiaque.
Dit is weer een prent, die boven de andere uitsteekt
door uitvoering en zinrijkheid. Aan den hemel welft zich
de dierenriem waarlangs de zon zich beweegt. Daaronder
staan op hun voetstukken de borstbeelden der gekroonde
hoofden : Jozef II, Gustaaf III, Frederik Wilhelm,
Pius VI, Selim, Catharina II, Stanislaus Augustus,
Victor Amadeus, George III. De zonnestralen verkondigen
aan de komende eeuw : „Porgeuil les forma, la raison les
detruit." Midden in den kring zwaait de Tijd zijn zeis,
waarmee hij reeds de buste van Lodewijk XVI, den
verrader, heeft omvergeworpen. Op zijn plaats staat het
altaar der republiek met de Vrijheid en Gelijkheid, getooid
met de roode mots en daaronder de worden : „Volkeren
herneemt uw rechten. Binnenkort zullen er geen. tirannen
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meer zijn, de rechtvaardige tijd zal -a de vrijheid en de
gelijkheid schenken."
IV. Het is echter niet alleen tegen het aristo-cleri-

cale kamp, dat de carricaturisten hun schimpliedjes en
spotprenten uitgeven, zij bestoken met hun satyrieke pijlen
ook de halve of kwart-revolutionairen, die in het begin
der omwenteling zich met geestdrift voor haar verklaard
hadden, maar die allengs hun pas hadden vertraagd, ja
zelfs na de vlucht naar Varennes naar de royalistische
partij waren. overgeloopen. Onder dezen waren het vooral
L a fa ye t t e en B a r n a v e, die het ontgelden moesten,
die tevens — het is het gewone lot van middenpartijen —
ook de slagen in ontvangst hadden to neinen, hun door
de royalistische spotprentteekenaars toegebracht. De ijdelheid en hoogdoenerij van den markies L a fa yet t e, die
meen.de dat het lot der monarchie en van Frankrijk in
zijn harden rustte, werd bespot door een Arent, waarop
de generaal in groot uniform, staande op de maarschalksstaven van Liickner en Rochambeau, naar de maan hapt.
Onder de maan ziet men een kasteel, dat het Duitsche
rijk voorstelt.
Maar het meest gebeten waren de Jacobijnsche carricaturisten op B a r n a v e, den man met twee aangezichten,
die in 1789 de zaak van het yolk met vuur in de nationale
vergadering had bepleit, maar sinds Juni 1791 — de vlucht
naar Varennes een hofman geworden was, bekeerd, naar
men schimpte, door den glimlach en de schoone oogen
van de „Oostenrijksche".
In Augustus van dat jaar nani de „Cronique de Paris"
haast dagelijks een of meer epigrammen in haar kolommen
op tegen den man, die
TantOt froid, tantOt (-baud, tantOt Wane, tantOt noir,
A droite maintenant, mail autrefois iti gauche;
Je vous dis bonjour, et je vous dis bon soir.

Den Eden September wandelde een verkleed man op
den faubourg Saint-Antoine met een dubbel hoofd, dat aan
den eenen kant wit, aan de andere zij de zwart gekleurd
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was. Acht dagen later schreenwden de aboyeurs, dat in
den Winkel van Curtius een man met twee aangezichten
was ten toon gesteld, die als twee druppelen water op
Barnave geleek en kort daarop maakte Curtius zelf
bekend, dat hij een liefhebber voor het beeld gevonden
had. Daags daarna verscheen een prent, waarop Barnave
was afgebeeld met twee aangezichten en twee kostu-u.ms.
Het eene was de volksdracht van 1789, het andere het
hofkleedij van 1791. In iedere hand hield hij een zak
goud, het loon voor zijn veranderde ineening en tevens
zijn soldij van de civiele lijst.
Werden Lafayette en Barnave door de revolutionaire carricaturisten gehoond, verheerlijkt werden daarentegen Marat en de Berg.
Op een prent ‘ o.a. zien wij Diogenes zijn ton verlaten OM den Volksvriend de hand to geven, die nit een
keldergat kruipt. Diogenes roept nit : „Kameraad, sansculot, ik zocht je reeds lang", en Marat antwoordt : ,,men
vervolgt de waarheid, ik heb geen andere schuilplaats".
Strijdhaftiger wordt Marat ons voorgesteld op een andere
teekening, waar hij slangen vertrapt, terwij1 hij zich verdedigt met het schild van Medusa en met zijn pen (de
ezelskinnebak van Simson) de kogels der royalistische
partikangers afweert.
Een juichtkreet klinkt ons toe uit de voorstelling le
triomphe de la Montagne. Op een zegekar staan de Liberte
en de Egalite. De eerste draagt het zinnebeeld van den
Berg, waarop de woorden : „vivre ou mourir". Achter haar
eel) jonge eik met het opschrift : „Write et Raison". De
Felicite Publique zit vooraan op den wag en met een hoorn
des overvloeds op haar schoot en een olijftak in de hand.
Mercurius leidt de paarden, terwij1 Hercules en Minerva
de verschillende monsters verjagen, die den doortocht
wilden beletten .....
IVIaar weldra verstommen de juichkreten : de guillotine
gaat zoo luid spreken, dat er een huiveringwekkende stilte
rondom haar heerscht en ook de revolutionaire spotprent zwiigt.
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Wat hadden nn de carricaturisten uit het zwarte kamp
tegen dit alles in te brengen I' Hebben zij hun koning
en koningin moedig verdedigd tegen den zondvloed van
sinaad en laster, die de arme vluchtelingen van Varennes
na hun teugkeer in de hoofdstad overstelpte 7
Het antwoord moet lniden : eigenlijk niet. Eigenlijk
waren zij boos en verontwaardigd op een koning, die de
Constitutie had aangenomen, voor hen de doos van Pandora, waaruit alle ellende was voortgekomen.
Op haar en haar makers richtten zij dan ook hun
grof geschut.
Al had T a r g e t niet eens aan de beslissende debatten
er over deel genomen, hij was voor hen de vader der constitutie en deze staatsregeling, die de koninklijke macht
op zoo onbeschaamde wijze beperkt had, doopten zij, als
dochter van T a r g e t, Targentine of Targinette, ook wel
Demagoginette.
Als zij de Constitutie als rijdier teekenden, dan beeldden zij Target of met een vrouwelijk gelaat en op dat
ros zetten de vrienden van Coblentz zelfs Lode w ij k
X V I, dien zij niet meer koning noemden maar pouvoir
execu.tif. Om hun spilt nit te drukken sloten zij den
koning op in een kooi en lieten hem antwoorden aan
keizer Leopold, die hem vroeg : ,.broeder wat doet gij
daar r . . . „Je sanctionne."
Of zij brachten de fabel van den Roi-Soliveau in prent.
De kop van den balk in het moeras te midden der kikkers
heeft dan de gelaatstrekken van koning Lodew ij k.
L a fa y e t t e is de kraanvogel, die, een lantaarn aan een
groot lint om den hals dragend, nadert en zegt : „ik span
mijn netten". Daarop gaat hij heen om Bailly te ontmoeten, die het roode vaandel zwaait.
Inderdaad tegen de constitutioneelen was het dat zich de
teekenspits der satieristen van de zwarte partij richtte, tegen
L a fa y e t t e en Bailly, zelfs nadat de Salle de Manege
heel andere afgevaardigden herbergde, nadat L a fa y e t t e
was afgetreden als kommandant-generaal der rationale garde
en Bailly niet weer zetelde als maire op het stadhuis.
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Het was nog in October 1791, dat spotprenten verschenen
op Mme. Coco-Bailly en op Lafayette als Sans-Fort. Had
men hem vroeger bespot als Centaure, thans hoont men
L a fa ye t t e door hem uit te teekenen als een man, die
een sleutel uit zijn hand laat vallen, hetgeen zeggen wil,
dat hij plaats als cipier des konings verloren heeft.
Op een andere prent zit hij de kastanjes te eten, die
B a il 1 y uit de heete asch haalt, nadat Philippe-le-Rouge
(Orleans) ze in het vuur had geworpen.
Eerst in het najaar van 1791 schenen de aristo-carricatuurteekenaars te gaan merken, dat in plaats van de
Feuillants, de Girondijnen en Jacobijnen aan. 't roer waren.
gekomen. Toen gingen zij de Bris sots en de Petio n.s
te lijf. Het duurde niet lang of voor het winkelraam van
L e b el in de galeries aux bois prijkte de prent : Brissot mettant ses pants. Het tooneel der han deling was misschien
juist de plek voor L e b e 1 s boekwinkel. Briss ot werd er
op afgebeeld zijn hand in den zak van een voorbijganger stekende, die er niets van bespeurt, z456 is hij verdiept in de lectuur van zijn krant. Deze carricatuur werd
tallooze malen in verschillende vormen in de zwarte pers
herhaald, zelfs werd de dictionaire verrijkt met het woord
„brissoter" hetwelk overgezet zijnde beteekent: zakkenrollen.
Eenige dagen later vond een royalistisch teekenaar
gelegenheid zijn onpartijdigheid te toonen door zijn nieuwe
en oude vijanden in effigie op te knoopen. Aan de eerste
galg, waarop stond: „nous voulons deux chambres", hing
hij een Feuillant met het dubbele Janusgezicht, aan de
tweede, waarop prijkte „pas de deux" liet hij een Jacobijn
bengelen en met innig genot schreef hij er onder : „de
dans, dien zij beiden zullen dansen."
Toen Pétion Bailly als maire van Parijs opvolgde,
nam hij, dit spreekt van zelf, ook zijn plaats over als schietschijf. L e b el bracht dadelijk in omloop : een Pétion
„tusschen het y olk en de wet", als koorddanser op den
gespannen draad met de constitutie aan de eene punt van
zijn balanceerstok en de vrijheidsmuts met suikerbrooden
aan de anderen een P4tion die de koorts krijgt als hij
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een brief uit Coblentz leest ; een P4tion in de gedaante
van een ezel, die tegen het standbeeld van L o d e w ij
den groote schopt ; een Peti on hand aan hand met
B r i s s o t en Desrue s. Om de vinnigheid dier carricatuur
goed te vatten, dient men te weten, dat Pétion en B r i ss o t beiden geboren waren te Chartres, een stad, waar in
het begin dier eeuw de beruchte giftmenger Desrne s
zijn euveldaden gepleegd had.
Een geheele groep wetgevers werd bespottelijk gemaakt
op de prent : la balance des alms. Hoe zich ook de Girondijnsche en Jacobijnsche ministers en afgevaardigden aftobben om de schaal met de niinisterieele „bedriegerijen"
naar beneden te krijgen, het lukt niet, want onverwrikbaar
ligt op de andere schaal het allergrootste bedrog, de constitutie.
Soms lieten de royalistische teekenaars voor een oogenbilk hun persoonlijke aanvallen rusten, on1 op meer algemeene wijze hun hoop op een contra-revolutie nit te drukken.
Bijvoorbeeld in le Dagel de la nature, een sneeuwkolos, die
begint te smelten ; of in l'Adoration, des Patriotes bij het
gezicht van een sol in het jaar toen bet zilver niet te
verkrijgen was ; of if sol de papier, soldats de papiers. Maar
spoedig kwamen zij weer op hun schreden terug en teekenden sansculotten, die een tweeden kindermoord te Bethlehem
bedrijven; een patriot als bravo uitgedost, op
zijn hoofd de hoed Liberta, in de uitgestrekte rechtervuist
het pistool Egalita, in de linker de dolk Fraternita ; le PI-4.ident d'un comita ravolutionnaire apres la levee d'un scella, een
gemeenen boef, nit wiens zakken gestolen voorwerpen puilen"
en aan wiens gordel de zilveren lepels en vorken hangers.
Als Gr a v e de plaats van Narbonne als minister van
oorlog heeft ingenomen, verschjint een Arent : d'un ta$ de
fumier les Jacobins tirent nn ministre de Guerre. Deze mesthoop is opgestapeld bij de stallen van den hertog van
Orleans, wiens eerste stalmeester G r a v e geweest was.
Hadden de anti-revolutionairen bij den aanvang der
omwenteling in een schets uiting gegeven aan hun hoop,
dat de mogendheden de Jacoquins en Enrages zouden
laten dansen „le meme ballet que le sieur Nicolet faisait
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danser jadis a ses dindons," een plaat, waarop de gecoaliseerde koningen en koninginnen onder den vloer der
Nationale Vergadering een reuzenvuur stokes, zoodat de
afgevaardigden brullend van pijn en angst rondspringen
als ganzen op een heet plaatijzer — thans spreken zij in
la cause des rois on la Victorie terrassant les rebelles hun verwachting uit op de toekomstige zegepraal. Terneergeworpen
op den grond, waarop het met vorstelijke schilden en door
de Victorie bekroond monument staat, liggen Democratie
en Anarchie te knarsetanden. Daarboven welft zich de
regenboog, waarin de beeltenissen der koningen prijken.
In de verte, bestraald door de zon, komt een schip, symbool
der welvaart, in zicht en de godin des overvloeds stort
haar schatten nit over de welgezinden . Van geheel
anderen card is de prent -- men kan haar haast moeilijk
een spotprent noemen — le nouveau Calvaire. Lode w ij k
hangt aan het kruis tusschen zijn beide broeders in; alle
drie zijn gebonden met de decrets factieux. Aan de voeten
des konings ligt de proscriptielijst met de namen van hen,
die veroordeeld waren, omdat zij de wapens tegen Frankrijk
gevoerd hadden — de drie Rohan 's, Conde, Bouill é,
Lambesc, de Broglie. Robespierre in het kost-uum
van een Jacobijn zit te paard op de constitutie, afgebeeld
als de inerrie Targinette en reikt den koning de spons
met edik. Marie Antoinette smeekt weenend om hulp
de hertogin de Polignac knielt neer en omvat vromelijk den kruisbalk en in een hoek staat de oude Conde
en maakt zich gereed den degen te trekken.
Met dit lijdenstafreel nemen wij afscheid van de
fransche spotprentfabrikanten, om nog even een blik te
slaan op een paar proeven van echte caricatuurkunst van
vreemden bodem, met name die van den Engelschen satyrist
Gizzla y, die, in een reeks bewonderingswaardige etsen,
even krachtig van teekening als zinrijk van opvatting, de
Fransche revolutiemannen met de geeselslagen van zijn
sarkasme striemt en de Septembriseurs in hun ware gedaante
ten toon stelt.
Reeds in October 1789 verscheen de prent den koning.
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afbeeldend als een hert, gekroond met den franschen diadeem, hijgend, ten doode toe afgejaagd door een troep
huilende honden met menschenkoppen. Ongeveer 1790 zag
de zeldzame ets van George C ru i k shank het licht,
welke Mira b eau en Philippe Eg alit é voorstelt, in
vrouwenkleederen op den loer leggend met dolken in de
hand. Op den achtergrond de koning, de koningin en de
dauphin, uitroepend : „Save us from treacherous Friends !"
In het midden Lafayette met den degen in de vuist :
15 1 find there's treachery — but I'll defend my King &
Family to the last Drop of my blood".
Maar de verontwaardiging over de gruwelijke Septemberslachtingen gaf het aanzijn aan een prent, die tot het voortreffelijkste behoort van hetgeen de carricatuur tijdens de
Fransche revolutie geleverd heeft. Met forsche trekken is
geteekend : The Zenith of French glory : The Pinacle of Liberty.
Het tooneel stelt een plein voor, dat krioelt van roode
mutsen. De vensters der huizen wemelen van vrouwen en
kinderen, die nieuwsgierig uitkijken. Een kerk gaat in
vlammen op. Midden op het plein staat een guillotine,
waarboven de driekleurige vlag waait, op wier banen men
de woorden : „vive Pegalite" leest. In de valbijl staat de
koninklijke kroon gegrift.
Op den voorgrond hangt aan een lantaarn een reciter
in zijn roode toga met het zwaard der wet in de eene, de
weegschaal in de andere hand.
Op een tweede lantaarn zit een bravo-sansculot , aan
een koort om zijn middel slingeren twee pistolen en een
dolk waarvan het bloed afdroppelt, zijn kleeren zijn aan
flarden gereten, zijn voeten staan op het hoofd van een
priester in statiegewaad, opgeknoopt tusschen twee monniken in. Naast hem staat zijn piek met de roode muts.
Vroolijk krast de bruut het „Ca ira" op zijn viool. In een
nis hangt een kruisbeeld, waaronder men een papier heeft
bevestigd met de woorden : „bonsoir monsieur !"
Zooals uit bovenstaand overzicht blijkt, bezaten de
spotprentteekenaars der fransche revolutie op verre na
niet den geest en het talent der hedendaagsche carricatu-
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risten. Een Steinlen zal men te vergeefs in hun rijen
zoeken. Maar al is hun spot laag bij den grond, al laat
de teekening hunner prenten in tal van opzichten te wenschen over, toch zouden wij ze niet gaarne missen,
die vaak onbeholpen plaatjes met hun platvloersche bijschriften en kinderlijke rijmelarij. Duidelijker dan uit andere
bronnen spreekt uit die carricaturen de stem van het yolk,
van den man op de straat. Bij het doorbladeren er van staan
wij als het ware midden tusschen het yolk, hooren wij wat
het op het oogenblik zelf van de gebeurtenissen dacht,
wat het vreesde, wat het hoopte en zoo wordt hetgeen wij
nit andere bronnen weten op eigenaardige, soms schelle
wij ze gekleurd.
Uit artistiek oogpunt mogen de carricaturen der omwenteling van geringe beteekenis zijn, voor de kennis der
historie zijn het onwaardeerbare documenten.

NEDERLAND's VOLKSVERTEGENWOORDIGING
EN 1NDIE's AUTONOMIE
DOOR

C. J. HASSELMAN.

In de verschillende koloniseerende landen wordt thans
vrij algemeen de opvatting gehuldigd dat de staatkundige
verhouding tusschen Moederland en Kolonie zich geleidelijk
behoort te ontwikkelen nit den toestand van algeheele
afhankelijkheid der kolonie in de richting van eene, zij
het dan ook beperkte, autonomie. Zal het Moederland
in den aanvang, wanneer de kolonie nog in de kinderschoenen loopt, zijn zorgzame hand moeten uitstrekken
tot in de details van het koloniaal beheer, later en alnaargelang de kolonie tot volleren wasdom uitgroeit zal deze,
voorzoover daartoe bekwaam en genegen, leeren moeten
op eigen beenen te staan, in ieder geval stem moeten
krijgen in de behartiging der eigen belangen.
Ter bereiking van dit Joel staan twee wegen open.
Het Moederland kan wettelijke bepalingen makes waarbij
aan de kolonie een zekere graad van zelfstandigheid
officieel wordt toegekend. Of wel het Moederland kan,
met behoud in naam van het stelsel van afhankelijkheid,
zijne bemoeienissen met het koloniaal beheer zoodanig
inkrimpen en beperken, aan de door de kolonie gegeven
adviezen een zoodanig gewicht toekennen dat het inder-
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daad deze adviezen zijn die den doorslag geven en het
koloniaal beheer ten slotte leiden zullen in de door de
kolonie zelve gewenschte richting.
Laatstbedoelde methode is, althans zoolang de vatbaarheid der kolonie voor zelfbestuur nog niet afdoende
vaststaat, ongetwijfeld de voorzichtigste. Zij heeft het voordeel dat bedoelde vatbaarheid proefondervindelijk onderzocht
kan worden en dat de gelegenheid tot ingrijpen in urgente
gevallen, voor het Moederland niet ten eenemale is afgesneden. Slaagt deze proefneming, blijkt de kolonie de
weelde der zelfstandigheid to kunnen dragen, dan kan
zonder bezwaar tot toepassing der eerstgenoemde methode
worden overgegaan. En zoo zal de staatkundige verhouding
van het Moederland tot de kolonie eene evolutie moeten
doorloopen waarvan de eerste phase gekarakteriseerd kan
worden als die der algeheele afhankelijkheid der kolonie,
de tweede als die der zelfbe_perking van het Moederland,
de derde en laatste — indien bereikbaar — als die der
'wettelijke autonomic der kolonie.
Passen wij deze fundamenteele beginselen der nieuwere
koloniale staatkunde toe op de politiek door Nederland
gevolgd ten aanzien van Nederl. Oost-Indie, dan blijkt dat
Insulinde nog steeds verkeert in de allereerste periode van
dit evolutionair proces. Onze grondwet draagt het Opperbestuur over Nederl.-Indie op aan het Koninklijk gezag
in Nederland en belast de Nederlandsche Wetgevende
rnacht met de vaststelling van het Reglement op het Indische regeeringsbeleid, met de regeling van de wijze van
beheer en verantwoording der koloniale geldmiddelen en
met de regeling van „andere onderwerpen zoodra de be„hoefte daaraan blijkt to bestaan”. Wettelijk verkeert
Ned.-Indie tegenover het 1Vioederland nog steeds in een
staat van nagenoeg algeheele afhankelijkheid en vooral
de jaarlijksche vaststelling der Indische begrooting geeft
aan de Nederlandsche volksvertegenwoordiging gelegenheid
tot ingrijpen in nagenoeg alle onderdeelen van het koloniaal
beheer.
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Deze wetttelijke afhankelijkheid behoeft echter, in verband met hetgeen hierboven werd opgemerkt, niet onvermijdelijk te leiden tot werkelijke afhankelijkheid. Indien
slechts de volksvertegenwoordiging zich weet te houden
aan het beginsel van zelfbeperking, indien zij hare bemoeienissen inkrimpt tot het hoogst noodzakelijke en vooral
indien zij toont ernstig rekening te willen houden met de
wenschen en gevoelens van Indie als de meest betrokken
partij — dan kan veel gedaan worden om den druk der
afhankelijkheid voor Indie te verzachten en het zwaartepunt van het koloniaal beleid, zoo niet in naam dan toch
inderdaad ten deele naar Indie te verplaatsen. En waar
Indie beschikken kan over een voldoend aantal mannen
van karakter en ervaring, in staat tot het overzien en beoordeelen der algemeene belangen, waar derhalve de
bekwaamheid tot behartiging dier belangen aanwezig mag
worden geacht, daar zou men kunnen meenen dat althans
voor de toepassing van deze methode, het oogenblik reeds
lang had moeten zijn aangebroken.
Ook dit is echter niet het geval. De bemoeienis van
Opperbestuur en Volksvertegenwoordiging strekt zich nog
steeds uit tot de details, dikwerf bij voorkeur tot de details
der koloniale huishouding. Hoofdzaken, als de toekenning
aan Indie van eene zij het dan ook zeer bescheiden financieele of staatkundige autonomie, blijven onafgedaan, bij zaken worden zoowel in de Eerste als in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal dikwerf met groote uitvoerigheid besproken.
En wat voor den geleidelijken groei van Indie's autonomie het meest bedenkelijk verschijnsel is, de verlangens
van Indie voor zoover Indie bij machte is die verlangens kenbaar te maker — leggen niet altijd zooveel gewicht in de schaal als in de bestaande omstandigheden
billijk en rechtvaardig voorkomt.
Wat toch is het geval De Nederlandsche volksvertegenwoordiger verkeert ten aanzien der koloniale vraagstukken in een moeilijke positie. Dat hij in de kolonie en
in de koloniale toestanden weinig belang stelt, dat hij
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dientengevolge als regel niet beschikt over voldoende zaakkennis in koloniale aangelegenheden en dat hij mitsdien,
eveneens als regel, de competentie mist om een eigen
oordeel nit te spreken over gewichtige koloniale vraagstukken — wij hebben voldoende vertrouwen in de zelfkennis en waarheidsliefde onzer volksvertegenwoordigers
om te mogen aannemen dat zij zelven de eersten zullen
zijn om de juistheid van dit alles volmondig te erkennen.
In ieder geval, geldt het niet van alle, het geldt zeker
van verreweg de groote meerderheid onzer volkvertegenwoordigers.
Voor welk dilemma nu vindt een tot deze groote ineerderheid behoorend volksvertegenwoordiger zich gesteld
intake de hem opgedragen behartiging der koloniale
belangen I) Hij kan zelf studie waken van de hangende
vraagstukken en zoodoende trachten zich een eigen oordeel
te vormen , bij algeheele onbekendheid met koloniale toestanden, zal deze studie hem in vele gevallen een bron van
onoverkomelijke moeilijkheden zijn en zal de verantwoordelijkheid voor een aldus te vormen oordeel hem zwaar
drukken. Hij kan kennis nemen van het oordeel der zeer
weinige collega's die Indic wel bij ervaring kennen of uit
anderen hoofde tot oordeelen bevoegd zijn en, zoo hij voldoende vertrouwen stelt in die collega's, zich bij hun oordeel
aansluiten , in dit geval dekt hij de op hem rustende verantwoordelijkheid tot op zekere hoogte met de autoriteit
van die collega's. Eindelijk kan hij zich stellen op het
standpunt dat de Indische adviseurs de hangende kwestie
beter kunnen beoordeelen dan hij zelf of zijne collega's
en op dien grond — en aannemende dat die autoriteiten
eenstemmig zijn in hun gevoelen. — zich bij dat gevoelen
aansluiten , in dit geval dekt hij zijne verantwoordelijkheid
met de autoriteit der Indische adviseurs.
Nu is het natuurlijk on.doenlijk a priori te zeggen,
welk standpunt bij elke voorkomende gelegenheid ingenomen zal moeten worden , het geval kan zich ongetwijfeld
voordoen dat op grond van eigen of gezamenlijk onderzoek,
zich eene overtuiging heeft gevestigd zoo krachtig en zoo
O. E. X 5
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goed te motiveeren dat afwijking van de Indische adviezen
plicht wordt. Maar als algemeene regel en in verband met
het hierboven opgemerkte kan gesteld worden dat de yolksvertegenwoordiger zoowel voor zich zelf als voor de Indische
belangen den veiligsten weg zal inslaan indien hij, althans
in de meer tech,nische en locale aangelegenheden, zich stelt op
laatstbedoeld standpunt.
Voor zichzelf omdat hij, door waarde te hechten aan
het oordeel der Indische adviseurs, het verwijt ontgaat van
betweterij of zucht naar overdreven inmenging en zoodoende
tevens blijk geeft te willen streven naar de zelfbeperking
die, zooals wij zagen, door de nieuwere koloniale staatkunde
aan elke Moederlandsche volksvertegenwoordiging als eisch
gesteld wordt.
Voor de Indische belangen omdat, bij de bestaande
wettelijke afhankelijkheid der kolonie, alleen langs dezen
weg verzachting mogelijk is van het afhankelijkheidsgevoel
van de Indische Regeering, een gevoel dat onvermijdelijk
in den weg moet staan aan eene gezonde ontwikkeling van
autonomie. Wordt de verantwoordelijkheid voor de in het
belang van Indie te nemen maatregelen als regel overgebracht naar de Indische adviseurs die bedoelde maatregelen
hebben voorgesteld, dan, maar ook dan alleen, zullen zij
het gewicht van die verantwoordelijkheid leeren beseffen
en proefondervindelijk leeren inzien welke moeilijkheden
verbonden zijn aan — maar ook welke voldoening gelegen
kan zijn in — de practische toepassing van het beginsel
van autonomie, in het steunen op eigen kracht. En deze
heilzame invloed zal zich doen gevoelen, ook al blijkt —
hetgeen onvermijdelijk blijken zal — dat de Indische
Regeering niet onfeilbaar is en evenals elke andere kan
mistasten.
Wie een kind wil leeren loopen mag er niet tegen
opzien het nu en dan te zien vallen. Wil men onderzoeken
of Indie vatbaar is voor autonomie, dan zal de Nederlandsche
volksvertegenwoordiging moeten beginnen met loslating
van het leerstuk der onmisbaarheid van hare inmenging.
Zoolang Indie de schuld van ondoelmatig gebleken
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maatregelen kan werpen op eene wel is waar goed bedoelde
maar niet zaakkundig geoordeelde bemoeienis van de
Nederlandsche volksvertegenwoordiging, zoolang zal deze
vertegenwoordiging in Indie in discrediet blijven en zal
Indie de opgewektheid missen om zelf de hand aan den
ploeg te slaan. Kan daarentegen de volksvertegenwoordiging de schuld van ondoelmatig gebleken maatregelen
ten deele van zich afwerpen door het argument dat Indie
zelf met aandrang om die maatregelen gevraagd heeft, dan
staat zij sterker dan in het eerste geval, dan zal Indie
geen reden hebben tot verwijt en dan zal zelfs van die
gebleken ondoelmatigheid de opvoedende kracht kunnen
uitgaan, die gelegen is in elke begane font waarvoor men
zelf de verantwoordelijkheid draagt.
Nu kan men hiertegen aanvoeren dat de stem der Indische
Regeering niet de stem is van Indie, dat nOch de inheemsche,
nech de niet-ambtelijke Europeesche bevolking in de
Indische Regeering vertegenwoordigd is en dat derhalve
in Indie geen voldoende waarborgen bestaan voor eene
oordeelkundige en onpartijdige behartiging der verschillende
en dikwerf tegenstrijdige Indische belangen — dit alles is
wederom niet de schuld van de Indische maar van de
Nederlandsche Regeering. Zoolang deze aan Indie niet
een zekeren graad van autonomie geeft, uitgeoefend door

of met behulp van een vertegenwoordigd lichaam, zoolang
zal Indie alleen kunnen spreken bij monde van de thans
wettelijk aangewezen adviseurs en zoolang zal, officieel
althans, de Indische Regeering moeten worden beschouwd
als de woordvoerster der Indische belangen. Bovendien,
het eenig correctief tegen het hierbedoeld euvel zou gezocht
moeten worden in een belangstellend en zaakkundig
Nederlandsch Parlement. Zoolang dit ontbreekt, zoolang
schijnt het kwalijk te verdedigen dat het bestaande —
weinig belangstellende en weinig zaakkundige — Parlement
de eigen autoriteit stelt boven die der Indische adviseurs.
Om nu met een enkel voorbeeld uit den allerlaatsten
tijd te illustreeren Welke waarde in ons parlement aan de
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autoriteit van laatstbedoelde adviseurs gehecht wordt,
wij ze-n wij op de behandeling van het wetsontwerp tot
overneming door den Staat van de spoorweglijn BataviaBuitenzorg.
De stand van zaken op het oogenblik dat de Nederlandsche volksvertegenwoordigers geroepen werden hun
stem over dit ontwerp uit te brengen kan als volgt geconstrueerd worden
De talrijke adviseurs door Wier handen in Indie een
dergelijk voorstel pleegt te gaan (spoorwegdienst, departement van B. O. W., departement der Gouvernementsbedrijven,
Algemeene Secretarie, Raad van Indie, Gouverneur-Generaal)
hadden zich eenstemmig en met aandrang — o.a. op grond
van onhoudbaarheid der bestaande toestanden — verklaard
v66r de overneming. De adviseurs aan het Departement
van Kolonien en de Minister zelf hadden, na aandachtige
studie, gemeend de overneming eveneens warm te moeten
aanbevelen. Nadat gebleken was van verzet in de Tweede
Kamer, was de zaak zoowel in Indie als in Nederland nograaals onderzocht. Inmiddels was in Indie aan het hoofd
van het Departement der Gouvernementsbedrijven een nieuwe
Directeur opgetreden die — pas uit Holland gekomen — geheel objectief tegenover de zaak stond en Wien juist met het
oog op dit onbevangen standpunt verzocht werd zijn oordeel nit te spreken. Ook deze had zich onvoorwaardelijk
v66r de overneming verklaard. Eindelijk had men het
advies gevraagd van den Bataviaschen Gemeenteraad the,
geheel onafhankelijk van de Regeering, de zaak van een
eigen standpunt kon bezien en beoordeelen. En ook dit
lichaam verklaarde zich warm v66r de overneming.
Toen nu het ontwerp voor de tweede maal in de Tweede
Kamer ter sprake kwam en de Minister verklaarde door
de nader ontvangen adviezen nog versterkt te zijn in zijne
aanvankelijke overtuiging, bleek dat twee koloniale specialiteiten (de heeren Boogaardt en C o 1 ij n) en twee
niet-specialiteiten op koloniaal gebied (de heeren B o s en
de Mon te Ir e r Lore n) ernstige studie van de zaak
hadden gemaakt. Zoowel de specialiteiten als de niet-
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specialiteiten verschilden onderling van gevoelen. De heeren
0 o 1 ij n en de Monte V er Loren waren vb6r, de heeren
B o s en Boogaardt waren tegen de overneming.
Wat betreft de aangevoerde bezwaren, zij golden eensdeels de som die voor de overneming betaald zou moeten
worden en veel te hoog geoordeeld werd, anderdeels de
te Batavia ondervonden moeilijkheden, die naar men meende,
op andere wijze zeer wel en voor minder geld uit den weg
te ruimen waren. Ter beoordeeling van het eerste bezwaar
was bekendheid noodig met het plaatselijk spoorwegvervoer tusschen Batavia en Buitenzorg zooals dat thans is
en -in de toekomst vermoedelijk worden zal. Voor de overweging van het tweede bezwaar was grondige plaatselijke
bekendheid met de spoorwegtoestanden in en om Batavia
een onmisbaar vereischte. hit het gevoerde debat bleek
voldoende dat men, vooral ook door geniis aan voldoende
locale kennis, tot zeer afwijkende conclusies kwam. Tegenover de berekening van den heer B o s, die betoogde dat
de koopsom veel te hoog was, stood de becijfering van
den heer de Mo n t é V e r Loren die den gevraagden prijs
wel hoog maar niet exorbitant vond en meende dat in
ieder geval het voorstel aangenomen behoorde te worden.
Tegenover den heer Bo o g a a r d t, die, op grond van een
vijf jaar geleden opgedane persoonlijke ervaring, meende
dat de toestand te Batavia door andere en minder kostbare middelen afdoende verbeterd zou kunnen worden en
die zelfs een dergelijk middel aan de hand deed, stond de
heer C o 1 ij n , pas nit Indie gearriveerd, die deze mogelijkheid ontkende en de Minister, die mededeelde dat het
door den heer Boogaardt aanbevolen middel reeds lang
geleden te Batavia overwogen maar wegens volslagen onuitvoerbaarheid, verworpen was.
In den boezem der volksvertegenwoordiging stond de
evenaar derhalve volkomen op het doode punt; de kamerleden
die de kwestie niet grondig bestudeerd hadden konden tot
geen andere conclusie komen dan dat ook in dit geval de
zaak van twee kanten kon worden bezien, maar dat voor
het trekken van een beslist eindoordeel meer locale be-
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kendheid, meer inzicht in de bestaande toestanden vereischt
werd dan waarover men van hier nit kon beschikken.
Zoo ooit dan moet bij deze gelegenheid door de hier
bedoelde leden het besef van hunne incompetentie en de
druk hunner verantwoordelijkheid zijn gevoeld ; zoo ooit
dan was thans het oogenblik gekomen om die verantwoordelijkheid althans ten deele over te brengen op den Minister
en op hen, die in Indie met zooveel kracht op den
maatregel hadden aangedrongen.
Doch ook thans werd het eenstemmig gevoelen der
Indische adviseurs niet van voldoende gewicht geacht om
den evenaar naar hunne zijde te doen overslaan. Onder
de 68 Kamerleden die geen studie van de zaak gemaakt
hadden, en die derhalve zichzelven in gemoede tot oordeelen
onbevoegd moesten achten, waren er 34 die, niettegenstaande
deze onbevoegdheid, Loch meenden zich te moeten stellen
tegenover de Indische adviseurs en geen bezwaar zagen in
bestendiging van toestanden, door deze adviseurs gequalificeerd als onhoudbaar 1). De stemmen staakten en eene
nieuwe stemming zalf alsnog over het lot van dit voorstel
moeten beslissen.

1) Toen de Minister zich beriep op het eenstemmig advies der Indische
autoriteiten, antwoordde de heer Booga a r d t dat het noemen van die autoriteiten voor hem weinig beteekende en dat hij voor zich zoo vrij was van
de zaak eene afwijkende meening te hebben. Natuurlijk is iedereen, zoo
in ale buiten de Kamer, hierin volkomen vrij. Maar het doordrijven der
eigen meening tegen de eenstemmige opinie der Indische adviseurs in,
schijnt alleen dan gerechtvaardigd indien men kan aantoonen dat deze afwijkende meening beter gemotiveerd, deugdelijker voorbereid, meer bezonken
is dan die der Indische autoriteiten. Het behoeft wel geen uitvoerig betoog
dat dit geval, bij de behandeling van locale Indische aangelegenheden, zich
slechts zeer zelden kan voordoen.
De heer B o s schijnt, althans in sommige gevallen, wel waarde te
hechten aan Indische autoriteiten en aan hunne plaatselijke bekendheid.
Zekere, door den Minister Fock in deze materie gedane voorstellen hadden
voor dezen afgevaardigde groote beteekenis „omdat de Minister Fock beter
„dan deze Minister bekend was met de toestanden in Batavia en omstreken."
(Handel. Tw. K. 1909/1910, blz. 16011. En het oordeel van den beer
Bo o ga ardt, die de laatste vijf jaar Batavia niet gezien heeft, was ditmaal
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Welke in.nerlijke beweegredenen de tegenstanders geleid
hebben bij het uitbrengen van hun stem, is natuurlijk
moeilijk na te gaan. Eene overweging die blijkens het
gevoerde debat daarop wellicht in mindere of meerdere
mate geinfluenceerd heeft, mag hier echter niet onbesproken
bli.jYen. Het is het door den heer Helsdingen uitgesproken vermoeden als zou de indiening van dit wetsontwerp
verband houden met den machtigen invloed door de Ned.
Ind. Spoorwegmaatschappij uitgeoefend in regeeringskringen
en op regeeringspersoonen.
De Minister kon de onjuistheid der door den heer
Helsdingen aangevoerde feiten gemakkelijk aantoonen.
Maar het behoeft wel geen uitvoerig betoog op welk een
uiterst gevaarlijken web onze volksvertegenwoordiging zich
zou begeven indien zij zich liet influenceeren door dergelijke
overwegingen. De onderstelling dat alle geraadpleegde adviseurs, van de Bataviasche spoorweg-autoriteiten, bureauchefs en gemeenteraadsleden af, tot den GouverneurGeneraal en Minister van Kolonien toe zouden gehandeld
hebben onder den invloed of de pressie van eene particuHere maatschappij, is in zichzelf z(54 ongerijmd maar bovendien voor bedoelde adviseurs z(56 kwetsend, dat de eerlijke
naam van het Nederlandsche yolk in gevaar gebracht zou
worden, indien onze vertegenwoordiging toonde ook maar
de geringste waarde te hechten aan onwaardige verdachtmakingen van dat allooi.
Hoe de nieuwe stemming zal uitvallen en wat het lot
van het voorstel zal zijn, is vooraf niet te zeggen en voor
het doel dezer regelen van geen belang. In de voorafgaande
opmerkingen zoeke men geen pleidooi voor de aanneming
of verwerping van het ontwerp. Ver boven de vraag of de
voor den heer B o s van groote waarde omdat de heer Boogaardt ter
plaatse „volkom.en bekend is". (Ibid. blz. 306).
Voelde de heer B o s niet dat, in dezen gedachtengang, het door de
tegenwoordige Bataviasche autoriteiten eenstemmig uitgesproken oordeel,
voor hem nog veel grooter beteekenis behoorde te hebben dan dat der
heeren Pock en Boogaardt?
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lij-n Batavia—Buitenzorg al of niet aan den Staat zal
overgaan, staat een andere vraag van oneindig dieper beteekenis : de vraag of de Indische Regeering al of niet
leeren moet de verantwoordelijkheid te dragon voor hare
daden en voorstellen, of Indie al dan niet — en zij het
dan ook door vallen en opstaan — geoefend behoort te
worden in de kunst van het gaan op eigen beenen.
Dat onze vertegenwoordiging, vooral ten aanzien van
het algemeen beleid, het recht van ingrijpen in koloniale
aangelegenheden vooralsnog behouden moet, dat de uitoefening van dat recht voor de kolonie meermalen van heilzamen invloed is geweest, wie zal het ontkennen ? Dat de
Kamerleden de aandacht vestigen op groote vraagstukken
van Regeeringsbeleid 1), dat zij de Regeering wijzen op
mogelijke bezwaren en op ernstige overweging dier bezwaren aandringen, wie zal het niet toejuichen ? Maar wanneer aan dien aandrang is gevolg gegeven, wanneer de
aangevoerde bezwaren door de Indische adviseurs, als
„goede mannen" nauwgezet zijn onderzocht en deze adviseurs eenstemmig tot een beslist eindoordeel zijn gekomen,
dan zal de Kamer zich ernstig rekenschap moeten geven
van de gevolgen, alvorens zij zich schrap gaat zetten
tegenover dat eindoordeel. Want indien onze volksvertegenwoordiging, niettegenstaande haar algemeen erkend
tekort aan belangstelling en aan zaakkennis in koloniale
aangelegenheden, hardnekkig vasthoudt aan het haar toekomend recht om Indie de wet voor te schrijven, en van
dat recht gebruik maakt om de Indische autoriteiteiten te
drijven in eene richting die deze in strijd achten met Indie's
1) „Ik ben van meening dat wat wij hier bij de bespreking der
„Indische begrooting kunnen doen, voornamelijk moet zijn de aandacht te
„vestigen op groote vraagstukken van Regeeringsbeleid en dat wij niet
„kunnen treden in details, welke toch altijd of aan het Departement maar
„vooral ook aan de Regeering in Indie moeten worden overgelaten". Redevoering van den heer B o s in de zitting der Tweede Kamer van 10 November
1909. Rand. blz. 142. Men vergelijke hiermede de gedetailleerde beschouwingen van dezen zelfden afgevaardigde over het al of niet houdbare der
Bataviasche locale spoorwegtoestanden in de zitting van 17 Maart 1910.

Hand. blz. 1601.
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belangen, dan moet deze hooding verlammend werken op
de energie dier autoriteiten.
Het voor Indie zoo drukkend gevoel van onmondigheid
zal in de bestaande omstandigheden alleen dan weggenomen
kunnen worden indien onze volksvertegenwoordigers willen
inzien dat het middel tot opvoering der kolonie tot hoogere
zelfstandigheid, althans in zake de behartiging der meer
locale belangen, gezocht zal moeten worden, niet in nitbreiding , maar in inkrimping der parlementaire bemoeienis.
Geschiedt walks niet, bli.jven onze afgevaardigden
vasthouden aan de opvatting dat, zelfs in gevallen als hierbedoeld, geen termen bestaan om, met toepassing van dit
beginsel van zelfbeperking, recht te doen wedervaren aan
de eenstemmig gebleken wenschen der Indische autoriteiten,
dan zal zulks niet alleen weinig bevorderlijk zijn aan het
kweeken van een dankbare stemming in Indie, maar dan
zal van de Nederlandsche volksvertegenwoordiging een invloed
uitgaan die ten slotte zou kunnen blijken verderfelijk te
zijn voor het verantwoordelijkheidsgevoel der Indische
autoriteiten, voor den groei der Indische autonomie.

NIEUWE BOEKEN
DOOR

G. F. HASPELS.

Herman Robbers. De Roman van een Gezin. II. ten voor ten.
Amsterdam. Ja c s. G. Robbers.
J. B. Meerker k. Adelbert van Hoorne. Rotterdam. W. L. en J.
Brusse.
Ina Boudier-Bakke r. Armoede. Familieroman. 2 din. Amsterdam. P. N. van Kampen & Zn.
Herman Teirlinc k. Het Ivoren Aapje. Een Roman van Brusselsch Leven. Amsterdam. Maatschappij voor goede en goedkoope leetuur,
1909.

Het schijnt voor Herman Robbers aangenamer
geweest te zijn dan het voor zijn lezers werd, dat op De
Gelukkige Familie — het eerste deel van De Roman van
een Gezin, in mijn vorige boekbeschouwing besproken —
als vervolg en slot kwam Een vow. ten.
Want in hem bleef de belangstelling voor de familie
Croes levendig, zoodat hij spontaan en onvermoeid voortvertelt hoe Noortje zich engageert en trouwt met een
fatterigen lichtmis en voor haar mislukt huwelijk troost
zoekt bij neef Karel, hoe Jeanne na een ongelukkige
liefde begint te kwijnen, hoe C r o e s' vrouw en ook zijn
oudste broer sterft, hoe H e n k, wegens achteruitgang in
vaders financien niet kunnende studeeren, naar Amerika
vertrekt, mooier echter dan R u , die als falsaris naar
Buenos-Ayres vlucht, hoe Theo, boekhandelaartje gewor-
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den, kalmpjes voortleeft met zip" goed vrouwtje, en hoe
ten slotte Jeanne sterft.
En als dan bij den lezer de belangstelling verflauwt,
schijnt dit niet aan den schrijver te liggen. Deze toch
wil niet geven een ouderwetschen roman, waarin de held
na zielschokkende wederwaardigheden, liefst gelouterd, de
behouden haven van een gelukkig huwelijk binnenzeilt,
maar den roman van een gezin, van gewone, hedendaagsche
menschen. En zulk eenen geeft hij in _gen voor _gen, en
voortreffelijk ook. Want evenals in De Gelukkige
treft ook hier de buitengewone levendigheid van het verhaal, het steeds op tijd verschijnen van het juiste woord,
en de scherp-uitvoerige en tegelijk knap-beknopte detailteekening, als van een oude houtsnee. Ook wat er met
e'en voor e'en gebeurt, is wat moest gebeuren ; met onfeilbare logica volgt het een nit het ander, precies als wij
het reeds voorzien hadden tenzij volgens de onlogische
logica van het leven het anders ging dan wij voorzagen,
en het dus natuurlijker toeging. R u, de dobbelaar, moet
werkelijk, zooals wij vermoedden, buitelen ; en inderdaad
komt Theo nog terecht en vraagt onze sympathie, zonder
een oogenblik opgemooid te worden tot een held. Integendeel, hij blijft maar slapjes, en trots zijn socialisme toch
maar een ventje. Juist echter dat hij maar blijft die hij
is, niet met de stakers tegen zijn vader kan optrekken en
toch aan hun kant blijft staan, maakt hem buitengemeen eclat.
En van die onlogische logica van het leven is hier meer.
Doch, dit alles toegegeven, onze belangstelling blijft
niet gespannen. Schort het dan dit werk aan eenheid en
rammelt het te erg*? Pit te beweren zou meer dan onbeleefd, zou onwaar zijn. In De Gelukkige Farrnilie was zeker
die eenheid duidelijker te zien. Daar vormde het Keizersgrachthuis, het Ceigen tehuis, de omlijsting niet alleen die
de tafereelen bij elkaar hield, maar ook den achtergrond
waardoor er stemming kwam over die tafereelen, hollandsche stemming, omdat ten onzent het tehuis het familieleven sterker beinvloedt en weerspiegelt dan elders. Moeiltiker te behouden was die eenheid in ten voor _gen, en
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toch is het gelukt. Het huis is hier het ouderlijk huis geworden, waar een voor een en alien toch telkens terugkomen en dan tegen dien bekenden achtergrond hun
anders-worden of zich gelijk blijven als vanzelve afteekenen.
En uitnemend gezien is het verhaal te laten ophouden,
zoodra Cr o es zich van het te dour geworden huis moest
ontdoen. Want hiermede is, terwijl van ten voor Een de
levens meerendeels nauwelijks goed op gang zijn, de juiste
afsluiting verkregen.
Neen, niet door een gebrek in de conceptie of teekening of uitwerking luwt onze belangstelling voor dit werk,
maar door de alledaagschheid van geheel dit gebeuren.
Terwijl elk detail verheugt door breede teekening, elke
episode, bij herlezing ook, treft door het prachtig weergeven
van het werkelijke leven., verbaast het geheel nog slechts
door zijne hopelooze alledaagschheid. En dit is eensdeels
de voortreffelijkheid in dit werk ; want met dit gegeven
was die alledaagschheid onvermijdelijk, moest zoo. Cr o e s,
de steeds de zonzijde zoekende optimist, is de ten doode
geteekende practische ongodist van gisteren, die de religie
opgaf, omdat hij ze nooit bezeten heeft, van de nieuwe
idealen van het socialisme niets wil weten, en hardnekkig
vecht om het geluk van gisteren te behouden. Hij leeft
van en voor het heden, en dit is het tragische van dezen
braven dwaas. Een mensch leeft nu eenmaal van zijn toekomst. C r o e s weet hiervan niets kan het zijn kinderen
nog minder bijbrengen, en dos moet zijn leven en dat der
zijnen op een failliet uitloopen. Hun levensbeschrijving moet,
zal zij joist zijn, iets krijgen van een faillieten-boedelbeschrijving. En als zoodanig is ten voor Ban eene pracht,
en terwijl wij, zoo mogelijk, nu nog meer 's schrijvers
vaardigheid bewonderen van zulk een heimelijk-luguber
gegeven een knap kunstwerk te waken, verwondert het
ons niet dat onze belangstelling hiervoor niet levendig
blijft. Want als levende van onze toekomst, willen
we, daar we lezen om het leven te kennen, ook
lezen om de toekomst te zien. Die toekomst van De Gelukhield onze belangstelling gespannen, maar
kige
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nu in Ejn, voor tan die toekomst er niet blijkt te zijn,
vinden we den een als den ander te alledaagsch, en
blijven we alleen leven om den artiest Herman Robbers
te bewonderen.
Rest nog de vraag of de schrijver dit onvermijdelijkalledaagsche van tan voor ten geweten en gewild heeft,
want natu.urlijk : ook de realistische schrijver geeft niet
het werkelijke leven precies weer, maar kiest en schikt en
groepeert nit de massa gegevens enkele tot een beeld.
En dan moet het antwoord luiden : ongetwijfeld. Hij
laat R u, als Croes weigert zijn wissels te accepteeren
waardoor zijn vlucht naar Buenos-Ayres onvermijdelijk
wordt, zijn vader toeroepen : „ „Had -1.1. altijd maar wat
meer aan uw kinderen gedacht ! Had 11 ze maar niet in
't wilde laten opgroeien !" " (bl. 331).
Al mist It u. het recht dit te zeggen, whar is het. —
En als Cro es terugkeert van Jeanne's begrafenis laat
de schrijver hem denken aan zijn'geloovige ouders, aan zijn
eigen jengdgeloof en hem zich herinneren hoe vader aan het
ontbijt voorbad : „Onze Vader die in de Hemelen zijt. ITTv
naam worde geheiligd, TTw Koninkrijk kome. 17w wil geschiede. Geef ons heden ons dagelijksch brood... verder
moist hij niet meer" (bl. 384).
Echt is dit „niet verder meer weten", logisch voor
Croes die leefde zonder religie, en terecht over den offi.cieelen vertegenwoordiger der religie, een houten hartsworst van een dominee, die nu en dan bij plechtige gelegenheden even kwam harlekijnen, de schouders ophaalt.
Al is dit „niet verder meer weten" hier heel echt, het
is ook te goedkoop, te gemakkelijk, te onsympathiek, te
alledaagsch.
In den socialist Daan de Bries daarentegen teekent
ons de schrijver het warme leven voor de toekomst. . En
ook hier is echt dat Jeanne de liefde van den jongen
Daan afwijst, en later — Loch niet telaat ? — hem, den
kranigen propagandist moet bewonderen, niet minder dat
hij, eerbiedig, den hoed in de hand, blijft verwijlen bij haar
open graf, ook als de anderen reeds zijn weggegaan.
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Al is deze heenwijzing naar het socialisme in haar
sober gebaar vrij van elke opgewonden, tendentieuze verheerlijking, joist bij het ontijdig heengaan van de zwakke,
zich voor ieder opofferende Jeanne werkt deze heenwijzing te sterker.
Pus de schrijver heeft zeer goed geweten wat E6's, voor
ten miste, n.l. een leven dagelijks ontwellend aan de
levensbron, aan de toekomst, want een mensch leeft nu
eenmaal van zijn toekomst.
En hoewel hij dit wilt voelde hij zich opgewekt levens
te gaan beschrijven waaraan de levensessentie ontbrak ?
En dit zoo knap en met zulk een ongelooflijk geduld,
dat De Roman van een Gezin, werd een groot en in zijn.
soort een prachtig werk ? Aileen verklaarbaar, als de
romanschrijver voor hem is een artistiek beschrijver van
de historie, dus van wat er was, geleefd heeft. Veel bezwaren vielen derhalve weg als deze roman heette : De
Roman van een Gezin wit het laatst der vorige Eeuw. Doch
dit is allerminst bedoeld ; en nu in 1910 leven er Croesen
om ons heen, teveel, veel te veel. Daarbij : in een roman
is het toch niet te doen om historie, maar om werkelijkheid, om waarheid Zeker — en daarom alleen. Hoewel
66k : wat feitelijk gebeurde, of bestaat, is daarom nog geen
werkelijkheid, geen waarheid. Want als er een appelenkar
te water raakt, is dat een werkelijke gebeurtenis, dock
ik wensch deze werkelijkheid naar de maan als de courant
er mee komt aandragen en als Lady Macbeth overal
bloedvlekken ziet, die er in werkelijkheid niet zijn, wil ik
van haar visioenen wel lezen, omdat s die weten van 's levens
realiteit, waarvan het relaas over de appelenkar niets weet.
Het is nu eenmaal zooals het is : ook bij den zuiverrealistischen schrijver blijft een hoofdvraag wat hem van
het leven zoo belangrijk scheen, dat hij het moest uitbeelden. Herman Robbers heeft een knappen roman in
twee deelen geschreven, waar we vooral in het tweede
deel lezen dat leven zonder toekomst geen leven is — wat
we reeds wisten. En dit is jammer, want we lezen om te
weten wat we nog niet wisten, n.l. de werkelijkheid van
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het leven, dat wonderlijker en aangrijpender is dan we
ooit dorsten denken.
Wee mij, dat een mensch al zijn groote woorden thuis
krijgt. Ik klaagde daar over alledaagschheid Wee mij,
daarom moest ik kennis maken met het heelemaal niet
daagsche, met Adelbert van Hoorne, met den wijzen, edelen,
alleredelsten Ad elb ert ! En onafwijsbaar, want Ad elb erts
leven werd authentiek voorgelegd, gereikt nit de hoogere
wereld waarin het verwijlde, gedicteerd „naar het handsichrift van wijlen zijn vriend P. Aufet o s, schrijver
van „Ananda" ", zooals op de beide titelbladen in rooden
en zwarten „atramente" staat te lezen.
Aanschouw dan dezen dellb e r t, dezen eigenheerlijken
nabob! llij gebruikt zijn millioenen om aan duizenden wel
te doen, zonder orn te zien, als in het voorbijgaan ; en als
hij zijn millioenen verliest, denkt hij er niet aan de door
hem niet weggegeven, neen slechts geleende, ton gouds
terug te vragen. Merk op, mijn ziel, dat hij deze ton gouds
zonder accept leende aan zijn vijand, een fielt grooter dan
de zon er ooit zag, en dat deze vijand was een tweenamig
jonkheer, en orthodox, en candidaat-christelijk-minister, en
derhalve eenvoudig loochende dat hij ooit iets leende van
Ad elb er t. Wil dus nooit vergeten hoe deze Ad elbert
onnoemelijk moest Vooreerst, krachtens de wet der
erfelijkheid, zelf moest lijden om der vaderen zonden, niet
minder moest lijden in zijn kinderen — de eene dochter
is gehuwd met, daarna gescheiden van een dichter, die al
dierbarend in heilige poezie zwart is van ziel en verleugend
door wellust ; de andere wordt na allerlei getob met de
liefde krankzinnig — maar bovenal moest lijden door ondank
van door hem beweldadigden, als van dien jonkheer. En
stem, o mijn ziel, ten slotte in met den schrijver, die deze
waarachtige historie naar het handschrift van Aufet o s
heeft geboekstaafd, dat men door het leven en sterven
van dezen Adelbert:
„leert verstaan hoe de arme tobbers in het moeilijke leven, wier
ziel nooit mike warmte vond, den zoeten Jezus liefhebben en ver-
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heerlijken, en zich geen God als wader denken kunnen zonder dien
zoon" (bl. 255).

Nog eens: wee mij, die gevoel dat ik dezen godzaligen
nonsens moest lezen als straf voor mijn groote woorden.
Wee mij, ik heb oneerbiedig gesproken over die appelenkar ? Wat heb ik gedaan ! Hoe ben ik gestraft! 0 heilige
appelenkar, hoe verlang ik uw lotgevallen te lezen! Hoe gij
heldet naar den afgrond, aarzeldet, doch, onweerstaanbaar
getrokken door het lokkende water, u voorover storttet;
hoe uw roodwangige lading begon te leven, holderdebolder
begon naar beneden te rollen, te huppelen, met al grooter
sprongen, om u v66r te zijn in het koel-glanzende, lokkende
waterii ; hoe dit zijn spiegel brak en, openpletstend, op zijn
spiegelscherven met duizendvoud-geslepen facetten het zonlicht deed vonken en flitsen, z66, dat het even werd een
schitterend lichtfestijn op de zonnige gracht, v66r gij, o
appelenkar, neerzonkt, kranig nog uw wielen draaiend,
statig neerzonkt in de ongeweten diepte — en hoe gevoel
ik dat mijn hart dan sneller zal kloppen van heerlijkgriezelige verwachting of gij weer zult opduiken uit den

afgrond, dan wel....
Hoe verlang ik na het ijselijk gedaas over den edelen
A d e 1 b e r t te lezen uw wedervaren, o heilige appelenkar
— want gij hebt tenminste een schijntje van realiteit, en
Adelbert is enkel gelogen ideaal.
Armoede, de titel alleen is na dien gelogen rijkdom
reeds een weldaad; en onder dien titel heeft Ina BoudierBakker onze literatuur verrijkt met een schoonen roman.
Toch niet precies een zelfde roman als Herman Robbers
gaf ? De hare immers heet Familie-roman zooals die van
Herman Robbers De Roman van een Gezin, vertelt ook
van tegenwoordige, Amsterdamsche menschen, van een
Keizersgrachthuis? En als we dadelijk van dezen heer des
huizes hooren: „instinctmatig keerde hij zich altijd • naar
den zonnigsten kant" (I, 7), precies als van den vorigen,
dan doet dat wat spookachtig, als stootten we hier op een
dubbelganger, een „revenant". Want z66 in alles hetzelfde-
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als deze romans zijn, tot zelfs hierin dat beider eerste beider
beste deel is ! ! Ja, en derhalve in alles verschillend, omdat ze
beide echt zijn. Zie maar : de een is de roman van een gezin,
de ander van een familie. En gezin en familie zijn allesbehalve
hetzelfde, zooals woordenboeken in oolijke ontoerekenbaarheid verklaren. Ook niet ongeveer hetzelfde, ook niet het
eene zuiverder hollandsch dan het andere. Integendeel :
ze hebben soms nets met elkaar uit te staan. Luister maar
goed : iedereen komt nit een gezin, niet iedereen uit een
familie ; gezin staat in betrekking met zorg, familie met
relatie gezin doet denken aan moederlijke voorzichtigheid,
waarmee een tuinier ged-uldig wonderbare orchidaeen kweekt,
familie aan lachende feesten waar die met gratie gedragen
orchidaeen hun nutteloozen, schoonen dood sterven. En
waarom zoudt gij zoo niet doorgaan gij weet wel wat er
in een woord zit : alles. Derhalve heet ook het gezinshoofd Croes, Jan Cr oes, en het hoofd der familie
Terlaet, meneer Terlae t. Bijgevolg zijn die volkomeneendere Keizersgrachthuizen totaal verschillend. De zaal
van meneer Terlaet is rustig door de portretten van
overgrootvader en overgrootmoeder en oud-deftige dingen,
die van Cro es is „losweg en vlug" gemeubeld „antieke en
moderne dingen stonden er driest-nonchalant naast elkaar"
(I, 19). Daarom kan men spreken van huize Terlae t,
ook al wordt er in een voorsuite kantoor gehouden, niet
van een huize Cro es; vooral ook omdat de Terlaets
al niet meer weten dat ze dat huis hebben, terwijl de
C r o e s e n zich daar van bewust blijven, en weten dat
het een ding is het te behouden. Moest derhalve dit merkwaardig-eendere werk niet geheel verschillen — zooals het
werk van een man, verschilt van dat eener vrouw ?
Want vrouwenwerk is Armoede, geen dameswerk. Het
is noch preutsch peuterwerk op het een of ander modestramien om met dit nobel tijdverdrijf een hoogere belangrijkheid te erlangen dan het huishouden vermag te geven,
het is noch ruig realisme, waarmede sommigen trachten
te bewijzen, dat zij aan de ouderwetsche dames-vooroordeelen ontwassen zijn, een vergeefsche of, zoo dit niet, een
O. E. X 5
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weerzinwekkende poging ; peen het is echt vrouwenwerk.
Het is van binnen nit geschreven, met de objectiviteit
verkregen niet door verstand of inzicht maar door medegevoel en gemoed. Het schittert niet door detailbeschrijving — de zilveren bruiloft b.v. van Croes is oneindig
knapper beschreven dan het verjaardagfeest van meneer
Terlaet; het heeft geen oog voor maatschappelijke verwikkelingen en mist daardoor een actualiteit als b.v. de
werkstaking aan De Gelukkige Familie geeft ; het doet zelfs
geen moeite een dramatischen knoop te leggen, zoodat
het al te gemakkelijk zich ook van dramatische oplossing
ontslaat ; het noemt zich ook maar roman, dock is eigenlijk
een reeks fijn-geaquarelleerde interieurs, losjes aan elkaar
verbonden, omdat iedere schets dezelfde, anders-belichte
personen geeft te zien. Doch tegenover al deze tekorten een
heerlijke voortreffelijkheid : het concentreert alle aandacht op
het innerlijke en laat daaruit als vanzelf het uiterlijke groeien.
Eigenaardig hieraan te zien dat de schripester al deze menschen zooveel laat denken, en hun gedachten weergeeft
tusschen : en „", precies als hun gesprekken als procede
niet geheel te verdedigen, en Loch gerechtvaardigd door
het uitnemend resultaat. Want al gebeurt er nu niets
— en deze twee deelen vertellen enkel den levensavond
van een opgewekt, oud heertje, dat zijn getrouwde kinderen
en kleinkinderen graag om zich ziet in hun Amsterdamsch
familiehuis en hun Bussumsch familiebuiten er gebeurt
hier alles, het eenvormige en altijd nieuwe familieleven
van menschen die elkaar voortdurend afstooten en aantrekken hier zoo gloednieuw, omdat we het van uit de
binnenkamer zien, die we zoo goed gesloten houden voor
elkaar. Ongelooflijk-waar wordt daardoor een tooneeltje
als wat laat zien (I, v.) hoe A d a, een jeugdvriendin van
Ammy De Briere-Terlaet en nu haar logetje, den
zinn.elijken De Brier e voor zich tracht te winnen, onder
de oogen van A m m y, en hoe deze vrouwen met hem aan
dezelfde tafel gezeten hun verbitterden strijd om den man
voeren, zonder een onvertogen woord, Zoo iets beschrijft
alleen een vrouw die kan schrijven. En als we nu weten
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dat de geheele familie dien strijd vermoedt, Ammy's
zuster, de onstuimige L o t, zoogoed als de oud-viveur T e r1 a e t, die in zijn optimisme nooit het onaangename ziet
maar des te liever een mooie vrouw, hoe echt is dan de
entrée de chambre van Ada , die wel gezorgd heeft dat
zij ook meneer T e r l a e t 's verjaarfeest meeviert :
„innemend, haar oogen vriendelijk-zacht, groette ze den gastheer.
„Ik vond 't zOO aardig van u, dat ik als vreemde mee mocht
komen op uw intiem familie-feestje."
„Lamme aanstelster," dacht L o t.
„Wel kind, jou ken ik al zoo lang, jij bent geen vreemde voor
me, wil ik je eons wat zeggen ? dat vind ik nu een van de prettigste
dingen, die ik me denken kan : zoo'n oud jong-vriendinnetje, dat mijn
feest komt meevieren."
Ze lachte parelend.
„Verbazend opgeknapt," overwoog meneer Terlaet, haar critisch
beziende, „nu heel mondain, pikant bepaald."
Ammy zag zijn oogen, haar lip trok even minachtend" (1, 118).

Zoo vlug, innerlijk-waar worden al deze Terlaets
beschreven, eenvoudig door hun natuur bloot te leggen,
door ze te laten zijn die ze zijn, menschen die er durven
wezen en in hun zelfrespect nooit poseeren. De eenige die
poseert is Terlaet's schoonzoon Jhr. de Corte uit den
Haag, die derhalve alle Terlaets irriteert als hij zomers
buiten komt logeeren.
„Hij was uit zichzelf niets dan een goede kerel met een matige
intelligentie. Maar als een ziekte had zich langzaam, al van zijn jongelingsjaren af, in hem geworteld de begeerte : een edel, hoogstaand
mensch te worden genoemd" (I, 248).

En een kostelijk gezicht is het hoe de natuurlijknobele Terlaets en ook Lot's man de intelligence
leeraar, en prachtige paedagoog van zijn vrouw, van der
Waals, de Corte's tweede-natuur-geworden heldenpose
omverloopen en deze zelf lust krijgt die :
„af te schudden, en zich maar te toonen het eenvoudige, onbelangrijke mannetje, dat hij inderdaad was" (II, 19),

en hij dit toch niet durft.
Ik moet me haasten hierbij te voegen, dat de ge-
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noemde personen niet de hoofdpersonen van Armoede zijn.
Want Paul, de jongste Terlaet, de sympathieke neurasthenicus en Bernard, de oudste, de beroemde professor,
die — een onoverkomelijke schande voor zijn vader, welke
in zijn tijd dergelijke zaakjes netter moist te regelen —
een weloverwogen huwelijk aangaat met zijn trouwe,
stille maitresse, en ook Terlaet 's kleinkinderen, door de
talentvolle schrijfster van Kinderen voortreffelijk geteekend,
alien vragen telkens onze geheele aandacht.
In Armoede is geen hoofdpersoon, omdat het nog weer
dan een familieroman is een groot familietafereel, waarin
ieder zijn eigen, voile plaats inneernt, en als behoorende
tot de familie onmisbaar is. Bijfiguren als trouwe dienstboden en Terlaet's krankzinnige steeds het buiten bewonende zuster zijn daardoor onmisbaar, evenals kleine
kamers in een groot huis, en werken mede om Armoede te
maken tot een breed, rijk werk.
Dat ondertusschen met te veel recht heet Armoede.
Hoe arm zijn al deze welgestelde menschen ! Meneer
Terlaet, die indertijd bij de lieve, ietwat koele moeder
zijner kinderen geen voldoening vond voor zijn zinn.elijke
natuur en te lichtzinnig was en bleef om te zien wat hij
haar misdeed, en nu toch voor zijn wel-ziende kinderen
wil blijven een lieve trouwe voorzienigheid, is met zijn ingebeelden rijkdom wel de allerarmste. Maar de anderen zijn het
ieder op hun manier. A mm y, die met haar man dezelfde
ervaringen maakt, als moeder met vader, ziet wel het
meest haar armoede — maar lijdt er ook te sterker onder.
L o t, de impulsieve natuur, holt zich dood tusschen haar
vader en :, haar man, die beiden haar geheel voor zich
eischen, en veriiest ze beiden. Hein, de goeie Hein,
die geen andere eerzucht heeft dan een gelukkig huisvader
te zijn, moet zien dat hij zijn eenigen jongen niet kan
regeeren, en. . . doch waartoe uitpluizen wat het eene
woord armoede genoeg zegt ? Vooral nu ten overvloede de
schrijfster het Paul nog eens haast te opzettelijk last
betoogen dat :
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ieder menschenbestaan... en ten slotte

ieder eenzaam blijft, naast dengene die hem 't liefat is" (I, 269).

En hoe ze nu die armoede bestrijden ?Paul wederom
zegt het tegen A m m y, als deze na de ontdekking van
haar mans passie voor A d a van hem wil scheiden:
,,,,Nag eens: ik wil niet verdedigen, niet influenceeren, ik wou
alleen, dat je dit bedacht: jullie naturen zijn zOO verschillend, dat de
een bij den ander noodzakelijk een groote leegte laten moet; er zijn
bij jullie twee, die te kort komen.... De schuldelooze schuld, die wij
alien op ons geladen krijgen —" zei hij zacht als voor zich heen, opziend langs de donkere toppen van den kastanjeboom in de lucht:
„de schuld van onze naturen, die niemand geheel in zich kan widerdrukken en waarmee we elkaar some rampzalig waken. — En toch
hoeft dat niet. Als we maar tot begrijpen kunnen komen"" (II, 137).

En Ammy begrijpt, de scheiding gaat niet door. Doch
als zij voor het eerst gaat begrijpen (de cursiveeringen zijn,
ook weer echt voor dit vrouwenwerk, van de schrijfster)
„vervult haar dit met verbijsterende smart" (II, 147) en
voelt ze zich eenzamer dan ooit. En zooals het haar gaat
gaat het alien : hoe meer ze begrijpen, hoe armer ze worden ;
met deze medicijn wordt het: arm, armer, armst.
Pit is eensdeels het nobele van dit boek we zijn in goed
gezelschap, in gezelschap van armen. Niemand is hier een
rijkaard. Het leven maakt hen niet hoogmoedig, zelfs niet
als ze iets doen gelijk B e r n a r d s trouwen van Lena,
waarover toch, trots alle misere, een stille glorie hangt,
want ook dan nog stemt het weemoedig. Meest echter doet
het leven hen hun armoede gevoelen, en dat te meer naarmate ze gaan begrijpen. Hiermede strijdt niet dat dit boek
eindigt met te spraken van moed en vertrouwen in een
betere toekomst — zoo spreekt Paul aan den vooravond
van zijn huwelijk, en zoo spraken zeker al die anderen
op dat punt buns levens. Want van armoede en negatie
leeft niemand; wie dus zijn leven begint, als P a u 1, moet
wel een rijkdom als inzet hebben. Wat niet wegneemt
dat hij ook weer arm zal worden, naarmate hij verder
komt in het leven en begrijpt. Vertrouwen is hier meer
het bij de gelegenheid passend gevoel van een welopge-
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voed mensch dan dat waarvan men leeft — want waarvan
men hier leeft is begrijpen, en dit is armer worden.
Hiermede is een bezwaar ondervangen dat menigeen
tegen dezen familieroman kon hebben, n.l. het elimineeren
van de religie als de of een levensbron, hier meer volkomen dan in De Roman van een Gezin. Want terwijl in
dezen roman de religie, al is het dan hoogst onhandig en
onsympathiek, nog een woordje wil meespreken, tenminste
nog een der levensproblemen is, of althans was, rept
Armoede geen woord over de zaak, eenvoudig omdat die
niet meer bestaat, zelfs niet voor een Haagschen Jhr. d e
Cort e. Dit bezwaar nu schijnt ondervangen door deze
overweging, dat het begrijpen hier de religie moet vervangen, dat begrijpen leert vergeven, leert berusten, leert
glimlachen over het leven, vooral arm maakt en armoede
leert dragen.
Maar hoe : verarmende religie ? Is er grover misvatting
denkbaar dan deze combinatie, dan deze horreur : verpoverende-religie, armmakende religie I) Terwiji religie troost,
brijde maakt, zelfs in het lijden, heerlijkheid schenkt aan
den poverste — zal deze religie arm maken, al armer 1)Ondertusschen is dit wel juist-gezien van deze religie die
geen schuldbewustzijn en dus geen wedergeboorte kept,
maar zich tevreden stelt met het versleten leugentje : tout
comprendre enz. Te meer te betreuren blijft deze misvatting omdat Armoede, als familietafereel genomen, is een
sympathiek, rijp werk, waarmee de schrijfster van Wat Komen
Zal en Kinderen haar daarin gedane beloften vervult.
Doch zie, terwijl ik de beide deelen opneem om ze in
de boekenkast te zetten, vraag ik me af: hoe zou een
buitenlander, als dit boek vertaald was, het aanzien ? En
dadelijk antwoord ik : als een oolijke ironie van de schrijfster. „Want" zou hij zeggen : „die Armoede beteekent ongetwijfeld dit : die Hollanders hebben geen kerk, geen comedie, geen café, geen hotel, geen auto of equipage, ze
schijnen zelfs geen fabrieken te hebben, maar ze hebben
alleen een huiskamer in de stad en, als het er af kan, ook'
een huiskamer buiten, en in die huiskamers zitten ze zich
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op hun eentje te vervelen, behalve bij feestelijke gelegenheden, dan vervelen ze zich daar met elkaar en dan danken
ze, bij het heengaan, elkaar dat ze zich zoo verbazend geamuseerd hebben. Dat saaie, armoedige leven wilde de
schrijfster Karen landgenooten eens tot hun afgrijzen voor
houden en ze deed dat in haar mooien roman Armoede."
En me dunkt ik hoar een niet al te veel verhollandschten
Hollander, dit oordeel vernemend, zeggen : „Dan moet ik
toch dat Armoede eens gaan lezen, want dat schijnt toch
wel een echt-hollandsch boek te zijn".
Na deze door en door hollandsche boeken maakt Het
_Ivoren Aapje van Herman Teirlin c k eerst dezen indruk:
een vertaalde, internationale roman.
Deze eerste indruk is allerminst het gevolg van een dood
vertalingstaaltje, saaie aaneenrijging van versleten cliché's,
nit woordenboeken bij elkaar gescharreld. Want de taal
van Het Ivoren Aapje is zeldzaam lenig, levendig en persoonlijk, en al vertelt Teirii n c k daarmede Eon Roman
van Brusselsch Leven, zooals de ondertitel luidt, hij onthaalt ons geenszins op een banket van vlaamsche taallekkernijen. Wel is het een weidsch, sierlijk Nederlandsch,
vol van zelfgeziene verbeeldingen en eigendommelijke zinswendingen, merkwaardige uiting dier hooge levenskunst
waarin deze Brusselaars zich bewegen ; wel geven ook de
beschrij vingen een dergelijk Nederlandsch, dat, zich wonderwel aanpassend aan het te beschriiven leven., nu eens stil
schatert van ingehouden ironie, dan prachtig het leven nit
de ding en laat opbloeien, of weemoedige woorden, als,
tranen, laat druppelen om het onzegbare menschenleed ; —
wel is deze weer natuurlijk geworden kunsttaal een ander
Hollandsch dan het gewone, een hooger-Nederlandsch, een
hoogerdravend zou men bij na zeggen, maar gewesttaal is
het niet, gemoedelijk of zoetgevooisd Vlaamsch is het niet,
al koint er wel eens een vlaamsch woordeken om den
hoek piepen. Vanwaar dan die eerste indruk : een in sierqk pracht-Nederlandsch vertaalde internationale roman'?
Omdat we uit de kleine wereld van Holland, die grout
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kan gevoeld en groot kan beschreven zijn, zijn terechtgekomen in de internationale, — want voor Brussel kon
met kleine wijzigingen Londen, Parijs, Weenen enz.
staan — in de groote wereld. Ik zeg er niet bij : die in
Het Ivoren Aapje klein is gevoeld en klein is beschreven.
Maar wel dat dit grootsche levensspel van hoogontwikkelden, die, nu eenmaal beschikkend zoowel over onuitputtelijke rijkdommen als over zeldzaam-geniale bedienden, en
hetzij ze aan politiek of demi-mondaines, aan liefde of
haat, aan vriendschap of valschheid doers, steeds het allerhevigste doormaken, een hollandsch lezer internationaal
aandoet. Zoo sterk, dat ik midden in de lezing van dezen
roman ongedurig werd, omdat ik miste wat mij in zulk
een roman de creme de la creme schijnt. Ik miste n.l. den
pans, die toch maar aan de touwtjes trekt en de poppetjes
laat dansen. Te midden van deze haute finance, allerhoogste
politici, clericaal en socialistisch, wereldberoemde demimondaines en door alle lezers reeds heilig-verklaarde
geestelijken miste ik heusch even den allergrootste van
deze wereld. Maar neen, geen schitterende internuntius,
zelfs geen zwarte geheime afgezant ! Toch miste ik hem
maar even, want ik moest voortlezen dit wonderbare boek,
woord voor woord een charme — en op het kantje een.
draak. Was dit niet weer een Thackeray — maar dan
een artistiek volmaakte T h a c k eray — of, ai, het werd
toch niet een Eugene Sue? Neen, gelukkig toch meer
een Thackeray die zijn scherpe ironie en humor had
omwikkeld met dit weidsche, sierlijke Nederlandsch.
En zoo won de tweede indruk het van den eersten :
Het Ivoren Aapje is een prachtig kunstwerk, en tegelijk
een boeiende roman. De synthese schijnt hier bereikt. Tiler
niet nog-eens een document humain, door een schrijver, die
zich levensnoteerder noemt, pijnlijk-realistisch bijelkaar gepeuterd als bijdrage voor de kennis van onzen tijd, als
ware hij historieschrijver der vervelende gevoelens en gebeurtenissen van vervelende wezens, en door de lezers
grimmig als een onvermijdelijke taak doorgelezen. — een
literaire productie waarover ons nageslacht ons niet weinig
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zal uitlachen — neen, maar een poetisch verteld verhaal
van het gewone en wonderbare leven. Is het nog pas een
jaar geleden dat ik — in een dezer boekbeschouwingen
0. E. 1909 bl. 248 vlg. — heb gewezen op de algemeene
klachten dat de tegenwoordige roman teleurstelde, en dat
deze ontgoocheling te schrijnender was omdat men door
de bijna-volmaaktheid der techniek, door de gewetensvolle
objectiviteit en door een ten gevolge al dier documents
Immains immers zoo verdiepte, verbreede menschenkennis
terecht, doch tevergeefs, een hoogen bloei van den roman
verwachtte ? En is mijn verwachting, dat de roman van.
onzen tijd moest en zou komen even plotseling in vervulling getreden als ik ze daar (bl. 255) ongemotiveerd en
stijfhoofdig volhield tegen die teleurstellingen ? Op deze
vragen nu blijverzekerd toestemmend te antwoorden met
Het Ivoren Aapje in de hand, zou intusschen geen houding
geven. Want deze Roman van Brusselsch Leven is als zoodanig, door zijn inhoud te bizonder en te hybridisch van
type om hieruit beschouwingen te trekken over den roman
in het algemeen. Wat een wonder slag toch deze Brusselaars, die, hetzij er geboren, hetzij er voor hun genoegen
of om andere redenen vertoevend, zulk sierlijk Nederlandsch
spreken (of moet ik zeggen : Teirlincksch redevoeren ?)
terwijl zij noch Nederlanders, noch Flaminganten zijn, en
omgaan met buitenlanders en hooggeplaatste Belgen die
in Brussel zeker geen „Vlaamsch klappen" !
Doch op zichzelf beschouwd is Het Ivoren Aapje een
pracht van een roman, uitmuntend door een schoonen
vorm, neen, door den schoonen vorm, den eenigen voor
dezen schoonen inhoud, welke laatste zonder dezen vorm
niet alleen uit elkaar zou vallen, maar ook onschoon zou
wezen. Wij aanvaarden zoo dit meesterstuk als een eenheid, of liever omdat wij het slechts als eenheid kunnen
aanvaarden is het een meesterstuk. Dit blijkt zoodra we
ons oordeel erover onder woorden brengen. Is die vorm,
werkelijk zoo wonderbaarl) Bezien we dien zonder zoeken
eens dichterbij ! Ah, hier vertelt de hoofdpersoon Rupert
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Sorge aan zijn liefje Milly d 'Or v al dat hij nooit zal
trouwen vOOr zij hem verlaat.
„Ze fluisterde, dankbaar: — Dat doe ik nooit... — Misschien
Milly! (hij stond recht en kuste haar vluggelings). Wacht uw rijtuig
voor de poort? Laat het oprukken, en stijg in het mijne. II ml u
naar huis voeren. Hoe wonderlijk, M i 11 y, gij zijt nu wezenlijk een
heerlijk beeld van twijfel en achterdocht, en uwe zwarte haren zijn
de duistere hemels der toekomst....
Hij lachte en praatte zeer opgeruimd voort. Hij bracht haar
thuis, in de dreef van Tervuren, en reed nadien de stad weer in. Op
de Begijnhofplaats deed hij stilstaan en sprong uit het rijtuig. Hij
streelde een ivoren aapje onder de pelsen voering van zijn breeden
mantel, eenvormig in zijne linkerhand" (bl.

180).

Is deze vorm nu zoo buitengemeen schoon ? Neen,
eigenlijk gewoon , slechts ietwat precieus — wat komt en
door het dialect en door den persoonlijken stijl en oak
door de woord- en gedachteverbindingen als : hij stond
recht.. vluggelings.. Stijg in het mijne. . ik zal u naar huis voeren..
gij zijt een heerlijk beeld van twijfel en achterdocht.. hij
streelde een ivoren aapje onder de pelsen voering van zijn
breeden mantel, eenvormig in zijne linkerhand. Doch zet voor
deze gecursiveerde, ietwat-precieuse, nuffige boekenwoorden
de spreektaalwoorden van het realisme en het geheel zakt
in elkaar als een ballon zonder gas. Als Rupert niet zoo
sierlijk sprak met zijn maitresse, werd dat ivoren aapje,
welks streeling zijn levensspel inspireert, vulgair. Die ietwat opgepronkte taal behoort bij dezen duivelskunstenaar
wiens „onweergalijk meesterstuk is hij zelf", en die goochelt
met de menschen. En hoe ! Hij suggereert hen hun levee,
vervormt ze naar zijn grilligen wellust. Francine Ve rla t, die zielsveel houdt van den sympathieken beeldhouwer,
den socialistischen Jood, Simon Pe te r, brengt hij er toe
hemzelf te huwen, en Ernest Yerla t, gelukkig getrouwd
met V e r e L a z a r e, dwingt hij zijn vrouw ontrouw te
worden voor Milly d'Orval, en daartoe stopt hij zijn
rivaal Peter eenvoudig in de gevangenis, terwijl hij tegen.over de -V erlat's blijft de beschermer van Peter, en
hij dezen slechts loslaat om hem zijn totale nederlaag te
laten zien. Zullen dergelijke duivelsche machination — en
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nog sterkere, als het spoorloos laten verdwijnen van priester
P e z z a — de voorzienigheid dezer menschen zijn, dan
moet die duivelsche voorzienigheid zich den schijn
weten te geven van een goddelijke, moet zij het karakter vertoonen van pure schoonheid. En hiermede is die
weidsche, sierlijke, schijnbaar te opgepronkte taal niet
slechts verklaard, maar onvermijdelijk vereischt, natuurlijk
geworden. Natuurlijk ook geworden, dat de laatste helft
eener zin soursprecies het omgekeerde zegt van hetgeen
de eerste deed verwachten, alsmede, dat terwij1 men onder
het lezen aan deze taal gewend geraakt, deze gewoon
vindt, men later, in zijn h erinnering, die weer grootsch,
weidsch, meesterlijk vindt en men over zijn bezwaren heen
Het Ivoren Aapje een prachtwerk noemt van een meester,
die goochelt met de taal. Hiermede is ook verklaard, als
vereischt, de ietwat opgepronkte omgeving, toestanden en
gezelschappen waarin deze roman ons verplaatst. Rupert
Sörge kan zijn geheimzinnig schaakspel, waarbij levende
menschen de stukken zijn, slechts spelen in een wereld
waarin men het leven speelt. Inderdaad is dit in Het Ivoren
Aapje het geval. Het zijn alien heerlijke nietsdoeners en
den zweep des dritivers voelt niet een. Natuurlijk geldt dit
van deze schitterende demi-monde, die fabelachtige partijen
geeft, alsmede van Baron d u Bessy, den oom en 14 hen
inwonenden voogd der V e r 1 a t s, een prachtige en origineele reprise van Herman Teirlinck's lilijnheer Serjanszoon, evenzoo van Ernest V e r 1 a t en van den beeldhouwer Peter, die van alles doet behalve beeldhouwen,
maar dit geldt ook van de ernstiger karakters. Zie, die
prachtige Don-Quichotte-figuur van L i e v e n L a z a r e, den
katholieken pamflettist. Hij is geniaal en arm, en scheldt
in toorn-proza — door T e ir linck overgeschreven nit een
belgisch auteur, die toch niet portret gezeten heeft voor
Lazare de ontaarde priesterschap, die hem bijna van
honger laat sterven. Maar ondertusschen behoudt Lazar e
zijn groot gebaar, zijn profetische houding zelfs op zijn
armelijkste zolderkamertjes. Hij drapeert zich met zijn
armoede en zijn goddeli.jke zending. „Ik ben arm. Ik draag
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in mij de gratie der armoede" (bl. 95) jubelt hij in zijn
grootste ellende, gezeten voor een warm grog] e. Is dit
armoede ? Dit is voor arme spelen.
Zie bovenal den priester Emma n-u. el Do ening, den
rijken vlaamschen boerenzoon, den leerling en vriend van
Gezell e. Hij woont deftig, in eigen, goed-gestileerd huis,
flaneert over de straten, schaakt met du Bessy, dineert
veel bij de Verlats en werkt voor zichzelf aan de
vlaamsche literatuur. Deze fijne Gezelle-ziel is de ware
priester voor deze wereldlingen. Hoor hem zacht discussieeren met het heidensch viveurken d u Bessy, zie hem als een
trouw vriend Peter ter zij de staan, bidden voor de V e rlats — en merk op dat hij nooit ofte nimmer kerklucht
met zich brengt. Hij is een geloovig Christen, een ziel
waarin de poezie zich incarneert, zoodat zijn leven, waarin
de vruchten des Geestes als liefde, vrede, blijdschap, geloof,
overvloedig zijn, een weldaad wordt voor iedereen maar
is hij een priester, een katholiek, goed-roomsch priester
Zie ook V e r e, Lazare's dochter. Zij kleedt zich
niet als Francine, heeft een afschuw van het mondaine
leven, blijft haars vaders dochter, ook al heeft deze haar
vervloekt om haar misstap met Ernest V e r 1 a t, maar
wat doet zij veel meer dan lijden in deze wereldsche omgeving, dan zich laten troosten door Do e n i n g en eindelijk sterven ?
Weln-u dit heerlijke nietsdoen, dit alle dagen leven
overdadig en prachtig ook bij de nobelste zielshoudingen — zonder den reeelen levensstrijd door te maken,
past volkomen bij de weidsche vormen van dezen roman
en doet den lezer verkeeren in hooge levenssferen en doet
hem dezen roman lezen als een echten ouderwetschen
roman, die ons Been tijd laat den schrijver na te rekenen,
omdat deze hier geeft die levensverhooging, levensversnelling, die men — zooals ik in die vorige boekenbeschouwing
toch altijd van den roman verwacht.
(bl. 248) zeide
Doch als men dan die genoten heeft en uitrust van
die met juichende vaart volbrachte tocht door het leven,
dan komt langzamerhand nog een andere indruk boven.
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Over den eersten: dit schijnt een in zeer persoonlijk Nederlandsch vertaalde internationale roman, kwam als tweede
ondertusschen een prachtig kunstwerk, een boeiende roman,
en daarover komt als eindindru.k : dit is Teirlinck,
enkel Teirlinc k, en Teirlinck volledig — en nog iets
meer, want met T e i r 1 in c k werd een nieuw begin in onze
literatuur merkbaar. Ik wil niet zeggen dat hij een nieuw
isme heeft gelanceerd : och neen, hij stichtte niet eens een
nieuw tijdschrift en schreef, zoo ik me goed herinner,
evenmin leidinggevende artikels of kritieken. Maar zijn
werk liet eenvoudig zien dat het nieuwe er was, waarnaar
we uitzagen nit de dorre velden van het naturalisme.
„Nieuwe Romantiek" is het nu geijkt — en ik herinner
me nog hoe T e i r lin c k, zijn Wonderbare Wereld hadden
we juist bewonderd, hier in Rotterdam kwam lezen. Op
die lezing waren maar weinig toehoorders, en van die
weinigen ontsnapten er nog in de pauze, want nets
verveelt zoo erg als al weer wat nieuws, dock de enkelen
die bleven voelden wel : dit nieuwe zocht aanknooping aan
het oude, het was modern, zeer modern, en had Loch iets
van een ouderwetsch, een romantisch verhaal. En sedert
heeft Teirlinck met zijn Doolage, Zon, Het Bedriff van
den Kwade en Iffijnheer Serjanszoon, Orator Didacticus, al
maar door van die wonderbare wereld het stof afgeblazen,
dat dom materialisme of even domme braafheidstelsels er
over hadden gestrooid. Van „e dit nu zijn levenswerk gaf
hij een synthese in Het Ivoren Aapje, met uitzondering van
de natuurbeschrijving, die in zijn vroeger werk weinig en
hier, gelijk vanzelf spreekt, geen aandacht vraagt. En over
zulk een synthetisch werk kan het oordeel ook weer synthetisch zijn, en dit luidt :
Het Ivoren Aapje is een wegwijzer en een waarschuwing.
Evenals de oude romantiek wijst ook deze nieuwe op
het wonderbare der wereld en de macht der persoonlijkheld. Zij verlost ons van het geleuter over de macht der
omstandigheden, die doode omstandigheden, die dan opeens
levende menschen zouden produceeren. — grooter dwaasheid dan er ooit werd verkondigd. Zij gelooft weer in de
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poezie van het Menschelijk gebeuren en verhaalt er van
met naïve verwondering en ontroerde stem. En nu zij dit
doet in nieuwe vormen, zonder versleten oratorie of door
comedianten belachelijk geworden pathos, en met eigen
levende taal en persoonlijke verbeeldingen openbaart zij
een nieuwen bloeitijd van literatzuur. Als zoodanig is Het
Ivoren Aapje een wegwijzer, toch ook een waarschuwing.
Omdat deze nieuwe weinig de ondeugden der oude romantiek blijkt te hebben afgeleerd. En daarvan zijn er twee
hier niet weinig aan het spoken. De eerste is dat de romantiek werkt met menschen waarin geen ontwikkeling, alleen
hevigheid en geheelheid is. Pikzwart en engelenblank zijn
ze, en op de eerste bladzijde zijn ze dezelfde van de laatste
bladzijde. Dit bezwaar geldt ook hier van den duivelschen
Rupert S ö r g e tegenover den hemelschen D o e n in g —
en daartegenover heeft het realisme gelijk met zijn : duivelen ken ik niet en hemellingen ook niet, alleen menschen.
Toch wordt hier dit bezwaar op dubbele wijze ondervangen.
Ten eerste door den schrijver, die naast die te ongebroken
karakters als Sorge en D o ening er plaatste als Ernest
V e r l at, wiens gecompliceerdheid, zichzelf eeuwig zienleven en zichzelf den pols voelen wel heel modern en reeel
is, en ten andere door onze huidige levensbeschouwing.
Deze toch laat zich niet meer zoo opwinden door het gezwaai met ontwikkeling en vindt het droevig genoeg, dat
de mensch maar meest de oude knecht blijft, meer moeite
heeft mooi te eindigen dan mooi te beginnen, en gewoonlijk zichzelf gelijk blijft.
Doch des te sterker spookt door Het Ivoren, Aapje de
andere oude ondeugd der romantiek n.l. dat ze het wonderbare verwarde met het geheimzinnige, raadselachtige,
spookachtige. Bat het wonderbare, hoewel door het gezond
verstand niet na te rekenen, toch is hoogere redelijkheid
en herstelde natuurlijkheid, daarvan wist de oude romantiek te weinig en weet Het Ivoren, Aapje nog minder. Want
S Or g e , neen dat grenst niet aan het fabelachtige, maar
dat is de fabelachtigheid-zelve. Zooals hij het ivoren aapje
bezit, de amulet, welker betasting hem in zonderlinge extase
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brengt, waarin hij de verhoudingen aller menschen ziet
opklaren, zoo bezit hij zijn mysterieuzen negerknecht
T a k k e r, zoo zijn hongaarsch-fabuleuze rijkdommen —
in zulk milieu toch zijn Hongaren arm, behalve als ze ongeloofiijk rijk zijn, en dus is hier de hoofdpersoon terecht
een Hongaar — zoo ook zijn half-oostersche, half-magische
— is dit ook niet echt hongaarsch I' — connecties met de
diplomatieke wereld. Doch het wonderbare verliest zijn
innige overtuiging en bekoorlijkheid, zoodra het gaat verloopen in fabuleuze geheimdoenerij. En dit is met SOrge
al to veel het geval. En ook met Do enin g. Daarom is
het dan ook gelukkig dat SOrge en niet Do ening
hoofdpersoon is geworden — doch ook daarom alleen. Want
als er dan toch moot overdreven worden, dan heb ik maar
liever overdrijving in het kwade dan in het goede. Want
in het eerste geval geeft ons natuurlijk ongeloof een heilzame correctie die de hoofdstelling onaangetast laat ; in
het laatste geval ontneemt het ons licht met de overdrijving de geheele stelling, waarmee immers de overdrijving
onlosmakelijk een is. Ben ik dus blij dat in Het Ivoren
Aapje SOrge en niet Doening de levensmotor is — het
neemt niet weg dat Do ening dit inderdaad had behooren
te zijn. En zulks niet in een ideale wereld, waarin alle
menschen wijs zijn, maar ook in deze reeele, waarin wel
de duivel veel zijn hand heeft, doch niet gelijk hier, alles
in zijn hand heeft. Want dat gelooven we heerlijk niet —
en dit maakt dat we ons aan deze duivelsche buitensporigheden niet teveel stooten, er heimelijk wat om glimlachen,
zooals de middeleeuwsche legenden glimlachen om de
streken des duivels. Ons dus ook niet te veel ergereti
aan de nederlaag van Peter en Do e ning en V e r e —
omdat we weten dat ook in deze reeele wereld het goede
toch eindelijk wint, omdat ze blijft een wonderbare wereld.
Teirlinck's greep om dezen Sorge zijn pervers
levensspel te laten spelen in de hoogere Brusselsche kringen, waarop, als in een klein Parijs, heel wat internationaal schuim ronddrijft, blijft meesterlijk en blij zeer geschikt zijn eigenaardig talent volledig te ontplooien —
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maar toont evenzeer de gevaren der oude romantiek in
nieuwe, en vergroote vormen mee te brengen. En dit inzicht doet ons het ietwat droge, en het meer warme realisme
van Herman Robbers en Ina Boudier-Bakker te
meer waardeeren. Met de Croesen en de Terlaet s
blijven we op den beganen grond, met de eersten meer
aan weer en wind blootgesteld, met de laatsten binnen de
veilige huiskamer — terwijl we met Adelbert van
Hoorne en de V e r1 a t s rondwaren door de wonderbare
wereld. Is het laatste zeker het hoogste wat de roman ons
kan geven, als het mislukt (Adelbert van Hoorne) wordt
het karikatuur, als het niet geheel gelukt (Het Ivoren,
Aapje) is het eerste, hoewel op zichzelf minder, indien het
wel gelukt, toch weer het hoogere. (Armoede).
De karikatuur daargelaten, toch eigenaardig dat de
zuiver-hollandsche auteurs zich hielden aan het eerste en
de belgische zich waagde aan het laatste. Ook in de literatuur blijft de Moerdijk een grens.

VERBETERING.
Op pag. 147 van dit maandschrift werd door ons bij de bespreking van Lunsingh Scheurleer's Catalogus eener Verzameling van Oudheden met eenige nieuwsgierigheid de vraag gesteld,
wie de schrijvers der zeer lezenswaardige Geschiedkundige Inleiding mochten zijn, van welke (zoo meenden wij) de Heer L. S.
getuigde : „de inleiding werd door eenige mijner vrienden geschreven," Hadden wij beter gelezen, zoo ware die vraag achterwege gebleven. Niet door, doch voor de vrienden van den verzamelaar werd de Introductie opgesteld. Zij is dus evenals de geheele
catalogus het werk van den Heer Scheurleer zelven. en hem
K. K.
alleen hebben wij daarvoor dank te zeggen.

VER VAN DE MENSCHEN
DOOR

JOSEF COHEN.

DERDE HOOFDSTUK.
Den vierden dag werd de vrouw van Hannes S t r i e
begraven.
Hannes Strie had zich al dien tijd nergens laten.
zien ; hij zwierf als een schooier over de heide, en door de
bosschen. Hannes Strie, die als een dier leefde ! Van.
Ootmarsum tot Colmschate werd over nets anders gesproken, en toen. Hannes S t r i e den vierden dag aan zijn
huis kwam, waar de open wagen met de kist, en de huifkarren, en kleine Peter en Tennis Scholten en de
buren hem wachtten, weken de nieuwsgierigen schuw terug.
Je zou bang worden voor zijn gezicht en zijn oogen, waarin
de booze droomen van drie nachten fonkelden ! Zijn stem
klonk schor, toen hij lets tot Peter zei ; de knaap borg
zijn hoofd aan Tennis Scholten's jas, en hij Wilde
niet met zijn vader op de kist zitten, toen men naar het
kerkhof reed ; z(56 werd er gebroken met het oude gebruik, dat alle nabestaanden op de kist zitten bij de begrafenis, en 't ventje vond zijn plaats naast Tennis
Scholten.
Er was een groot begrafenismaal.
21
0. E. X 6
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De kleine Peter Strie kreeg net zooveel stoete met
rookvleesch, als hij hebben wou. En dit vertelde hij een
paar u-ur later tegen Tr i en t j e S cholt en, die met haar
moeder in den middag nog kwam. Ook de oude Jannink
met zijn vrouw en zijn twee dochters, geheel in droevige,
statige plooi, bezochten Hannes Strie dien middag ; de
jonge vrouw A a r n i n k schonk koffie, en lette op Hannes
en Janna.
Het was in het dorp geen geheim, dat ze ve•Or H a nn e s' huwelijk hem al heel graag had willen hebben ; en
zelfs durfde men te vertellen, dat ze geen ander nam,
omdat ze hem niet had kunnen krijgen. Nu had haar
onbeschaamd bezoek op den sterfdag der vrouw zulk een
opzien gebaard, dat 't een gereede aanleiding werd haar
goeden naam aan te tasters. Maar zij, spottend, haalde
de schouders op, Coen haar vader er met haar over sprak.
,,Ik bin old genog om te weten, wa'k doOn mot,"
zei ze.
„Spul neet met vuur," waarschuwde de oude J a nn in k.
„Ik denke d'r neet an S t r i e te nemmen," beloofde ze.
Daarom had de vader haar meegenomen ; het is ook
voor een rijken en grOOten man als Jannink goed de
publieke opinie te trotseeren en te laten zien, dat hij er
boven staat. Hij praatte heel vertrouwelijk met H an n e s
S t r i e, om te doen hooren, dat hij er niet tegen zou zijn,
wanneer hij zijn dochter zou nemen. En ook 'Tann a
praatte een oogenblik mee, en nam den kleinen Peter
op haar schoot, en op het laatst haalde ze een zak met
pepernoten voor den dag, waarnaar hij verlegen-lachend
greep.
„Kiek zoa'n jong is an," riep ze door de kamer. En
ze keek Han n e s Strie weer recht in het gezicht.
„Die nemt, wat-e Iniegen kan," riep ze uit.
Toen stond Hannes St r i e op. Zijn woorden waren
vreemd en duister.
„Umdat 't wat goeds is," dreigde hij.
Zij werd bleek. En plotseling stond ze op. „Ik goa
-noar huus," zei ze.
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„'n Mensch mot doOn, wat-e net loaten kan," schreeuwde
liannes Strie.
Maar ze ging weer zitten. „Ik zal oe 't plezier neAt
gunnen," lachte ze. „Ik blief her zitten in oe huus ; verstoa je me wel ; zoalange a'k dat wille. Heb ie mien noe
nog wat te zeggen ?"
„Ik zal oe nooit wat te zeggen hebben," zei hij donker.
„Dat z011en wi zeen," riep ze. „Dat z8llen wi zeAn."
„Kom deem," zei de vader gemoedelijk. „Hold oe
gemak."
„As e mien moar neet treitert," zei ze heftig. „Dat
lief e zien heele leven al edoan."
Haar lette het niet, of er andere menschen in de kamer
waren. Haar hoofd viel voorover op de tafel, en ze snikte
wild. Hij ging met groote schreden heen en weer.
„'t Best is moar," riep hij tegen den ouden Jannink,
„da'j hier nooit meer komt."
„Noe," zei de oude Jannink, „da's ook wat moois."
Peter knabbelde aan de pepernoten. Woest greep ze
hem zijn vader af, en smeet ze nit het raam. Het kind
begon te huilen.
„Wi goat weg," schreeuwde hard de oude Jannin k.
En de drie vertrokken. Toen gebeurde er iets ongehoords. Dreunend sloeg Hannes met zijn vuist op de
tafel, dat de kof'fie uit de koppen spatte.
„Ik verzeuke oe allemoale hen te goan," schorde hij.
„Ik wil van den dood van mien vrouwe geAn feest emaakt
hebben. Ik dank oe veur oe zorgen, moar ik wil oe noe
fleet meer hebben."
De menschen in de kamer bleven zitten, versteend
van verbazing. De jonge vrouw A a r n i n k was de eerste,
*die de kwestie begreep en zachtjes weg-sloop. In een
oogenblikje tijd waren nu Hannes en het schreiend
jongske alleen.
„Kom jong," zei Hanne s, „grien noe moar neAt meer.
Ie kriegt van mien wel andere peppernutten, net zoov011e
as oe hartje begeert. En dat mensche, dat oe zoa meteAne
de peppernutten hef egeven, da's een ondeugend mensche,
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begriep ie, en as ze oe weer wat gef, dan mot ie 't nie
annemmen. Ik woarschoe oe."
Peter zag hem angstig aan.
„Oe moader trump nooit weerumme," zei Hanne s,
„en dus mot ie moar leeren alle huselyke dingen te doOn.
Zoalange a'k hier leve, kumt d'r hier nooit meer een
ander oaver de vloere. Doar mot ie oe moar an leeren
wennen."
Doch het werd anders als hij gezegd had.
Want in de dagen en nachten, die volgden, vergat hij
Janna niet. En omdat hij wist, dat ze 's avonds op hem
wachtte, waar de heide stoot tegen de heuvels, waagde hij
het niet uit te gaan, en zat hij, mokkend in zijn eenzaamheid, bij de petroleumlamp, die in de dompige kamer verdoezelde warmte walmde, tot in de verte 't klokje van de
katholieke kerk negen sloeg. Dan draaide hij het licht nit
en trachtte te slapen.
Hij wist, dat daarbuiten 'Tann a, als zijn noodlot, loerde
en dreigde. En langzamerhand wist hij, dat het ongeluk
komen moest.
Maanden en maanden wachtte hij, zonder te strijden.
leder oogenblik, zonder wroeging, zou hij kunnen opstaan,
en op de heide bij de heuvelen haar tegemoet kunnen
treden. Hij deed het niet, omdat hij haar wilde laten
wachten. Dat werd al meer en meer zijn wraak. Hij wilde
haar doen denken, dat hij niet zou komen. En hij lachte,
Hannes Stri e, wanneer hij er iederen avond aan dacht,
hoe ze naar hem uitzag.
Z66 kwamen voor Peter de dagen, dat hij naar school
zou gaan. Teunis Scholten was zijn meester, en hij had
het geluk een kind van Strie te mogen onderwijzen. Tennis
Scholt en was met veel opoffering — want een jongen van
zestien, zeventien, achttien jaar kan iedere week vier gulden
vijftig inbrengen — meester geworden, en de eerbied voor
de S t r i e 's zat er al jong bij hem in. Ook de eenige zoon
van baron van Merloo ging voor het eerst naar school ;
de baron wilde niet te vroeg een kloof scheppen tusschen
zijn kind en de anderen •, en bovendien kwam Peter Strie
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datzelfde jaar ook in de klasse, ze konden dus samen
spelen, zooals hij en Hannes het in hun jeugd hadden
gedaan.
Tennis Scholten kreeg zes-en-vijftig kinderen dat
jaar in zijn. klas. In de dorpen op de hei was het met het
onderwijs niet al te gunstig gesteld, al wilden de onderwijzers nog zoo graag. En omdat hij een jonge man was,
met veel liefde voor zijn vak, besloot hij zijn kracht in
precies zes en vijftig porties te verdeelen, en ieder kind er
evenveel van te geven. Maar dat was een onmogelijkheid.
Peter Strie, die in een oogenblik tijd alle letters al
kende voor de allerdomste wist wat de letter A was, verveelde zich 14 zijn eindelooze herhalingen en trapte van
ongeduld tegen de bank. Maar daarmede werd hij niet
bevrij d.
's Middags kwam het wagentje van den baron v a n
Merloo den jonker, zooals de koetsier met zijn langen
baard hem noemde, halen. En als het slecht weer was,
mocht Peter mee rij den. En de twee jongens, opgewonden,
vertelden elkander het merkwaardige van hun leven ;
omdat de jonker altijd geschiedenissen te vertellen had,
leerde Pete r, om hem gelijk te zijn, histories fantaseeren.
En wanneer hij 's avonds in bed lag, was 't, of koorts hem
aangreep ; in zijn Wilde verbeeldingsleven liet hij de histories,
die hij den middag verteld had, voort-stroomen, en voor
hij insliep, deden hem zijn fantasieen nog uren woelen. In
zijn droomen bleven de dingen en de menschen van den
dag, zoodat hij soms opschrok, en met wijd-opene oogen
in het duister zag. Als hij maar even bewoog, riep zijn
vader uit de bedstede : „Is d'r wat, jonge ?" Dan hield hij
zich slapend.
's Morgens om vier uur stond zijn vader al op, zette
koffie en sneed stoete ; hij schonk melk in Peter's aarden
kop en smeerde ook voor hem het brood ; dan ging hij
langzaam de kamer uit, om op het land te werken.
Om zes uur stond Peter op ; en als hij de plakken
stoete had gegeten, ging hij naar zijn vader kijken op
het land, en hij mocht hem dan soms helpen.
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Als het regende las hij nit het boekje van den meester ;
hij kende het geleidelijk nit zijn hoofd en verlangde al na
twee maanden naar een nieuw. Doch verder dan dit
boekje kwam de meester het heele jaar niet.
Toen vond hij een goeden dag in de schuur allerlei
oude boeken ; in !den beginne zwaar, maar steeds minder
moeielijk, worstelde hij zich door landbouwartikelen en
Overijselsche almanakken ; eindelijk kon hij de kleine
letter baas, en begon met romans.
Van dien tijd namen zijn fantasieen vasteren vorm aan,
en in het rijtuig kon hij den verbaasden jonker allerlei
nieuwe begrippen leeren, van roovers en ridders en wildernissen en geschaakte maagden ; in het rijtuig stichtten ze
beiden een rooverbende, waarvan zij alletwee hoofdman
waren. Hannes Stri e, lachend, maakte nit een taaien,
jongen tak een mooien boog, en sneed pijlen, zoodat ze er
nu beiden gewapend op uittrokken, en meenden, dat zij
de schrik waren van den omtrek. Maar ook, wanneer het
er op aankwam ridderlijke daden te verrichten en weerlooze
vrouwen te beschermen, waren ze in hun element.
Dat was de eerste invloed der wijde wereld op Peter
Strie; en daardoor kreeg Tennis Scholt en het niet
gemakkelijker ! In zijn huis bleef de oude, stugge eenzaamheld. Hannes Strie had maar karige woorden, en
inderdaad wist hij niet, hoe hij met zijn zoon zou moeten
omgaan. Ook merkte hij op een goeden dag, dat de knaap
op zijn moeder geleek ; en dit bracht voor eenige wren
een wankeling in zijn eentonig gevoel. Hij werd door
heftige onrust aangegrepen, en kon het bijna niet in huis
uithouden. De gedachte, dat hij dan onvermijdelijk naar
Janna zou gaan, hield hem terug ; ook klopte dien avond
Teunis Scholten aan zijn deur, en daar hij het wel
even prettig vond met den jongen man te prates liet hij
hem binnen. Bij de schemerlichtende petroleumlamp
praatten ze knus. Tennis kwam hem nieuws vertellen.
„Heb je gehoord," zei hij, Coen hij tegenover Hannes
zat, „dat Janna verkeering heeft ?"
„Zoa ?" zei Hanne s, en legde zijn pijp neer. „Ja."
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Beiden zwegen. „Met iemand uit de stad," zei Teuni s.
„Zoa !" antwoordde Hanne s.
„Ze zullen gauw trouwen," zei T e u n i s.
„boar hef ze geliek in," lachte Hanne s, en hij nam
de pijp weer in den mond en dampte zwaar.
„Hoe is 't anders tegenwoordig in 't doll) ? Zien olden
gang ?"
„Ja."
„Ben ie nogal met mien zunne tevrejen ?"
„Ilij leert goed ; hij is de beste van zijn klas, verreweg
de beste, Hann e s Strie."
„Zoa — da's best — dat dut mien plezier."
Toen 't negen uur was stond Hann e s van zijn stoel op.
„Noe goa 'k noar bedde," waarschuwde hij zijn Bast.
Dien avond, terwijl Teunis Scholten zacht-zingende over de heide naar het dorp terugging, bleef H a nn e s Strie nog lang wakker.
Den volgenden avond, rustig, ging hij naar de heide
bij de heuvelen. Daar stolid Janna 'Tannin k, en ze
liep hem tegemoet, en keek hem aan.
„Wat mo'j van mien ?" vroeg hij. „Ie hebt eweten
da'k tenleste toch zol kommen."
„Joa, joa," riep ze, „dat he 'k eweten. Zi wilt van
mien hebben, dat ik verkeering met een ander zol hebben,
moar zoalange a'k leef, kan ik oe neet vergeten."
„Wi mot nog een poar moanden wachten met de
brullofte," zeide hij.
„Joa," riep ze, „en wi zult last met vader hebben oak,
want dee wil niks meer van oe weten. Dat hef-e mien
zelf ezegd."
„Wi bint geen kinder weer", zeide hij.
„A'k met oe trouwe, wil vader geen geld ofschoeven."
„A'k trouwe, wil ik oe hebben, en dan he'k 't geld
neet neudig."
Ze liepen naast elkander. Woest sloeg ze haar armen
om hem heen.
„Ik hebbe zoalange op oe ewacht : zoalange ; 't liek
mien, of ik mien heele leven op oe heb ewacht."
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„Noe heb ie mien," zei Hannes Stri e, en hij zag
haar recht in het gezicht. Hij schrok niet terug, Coen hij
haar booze oogen zag, al dacht hij aan den laatsten avond
van zijn vrouw, en wat ze gezegd had van J a n n a J a n n i n k.
Hij, in voile bewustzijn, wist, dat hij in haar de zonde
lief had, en dat nu de donkere dagen over zijn geslacht
zouden komen maar willoos, omdat hij meende dat het
noodlot hem dreef, gaf hij zich over aan haar stem, en
haar gebaren, en de boosheid van haar oogen, die ze een
duisteren, wonderlijken gloed gaven, waarvoor hij zonder
zijn fatalistisch geloof bang geworden zou zijn.
Den volgenden dag vertelde het Janna haar vader.
Die werd lijkbleek en trilde van drift. Zijn dochter lachte
hem nit. „'t Is een afgedane zaak," zeide ze.
„Ieloe kriegt geen cent van mien," dreigde de oude
J annin k. „Ik eve mien toastemming neet. Iemand dee
in zien eigen hums mien zoo e-affronteerd hef, geve ik mien
dochter neet, nooit in mien heele Leven neet. Dat zal oe
ezegd wezen."
„Wie zult zeen," tartte hem zijn dochter. „Ie zult
wel 'ns anders proaten."
„Ie komt mien 's oaves neet weer nut. Dat zeg
ik oe."
„Ik zal doOn, wa'k wille. Ik bin al bie de dartig, en
als 't mot nem ik 'm zonder oe. As-ie dat moar bedenkt."
En met een wilden ruk sloeg ze de deur achter zich dicht.
Den volgenden morgen wachtte Tennis Scholten Peter
op in de deur van het schoollokaal de jongen lachte blijde,
en ging vertrouwelijk naar den meester. „Ik krieg een
neeje moader," zei hij, „J anna Jannin k, van den rieken
Jannin.k.".
Het voorhoofd van den jeugdigen onderwijzer rimpelde
zich. Maar hij zei geen woord. 's Middags kwam de domine
bij Janna Jannink praten. Hij sprak met overtuiging,
dat het Loch een slechte en verkeerde daad van haar zou
zijn, zoo kort na den dood van S t r i e 's eerste vrouw, om
met hem to gaan trouwen. Jann a, haar armen kruiselings
geslagen over haar borst, zag donker voor zich.
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,,Dat begriep ie toch neet, domeneer," zei ze ten leste.
„Ik hebbe al van kind van dartien d'r an edacht den
S t r i e te trouwen."
„Maar jullie passen niet bij elkaar", riep de predikant.
„Woetru.mme neet?" dreigde J. a n n a.
„Omdat jullie heel andere menschen zijn — en jullie
mekaar niet begrijpen."
„'t Is mien um 't begriepen neet te dotal," zei het meisje.
„Ik wille den Strie trouwen, umda'k dat mien heele leven
heb edacht. Ik wol 'm hebben umdat-e hier in 't dorp zoa'n
groote name hef. En alles wa'j tegen mien zegt, kan
mien neet schelen."
„Dus . . . ." vroeg de predikant aarzelend, „'t is niet,
omdat je hem lief hebt ?"
„boar ben ik geen mensche veur," schaterde ze. „Dat
loat ik oaver an de jonge deerns hier in 't darp. Met
geveul he'k niks te maken."
„En Strie ?" vroeg de domine, haastig.
„Die nemt mien, omdat-e neet anders kan. Ik wiste,
dat-e me nemmen zol."
De predikant schudde zachtjes zijn hoofd. Met Strie
zou hij er niet over durven praten.
„Dat is toch verkeerd van jullie, J a n n a ," critiseerde hij.
„'t Kan mien neet schelen," zei J a n n a dot
„En hoe stel je je nu voor — hoe stel je je nu voor,
dat je een gelukkig huwelijk. . . ."
„boar he'k neet oaver noa-edacht, en H a n n e s oak
neet. Wi nemt mekoare, umdaw' we neet anders kunt.
Wat er Doe met ons gebeurt, kan mien neet schelen."
„Zie je! zoo is het te begrijpen, dat je vader tegen
jullie huwelijk is. 't Is werkelijk verkeerd, wat je gaat
doen, beste meid. Dat kan geen gelukkig h-uwelijk worden."
„Wi mot," schreeuwde J a n n. a , en stond op. „Ik wete
neet, wat ons noar elkander toa hef edreven. Kiekt mien'ns
an. Ben ik een vrouwe, om zonder vrieers te zitten ? 1k
zegge oe, dat ik op hem ewacht heb, omda 'k dat most : goadschiks of kwoadschiks ! wi zult met mekoare trouwen —
wat er oak in de wereld gebeurt. Honderd, tweehon.derd
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vrieers bent hier an de deure ewest : ik heb nee ezegd,
umda 'k Hannes S tr i e hebben wol."
„Maar denk je dan," vroeg de predikant zacht, „dat
je voor Peter een goede moeder zult zijn ?"
„Ik kan niks zeggen," hij gde ze. „Kun ie dan neet
begriepen, dat 't buten mien umme Beet ?"
De doming stond op, en veegde zorgzaam zijn hoed
af, wat hij altijd deed, wanneer hij niet begreep. Hij keek
haar nog eens aan, en schudde zacht-vermanend zijn
grijze, vriendelijke hoofd.
„Denk er nog eens over na, kind," zeide hij.
,,Ik hebbe neet meer noa te denken," fluisterde el- anna.
„Ik dank oe wel, da'j ekommen bint."
Het werd herfst, voor Janna en S t r ie werden ingeschreven. De oude Jannink bleef weigeren, met onwankelbare koppigheid.
„Den mensch, den mien e-affronteerd hef, vergeef ik
in der eeuwigheid nog neet," zei hij.
Maar op een herfstavond, toen ze er weer was uitgeweest, kwam ze spotlachend thuis en zag haar vader aan.
„Noe z81 ie oe toastemming motten geven," waarschuwde
ze. „'t Heele dorp weet van mien en van Hann e s. En
a'j blieft weigeren, is oe name noar de maan."
Hij stond op ; schor klonk zijn stem.
„Noe kom ie mien huus neet meer in," riep hij. „Ik
zal oe op oe brullofte oe vieftienduzend gulden uutbetoalen,
zoaas ik beloafd hebbe. Moar doarnoa krieg ie geen cent
meer van mien — a'k doad bin, heb ie niks meer van
mien te wachten. En noe mien huis uut — of ik smiet
oe d'r uut."
Den volgenden Woensdag ondertrouwden ze. Doch er
was geen bruiloftsfeest. De oude Jannin k meed voortaan
de heuvels bij de hei, zelfs als hij naar de markt moest :
dan reed hij meer dan drie kwartier om, alleen omdat hij
de boerderij van St r i e niet wilde zien. En toen vijf
maanden later Pet er St r i e een zusje kreeg, en den Zondag 't geheele dorp in de kerk was vergaderd, bleef de
oude vrome J annink tehuis en schold zijn knechts uit.
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Pete r, in dien tijd, voelde zich nameloos-gelukkig.
Want het waren voor hem zonnige dagen in den donkeren
winter. In den eersten roes van haar overwinnings-triomf
was Janna vol tintelende vroolijkheid, en graag speelde
ze met den kleinen Pete r. En als hij er Teunis
Scholten van vertelde, trilde zijn stem van ongebonden
vreugde.
Na de geboorte van de kleine Gerardien werd het
geheel anders.
Want geleidelijk was de haat van Hannes Strie
tegen zijn vrouw ontbrand. Hij voelde nu zijn eenzaamheid sterker dan ooit, en hij had haar, een vreemde, naast
zich te dulden. Wanneer hij 's avonds moe thuis kwam
had ze voor niets gezorgd, en de kamer vond hij doodsch,
alsof geen zorgende hand eener vrouw ze had verpleegd.
Toen Peter hem zijn heerlijke weelde vertelde, rimpelde
zich zijn voorhoofd nog dieper ; dus kon ze vriendelijk zijn,
zijn vrouw, en ze was het niet tegen hem.
De S t r i e-boerderij, op de eenzame heide, fluisterde
naar buiten geheimzinnig een tragedie ; en in de lente
vertelde men het elkaar in het dorp, dat Strie en zijn
vrouw het niet met elkander vinden konden. Peter
Strie 's oogen verloren hun groot geluk. De oude J a nnink sloeg zich op de knie en brulde van het lachen.
's Middags in de herberg gaf hij tot ieder's verbazing
een rondje. Dat was voor zijn leedvermaak een te heerlijke tijding !
's Avonds, stilletjes, sloop hij naar de heuvelen bij de
heide, en wrong zich geruischloos tot voor de deur der
boerderij. Hij hoorde de stem van zijn dochter gillend
ruzièn, en het gehuil van den kleinen Peter; maar hoe
lang hij ook bleef, de stem van Hannes hoorde hij niet.
Dat temperde zijn vreugde.
Hannes verweerde zich niet tegen den storm van
het noodlot : hij gaf zich alleen maar in voile bedwelming
over aan den haat tegen zijn vrouw. De haat werd voor
hem als jenever : het deed hem goed, hoe meer hij er van,
dronk ; hij kon urea naar haar turen, wanneer zij in onge-
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bonden wildheid hem haar verachting tegen-hijgde ; dan
vulde zijn ziel zich met haat, en wanneer hij in bed stapte,
had hij een gevoel, of hij dronken was, en of hij in zijn
dronkenschap haar zou kunnen vermoorden. Doch tegenover haar zweeg hij, en ze zag niet in zijn uiterlijke berusting, hoe hij een afkeer voor haar had. Toen besloot
ze, omdat ze behoefte had aan zijn haat, hem te doen
haten, en ze sloeg Peter, zonder reden. Hij stond op,
en zonder te spreken greep hij haar bij de keel ; ademloos
sloeg ze met de handen door de lucht. Langzaam liet hij
haar los, en ging weer bedaard zitten. Zij, triumfeerend,
zag hem aan, en een grijnslach verbreedde haar donker
gezicht ; toen hij zweeg, duisterden weer haar oogen, en
ze ging voor hem staan, en schreeuwde hem toe, dat hij
haar had willen vermoorden. Hij haalde zijn schouders
op, en Wilde zijn pijp flegmatiek aansteken boven de
petroleumlamp ; maar zij blies het licht uit, en lachte. Zoo
bleven ze den avond in het donker.
Voor den kleinen Peter was G e r a r dine elken dag
een nieuwe verrassing ; niemand bekommerde zich om het
kind, en hij had het dus op te voeden. Wel, bij vlagen,
ontwaakte vaag in J. a n n a het moeder-besef; en ook, toen
het kind eens uit de wieg was gevallen, lette ze beter op
haar ; maar de kleine Peter was de eigenlijke opvoeder,
en als hij om vier uur van school kwam, kon hij uren
met zijn kleine zusje spelen. Omdat hij dacht, dat het
kleine kind hem begreep, vertelde hij haar al zijn geschiedenissen, en zij, in haar wiegje, kon staren met wijd-open
oogen, de oogen van haar moeder, zooals de oude
vrouw Klein Br eukink zeide. Op school vertelde de
kleine Peter vol innigen trots van zijn zusje; en eens
beloofde hij den jonker en Gardes te Riele, zijn twee
beste schoolvrienden, dat hij ze Gerardien zou laten
kijken. Hij koos er een Dinsdagmiddag voor uit ; dan
was zijn moeder niet thuis.
Het wagentje van den baron hield voor de Strie-boerderij stil, en de drie jongens, zachtjes op hun teenen,
slopen naar binnen. Daar lag het kind, en keek met
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lachende oogen naar haar gasten. De jonker, heel voorzichtig, strekte zijn vingertje uit, en aaide het meisje over
de wangen, in diepe verwondering, en angst, dat hij haar
pijn zou doen. Gardes ,t e Riele hield zich verlegenverbaasd op den achtergrond.
Toen nam Peter de twee kleine knuistjes van 't kind,
en sloeg ze tezamen en deed ze daarna even haar hoofdje
raken. 't Kind kraaide van plezier , Peter zong :
„Klap 'ns in de handjes,
Blij, blij, blij,
Geef dat booze bolletje
Maar dij, dij, dij."

Ook Gardes t e Riele kwam dichter-bij. En nu
zongen ze met hun drieen :
„Klap 'ns in de handjes,
Blij, blij, blij,
Geef dat booze bolletje
Maar dij, dij, dij."

Peter Strie kende nog een ander spelletje. Hij
zwierde bochten met zijn vinger en naderde er zijn zusje
mee.
„boar kwam 'ns 'n muusken an-eloapen en hi wol
Gerardientje koapen." En Coen duwde hem Gardes
t e Riele opzijde, en deed hetzelfde.
„boar kwam 'ns 'n muusken an-eloapen en hi wol
Gerardientje koapen," joelde Gardes.
Voorzichtig namen haar de jonker en Peter uit haar
-wiegje.
„Van Jonas," stelde Peter voor.
En heel zachtjes, dicht bij elkaar, om haar niet to
doen vallen, terwijl Garde s t e Riele haar ook nog zoo
stevig mogelijk vasthield, tilden ze haar van den grond,
zwaaiden haar eventjes peen en weer en zongen neuriend :
„Toen Jon a s in de walvisch zat
Van eéne, tweée, dri6e...."

Het kind schaterde van plezier. „Van kiele, kiele,
kiele," lachte Peter en hij kittelde 't zusje kriebelend in
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haar halsje ; Ger ardien schudde even met haar hoofdje,
en het heele gezichtje blonk van blijdschap.
„Noe kump moader gauw in huus," waarschuwde
Peter. En de twee jongens gingen weer naar buiten op
hun teenen, of ze in een ziekenkamer waren. Daar waren
ze weer de oude kameraden.
„Wee 't eerste bie de heuvels is," schreeuwde Gar des
te Riele, die vooruitvloog. De jonker en Peter Strie
achter hem aan ! Door een flinken sprong aan het einddoel won het Peter Strie, en terwijl ze naar den wagen
gingen, zwierde de jongen, blij van triumf, zijn petje heen
en weer.
Iederen Dinsdagmiddag ging de vrouw van Strie
naar het dorp ; en als ze terugkwam was ze mokkender
dan ooit. Want N a , haar zuster, was getrouwd met een
rijken boer, die 't nooit verzuimde, als er in stad komedie
was, er met zijn boerenwagen heen te rijden : en de gouden
oorknoppen, die ze had, en een halsketting en een gouden
horloge deden J anna's donkere oogen duisterder nog
staren.
„'t Is oe eigen schuld, meken," lachte N a.

„Ik kan 't oak best met hem vinden," loog ze. „Ik
heb tenminste geen olden e-noamen."
moar 't is een sufkop — den
dat he' j net
„Nee
van oe, al heet-e duzendmoal Hannes Stri e."
„Da's eloagen. Hi is allenig moar wat stille."
„'n Suffert is-e," hoonde haar zuster.
Dien Dinsdagmiddag vooral, toes ze naar huis terugliep, ergerde ze zich. Haar handen tot vuisten gebald,
haar tanden op elkaar gesloten, ging ze voort ; want ze
kon het geluk van haar zuster, die haar den geheelen tijd
van alle nieuwe schatten, die ze kreeg, had verteld, niet
verkroppen. Bij de heuvels zag ze plotseling op.
Een donkere man, zwerver, met een mars op zijn rug,
stond een paar pas van haar af, en zag haar aan. Hij had
een lange, slanke gestalte, een breeders, zwarten baard, en
oogen als zij. Ze stond stil, en hij vroeg haar den weg
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naar Merloo. Ze bleven elkander nu aanzien, zwijgend.
Zonder haar blik of to wenden, wees ze achter zich den
weg. Beiden konden niet van elkander wijken.
„Is 't nog ver ?" vroeg de marskramer.
Zij antwoordde niet, maar haalde diep adem, haar
oogen wijd-geopend. Toen, wild, vloog ze van hem weg,
recht op haar huis aan.
Hij volgde haar langzaam, tot hij 't huis zag, waar
ze binnen-trad. Rustig keek hij in de kamer, en hij knikte
haar toe.
„We zien elkaar weer," zeide hij. En terwijl hij de
mars steviger, met een ruk, om zijn schouders schoof, ging
hij terug, met flegmatieke passen, den kant op van het dorp...
Zij, in de kamer alleen, keek peinzend naar de wieg;
ze nam het kind op, en kuste het, en bleef het lang aanzien. Toen, woest, schudde ze haar hoofd.
De dagen gingen treuzelend voorbij ; de avonden
kwamen donker ; in de boerderij van Hannes Strie bleef
de eenzaamheid, eentonig en ongezellig.
De vrouw van Strie was stil en sprak geen woord;
ze werd schuw, en in de vervelende urea, als ze tegenover
haar man zat, staarden beiden duister voor zich nit. Aileen
Dinsdagsavonds, als ze in het dorp geweest was, woedde
haar stem weer in toomelooze drift ; maanden gingen
voorbij, en het werd bijna een jaar, dat de eerste vrouw
van Hannes S t r i e gestorven was.
Op een Donderdagmiddag kwam Peter thuis, en hij
vond zijn moeder niet. 's Avonds bleef ze nit, en Peter
sliep al gerust, toen zijn vader haar nog wachtte.
Wijd is de wereld, en wie er den weg niet ke pt, verdwaalt. Maar over de dwalenden sluiten de tijden hun
zwijgende golven. En er zijn Loch bijna geen menschen
meer, die weten dat Janna Strie geleefd heeft ?
Ver weg, in ellende, is de vrouw van Hannes S t r i e
gestorven. Op het kerkhof van Detroit, in Amerika, is haar
graf.
Toen zich de morgengrauwheid door 't duister slingerde
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stond Hannes Stri e op en stak de kaars aan. Hij knielde
voor het kabinet, en zocht in de la, waar hij zijn geld
bewaarde. Zijn hand stootte slechts tegen het hout; het
geld was weg.
Even bleef hij staan, en keek in Peter's bed; heel
kalm sliep de jongen. De boer bezag hem aandachtig.
Peter Strie was nog een jonge knaap, en op zijn gezicht
was niets te lezen van wilskracht. En toch moist de vader,
dat het heele leven van den jongen werken zou zijn, en
dat hij geen gehoor zou kunnen geven aan den laatsten
wensch van Mientj e S t r i e, om den jongen te laten
leeren, zoolang hij dit zelf Wilde. Zorgzaam blies Hannes
S t r i e de kaars nit; Coen ging hij rechtop naar het land
in den vroegen morgen werken.

VIERDE HOOFDSTUK.
Het was alleen maar heel in het begin, dat Hannes
Strie zich schaamde, als hij in de dorpsherberg kwam.
Later niet meer.
Het eerst had hij zijn hills verlaten, om te gaan
drinken, op • een stillen zomeravond. De vader van Gardes
te Biel e, die alleen maar tehuis kwam om te slapen
en zijn vrouw te slaan, zat er natuurlijk ook, en trad met
dronkemans-jovialiteit Hannes Strie tegemoet. Hannes
Stri e duwde hem opzij, en ging in een donkeren hoek
zitten. Hij dronk een borrel, bleef een half uur, en stapte
weer naar huis. Dat was het begin. Later werd hij bovenste beste vrienden met Bartes te Riele, den vader van
Gard es; je kon ze in hun eersten roes dikwerf gearmd
zien gaan door de kleine dorpsstraat ; en ineens was de
luister van den Strie-naam verdwenen.
De haren van den ouden J a n n i n k waren geheel
grijs geworden ; hij had bedankt als wethouder en als
voorzitter van de voorschotbank. Het leek den ouden
J a n ni n k, of hij schuld had tegenover Hannes Stri e.
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Dus besloot hij naar de hoeve te gaan, om wat met hem
te praten. Hij ging langs de heuvelen, die hij nu al
langen tijd had gemeden en klopte 's avonds aan de dem- ;
en klopte nog eens.
Peter, op zijn bloote voeten, opgeschrikt uit zijn
slaap, deed hem open.
„Ts oe vader d'r neet in," vroeg de oude 'Tannin k.
„Nee'," zei de jongen.
„Zoa, woar is-e hen ?"
„Dat weet ik neet !"
„Zoa ! gebeurt 't nog wel 'ns meer, dat oe vader
's oaves neet thuus is ?"
„Joa, in de loatste doagen is-e neet meer thuus-ewest."
„Zoa ?" vroeg de oude Jannink, en hij keek eens
voor zich uit, en Hoot zachtjes.
„Noe jong ! dan za'k oe vader moar eens goan zeuken,
dat za'k."
Te zoeken had de oude Jannink Hannes Strie
niet meer. Hij moist, waar hij was. Want de meesten gaan
in de herbergen, als het leed sterker is dan zij ; en waarom
Strie niet, nu Loch eenmaal zijn trots was gebroken ? Hij
was door zijn vernedering 4en geworden met de anderen.
Hij lachte om den morgen na de vlucht van J a n n a
Strie, toen hij op het land had gewerkt. Zijn naam was
gemeengoed : hij had de zonde gezocht, en moest sterven.
Nu wilde hij, zoo snel mogelijk . . . Wanneer immers het
noodlot het vangtouw heeft geslingerd naar een Strie,
dan trekt het al enger en enger en knelt en worgt. Het
gebeurde wel, dat Hann es Strie, als hij van de herberg
naar zijn huis ging, de smart in zich voelde klagen, gelijk
een droeve melodie klagen kan. Dan zong hij : en de
menschen in de heide-hutten, die dachten, dat een vreemde
voorbij-kwam uit de stad, die zingen had geleerd, luisterden. Als ze hadden geweten, dat het Hannes Strie
maar was, zouden ze hebben gelachen ; zoo was de naam
Strie toen al in scherven geslagen en zijn kristallen klank
was opgelost in hun luiden spot.
Doch op den zomeravond, dat de oude Jannink
O. E. X 6
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Hannes Strie in de dorpsherberg opzocht, was zijn
liederlijk leven nog bij kans onbekend. Onvast stapte de
oude Jannink in de dompige kroeg, en kwam op zijn
schoonzoon toe.
„Wat mot-ie ?" schreeuwde Hannes Strie schor,
terwijl hij opstond. Maar Bartes te Riele, vol lollerigheid, klopte den ouden Jannink op den schouder, en
schoof nog een stoel bij.
' ,Alla! nog 'n borrel," riep Bartes te Riel e. Ha nnes Strie ging weer zitten, besluiteloos.
„Wat moet-ie ?" vroeg hij nogmaals.
„Ik ben noar oe huus ewest," zei de oude Jannin k.
„De kinder bint allenig."
”Dat hof ie mien neet te zeggen," antwoordde Han nes Stri e. „Dat weet ik zonder oe oak wel !"
„Zi hof Loch neet allenig te wezen," zei de oude
Jannink.
De dikke kastelein zette een borrel voor hem neer.
Hij nam 't glas, en smeet 't op den vloer aan gruizelementen.
Bartes te Riele zag begeerig naar 't traag-weg-vloeiende
vocht.
„Dat most met alien starkers drank gebeuren," schreeuwde
de oude J annin k. „Dan was d'r neet zoav011e beroerdigheid hier in 't darp."
Plots zonk Bartes te Riele op zijn knieen en likte
den drank van de vloer.
„Da's noe een van oe vrinden, Hannes Strie !"
hoonde de oude J annin k.
” D'r is neemand in de wereld, olde Jannink, dee eets
met mien te makers hef," dreigde Hannes Strie trotsch.
„As ie oe vrinden zeukt woar ze zich allemoale in
't darp veur schaamt, dan moak ie oe leven kapot. As
vriend roaj ik oe."
„Ik heb met oe niks te moaken," zei H a n n e s. „Dacht-ie,
dat ik 't neet wete, dat mien leven kapot geet? Ik heb
in deeze wereld niks meer te zeuken."
„En oe kinder — en oe kleine Gerardie n."
„Dee hef de oogen van 'r moader," zei H a nn es Strie
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donker. „Dee vindt 'r eigen weg wel, dat verzeker ik
oe. Als ik veur eerie bange ben, dan is 't veur Peter."
„Ik wil Ger ardien bij mien in huus nemmen," zei
de oude Jannink.
„Dat zol ie wel willen," spotte Hannes, en hij sloeg
met de vlakke hand op tafel. „Nee — 't kind blif bie
mien in huus."
Toen stond de oude Jannink op. Zijn drift k on
zich niet meer tegen zijn trots verweren.
„Zoeplappe !" schreeuwde hij. „Heb ie 't recht oe
kinder . . . ?"
Dreigend stapte Hannes op hem toe.
„Wat let mien, of ik vermoorde oe," riep hij.
De twee mannen stonden tegenover elkaar, de vuisten
gebald. De herbergier kwam dichterbij, ook de andere
boeren in de kroeg. Ze wachtten vol spanning op de
-eerste slagen. „Ksj ! ksj !" hitste er ea. aan.
Den ouden Jannink golfde woest de schaamte door
zijn bloed. Vastbesloten zette hij zich op zijn stok.
„Ik vechte neet," zei hij vol minachting. Hij gooide
twee dubbeltjes op de toonbank en langzaam stapte hij
de kroeg nit.
Dit was de eerste avond, dat Hann e s Strie dronken
thuiskwam. Toen hij zich op zijn bedstede gooide, was hij zich
klaar van zijn dronkenschap bewust, en hij huilde, voor zijn
roes hem geheel beneveld had en hem deed ronken als
een beest.
Drie weken later werd 't onder Peter's schoolkameraden leedvermakend besproken, dat Hann es S t r i e
dronk. En Coen Peter op school kwam, en hij zijn
klompen wilde neerzetten, kreeg hij van Jan Willink
een duw, dat hij tegen de deur-stijlen opvloog en over
-den drempel naar binnen struikelde.
„oe vader is een zoeplappe," fluisterde Jan Willin k.
't Kon. Peter niet schelen, of Tennis Scholte n
het zag. Hij stond op, greep een der klompen, en daverde
Jan Willink pardoes een slag op zijn hoofd. Hij nam
rustig plaats, of er niets gebeurd was.
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„Wat is dat Peter?" vroeg Tennis Scholten.
Stijf-rechtop zat Peter Strie; doch hij gaf geen antwoord.
Aileen waren zijn vuisten gebald ; daaraan kon T e u ni s
Scholten zien, dat de jongen zich tot kalmte dwong,
maar dat zijn drift niet bedaard was.
„Wat is dat, Peter?" vroeg Teunis Scholten
nog eens. Gardes te Riele ging in de bank staan, en
schreeuwde het door de klas, die angstig zweeg.
„Zi hept zien vader een zoeplappe eneumd !"
„Wie heeft dat gedaan ?" vroeg Teunis Scholten
gestreng.
„J an Wil i i n k," joelde het van alle zijden.
„J a n W it link! om twaalf uur hebben we samen een
appeltje te schillen." En terwijl hij dat zei, zag hij intultief naar Peter Stri e. Op hetzelfde oogenblik wist hij,
wat de jongen dacht. Peter Strie Wilde inderdaad niet,
dat een vreemde zich bemoeide in een zaak tusschen hem
en een ander.
„Of Peter S t r i e moest vinden, dat het tusschen
jullie in orde was," zei de meester.
Peter Strie zweeg, want hij kon niet zeggen, wat
er in hem omging. Maar om twaalf uur, in het open veld,
wachtte hij J a n Willink op, en viel hem aan. J a n
Willink was een half jaar ouder, breeder en sterker;
maar Peter Strie vlugger. Hij slingerde zich om den
grooteren jongen heen, en bebeukte zijn gezicht ; op 't
oogenblik, dat Jan Willink hem stevig vast dacht te
hebben, ontglipte hij zijn greep en vluchtte een halven
meter weg. Als Jan Willink hem dan weer naderde,
sprong hij katachtig op hem toe, zorgde dat hij buiten
zijn armen bleef, en hamerde er op los. Tot Jan Willink,
woedend van pijn, alle voorzichtigheid vergat en hij een
oogwenk in onvast evenwicht stond; Coen bliksemsnel smakte
hem Peter S t r i e slingerend tegen den grond, en sloeg
met zijn kleine vuisten op zijn overwonnen tegenstander,
al uitroepend :
„Noe ! is mien vader een zoeplappe ? Noe ! is mien
vader een zoeplappe ?"
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Jan Willin k, de groote, breede, forsche vroeg met
lamenteerende stem om genade ; en ook T r i e n t j e W il1 i n k, met wie Peter den dag na zijn moeders dood had
gespeeld, vroeg met drenzende stem, terwijl haar zwakke
vingertjes aan zijn mouw trokken, vergiffenis. Zoo liet
Peter St r i e Jan Willink los, en zonder trots, gew66n
als altijd, ging hij naast Gardes te Riel e, die vol bewondering telkens hem aankeek. Nu waren Gardes te Biel e
en Peter Strie groote vrienden geworden.
De koetsier van den baron met zijn langen, zwarten
baard, weigerde in den laatsten tijd brommend Peter in
het wagentje mee te nemen. Er was geen hooger beroep
tegen dit niet met redenen omkleede vonnis. Nu Hannes
Strie zijn eer te grabbelen had geworpen, en slecht
gezelschap verkoos boven zijn goeden naam, was Peter
Strie een gewone boerenjongen geworden, geen passende
kameraad voor den jonker, en 't was het beste de beide
levens eens en voor altijd te scheiden.
Het paste ook beter bij elkaar, Peter Strie en
G a rd es te Riele! Waren hun vaders ook niet vrienden,
Hannes Strie en Bartes te Riele? Als Gardes van
zijn vader vertelde, luisterde Peter altijd vol angst.
In den grond van zijn hart was Bartes te Riele
geen kwade kerel : gij allen kent het verhaal. Maar van
't een komt het ander, nietwaar I'
Een diepere ellende dan in het huis van Bart es te
Rd e 1 e was er niet, uren in den omtrek. Om elf uur 's avonds
werden de kinderen in het een-kamerhuis wakker geschreeuwd door zijn schorre, ruzie-willende stem ; en dan
kropen ze bevreesd bij elkaar, want eens was in een vechtpartij Jan te Riele een flesch op zijn hoofd stuk gevallen ; en sidderend zochten nu de kinderen hun plaats in
het lompenbed zoo klein mogelijk te waken.
Toen Hannes Strie en Bartes te Riele, v66r
Peter naar bed was gegaan, eens in de boerderij kwamen,
week de jongen verschrikt achteruit ; zijn vader trok hem
echter naar zich toe, en nam hem op zijn knieen. Lacherig,
verliefd er naar turend, haalde Bartes te Riele een
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flesch nit zijn plompe zakken. Hannes wees hem de kast,
waar de kommen stonden ; en ieder vulden ze een kom
boordevol met jenever, stieten aan, tu-arden nog even,
slokten gretig.
„Noe," zei Bart e s, en hij wees naar Pete r, die ineen
kromp, „geef hem d'r oak van".
„Nee," riep Hannes vastbesloten en hij streelde den
jongen over 't haar. „boar kump niks van, dat teg ik oe."
//Bie mien in huus, a'k wat hebbe, loa'k de kinder
altied mee-preuven," zei Bart e s. „Ik kan 't neet hebben,
as de kinder toa-kiekt."
„111a'k noar bedde ?" vroeg Peter bedeesd. Hannes
knikte.
Be beide mannen bleven doorpraten en drinken. Peter
kon niet slapen, want hij dacht aan de woorden van J a n
Willink: „Oe vader is een zoeplap." Elk oogenblik, dat
zijn wildgolvende gedachten tot droomen vervaagden,
schrok hij op nit zijn onbewustheid en de eerste woorden,
die hij zichzelf zeide, waren : „Oe vader is een zoeplap,
oe vader is een zoeplap." Maar toen hij eindelijk sliep
werd hij eensklaps wakker door twistende dronkemansstemmen. Hij vloog 't bed uit, voor zijn zusje, om haar to
beschermen. Gerardien huilde angstig.
Bij het walmende petroleumlicht zag hij, hoe de beide
mannen worstelden. Hij Wilde in zijn eersten moed schreiend
tusschenbeide komen ; toen durfde hij niet weer, dock hij
bleef pal voor zijn zusje staan, de kleine knuistjes tot
vuisten gebald. Zoo staarde hij, moest hij staren, naar de
beide vechtenden, die in ongearticuleerd geschreeuw
elkander vasthielden. Plots zag Pete r, hoe Bart es t e
Riele een mes in zijn handen had, daar onhandig mee
zwaaide en zijn vader ten leste trof, die achterover viel,
en tegelijk krijschend en steunend bleef liggen. Bartes
t e R i e 1 e zwaaide lollerig de deur nit . . .
De kleine jongen, bevend, ging naar zijn vader. In de
schaduw van het licht, bij de grens, waar de schaduw viel
tegen den vollen glans, zag hij bloed traag vloeien. Teen,
op zijn bloote voeten, snelde hij over de hei, telkens stil-
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staand om nit te huilen, naar de boerderij van Klein
Breukin k, waar hij aanklopte, tot Klein Brenkink
zelf opendeed.
„Zi hept mien vader estoaken — met een mes", gilde hij.
Klein Brenkink trok haastig zijn broek aan, nam den
jongen op den arm en holde met hem naar de boerderij
van S t r i e. Daar lag H a n n e s, bewusteloos.
De vrouw van Klein Br e u k i n k ging naar het dorp,
en belde den dokter. Oogenblikkelijk was 't geheele gehucht
in rep en roer.
,.Zi hept Hannes Strie estoaken."
„Wi zol 't edoan hebben ?"
„Oa ! dat hef Bartes te Riele edoan. Dat ku'j wel
uutrekenen."
„Bartes te Riele hef Hannes Strie met een mes
estoaken."
De veldwachter, gew66n aan dergelijke akkefietjes,
ging recht-toe, recht-aan naar 't huis van Bartes te Riele
en stapte zonder complimenten binnen. Op den grond,
waar hij z6,45 was neer gevallen, ronkte de man zijn roes
nit. Toen droegen hem vier stevige boeren met den veldwachter naar buiten en brachten hem onder den toren,
Merloo's arrestantenlokaal, dat zorgzaam werd gesloten.
De dokter verbond Hannes St ri e, in denzelfden tijd.
„'t Had erger kunnen zijn," zei hij, „er zijn geen edele
deelen gekwetst."
Hij bleef even zien naar den man, peinzend. Dit was
dezelfde man, tegen wien een vrouw zes jaar lang haar
smarten had gezwegen.
„Weer in dronkenschap !" fluisterde hij tegen Klein
Breukin k. „Dus is 't waar, dat Hannes Strie drinkt .. .
't Is jammer van den man."
De kleine Pete r, bij de bedstede, hoorde wat de
dokter zei.
„'t Is niewoar, dat mien vader een zoeplappe is", riep
hij. „'t Is niewoar, 't is eloagen."
Het zusje sliep nu weer rustig. En met een haastigen
blik naar haar, zweeg de knaap.
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„Is 't arg, dokter ?" vroeg Klein Br eukin k.
„Ik hoop den arm te behouden," zei de dokter zorgelijk. „Anders moet-ie geamputeerd worden."
Klein Br eukink sloeg de handen in elkaar. Peter,
die 't niet begreep, luisterde vol spanning, of er nog een
antwoord moest komen en keek naar den dokter, die zijn
stok al weer greep.
„Morgen kom ik weer," zei hij tot Pete r, en hij
kneep hem in de Wang. „Ga nu maar naar bed, jongen —
slapen. Je kunt voor je vader toch niets meer doen."
Peter bleef den geheelen nacht op en zat bij de
bedstede waar Hannes Strie achterover lag, nu van pijn
zachtjes steunend. Hij zou niet kunnen gaan slapen. . .
om dan stil te liggen en het rhyihmisch gekreun aan te
hooren. Hij wachtte, tot hij naar school zou kunnen gaan.
Maar wanneer hij er even aan dacht, hoe de jongens zouden kijken, rilde hij. Hij besloot zich goed te houden en
niemand te laten merken hoe vreeselijk hij het vond. Even
bepeinsde hij ook, wat hij tegen Garde s te Riele zou
zeggen, doch dat kon hij niet uit-denken. En toch moest
er iets gebeuren. Zou B a r t e s te Riele nu in 't hok
zijn ? bedacht hij. En zou Gar des nu liggen te huilen,
omdat de veldwachter hem had gehaald ? Want de veldwachter had hem gehaald, daar kon je zeker van zijn. Die
haalde altijd de vechtende manners.
Zijn vader was nu ook zoo'n vechtende man. Vroeger
was hij altijd zoo bang geweest voor vechtende mannen :
nu was het toch erg raar, om te denken, dat hij eigenlijk
zijn vader moest vreezen. Hij Wilde daar niet te veel aan
denken. Maar plotseling hoorde hij weer Jan Willink's
sarrende stem : „Oe vader is een zoeplappe." En toen snikte
hij het nit.
Hij was heel blij-verbaasd, toen in den morgen, al
vroeg, Tennis Scholt en binnenkwam.
„Ben je niet naar bed geweest, Peter ?" vroeg hij.
„Nee, meester," zei de jongen.
„Je gaat maar zoolang met mij mee," zei de meester.
„En je blijft zoolang bij ons, tot je vader beter is."
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„ En mien zusken dan ?" vroeg Pete r.
„Da's waar" antwoordde de meester. „Nou ! die nemen
we 66k mee," lachte de meester vroolijk, en hij naderde
de bedstede. Hij keek naar H a n n e s S t r i e. Gisteren
was T e u n is Scholten hem nog in het dorp tegen gekomen, en hij had gezien, hoe dranklust zijn gezicht had
verdierlijkt en vergroft ; nu zooals hij daar lag, zijn gelaat
doodsbleek en onzegbaar-moede, was ineens het bestiale
verdwenen, en Tennis Scholten dacht aan het gezicht
van een Engelschen baronet, zooals hij 't gezien had op
een oude plaat, porcelein-fijn, smal en bloedloos, 't krullend
haar nonchalant over het voorhoofd. Hij zag van den
vader naar den zoon ; en toen hij nauwlettend Peter
Strie's gezicht detailleerde, wist hij, dat de adel der
Strie's nog niet geweken was.
Zachtjes ging Peter S t r i e naar zijn zusje ; en kuste
haar wakker. Terwijl hij haar aankleedde, zooals hij elken
morgen deed, schoot hij zelf in zijn broekje, waschte zijn
zusje behoedzaam, pompte zichzelf flinke scheuten water
over zijn hoofd en zijn handen, deed zijn buisje aan.
„Noe binne wi kloar," zei hij. „Wi goat noar den
meester," joelde hij tegen het kind. „En doar kriege wi
pannekoaken, net zoov011e aw wi lust."
Van eten kwam in het begin niet veel. Hij voelde
zich z66 moe, dat hij dadelijk om een bed vroeg ; 't was
al twee uur in den middag, toen hij wakker werd.
In de kamer speelde Trientj e Willink met Gerard in e. De oude vrouw Scholten haalde een ketel van
het haardvuur, en nog net precies hoorde Peter de stem
van den meester, die haar haastig goeden dag zei : de
school zou beginnen.
Een half uur later speelde hij met de kinderen. Hij
buitelde een paar maal over den kop, trok zijn klompen
uit, en bracht zijn voet aan den mon.d ; ook brak hij bijna,
als de oude vrouw Scholten nog niet bijtijds de reddende
hand had uitgestoken, de aarden koppen, die op tafel stonden.
„Noe mot-ie moar wat rustigers spullen," zei de oude
vrouw Scholten.
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„Loate wi voadertjen en moadertjen dam," stelde
Trientje Willink voor. „En GerardeAntje is 't
kind. Dan bin-ie de voader en ikke de moader."
Dus speelden Peter Strie en Trientje Willink
vader en moeder , en in hun nieuwe qualiteit hadden ze
de beheerende voogdij over een zak pepernoten, die de
meester had achtergelaten, en over tien kokieen, die je
voor den traditioneelen prijs van vijf voor een cent in 't
geheele Oosten van ons vaderland kunt krijgen. Peter
Strie die al in de tweede klas van de school zat, verdeelde de delicatessen : rekenen was zijn fort. Conscientieus scheide hij de pepernoten in drie gelijke porties,
maar hij lette erop, terwijl hij ze Gerardien in den mond
stak, dat Trientje hem niet onderwij1 zijn deel stilletjes
afbrokkelde , de kokieen deelde hij in tweeen .. .
Terwijl ze zaten to eten, speelden ze vadertje en
moedertje. Eigenlijk was het alleen Trientje Wi 1 li n k,
die zich door het bezit van talrijke broers weer had geoefend, die de leiding had. De pepernoten zorgzaam in
haar hoiden, dribbelde ze van den eenen hoek naar den
anderen hoek in de kamer, druk pratend ...
„As vader straks thuuskomt", zei ze tegen Gerard ien,
die weltevreden op den grond zat, „mot-e 't eten kloar
vinden. Wi hept vanmiddag — wat hebbe wi vanmiddag ? —
wi hept vanmiddag snieboonen met worst — joa — of
hebbe wie wat anders? Noe mot-ie wat zeggen", riep ze
tegen Peter.
„Wi hept vanmiddag kruudmoes", zei Pete r, die
zich door zijn fantasie onmiddellijk in het spel voegde.
„Dat hew-wi vanmiddag."
„'Ma — dat hew-wi. Noe mot-ie neet grienen", zei ze
tegen Gerardie n, en zette haar handen in de zi.jden, en
fronste haar voorhoofd. „Kinder bint een zegen van
onzen leAven Heer, moar in huus hint ze soms arg lastig,
dat bint ze. Wi'j wel 'ns stil wezen", riep ze met groote
stem, zoodat 't kind het van plezier uitschaterde. „Joa,
zukke kinder, buurvrouwe", hoofdschudde ze tegen Peter.
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„Noe ben ie de voader en noe kom ie binnen," viel ze
zichzelf in de rede.
„Joa," zei Pete r, „moar 'k wete neet, wa'k zeggen mot."
„Noe zeg-ie : vrouwe is 't eten kloar ? Dat zeg-ie."
„vrouwe is 't eten kloar ?" repeteerde Pete r.
„Joa, 't eten is kloar", zei 't meisjes gewichtig, „veur
mien en veur oe en veur 't kind."
Ze sloeg telkens met 't handje op den grond. „Zoa !"
zei ze, „noe kunt wi beginnen."
„Et smoakelijk allemoale" — en ze deed met Naar
vingertjes, of ze at. „Wat smoakt dat vandage weer lekker. Hoa heb-ie 't vandage ehad ?" vroeg ze Pete r.
„Wat za'k oe zeggen, mensche," antwoordde Pete r.
„Noe mot 't kind oak nog eten," zei Trientj e W i Ilink vol bedrijvigheid, en ze deed net of ze Gerardien
voerde. „Noe hewwe wi neet meer — noe is 't edoan."
Toen Teunis Scholten om vier uur nit school
kwam, zaten Trientje Willink en Peter Strie hand
in hand en sliepen.
„Noe ?" vroeg de oude vrouw Scholte n, „wat voor
neejs is d'r ?"
„H annes Strie heeft een rustigen dag gehad —
maar de dokter zegt . . . de arm moet erdf."
„Heere, Heere," riep de oude vrouw Scholte n, „wat
mot-e met eenen arm doOn ?"
„Dan moet-ie een knecht nemen."
„Wat een mensch Loch neet overkoamen kan," hoofdschudde de oude vrouw Scholte n.
„De menschen hier in het dorp noemen het een Godsgericht," spotte Tennis Scholten.
„Een Godsgericht — joa, joa, dat is 't oak", zei zijn
moeder.
„Neen moeder ! dat is het niet", zei diep Teunis
Scholte n. „Het is heel eenvoudig : wanneer menschen
hun leven verwaarloozen, gaan ze ten onder."
„Joa, joa" — knikte de oude vrouw Scholte n.
„B art es t e B i e 1 e is vanmorgen verhoord. Ik heb
medelijden met zijn vrouw en kinderen", riep Teunis
Scholten uit.
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hebbe met Bartes te Riele zien vrouwe en
kinderen te doen. Woar mot ze hen as de voader . . ." zei
zijn moeder.
T eunis Scholten liep heen en weer met langzame
passen. Hij dacht aan 't huisgezin. van Gard es te Riele:
eerst kreeg je Hanne s, een flinken jongen van elf, dan kreeg
je Mientj e, een idiote, dan kreeg je J a n, een epilepticus,
en dan Garde s, die van de laatste kinderen gespaard
scheen. Waar moesten die kinderen naar toe ? Wie in het
dorp zou medelij den hebben met 't gezin van Bart e s te
Riel e, den zuiplap ? En daarna — als hij uit de gevangenis zou komen — waar kreeg hij werk ?
Op dat oogenblik kwam B ar t e s te Riele de kamer
in, en de meester ontving hem vriendelijk, na zijn teedere
gedachten. Schuw nam Bartes t e Riele plaats. Hij
was vaalbleek, zijn handen trilden, en zijn oogen stonden dof.
„Ik wol oe wel even spreken, meester," zei hij.
Toen wees Teunis Scholten met een vaag gebaar
naar de kinderen. De oude vrouw Scholt en maakte ze
wakker. Pete r, die dadelijk Bartes te R i e l e zag, week
in toomeloozen schrik achteruit, en hij beet op zijn lippen,
om het niet hardop uit te schreeuwen. Bartes te Riele
verroerde zich niet — hij durfde het kind niet aan te zien.
Peter kreeg moed — rechtop ging hij de kamer uit ; de
oude vrouw Scholten kreeg Gerardien.
Bart es te R i e 1 e schoof met den stoel heen en weer,
en keek den meester aan. „He'k 'm," vroeg hij angstig —
„he'k 'm — vermoord ?"
„Nee," zei de meester ernstig, „dan hadden ze je nu
ook niet vrijgelaten, Bart e s. Maar hij zal zijn heele
leven zijn rechterarm wel moeten missen."
„Oa — oa," kreunde B art e s, en hij sloeg de handen
voor zijn gezicht. Zijn schouders schokten. „Oa — oa."
„Je mag blij zijn, dat het zoo goed is afgeloopen,"
zei de meester. „Je komt Loch bij me, om te hooren, wat
ik je raden zal ? Zie je, Bartes te R i e l e, als je nu bedenkt, wat er voor ongelukken hadden kunnen gebeuren ..."
Wat preekerig, want hij was er een weinig geeerd mee,
,) Ik
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dat Bart e s te Riele bij hem kwam, om raad te vragen,
praatte hij door.
„Laat de jenever non," zei hij ten laatste. „Dat is 't beste."
„Zo 'k de gevangenisse in-goan ?" vroeg hij angstig.
,,We zullen er het beste van hopen," troostte T e u n i s
S cholte n. „Maar ik weet niet, of ik je veel hoop kan
geven, Bart e s. Maar als je berouw hebt, is misschien je
straf lichter."
„Oa — oa," kreunde Bar t e s. „Wat zal d'r van mien
terechte kommen ?" En de sterke man viel voorover op
de tafel en huilde wild. Teunis S c h olt en haalde hem
een glas water, dat hij bevend uit-dronk. Toen stond hij
op, en ging heen, gebogen .. .
Den volgenden dag mocht Peter aan de hand van
den meester mee naar school. Dat viel hem oneindig gemakkelijker, zoo, en van de starende blikken der jongens
merkte hij niets. Stug en trotsch ging hij zitten en hij
luisterde vol inspanning naar den meester. Wel moist hij,
dat altijd nog de jongens bleven kijken, maar dat kon
hem niet schelen. Nu zat hij, en het bord hing voor hem,
waar hij naar zien mocht.
Om twaalf uur kwam de meester naar hem toe.
„Ga nu maar eens naar je vader kijken," zeide hij.
„Hij zal wel naar je verlangen."
Peter ging dus over de heide naar de boerderij. Maar
telkens had hij lust zich neder te werpen op den grond
en te blijven liggen tot de school weer begon. Hij werd
banger en banger . . . Toen hij het huis naderde, er dicht
bij was, hoorde hij een vreemde stem en die van zijn vader.
Maar toen hij nog maar een paar passen te gaan had,
merkte hij, dat de vreemde stem van B art es t e Riele
was. Hij keek door het ruitje naar binnen. Bart es t e
Ri el e lag op zijn knieen, zijn handen gevouwen, of hij
lag te bidden . . . .
„Genoade, genoade," huilde Bart e s te R i el e.
De tranen kwamen den jongen in de oogen, toen hij
den grooten man zoo hoorde klagen. Maar zijn vader was
niet geroerd ; zijn stem was scherp.
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11Ik hebbe niks met oe te makers. Goa moar hen,"
schreeuwde hij.
„Nee, net, neet veur ie mien genoade hebt egeven."
” Ik vervleuke oe. Ie hebt van mien niks geen genoade
te verwachten."
„Genoade, genoade," smeekte B art es te R i e 1 e nog
Bens.
Hannes Strie zweeg. Bartes te Riele stond op,
en liep 't huis uit, vlak langs Pete r. Hij stond stil, nam
P e t e r bij de hand, en trad nog de kamer in.
„De jonge zal 't veur mien vroagen," zei Bartes te
Ri e 1 e. „Hi zal 't veur mien vroagen, omdat-e met mien
te dan hef."
„Joa vader !" snikte Peter. „Genoade, genoade." En
hij viel ook op zijn knieen.
„boar heb-ie oe neet mee te bemeuien," riep H a nnes Strie. „Ik zegge oe, Bartes te Riele, goa doadelijk mien huus uut. Ie hept mien niks geen genoade te
vroagen. Die krieg ie van mien neet."
Met zware passen, nog meer gebogen, slofte Bartes
te Riele naar zijn huis, waar hem zijn vrouw hoopvol
wachtte.
Nu moest de zaak voor de rechtbank komen — daar
hielp niets meer aan.
o," huilde de vrouw van te Riel e, „noe weet
„O
ik neet, woar ik noar toa mot."
Hannes Strie lag in de bedstede onrustig te woelen.
Besluiteloos stond Peter bij hem en hij moist niet, wat hij
zeggen moest.
„De Scholten's bint weergaasch-goeie menschen," zei
de vader. „Zi hept mien vanmiddag een bord karnemelk
estuurd. En oak de Klein Breukink 's bint arg goed
veur mien. De olde vrouwe Klein Breukink kump um
de twee uur noar mien kieken. Je mot nog moar bie de
Scholt en's blieven en Gerardien mot dan moar zoalange noar den olden J ann ink ; moar doar blif ze neet",
schreeuwde de vader woest.
De jongen stond rechtop.
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„Ik hebbe zoa'n dorst", zei Hannes Stri e.
Roerloos bleef de knaap.
„Ik hebbe zoa'n dorst — heur ie mien net ?" vroeg
de man.
„Joa — za'k effetjes water veur oe hoalen ?"
„Nee, nee", kreunde zijn vader. En hij bleef langen
tijd liggen woelen, zwijgend. — De jongen stond bij zijn bed.
,.Doarginds — ien de kast — doar ligt nog geld", zei
eindelijk de man. „lloal mien 'n flessche."
Loom ging de jongen naar de kast, haalde er 't geld
uit . . . Een kwartier later kwam hij teru.g. Zwijgend zette
hij de flesch op tafel, schoof een kop bij, vulde ze. En
bracht de drank aan zijn vader's lippen.
Hann es S t r i e, gretig, dronk, dronk...
's Middags op school kwam. hem Jan W illink spottend tegemoet.
„Oe vader is een zoeplappe," zei hij tergend.
Toen zag Peter Strie hem recht in het gezicht,
zonder toorn.
„Dat is-e", zeide hij stug. En rechtop ging hij de
school in.
(Wordt vervolg d.)

HET ONTWERP EENER NIEUWE
ARMENWET
DOOR

'Mr.

Mr. H. SMISSAERT.

Op 31 Maart 1.1. is door Minister He emsk e r k een
„ontwerp van wet houdende regeling van het armbestuur"
bij de Tweede Kamer in gediend. In de considerans wordt
overwogen „dat het wenschelijk is een nieuwe regeling
van het armbestuur vast to stellen". Dit feit vestigt opnieuw de aandacht op het aan de geldende wet voorafgaand ontwerp, op de wet van '54, op het ontwerp van
1901 en op de richting, waarin de daarbij voorgestelde
regelingen zich hebben bewogen.
Thorbecke, van Reenen, Goeman Borgesius,
Heemskerk....
Het ontwerp van Th orb e c k e (1 October 1851) bepaalde dat het armbestuur alle instellingen van weldadigheid omvat, dat de kerkelijke instellingen beheerd worden
naar de voorschriften der bevoegde kerkbesturen, doch dat
die voorschriften niet mogen strij den met de bepalingen
dezer wet „tot Welker naleving de besturen dier instellingen
zijn verpligt". A lle godshuizen zijn. onderworpen aan het
onmiddellijk toezicht van B. en W. der gemeente. De
besturen van alle instellingen doen jaarlijks de door de
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Itegeering gevraagde opgaven voldoet eenig bestuur aan
die verplichting niet, dan kunnen na eel). sommatie B. en W.
die inlichtingen door een commissie doen inwinnen en
desnoods met den sterken arm zich toegang verschaffen tot
de boeken en stukken der betrokken instelling. Alle besturen moeten de vaste goederen tegen brandschade verzekeren, de beschikbare gelden op een door Gedeputeerde
Staten goed te keuren wijze beleggen, behoeven machtiging
van dat college voor opneming van geld, vervreemding
van onroerend goed enz. . . .
In de merk waardige M. v. T. werd o. a. gezegd : „Het
belang van den Staat vordert dat de onderscheiden instellingen van weldadigheid regelmatig werken, tot bereiking
van aller doel, de leniging der armoede, zoover de beschikbare middelen reiken, en op zulke wijze, dat de luiheid en
lediggang niet worden gevoed. Zoodanige regelmatige
werking kan vooral in Nederland mo gelijk plaats hebben,
zoolang de werking dier instellingen uitsluitend afhangt
van de inzigten en handelingen van hare menigvuldige
afzonderlijke besturen, waarvan het personeel daarenboven
gestadig afwisselt. De wettelijke regeling, door de Grondwet
gevorderd, betreft het armbestuur in zijn geheel zonder
eenige beperking". Daarom is gezocht naar regels omtrent
de betrekking in het algemeen dier besturen tot het burgerlijk gezag en omtrent de vereischte goedkeuring door
dat gezag van burgerlijke handelingen, die „het goed der
armen" (de beschikbare fondsen) betreffen. Overigens is „de
vrijheid van bijzondere personen en vereenigingen tot deelneming aan het werk der weldadigheid behouden, ja
gewekt, maar, zooveel mogelijk, op eenparige zamenwerking
gerigt. De Grondwet veroorlooft desnoods verder te gaan
en de geheele armenzorg als een publieke dienst te beschouwen".
Heftig was in het Parlement het verzet tegen dezo
denkbeelden. Vele leden zagen in dit ontwerp „den Napoleontischen centralisatie-geest of wel het stelsel van het
alvermogen van den Staat te zeer gehuldigd". Dit ontwerp
zal feitelijk de kerkelijke instellingen van haar eigendom
O. E. X 6
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ontzetten. Deze aanranding der diakonale zelfstandigheid
strijdt met de aan alle kerkgenootschappen verleende bescherming en met de geldende opvatting der verhouding
tusschen Kerk en Staat. De Regeering matigt zich een
„jus in sacra" aan. De bijzondere weldadigheid is afkeerig
van dwang en zal zich terugtrekken als haar geen vrij heid
wordt gelaten. De bezittingen der diakonieen „het goed
der armen"
, te noemen, dat is een recht op onderstand —
toch door het ontwerp uitgesloten. — erkennen. Enz.
Wijzigingen, in de regeling door den Minister aangebracht, raakten het hoofdbeginsel niet, gelijk de Tweede
Kamer daarna uitdrukkelijk constateerde. Zoo bleven de
partijen tegenover elkaar staan. Maar de storm der Aprilbeweging stak op en vaagde ook dit ontwerp weg.
Het „bewind der tegenovergestelde rigting" betoogde
in de M. v. T. tot een nieuw ontwerp-Armenwet, dat de
Grondwet de wijze der regeling van deze materie overliet
aan het oordeel van den wetgever. De geest der Grondwet
brengt mede „dat de kerk zich zoo vrij bewege, als met
de regten en pligten van het Staatsgezag bestaanbaar is".
De kerkelijke liefdadigheid moet dus als kerkelijke aangelegenheid aan staatsinmenging onttrokken worden. Ook al
zou de kerk dit werk beter kunnen doen dan het geval is,
dit geeft den Staat de bevoegdheid niet de taak der kerk
over te nemen of haar te noodzaken tot opoffering van
haar inzichten aan de zijne. De Regeering kan dan ook
haar zorg voor het armbestuur niet beter vervullen dan
door een wet, die de bran der kerkelijke armenzorg zoo
mild mogelijk doet vloeien, opdat zoo weinig armen als
maar mogelijk is buiten de kerk hulp zoeken, dus door
en wet die de kerk zooveel mogelijk vrij laat. Als noodzakelijke aanvulling zullen er wel openbare armbesturen
moeten zijn, immers voor het geval dat een arme van
elders geen onderstand kan erlangen en niet in staat is
voor zich zelf te zorgen. — Aan kerkelijke en bijzondere
instellingen worden dus geen andere wettelijke verplichtingen opgelegd dan die onmisbaar zijn om de Regeering
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het bestaan en de werking dier instellingen te doer.
kennen.
Tegen dit ontwerp richtte zich oppositie van twee zeer
verschillende zijden. Vooreerst Thorbecke c.s. „Ik vraag"
zei Thorbecke — „heeft de armenzorg, hoe men ook
denke over haar stelsel, opgehouden een publiek belang te
zijn ? Het bestaan der armoede, de leiding der armenzorg
of hare verwaarloozing grijpt op duizenderlei manieren in
de huishouding van den Staat : en de Regeering zou zich
van die zorg zooveel mogelijk afmaken ?" Maar verzet kwam
ook van de zij de dergenen, die oordeelden dat deze wetsvoordracht ten onrechte toch nog bin.clende bepalingen voor
diakonieen gat „Uwe wet is de vorige wet, eenigszins verzacht, hetzelfde kader, dezelfde vormen, dezelfde inhoud;
eenige fragmenten zijn er uitgerukt," — zoo sprak G r o en
van Prinsterer tot minister van Reenen. Had al het
ontwerp blijkens het V. V. „op eene overgroote meerderheid
vergelijkenderwijs een gunstigen indruk gemaakt", toch had
„een aanzienlijk geval dezer leden.... menig onoverkomelijk bezwaar" ; eenige leden hadden liefst gezien dat de
kerkelijke en particuliere vereenigingen in 't geheel niet
in de wet waren genoemd ! Het artikel van het ontwerp
hetwelk de armenzorg „overlaat" aan de kerkelijke en 14zondere vereenigingen behelsde in de oogen dezer leden
„eene ongepaste opdragt der armenzorg" aan die instellingen.
Uit de, zeventig bladzijden der Handelingen vullende,
algemeene beraadslagingen stippen wij de door G r o e n
v an Prinsterer namens de anti-revolutionaire partij afgelegde verklaring aan, dat zij het ontwerp zou blijven bestrij den zoolang de Minister niet daaruit schrapte al wat
nog aan de diakonieen als verplichting was opgelegd. Velen
ook kwamen er tegen op dat men, naast het overlaten van
de armenzorg aan de kerk, toch burgerlijke armenzorg regelen
ging. „De Regeering" zei Thorbecke — „heeft gezien,
dat de magi der feiten grooter zal zijn dan alle wettelijke
theorie," m.a.w.: gij kunt in de wet wel voorschrijven dat
de kerk liefst alles zal moeten helpen, dock gij moet zorgen
voor het geval dat uw wensch niet vervuld wordt. Maar
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Groen van Prinsterer toornde tot v an Reenen:
geeft ons bestendiging van staatsarmenzorg ;
. al
uw fraaie artikelen
zijn een protestatio actui contraries.
Gij
geeft aan de kerkelijke liefdadigheid een slaapdrank,
een lokaas om werkeloos te blijven". Anderen zagen
deze wet de „charit4 legale" ontkiemen, waarschuwden tegen
ontwikkeling van het „Socialismus" en de „verderfelijke
leerstellingen van Louis B1 an c". — Aan het eind der
debatten verklaarde de geheele anti-revolutionaire partij
zich tegen het ontwerp, dat met 37 tegen 28 stemmen werd
aangenomen. — De Eerste Kamer gaf — in bezadigder
toon — in e4n dag een nagalm op de veertiendaagsche
beraadsiagingen der Tweede.
Zoo stonden drie groepen tegenover elkaar T h o rb e c k e met de zijnen, die een deugdelijke wettelijke
regeling, waaraan ook kerkelijke instellingen onderworpen_
zouden zijn, door Grondwet en staatsbelang geboden achtten ;
G r o en van
Prinst e r e r en de anti-revolutionaire partij,
oordeelend dat ook deze wet nog onrechtmatige en onduldbare verplichtingen aan de kerk oplegde ; de Reg eering met
haar aanhang, die de armenzorg aan de kerk wilde overlaten doch in de eventueele onmisbaarheid van burgerlijken
onderstand wilde voorzien en althans enkele verplichtingen
— zoo weinige als maar kon — ook voor diakonieen begreep
te moeten voorschrijven.
En daarna ? En thans ?
In onze Januari-afievering 1) kenschetsten wij reeds de
strekking van minister Borgesiu s' ontwerp als een tegoedertrouw zoeken naar een oplossing in verzoenenden
geest van de netelige vraagstukken ; wij wezen er toen op,
dat in zijn M. v. T. het tweeerlei standpunt geteekend werd
dat door de uiterste partij en in '54 was ingenomen en hoe
hij zelf poogde van beide stelsels te behouden wat daarin
waar en juist is : de grondwet gebiedt, zoo noodig en voor
zoover noodig, heel het werk der armenzorg onder de,
1) Blz. 107 v.v.
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bepaling der wet te brengen, dock gebiedt niet organisatie
van dat werk door den Staat in vollen omvang, evenmin :
aanvaarding der medewerking van anderen onder voor
dezen onaannemelijke voorwaarden. Kan de overheid zich
niet zonder scha voor de gemeen.schap aan haar taak
onttrekken, het zou onstaatkundig en ongeoorloofd zijn
het loffelijk werk van anderen te verstikken bindende
bepalingen zijn dus te houden binnen de perken van wat
het belang der gemeenschap strikt vordert. Dwang tot
raadpleging van gegevens, dwang tot samenwerking moet
d.-us uitgesloten worden geacht.
Wij herinnerden reeds in die Januari-aflevering ook
aan den strijdkreet, door dr. A. Kuyper bij de geopende
stembus van 1901 ten aanzien van dit ontwerp en deze
M. v. T. aangeheven : de liberalistische wetgever randde
op drieste wij ze de vrijheid der kerken aan. Is het niet
of men Gro en van Prinsterer nog hoort toornen
tegen . . . van Reenen? Was dan die vrijheid der
kerken gehandhaafd en ontzien in onze geldende armenwet,
waartegen heel de anti-revolutionaire partij indertijd had
gestemd En zou dan een ontwerp-K uyper tot herziening
van die wet zich hebben bewogen (of heeft zulk een —
nooit gepubliceerd ontwerp zich bewogen) in de richting
van reactie tegen de wet van '54 in dezen zin, dat nu zelfs
de kerkelijke instellingen niet werden genoemd of haar
althans geen enkele verplichting werd opgelegd a 1 ) . . . .
Het zou de moeite waard zijn geweest na te gaan hoe dan
zoodanig ontwerp ook in kerkelijke kringen ontvangen zou
zijn geworden wij hoorden immers reeds een oud-diaken
als de peer J. H. S n o e c k H e n k e m a n s waarschuwen
tegen het „gevaar" dat voor een bevrecligende regeling
van ons armwezen gelegen was in de „vrijheidslievende
stemming" ter linkerzijde 2).
1)

Voor een ontkennend antwoord op die vraag pleit zeer sterk het

feit dat De Standaard van 12 April 1910 omtrent het ontwerp-Heemsker k,
hetwelk (gelijk blijken zal) de verplichtingen der diakonieen uitbreidt, verklaard heeft : behoudens kleine kritiek kan in het algemeen dit ontwerp,
wat onze beginselen aangaat, zonder voorbehoud op instemming rekenen.
2) Lie de noot op blz. 113 der Januari-afievering van Onze Eeuiv.
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Het ontwerp-R ink, waarvan dr. Nolens getuigde dat
daarin de scherpe punten uit het ontwerp-B orge sins
waren afgeslepen, had reeds eenigen tijd het Departement
verlaten Coen deze minister in het najaar van 1908 zijn
Memorie van Antwoord op Hoofdstuk V opstelde, doch is
door het aftreden van dien bewindsman nimmer ingediend.
"Hit dr. Nolen s' woorden mag men opmaken dat deze
regeling meer nog dan de vorige van 1901 in verzoenenden
geest was ontworpen.
En thans ? En Minister Heemskerk nu ?
Zijn ontwerp, in toon van toelichting en in inhoud der
regeling wel verschillend van Borgesiu s' wetsvoordracht,
beweegt zich echter evenals deze in de richting van : regeling van het armwezen over heel de linie, organisatie en
ruimere opvatting der taak van de burgerlijke armenzorg,
uitbreiding der verplichtingen van kerkelijke en bijzondere
instellingen. In den strijd van '54 tusschen Thorbeck e,
Groen van Prinsterer en van Reenen staat feitelijk
Heemskerk in de algemeene strekking eer dichter bij
den eerste dan bij den laatste, zeer ver zelfs van den
tweede. Dit aan de hand der nieuw ontworpen regeling
en der M. v. T. aan to toonen is gemakkelijk genoeg.
Omtrent het eerste beginsel der wet van '54: het
overlaten der armenzorg aan de kerkelijke en bijzondere
instellingen merkt deze M. v. T. op dat dit beginsel bij den
grooten weldadigheidszin en bij de sterke zucht naar onafhankelijkheid van ons yolk door de veelheid der alle
afzonderlijke werkende instellingen geleid heeft tot een
versnippering van krachten, schadelijk niet alleen voor de
armen, die — door vele instellingen zonder onderling verband ondersteund — beter geholpen zouden worden als
de kracht niet gedeeld was, doch ook voor de instellingen,
die bij zulk een staat van zaken aan luien en slimmers
zooveel ten koste leggen dat zij voor eerlijke armen niets
overhouden. En dan vervolgt de M. v. T.:
„Dat de wetgever van 1854 aan die groote verscheidenheid van
instellingen overliet, to beslissen aan wie zij hulp wilden verleenen
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of weigeren was juist gezien. Het „overlaten" van de armenzorg
reikte evenwel verder. Het beteekende ook, dat geen poging van
overheidswege werd gedaan, om het gemis aan samenhang te verhelpen, eenige orde te brengen in de ordelooze liefdadigheidstroepen.
Dat in zoover het begin van „overlaten" moet worden beperkt, is een
inzicht, waartoe de voortgezette bestudeering van het onderwerp eerst
in latere jaren heeft gebracht. Thans is dat inzicht gemeen goed geworden en wordt eenstemmig en dringend aan den wetgever gevraagd, dat hij te hulp zal komen aan het streven om de geschetste
fouten op het terrein van de armenzorg te verhelpen en dat wel door
bevordering van onderlinge bekendheid van doel en werk. In eenige
gemeenten is door onderscheidene instellingen reeds veel goeds tot
stand gebracht, maar men heeft steun van den wetgever noodig om
te slagen."

Daarom zal dan wettelijke gelegenheid tot organisatie
van het plaatselijk armwezen worden opengesteld , verplichting tot deelneming daaraan bestaat er voor de liefdadigheid niet, want — zegt Heemskerk evenals Borgesius,
die ook reeds het instituut der „armenraden." in zijn ontwerp had neergelegd. — de geest tot samenwerking kan
niet worden afgedwongen. Ook blijft de zelfstandigheid
der deelnemende instellingen gewaarborgd. [De motiveering
berust op de overweging van zuivere utiliteit : „Aileen dan
is de kans op ruime deelneming groot".] Die armenraad
zal dan tot taak hebben een inlichtingendienst in te richten.
Daaromtrent zegt de M. v. T. dit 1) :
„voor dien dienst zullen de instellingen geregeld mededeeling van
Naar bedeelden moeten doen. Op dit stuk zijn evenwel eigenaardige
bezwaren te ondervangen. De kerkelijke armenzorg, de hulp van de
geloofsgenooten onderling, is een interne aangelegenheid, waarover ter
wine van de kieschheid, die te haren aanzien betracht moet worden,
aan derden geen mededeelingen kunnen worden gedaan. Dwang van
de overheid tot het doen van eenige opgave is daarom op dit stuk
niet wel toelaatbaar. De verhouding tegenover de overheid verandert
evenwel, zoodra de arme door een verzoek om ondersteuning aan derden
zijn toestand bloot legt. Zijn toestand krijgt dan een maatschappelijk
karakter met het gevolg, dat de overheid zich met de zaak moet
inlaten, voor zoover belangen waarvoor zij heeft te waken, geraakt
worden.
„Op grond van dezen gedachtengang is de regeling aldus ont1) Cursiveering en spatieering in deze aanhalingen nit de M. v. T.
zijn van mij.
H. S.
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worpen, dat de kerkelijke instellingen van weldadigheid mededeelingen
elecht8 behoeven te doen met betrekking tot armen, die mede van een
andere instelling, niet behoorende tot dezelfde kerkelijke gezindte, ondereteuning ontvangen of hebben gevraagd. Opdat dit kunne blijken, zal
ook een kerkelijke instelling aan iedere andere instelling en aan den secretaris van den arm enraad moeten
mededeelen, of een arme, die bij die andere instelling
om steun heeft aangeklopt of aangaande wien inlichtingen zijn gevraagd, van haar ondersteuning ontvangt
(a r t. 12)."

De gedachtengang is bij deze regeling dezelfde als die
gevolgd werd in het ontwerp-B orgesiu s. Daar werden
de bedeelden der kerkelijke (en bij zondere) instellingen
gebracht op een geheim register en slechts dan vandaar
Haar het niet-geheime overgebracht, wanneer bleek dat zij
ook bij een andere instelling ondersteuning hadden gevraagd. Daar als hier werd de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen door kerkelijke instellingen.
uitgebreid , daar als hier werd door het instituut der armenraden en der centrale registers gepoogd samenwerking en
organisatie in het plaatselijk armwezen te brengen, werd
met het beginsel van '54: „overlaten" en verder niet omzien, in theorie en in praktijk gebroken.
Als tweede beginsel der wet van '54 stelt Heem skerk's M. v. T. het subsidiair karakter der burgerlijke
armenzorg :
„Tegen dezen grondslag heeft zich de critiek het minst doen
gelden. Nederlandi is steeds geweest : het land der vrije liefdadigheid.
In die vrije liefdadigheid neemt de Christelijke barmhartigheid de
oudste en eerste plaats in. Deze toestand is in overeenstemming met
het karakter van de natie, van welker bestaan het Christendom de
grondslag is. Eerbiediging van dat karakter is voor den wetgever
vooral op het terrein van de armenzorg eisch, op straffe niet alleen
van anti-nationaal werk te leveren, maar ook van de hoogste belangen
van het yolk geweld aan te doen.
„De meest gewenschte toestand zou zijn bereikt, wanneer de
liefdadigheid in staat was het geheele werk der armenzorg te volbrengen. Die toestand is niet bereikt. Het bereiken daarvan te bevorderen staat niet in de macht van de Regeering. Het tekort mag
evenwel niet blijven bestaan; het algemeen belang laat dat niet toe.
Aangezien nu alleen de overheid het kan aanvullen, is deze daartoe
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ook ter wille van het algemeen belang geroepen. Hieruit volgt, dat in
een Armenwet regelen voor de burgerlijke armenzorg niet gemist
mogen worden, maar dat het subsidiair karakter van die armenzorg
nadrukkelijk moet worden gehandhaafd. De omvang van de burgerlijke armenzorg worde bepaald door den omvang van de liefdadigheid;
tegen invloed in omgekeerde richting worde zooveel mogelijk gewaakt.
Aan de samenleving zelve is het dan te bepalen, waar de grens tusschen
beide zal liggen ; naarmate de liefdadigheid meer opbloeit, zal het terrein van de overheidszorg inkrimpen".

Wordt hier niet op schitterende wijze het woord van
Thorbecke bevestigd : „De Regeering heeft gezien dat
de magi der feiten grooter zal zijn" [lees : is geweest] „dan
alle wettelijke theorie" I' Tegenover het blijmoedig geloof
van van Reenen dat de vrije liefdadigheid, wits dan ook
geheel „vrij", straks alle armenzorg-lasten voor Naar rekening
zou nemen, stelt de antirevolutionaire Minister van 1910
dat die toestand niet is bereikt, dat het bereiken daarvan
niet staat in de macht der Regeering, dat het algemeen
belang niet toestaat dit tekort te bestendigen, dat de overheid
dit moet aan.vullen . . . .
Maar evenzoo oordeelde Borgesiu s. In zijn M. v. T.
vond men denzelfden gedachtengang. Men oordeele :
„Tot de taak der Regeering bij herziening der armenwet behoort
ook de regeling der burgerlijke armenzorg. In de wet van 1854,
die uitdrukkelijk de ondersteuning der behoeftigen aan de kerkelijke
en bijzondere instellingen overliet, werd niettemin de burgerlijke armenzorg geregeld en dat: wel wijl er, ook in dat stelsel en ook trots
het vooropgezet denkbeeld van louter politie-zorg, noodwendig een
orgaan moet zijn, tot hetwelk de behoeftige, die door kerkelijke of
bijzondere instellingen wordt afgewezen, zich wenden kon. Deze zelfde
overweging geldt ook thane. 1VIocht echter de wetgever van 1854 zich
nog vleien, dat de burgerlijke armenzorg meer en meer zuiver aanvullend en dus van steeds geringer omvang zou zijn en kan hij deswege de daarop betrekking hebbende regeling zoo beknopt mogelijk
waken, de zaak staat nu anders. Niet Ws zoude de Regeering thaw

niet willen, dat de ondersteuning van behoeftigen in hoofdzaak ge8chiedde
door kerkelijke en bijzondere instellingen. Maar zij staat voor het feit,
dat dit inderdaad niet het geval is . . . Ook is zij van oordeel, dat de
vraag of de kerkelijke of bijzondere instellingen het grootste deel en
wellicht later een steeds grooter deel voor hare rekening zullen nemen.,
beheerscht wordt door allerlei invloeden en omstandigheden, tot welker
werking en wisselwerking de wetgever weinig kan toe- of afdoen, althan.s
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niet door eene sententia mere declaratoria als die van het (oudej art.
20. De Regeering heeft due niet eene zoodanige verklaring opnieuw
in de wet willen opnemen, maar het achterwege blijven van eene dergelijke verklaring is niet te verstaan ale de stilzwijgende aankondiging
van het tegenovergestelde beginsel.
..... Ook in het stelsel der herziene wet wordt bij elke aanvrage (due) door het burgerlijk armbestuur onderzocht of de behoeftige
niet van k e r k e l ij k e zijde onderstand kan verkrijgen, terwijl het
onderzoek ..... zeker ook het antwoord zal moeten geven op de
vraag, of de behoeftige niet door eenige b ij zond ere instelling kan
worden ondersteund. Terwiji dus in dit opzicht de nieuwe reveling
niet van de oude afwijkt" ..... enz.

Bij beide ontwerpen dus : in beginsel subsidiaire burgerlijke armenzorg. In '54 werd tot Minister van Reenen
door Gr o en van Prinsterer c.s. gezegd : indien gij
naast het overlaten van de armenzorg aan kerk en particulieren Loch burgerlijke armenzorg regelt, dan zal deze
laatste de kerkelijke liefdadigheid overwoekeren. In '01
werd tot Borgesius ook gezegd : dat zijn „overlaten" een
protestatio actui contraria was, niet omdat hij de burgerlijke
armenzorg in stand Meld, doch omdat hij met het beginsel
der „volstrekte onvermijdelijkheid" brak, individualiseering
bij de ondersteunings-vormen en -wijze wenschte, toepassing
van het Elberfelder stelsel niet uitsloot, dubbele bedeeling
toestond. — Wanneer gij (zoo voerde men hem tegemoet)
uw „subsidiaire" burgerlijke armenzorg aldus inricht, dan haalt
gij door het subsidiair karakter dier instelling een streep.
Wat zegt de M. v. T.-1910 van dit beginsel der
volstrekte onvermijdelijkheid, wat van de organisatie der
burgerlijke armenzorg in 't algemeen ? Zij spreekt over de
„ernstige critiek", waaraan de burgerlijke armenzorg blootstaat :
„Die critiek betreft het beginsel van de volstrekte onvermijdelijkheid zoowel op zich zelf als wat de toepassing aangaat.
„Het beginsel zelf bedoelt er tegen te waken, dat iemand in
uiterste ellende hetzij den hongerdood zou sterven hetzij zich aan de
samenleving zou vergrijpen. De hulp moest, dit bracht het beginsel
mede, niet verder reiken dan noodig was om dat gevaar te bezweren.
Was dat doel bereikt, dan moest de hulp zich terug trekken om straks
weer op nieuw te helpen, wanneer de arme weer bij het eindpunt van
den weg der ellende dreigde te komen, een recidive, die psychologisch
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noodzakelijk was, vermits de oorzaak van het gevaar krachtens het
beginsel niet aangetast behoefde te worden.
„Het behoeft geen betoog, dat dit beginsel is kortzichtig en duur.
„Gedurende de halve eeuw, dat het in Nederland heeft gegolden,
is er dan ook ruimschoots gelegenheid geweest, om het in deze gebreken
te leeren kennen. Meermalen werd ellende niet gelenigd omdat zij
nog erger kon worden, voor en aleer hulp volstrekt onvermijdelijk
scheen. Jaar in jaar nit werd een ziellooze en ontzielende bedeeling
voortgezet omdat de volstrekte onvermijdelijkheid niet vorderde, dat
ook maar getracht werd de armen verder terug te brengen van den
weg van pauperisme.
„Intusschen — zoo star een beginsel toe te passers bleek meermalen
te gaan buiten het bereik van den mensch, die als orgaan van de
wet zijn hart niet het zwijgen kon opleggen. In de praktijk is —
vooral in de latere jaren — de burgerlijke armenzorg herhaaldelijk
getreden buiten de enge grenzen van het wettelijk beginsel en werd
stoffelijke hulp op ruimer voet geboden. Dit had evenwel groote bezwaren. De burgerlijke armenzorg kan met het beginsel van volstrekte onvermijdelijkheid vrij eenvoudig van organisatie en techniek
zijn. De praktijk werd vrijwel algemeen, dat enkele beambten, zoo
niet de politie, min of meer summierlijk nagingen, of hulp noodig
was; op hun advies werd ondersteuning voor korter of langer tijd
toegestaan. Hoe meer nu de stoffelijke hulp stijgt boven de allerlaagste grens, het volstrekt onvermijdelijke, hoe meer dergelijke wijze van
werken schadelijk wordt. Iedere bedeeling Loch heeft de neiging verslappend te werken en die neiging neemt toe met de ruirnte van bedeeling. Zij moet worden opgewogen door persoonlijke invloeden, die
ontbreken bij de organisatie van de volstrekt onvermijdelijke hulp.
„Er ontwikkelde zich een aanvankelijk vrij stelsellooze praktijk,
die ontgroeide aan de nauwe banden van de wet. In den laatsten
tijd wordt getracht, het persoonlijk element in de overheidszorg in te
brengen door samenwerking met particuliere krachten. Dit alle y kan
evenwel niet anders dan beginwerk blijven, dat, hoe bescheiden ook,
buiten de wet gaat. De samenleving ontgroeit aan het wettelijk beginsel, dat, wordt het niet herzien, meer en meer uit het oog zal
worden verloren."

En verderop in de M. v. T. leest men :
„De weg ter verbetering schijnt door den grondslag van de burgerlijke armenzorg aangegeven. Die armenzorg beoogt behartiging
van het algemeen belang, dat geschaad wordt wanneer burgers in een
toestand van groote ellende verkeeren, waardoor immers gevaar dreigt
voor de kracht van het yolk en voor de rechtsorde. Uit de omstandigheid, dat de overheid zich met armenzorg inlaat, niet ter wille van
eenig individueel belang, maar van het algemeen belang volgt naar
de meening van den ondergeteekende drieêrlei :
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„1. principieel moet de overheidszorg er niet op gericht zijn, dat
de arme in nood gelaten wordt. Getracht moet worden, den arme uit

zijn hulpbehoevendheid op te helpen, want alleen indien dat gelukt
is, kan gezegd worden, dat het belang der maatschappij zoo goed
mogelijk behartigd is;
„2.

het minimum, dat voor die hulp noodig is, moet gegeven

worden. Meer dan het minimum mag door de burgerlijke armenzorg
nimmer gegeven worden, want het meerdere kan alleen voor zuiver
individueele wenschen bevorderlijk zijn, maar gaat buiten het algemeen
belang om ;
„3.

dat minimum moet zijn materieel en idebel en omvat, wat

het materiöele betreft, het noodzakelijke levensonderhoud, niets meer
en niets minder, wat het ideeele betreft, toezicht, raad en bijstand.
„Velen achten de z.g. Elberfelder organisatie het onmisbare middel
om deze hulp te verwezenlijken. De ondergeteekende acht afgezien
van de vraag, of dit oordeel instemming verdient, dwang in deze verwerpelijk. De gemeenten moeten zelve weten, op welke wijze zij de
wettelijke voorschriften zullen toepassen, mite de wet de norm aangeve en geen belemmeringen biede voor een of andere organisatie."

In verband met de boven gecursiveerde woorden (sub
1) wordt dan in de toelichting ad art. 28 van het ontwerp
aan de burgerlijke armenzorg nog eens ingescherpt dat zij
„steeds bedacht moet zijn op herwinnen van de zelfstandigheid van den behoeftige" ; het „volstrekt onvermijdelijke"
worde slechts gegeven in die gevallen, waarin „van pogingen
tot opheffing geen heil is te verwachten". Wat acrd en
vorm der hulp betreft, sta steeds het beginsel der individualiseering voorop. Dubbele bedeeling is niet uitgesloten ;
helpt een kerkelijke instelling reeds, dit is op zich zelf voor
de burgerlijke armenzorg nog geen reden om zich te onthouden doch wel om — als ook zij tot hulp besluit —
te streven „naar samenwerking en eenheid in de ondersteuning en hetgeen daarmede samenhangt".
Ook Minister Heemskerk blijkt dus te willen dat
de wel in-beginsel-subsidiaire, doch niet dan waar dit niet
anders kan tot politie-zorg beperkte burgerlijke armenzorg
goed ingericht zij, haar werk verrichtend volgens de moderne
opvattingen van rationeele ondersteuning, individualiseerend
altijd, dubbel bedeelend waar noodig, naar Elberfelder
trant ingericht indien men dat verkiest.
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Ziedaar de hoofdlijnen van het ontwerp, waaromtrent
het orgaan der antirevolutionaire partij ten jare 1910 verklaart dat het in 't algemeen „wat ooze beginselen aangaat
zonder voorbehoud" op instemming kan rekenen.
Men kan zich daarover slechts verheugen. En verheugen ook over den „marche des id4es", die dezen antirevolutionairen. Minister van 1910 in hoofdzaak het voetspoor
des liberalen ministers van 1901 deed volgen. Een feit als
dit was waarlijk in de jaren. 1853 en 1854 en 1901 niet te
voorzien. Doch de toenadering is dan ook niet van Mite
zijde geweest. Wanneer H e e m s k e r k 's ontwerp zeker niet
beantwoordt aan de eischen, die de antirevolutionaire partij
ten jare '54 aan een voor haar aannemelijke armenwet
stelde, Borgesiu s' wetsvoordracht week ook in sterke mate
of van Thorbecke 's concept. De laatste Wilde dwang
om „in te gaan" ook voor kerkelijke instellingen, schroomde
niet den „sterken arm" te hulp te roepen, wanneer de
gevraagde inlichtingen niet werden gegeven hij achtte het
doel der wet te verzekeren dat met de beschikbare middelen
de armenzorg het grootst mogelijk nuttig effect zou opleveren, slechts bereikbaar als ieder liep in het door hem
gespannen gareel. Daartegenover stelden zij zich die de vrijheid der kerk tot geheel onbelemmerd, geheel van staatswege
vrijgelaten werken op dit maatschappelijk gebied opvorderden. En altijd weer klonk daarop Thorbecke's
bescheid : waar uw wijze van werken het staatsbelang zoo
nauw raakt, mag de overheid niet streng toezicht nalaten.
Maar in de vijftig jaar tusschen het midden der vorige
en den aanvang dezer eeuw verloopen, is men van weerszijden tot andere gedachten gekomen : Van kerkelijke zijde
tot het besef dat het eigen werk niet volmaakt, dat het
isolement niet nuttig, dat de vrucht der eigen bemoeiingen
niet zoo groot was als wel zijn kon ; ook : dat leiding, wits
zonder hatelijken dwang, van den wetgever wel zedelijke
kracht oefenen en veel goeds brengen zou; ook : dat er
Loch iets gedaan moest worden om op meer rationeele wijze
dit moeilijk arbeidsveld te bewerken ; eindelijk ook : dat bij
hen, die eerqds wettelijken dwang wilden, mede eene ken-
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tering ingetreden was. Want aan die zijde was allengs het
inzicht gerijpt dat de bezwaren van „kerkelijken" in zake
armenzorg-dwang althans tot op zekere hoogte eerbiedwaardig waren ; dat bovendien dwang, op onwilligen uitgeoefend, nets wenschelijks kon opleveren ; dat overreding
beter middel was om betere toestanden voor te bereiden ;
dat men ginds niet meer zoo star en volstrekt afwijzend
stood tegenover mogelijke wettelijke verplichtingen, wits
b.v. maar niet werd verlangd dat de werkelijke „pau.vre
honteux", de stille, de schamele arme, uitsluitend door zijn
eigen kerk geholpen met een gift als van broeders aan den
broeder, te, kijk werd gesteld voor Jan en Alleman op een
openbaar register van bedeelden. Zoo was allengs een grondslag voor vruchtbare gedachtenwisseling over het „hoe"
en „tot hoever" gevormd. Zoo teekende zich aan beide zijden
met allengs meer duidelijkheid een zekere evolutie der denkbeelden en desiderata of in de richting van een tot-elkaarschuiving van wat beiderzijds kon worden toegegeven of
moest worden gehandhaafd om des beginsels wine ; zoo
ontstond geleidelijk ... o nog niet de befaamde „communis

opinio" — want de uitersten bleven ook hier staan op hun
stuk — maar dan Loch een steeds breeder terrein, waarop
zeer velen elkander ontmoetten en nog slechts, in der minne,
debatteerden over een „meer of minder". En zoo kon men
dan zien gebeuren, zoo is te verklaren dat ten jare 1910
het ontwerp-armenwet van den anti-revolutionairen Minister
slechts vooral in toonaard van toelichting en in uitvoerigheid van regeling afweek van — doch overigens in strekking
samenging met dat van den liberalen bewindsman in 1901
en aanmerkelijk verder ingreep niet slechts dan de geldende
wet, die door de anti-revolutionairen in '54 als van te verre
strekking was verworpen doch, a fortiori dan wat Coen door
zijn voorgangers in de partij als de eenig toelaatbare en
wenschelijke regeling was vooropgesteld.
Nog eens : over deze dingen kan men zich slechts verheugen. Niet alleen voor hen, die onze Engelsche naburen
de „deserving poor" noemen, de bona-fide-behoeftigen, die
door de kunstgrepen der luien en der slimmerds te vaak
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de kas leeg vinden en die kans hebben bij betere regeling
van ons armwezen niet te visschen achter het door onwaardigen leeggeschepte net. Maar ook voor de vele mannen
en vrouwen in Nederland, die belangeloos, uit nobele aandrift van ware menschlievendheid, zich wijden aan het heerlijk doch moeilijk werk der practische naastenliefde en Wien
het een dagelijksche ergernis was telkens te zien hoeveel
goeds verstikt werd door des wetgevers howling, door zijn
onthouding. En eindelijk ook omdat velerlei en groote belangen der natie bij de regeling van ons armwezen zijn
betrokken en het een groot geluk zal zijn, indien de dit
armwezen inderdaad regelende wet een nationale wet zijn
zal, tot stand gekomen krachtens de goedkeuring eener
aanzienlijker meerderheid onzer volksvertegenwoordiging dan
de na zooveel bitteren strijd als proefmaatregel aangenomen
thans geldende wet.
Is het ook niet, nit ruimer gezichtspunt beschouwd,
heugelijk wanneer althans op dit terrein de muren, die
een halve eeuw her de zoo fel onderling kampende partijen
scheidden, niet weer wankelen doch reeds voor een zoo
groot deel zijn geslecht en wanneer althans hier een antithese
zienderoogen uitslijtende is ?

OVER DE KALEVALA
DOOR

D. LOGEMAN—v.

D.

WILLIGEN.

„— the meadows and the corn-fields
And beyond them stood the forest,
Stood the groves of singing pine-trees,
Green in Summer, white in Winter
Ever sighing, ever singing."
Longfellow.
The Song of Hiawatha.

„De pijnboomen — groen in den Zomer, wit in den
Winter ! Altijd zuchtend, altijd zingend" . . . Zoo zijn ze
ook in 't eenzame land daar hoog in 't Noorden. In 't
land der „duizend meren", in 't land van Runeber g, in 't
land waar ontstaan is de Kalevala. Lang, lang geleden
toes Finland voor mij nog was niet meer dan zooveel
andere onbekende landen, trok 't woord Kalevala me al
met een mystieke toovermacht aan. Daar zou ik meer van
willen weten — en ik bewaarde dien wensch diep op den
bodem van mijn ziel, wachtend tot de gelegenheid zich
voor zou doers dat ik hooren zou over dat wonderwoord.
En de gelegenheid kwam. Ik heb vrienden gemaakt in 't
eenzame land, daar hoog in 't Noorden. Ik heb dat eenzame land zelf liefgekregen, zooals ik mijn eigen land lief
heb met zijn hei, nevelen en heerlijk zeestrand, zooals ik
hoekjes van 't zonnige Vlaanderen lief heb. Ik heb meegestreden den harden strijd, dien 't Finsche yolk gevoerd
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heeft — en nog steeds voert — tegen den grooten verdrukker. 1k heb leeren waardeeren de woorden van
J u h a n i A h o, den grootsten dichter van het moderne
Finland, die de natuur van den Fin vergelijkt met die van
de „enbuske", de juniperus die zoo welig tiert op den
kalen rotsgrond van zijn vaderland, den struik die wel buigt
onder „het wiel van het kanon", en „de hoeven der paarden",
— maar niet breekt. Ik ben getuige geweest van de groote
liefde voor den vaderlandschen bodem die den Fin bezielt
en weet dat Eva Moltes en niet overdrijft als zij ons in
de inleiding van Naar „Fra Kalevalas Lunde" vertelt dat
„Nergens de zee zoo blauw is, nergens het bosch zoo suist",
als in de streek waar de Fin geboren is. „En waar in de
wijde wereld roept de koekoek, de lievelingsvogel van het
Finsche yolk, zoo als in de bosschen van Finland ?"
Ik heb Finnen leeren kennen verschillend van aard en
uit verschillende klassen der maatschappij. Bij alien heb
ik gevonden een teedere innigheid, dikwijls verborgen
onder overmoed, of verlegenheid — maar Loch diep gevoeld.
Een teedere innigheid, die genieten kan intens met voile,
gulzige teugen van 't genot van 4en oogenblik, of zich
bijna dwepend overgeven aan een weeke stemming
van weemoed. Mannen, sterk van lichaam, groot van bouw,
heb ik in geestdrift zien ontvlammen over een schilderstuk
en zien weenen bij een mooi stukje natuur. Vrouwen,
gelukkige moeders die den vader van hun kinderen innig
lief hadden, heb ik enthousiast gezien Coen zij spraken over
Schaum an n, den „moordenaar" van Bobrikoff, en zien
weenen over een regel van Run e b e r g, als :
„Sasom svanen i sitt klara sund, sa behlifver menniskan
ofta dyka ner i sin barndoms rena minnen, for att d
stoftet bort skOljdt fran sin mannaalders verksamma lif."
„Evenals de zwaan in het heldere water neerduikt,
moet de mensch dikwijls in de reine herinneringen van
zijn jeugd afdalen om zoo het stof of to wasschen, waarmee
een werkzaam leven op mannenleeftijd hem bedekte."
En veel heb ik van hen geleerd niet alleen over het
land en de bevolking, maar ook over de Kalevala. Trok
0. E. X 6
24
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het woord mij vroeger aan met een toovermacht, nu is het
de mystieke inhoud van het gedicht zelf, die mij boeit en
bekoort. Menig uurtje heb ik weggedroomd met de Kalevala in mijn handen. En nog steeds heeft die de macht
mij te ontrukken aan al wat mij omgeeft, mij te verplaatsen
geheel in de wonderwereld waarvan de liederen vertellen.
Ik weet wel dat letterkundige critici het betreuren in Kalevala geen aaneenhangend geheel te zien — maar ik persoonlijk ben blij dat het epos is zooals 't is en niet anders.
Daarom kan ik er van genieten stukje bij stukje, ik kan
't boek opslaan willekeurig, altijd zal ik eenige zoet-zangerig
aaneengeschakelde coupletten vinden, die mij op zich zelf
aangenaam aandoen, zonder het gevoel teweeg te brengen
van uit het verband te zijn gerukt.
Ik noemde zooeven het woord epos. Zoo wordt toch
gewoonlijk de Kalevala betiteld, „het nationale Finsche
epos." Maar iemand, die het boek opslaat met dat woord
in het hoofd, denkt onwillekeurig aan andere nationale
heldendichten, aan den Beowulf, het Nevelingenlied, het
Chanson de Roland, of den Ilias. En dan zullen er vergelijkingen gemaakt worden, die niet altijd ten voordeele van
de Kalevala uitvallen. Ik zou willen dat men niet vergeleek.
Lönnro t, die de liederen verzameld heeft, noemde ze
naar een van de grootste helden uit zijn geboorteland, naar
Kaleva (zooals altijd in het Finsch met den klemtoon op
de eerste lettergreep.) Het toegevoegde „la" beteekent :
land, huis of hoeve. Kalevala wil dus zooveel zeggen als :
het land van Kaleva. Waar dit land lag is niet met zekerheid bekend. Men vermoedt in de nabijheid van „Laatokan
meri," het Ladogameer, de groote binnenzee. Maar dit doet
er niet veel toe. Het is genoeg dat wij weten dat het 't
land is van Vainamöine n, die zulk een groote rol in
het gedicht speelt, wat blijken zal, wanneer ik hieronder
een zeer verkorten inhoud van de Kalevala weergeef.
In het gedicht hooren wij eerst van een zanger, die
de liederen zingen zal „welke vroeger zijn vader zong, terwijl
hij het hecht sneed van de big", of „die zijn moeder hem
leerde als zij aan het spinnewiel zat". Hij zingt dan van
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de schepping der wereld en van de geboorte van Vain am8ine n, die na jarenlang in den schoot van Ilmatar
verborgen te zijn geweest en na vergeefs de hulp te hebben
ingeroepen van de zon en de maan, eindelijk zichzelf uit
„het kleine nest, de benauwde mooning", bevrijdt.
Vainamöinen wordt beroemd om zijn zangkunst.
Een jonge Lap Joukahainen denkt VainamOinen
echter in die kunst te overtreffen en daagt den ouden
Vainamoinen (in het geheele gedicht is er steeds sprake
van den „ouden" Vainamöine n, nergens ontmoeten we
hem als kind, of in zijn jongelingsjaren) tot een wedstrijd
nit. Jou kahainen delft 't ondei spit en is geheel in
Vainam 8inen 's macht. Hij smeedt den meester-zanger
om genade en belooft hem zijn zuster A i n o tot braid als
Vainam8in en hem zijn vrijheid teruggeeft. Dit gebeurt.
Maar Aino wil niet weten van den ouden VainamOine n,
al heeft haar moeder ook heel haar leven verlangd „naar
een held, een reus, een zanger tot schoonzoon." Aino
verdrinkt in de zee. Dan wil Joukahainen zich op
Vaind m8inen wreken, maar zijn pijl treft enkel diens
paard. De ruiter zelf valt in zee, maar „zwemmend als de
stam van een pijnboom", landt hij te Pohjola. Daar onthaalt
Lou hi, „de booze vrouwe", hem op „zalm en varkensvleesch".
Maar zelfs dat kan Vainam8inen niet troosten; hij
huilt als een kind dat 't niet prettig vindt op visite en
„naar huis wil". Maar hij kent den terugweg niet. Louhi
belooft hem dien te wijzen als hij den „Sampo" voor haar
smeedt. Dat kan Vainam8inen niet maar hij kent
een ander die de kunst verstaat : I 1 m a r in e n. Dien zal
hij zenden en die zal dan de dochter van Louhi tot
braid krijgen als belooning. En in vliegende vaart rijdt
Vainam8in en „met den hengst voor de slee" uit het
donkere Pohjola weg. Onderweg hoort hij boven zijn hoofd
in de lucht een spinnewiel gonzen en daar ziet hij een
jong meisje met gouden haren. Hij biedt haar een plaats
aan in zijn slee om „honigbrood voor hem in zijn oven te
bakken" en „bier voor hem in zijn kruik te brouwen." Dit is
,een huwelijksaanzoek en 't meisje stemt toe als hij eerst een
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boot voor haar bouwt, al is de trouwlust niet al te groot
want „een schoondochter ondervindt nog minder goedheid
dan een slaaf van zijn meester", en „het geluk van maagd
te zijn is nog schitterender dan de schitterendste zomerdag".
Als VainamOinen thuis komt zendt hij Ilmarinen
naar Pohjola om den Sampo te smeden. Maar als I 1 m arinen om de belooning vraagt wijst het meisje hem af.
Zij kan niet gemist worden in Pohjola. „Wie zal de vogels
aan 't zingen waken en den koekoek laten roepen als ik er
niet ben ?" En Ilmarinen moet weer alleen het land
verlaten. Ondertusschen bouwt Vainamöinen aan zijn
boot, die hij „samenvoegt met liederen en bezweringen".
Maar drie woorden ontbreken hem nog. Zoolang hij die
niet kent komt de boot niet gereed. In het Doodenrijk
gelooft hij ze te zullen vinden, in Tu onel a. Als hij het
rijk nadert, ontmoet hij Tuonela 's dochter, die de wasch
spoelt. Zij vraagt Vainamöin en wat hij komt doen,
maar hij wil 't niet zeggen en verzint allerlei leugentjes.
Eindelijk komt de waarheid er nit. Het jonge meisje ontraadt hem zijn tocht, maar Vainamoinen blijft volhouden.
Met moeite ontsnapt hij dan uit de boosaardige handen
van Tuoni en zijn vrouw, zonder de drie woorden te weten
te zijn gekomen. Op raad van een herder gaat hij daarop
naar Ant er o Vipunen. Maar Vipunen ontsteekt in
woede omdat V ki namö in en zijn slaap komt storen en
slokt den zanger op. Vipunen voelt een „onaangename
zwaarte" in zijn maag en Vainamö in en belooft hem
daarvan te verlossen als V i pun en hem de drie woorden
zegt. Dit gebeurt en Vain amöinen maakt zijn boot gereed.
Met de boot zeilt hij naar Pohjola om zijn braid te halen,
maar 't jonge meisje geeft Ilm arin en de voorkeur.
Dan wordt er bruiloft gehouden in Pohjola, waar
Vain a m 8 in en zijn mooiste liederen zingt. Ondertusschen
heeft de vroolijke Lemm in k a in en, de dappere held,
ook gehoord van de groote bruiloft en haast zich er heen,
niettegenstaande zijn oude moeder hem waarschuwt dat
ongenoode gasten niet welkom zijn. En het bleek dat zijn
moeder gelijk had. Niemand heette hem welkom toen hij
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in 't huis van de bruid aankwam en toen hij met moeite
een kroes bier kreeg, krioelden er wormen op den bodem.
Toen werd Lemminkainen boos en verweet den gastheer
zijn ongastvrijheid. Daarop ontstond er twist en greep de
heer des huizes zijn zwaard. Omdat zijn zwaard het langst
was mocht hij den eersten stoot doers — die niet L e mm in kainen trof, maar de houten balken van de woning.
Hoonend vroeg Lemminka in e n „wat de balken gedaan
hadden en", voegt hij er bij „het is slecht strijden binnenshuis in het bijzijn der vrouwen. Wij vernielen het huis en
bezoedelen den vloer met bloed. Laten wij naar buiten gaan,
daar is het bloed des te schooner als het de lanen afdruipt".
Weer mist de gastheer zijn stoot en nu is de beurt aan
Lemminkainen, die met een slag zijn tegenstander het
hoofd afhouwt. Maar nu wapent de vrouw van den verslagene een paar honderd flinke mannen en zendt die op
Lemminkainen af, die genoodzaakt wordt te vluchten
en wanhopend weer bij zijn moeder terugkomt. Zijn moeder
raadt hem aan zich te verbergen op een eiland ver in zee,
waar ook zijn vader zich eens schuil Meld, toen hij door
vijanden achtervolgd werd. Lemm in kainen landt op
het eiland aan, en verovert er door zijn zang aller harten,
en geen meisje blijft maagd op het „groene" eiland in
de „blauwe" zee, zoolang Lemminkainen er feestvierde.
Toch kwam er ook een einde aan die blijde jaren. L e mm inkainen trouwt met Kyllik i, maar verlaat paar
weldra omdat zij een belofte breekt en dan gaat L e mmink a i n e n weer op reis naar Pohjola om een andere
vrouw te zoeken. Om in Pohjola te komen, moet hij
allerlei wondertochten ondernemen. Op een van die tochten
ontmoeten hem VainamOinen en Ilmarinen, die op
weg zijn om den Sampo te gaan rooven uit Pohjola. Zij
nemen Lemminkainen in hun boot, maar de boot strandt
op een snoek. De visch wordt gedood en V ainam 8 in en
maakt uit de kaakbeenderen van den snoek de „Kantele",
een soort either, waarmee hij te Pohjola aangekomen, de
bevolking in slaap speelt en dan den „Sampo" rooft. Zoodra
L o u h i ontwaakt, bemerkt zij den diefstal en zet de dieven. na.
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Een zeestrijd volgt, waarin Vainam Oinen overwint, maar
Louhi den Sampo breekt en in de zee werpt. Vain amöinen vischt de splinters op en brengt ze naar wal,
waar ze geluk aan zullen brengen. Zijn kantele is ondertusschen ook verdwenen en hij maakt een nieuwe van
berkenhout. Louhi brengt om zich te wreken ongeluk
en verderf over Kalevala, maar Vainamöinen redt zijn
land door zijn tooverspreuken. Dan verstopt Louhi de
zon en de maan in een rots, en IJ k k o die de duisternis
bemerkt, slaat een vonk, waaruit een nieuwe zon en een
nieuwe maan zullen ontstaan, maar de vonk valt op de aarde
en wordt door een visch opgeslokt. De visch wordt door
Vainamöinen gevangen, maar de vonk ontsnapt en steekt
de bosschen in brand. Eindelijk weet V ainam öin en de
zon nit de rots te bevrijden, wat hoop noodig was omdat
de zon en maan, die Ilmarinen smeedde, geen licht gaven.
Ondertusschen is Lemminkainen op een van zijn wondertochten gestorven en hebben wij kennis gemaakt met K u 1ler v o, een wonderkind eerst, daarop een sterken reus, die
zonder het te weten zijn eigen zuster verleidt. Eveneens met
Marj a t t a, een tweede Madonna, die op wonderlijke wijze
zwanger wordt en een zoon ter wereld brengt. Het kind
verdwijnt plotseling nit haar armen en wanhopend zoekt
de moeder naar haar ongedoopte zuigeling. De zon vertelt
haar waar 't kind is. Een vreemdeling, een oude man, wil
't voor haar doopen, wits Vainam 8 i n e n eerst zijn oordeel
over den zuigeling uitspreekt. „De oude, goede Vain amöine n" veroordeelt dan het kind ter dood. Maar ziet
daar neemt plotseling de zuigeling zelf het woord en vertelt Vainamöin en „den ouden stakkert, den onverstandigen grijsaard", dat hij zich bitter vergist, dat Marj att a 's
kind niet sterven zal. En haastig doopt daarop de vreemdeling het kind tot „koning van Karelen, bezitter van alle
macht". Vainam8inen uit zijn woede hierover in liederen.
En de liederen worden tot een boot, die hem wegvoert
van zijn land. Zijn „Kantele" laat hij achter , die wordt
de troost van Suomi (Finland) — die vereert hij aan zijn
kinderen. . . .
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Ik zelf las de Kalevala het eerst in een metrische
Zweedsche vertaling. Veel gedichten heb ik er ook in 't
Finsch uit hooren voorlezen, om mijn oor to laten streelen
door de welluidend zachte klanken, van de mooie Finsche
taal, door het heerlijk melodieuse rhythme. Ik heb ze ook
hooren zingen in 't Finsch bij de „Kantele" in schemerdonker, terwijl de „pijnboomen ruischten en het blauwe
water kabbelde," en de melancholieke Tawasten met hun
vage droom-oogen aandachtig, bij na eerbiedig toeluisterden.
Nu geniet ik die echter in een Deensche metrische vertaling.
Ruim 10.000 verzen nit L ö n n r o t 's nieuwe Kalevala zijn
hier door F. O h r t op meesterlijke wijze overgezet. 1)
De jonge Deensche geleerde heeft hiermee een werk
in het licht gegeven dat zoozeer door bevoegden geroemd
wordt dat een Finsche vertaling er van in bewerking is.
Hij opent zooveel nieuwe gezichtspunten, dat zijn werk
zelfs in 't land waar het gedicht geboren werd, met verlangen tegemoet wordt gezien ! Het eerste deel van zijn arbeid
is geheel aan de bovengenoemde vertaling gewijd. ITit het
tweede deel putte ik veel van wat hieronder volgt.
Iemand, die nader kennis wil maken met den inhoud
van de Kalevala, maar opziet tegen het lezen van een
metrische vertaling, verwijs ik naar reeds boven genoemd
boekje van Eva Moltese n, 2) waarin de schrijfster ons in
korte, aangenaam geschreven vertellingen kennis laat maken
met gedeelten uit het heldendicht van haar vaderland.
Wie een blik werpt op het Finland van vroeger begrijpt
gem.akkelijk dat daar het lied geboren is. En het leeft er nog
steeds voort. De Finnen staan nog bekend om hun muzikaal
talent. De M. M. (muntere musikanter — vroolijke muzikanten) het zangkoor van de studenten uit Helsingfors,
heeft de laatste jaren genoeg van zicl doers spreken. En
1) Kalevala I, oversat i Udvalg of F. 0 h r t, Gyldendaiske Boghandel,
Kobenhavn og Kristiania 1908.

Kalevala

I, ROM Folkedigtning og IN ational-Epos ved F. 0 h r t, Gylden-

dalske Boghandel, Kobenhavn og Kristiania 1908.

2) Fra Kalevalas Lunde. Finlands Nationalepos i Genfortelling ved
Eva Moltesen. G. E. C. Gads Forla g, Kobenhavn 1908.
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in het Oosten van Finland, bij de Kareliers, zijn heden
ten dage nog welkome gasten bij een begrafenis de
zoogenaamde „weensters". In Holland waren die vrouwen,
die onder tranen al zingend een treurige gebeurtenis vertellen, vroeger bekend onder den naam van „huilebalken".
Tranen zijn de meest natuurlijke lifting van verdriet.
Een held in de Kalevala schaamt zich nooit over zijne
tranen. Toen Vainamoinen in de zee viel en langen tijd
had rondgezwommen, kwam er een arend aangevlogen en
heet het :
VII (109) „En de arend, 's hemels vogel,
op zijn rug nam Vaind vlug
voerde hem door wind gedreven
langs het pad der voorjaarsstormen
ver weg heen. naar Pohja's landen,
naar den somb'ren Sariola.
Daar verliet hij VRInAmiiinen,
steeg dan., zelf weer op ten hemel.
Weenen doet thane VainamOinen,
weenen luider, altijd luider,
langs het strand waar 't water ophoudt,
(120) strand met onbekende namen,
weende wel met honderd wonders,
duizend door den storm geslagen,
wild zijn baard, in Harden hangend,
woest zijn hoofdhaar wit en lang."

En als wat verder Louh i, de booze vrouwe uit Pohjola,
hem vraagt waarom hij weent, antwoordt Vainam o i n en :
VII (253) „Daarom ween ik heel mijn leven,
treur ik al mijn lange dagen
dat ik trok van eigen landen
welbekend en dierbaar innig
naar een deur, voor mij een vreemde,
naar een oord, dat ik niet kende."

Lachen daarentegen is alleen voor de zwakken. V a inamöinen en Ilmarinen lachen niet, dat doen alleen
vrouwen en kinderen.
De Fin leeft in een wereld, die door onzichtbare machten
en geesten bestuurd wordt. U k k o is de god van den
donder, die in de wolken woont, Tapio heerscht over
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het woud en is gekleed in mos en dennenaalden. Men
vreest hem zeer en als de jager hoopt op een gelukkige
jacht, roept hij liever de goedaardige Mielikki aan, de
vrouw van Tapi o. Meent de jager dan tusschen de hooge
stammers van het woud haar geheimzinnige gestalte op te
merken in feestkleeren uitgedost, dan weet hij dat zijn
pijl en boog gezegend zijn. Maar ziet hij Mielikki met
verwarde, loshangende haren en slechts half gekleed —
dan is zijn buit gering.
In den „Berg der Smarte", woont K i v u t a r, de
bergvrouw, die smart en droefheid verspreidt. Ahti is de
machtige zeegod en V ellam o zijn gemalin, die aan het
zeestrand met de kleine golven speelt, waar de zeenymfen
haar lange, gouden lokken kammen. T u o n i is de heerscher
van Tuonela, het Doodenrijk, diep onder de aarde aan den
zwarten stroom gelegen.
Natuurlijk trachten de bewoners op goeden voet te
blijven met deze onzichtbare machten.
Een groote factor in het leven der landbewoners is
ook de tooverkunst, waarin zij bizonder bedreven zijn.
Aileen de Lappen schijnen hen, onder de Noorder volken,
nog in die kunst te overtreffen. „Tietdja", (een wijze) en
„katsoja", (een ziener) komen in de Kalevala herhaaldelijk
voor, om van de vele toovenaars en heksen niet te spreken.
Toen L emmink din en de hoeve van Pohj a naderde,
waar hij tegen het verbod van zijn moeder in toch heengegaan was, kijlit 14 door de kieren van de deuren en
ziet hij dat :
XII (395) „Toov'naars heel de kamer vulden,
Zangers op de banken zaten,
Speellui langs den muur zich schaarden,
Wijzen bij de deuren stonden
Op de eere-plaats profeten,
Om den haard zich zieners schaarden,
Allen zongen Lapland's zangen."

Onder de „loitsu", tooverzangen, deed bij voorbeeld het
lied van Samps a, die boomen zaaide, dienst als geneesmiddel voor iemand, die bij het houthakken gekwetst was.
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Het lied over de zonen van den Booze, die pijlen maakten
om er menschen en dieren mee te dooden, bij iemand die
leed aan steken of spit in den rug.
Om „den geese op te wekken, die volgens een oud
Heidensch geloof in hem sluimerde, wond de toovenaar
zich op door Wilde slagen op den toovertrommel tot hij in
een zekeren toestand van extase geraakte. Later maakte
de toovertrommel plaats voor brandewijn. Dikwijls geloofde
men niet aan een „geese, maar aan een geheime „natuurkracht", die in het lichaam van den toovenaar verborgen
was. Dan begon de toovenaar zijn bezweringen met de
woorden : „Nouse luontoni" d. w. z. „treedt te voorschijn mijn
natuur". Vainam 8in e n was o. a. een van de groote
toovenaars, dit bewees hij vooral toen hij de zon en de
maan die Louh i, de booze vrouwe, weggestopt had, weer
uit den berg te voorschijn tooverde :
XLVII (1) „D'oude, goede VainiimOinen
op de harp zich thans vermaakte,
zong, terwiji de snaren trilden
tot zijn hart van vreugde gloeide.
In de maan drong 't heerlijk spel door,
tot de vensters van de zonne;
uit den hemel daalt de maan dan
op de berkenboomen neder.
Uit haar vensters glijdt de zonne
op de denneboomen dalend
om te luist'ren naar de tonen,
die er van de harp weerklonken.
Louhi, Pohja's booze vrouwe,
tandeloos en oud van jaren,
plots de zon ging tegenhouden,
greep de maan ook met haar handers,
(19) bracht ze haastig naar haar woning
Pohjola, zoo treurig duister.
Stopte toen de maan den berg in,
zoodat die niet langer lichtte,
in een harde rots de zonne,
zoodat die niet langer straalde.
(41) Nu was 't nacht - oneindig donker,
pikzw art duister alle dagen.
Nu was 't nacht in Kalevala,
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ook in VAinamOinen's mooning,
zelfs in de blauwe hemelruimte
(50) daar waar boven Ukko zetelt.
XLIX (11) In de zee de snoek zijn weg vindt,
In de lucht vrij d'arend rondvliegt,
door den wind de schepen zeilen :
alleen menschenkind'ren raadloos
weten niet wanneer het dag wordt,
of wanneer de nacht gaat dalen
over 't eiland diep in nev'len,
over 't water vaag en mistig.
(75) D' oude, goede ViiinamOin.en
nam het woord en zeide ernstig:
„Nu zal 't lot ons moeten zeggen,
nu het teeken zal ons wijzen
waar de zon is heengevaren,
waar de maan zich schuil ging houden."
(83) Van een els sneed hij toen splinters,
schikte die in rijen neder
en liet toen het lot beslissen.
Momp'lend voor zich uit hij zeide :
(91) „Zeg de waarheid 's Heeren teeken,
Leer, o lot, door God gegeven
^vaar de zon is heengevaren,
waar de maan zich schuil ging houden !
(97) Zeg, o lot! de gansche waarheid,
niet wat ik wel zelf zou wenschen !"
(I05) En het lot de waarheid zeide,
antwoord gaf hem toen het teeken,
zei de zon was weggeborgen,
zei de maan was weggestopt
ginds in Pohja's harde steepen
in de kop'ren rots verborgen.
(301) Naar den smid ging hij toen lienen,
zeide hem wat Kier zal volgen:
„Ilmarinen, wil mij hooren:
Smeed m' een driegetand houweel,
smeed mij bijlen wel een twaalftal,
sleutels ook, een flinke bosvol,
dat de maan ik kan bevrijden,
uit de rots de zon kan halen !"
En daarop smeedt Ilmarinen
al wat VainamOinen wensohte
met zijn oer, oerouden hamer,
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smeedde bijlen wel een twaalftal,
sleutels ook, een flinke bosvol.
(317) Louhi, Pohja's booze vrouwe
tandeloos en oud van jaren,
trok then aan een kleed van veeren,
strekte uit haar vogelvleugels,
(323) vloog ver over Pohja's wat'ren
heen naar Ilmarinen's smidse.
Nu deed de smid zijn venster open
(330) zegt tot Louhi, booze vrouwe :
„Wel, wat zoekt gij wilde vlieger
bij het venster van mijn smidse ?"
Toen begon het dier te praten,
en de wilde havik zeide :
„floor mij aan, gij Ilmarinen,
altijd, eeuwig slaande hamer,
is er wel een grooter kunst'naar
op deez' aard dan gij kunt heeten ?"
Ilmarinen daarop zeide :
„Te verwond'ren is het toch niet
dat mijn hand zoo goed kan smeden.
Heb ik niet gesmeed den hemel,
zelfs het blauw gewelf gehamerd ?"
Toen begon het dier te praten,
en de wilde havik zeide :
„Smid, wat zijt ge nu aan 't maken,
wapensmid wat smeedt ge heden ?"
Ilmarinen daarop zeide,
Antwoordt haar in deze woorden :
„Wat ik hamer is een halsband
Voor Pohjola's booze vrouwe ;
Want deez' band zal vast haar ket'nen
aan de rotsen dan voor eeuwig."
Louhi, Pohja's booze vrouwe,
tandeloos en oud van jaren,
zag toen dat de Hood haar dreigde,
ondergang thans was aan 't nad'ren ;
rap vliegt zij vandaar dan henen
naar het land van Pohja ijlt zij :
daar de maan weer los te laten,
en de zon weer te bevrijden.
(235) Daarop vliegt zij, licht van vleugels,
Haar den smid weer ijlings henen
in haar vog'lendosch verscheen zij,
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op den drempel en in huis toen
als een duif bij Ilmarinen.
Ilmarinen sprak then haastig :
(371) „Vogel, wat komt gij Kier zoeken ?"
(373) Van den drempel zegt de vogel,
Bij de deur de duif toen zeide :
„Bij de deur zit ik ter neder
om te brengen u de boodschap
dat de maan is vrijgelaten,
en de zon de rots ontsnapt is."
Ilmarinen daarop vloog toen
rap de deur uit; vol verwond'ren
naar den hemel 't oog hij richtte,
zag de maan weer helder stralen
en de zon weer vroolijk schitt'ren.
Toen bezocht hij VainamOinen
(387) „VainamOinen, o ! gij Brij sward,
(389) Kom en wil de maan aanschouwen,
en de zon ook weer zien schijnen !"
(393) D'oude, goede Vain&mOinen
haastte zich toen ook naar buiten :
En de maan zag hij weer schijnen
(397) En de zon zag hij weer schitt'ren.
Zelf het woord nam VainamOinen:
(403) „Heil u, maan, die thans weer flikkert,
ons weer toont uw schijn, matbleek,
gouden zon, die thans weer opstijgt,
hemelslicht dat ons weer bijstaat.
Maan, die nit den berg ontsnapte,
Heerlijk Zonlicht de rots ontvlOon,
als een gouden koekoek komt gij,
als een zilv'ren duif gevlogen
naar uw oud verblijf weer henen,
oude banen gij bewandelt.
Stijg nu op weer ied'ren morgen,
tot in alle eeuwigheden,
geef ons vrede en gezondheid,
geef ons buit om van te levee
zegen altijd onze vischvangst !
Laat geluk ons deel steeds wezen !
Wandel zelf gezond uw wegen,
doe uw loop in vree en vreugde,
Bier uw gouden boog, gij schoone,
en ga 's avonds vreedzaam onder!"
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De toovermacht ging sours van ouder op kind over.
Een moeder kon bijvoorbeeld ook Naar kind een geheime
tooverkracht verleenen door het drie Donderdagen achter
elkaar hoofd en Borst te wasschen met het schuim van
drie watervallen, dat order bezweringen opgeschept was.
Schuimde het water naar den zonkant, dan kreeg het
kind een booze en verderfelijke toovermacht. Een toovenaar moet voor zijn dood zijn macht aan een ander overdoen, anders maken de booze geesten zich van zijn lijk
meester. De nacht van Sint Jan was de geschikte tijd
voor een toovenaar om zijn kunst aan een ander mee te
deelen. Ilij zette zich dan met zijn leerling op een Steen
van een waterval, terwijl beiden het eind van een rooden
draad in den mond hielden. De draad moest eerst drie
nachten in een doodshoofd liggen, en als die den mond
van meester en leerling vereenigde, kon de laatste nooit
de woorden vergeten, die de eerste uitsprak.
Ook aan „droomen" werd veel waarde gehecht en een
„ziener" kon in kwikzilver, water, koffie en brandewijn
geheime dingen zien, waaruit hij de toekomst voorspelde.
Dit bijgeloof is nog lang Diet uitgestorven. Nog steeds
zien de kinderen in Finland op Kerstmis met nieuwsgierige
oogen naar het lood, dat zij in kokend water werpen,
waar het allerlei vormen aanneemt. Vormt het lood een
kasteel of burcht dan volgt een gelukkig jaar, maar vormt
het een gedrocht, of een wanstaltig dier, dan volgt er dood,
of ongeluk. Deze gewoonte is zoo diep in de natuur der
Finnen doorgedrongen dat de kinderen van een Finsche
dame, van mijn kennis, die reeds vijf en twintig jaar Finland verlaten heeft, in het vreemde land ook geregeld met
Kerstmis „voorspellingen" doen uit gesmolten lood.
Naast de tooverzangen en bezweringen staan de lofzangen, die vooral op godsdienstige feesten gezongen werden.
Verscheidene lofzangen treffen we aan op den beer,
het roofdier dat het meest gevreesd en geeerd werd. Ms
er een beer gedood was, werd er een groot doodmaal
gehouden, waar de vrouwen gewoonlijk geen toegang
hadden. Dan zong men liederen waarin de beer geloofd
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en geprezen werd — om het machtige roofdier te vriend
te houden. De tanden van den beer bezaten tooverkracht
en werden zorgvuldig bewaard.
Van bizonder veel invloed waren ook de zoogenaamde
„oorsprongswoorden". Ads men den oorsprong van een ongeink, of tegenspoed kende, kon men het kwaad
gemakkelijk overwinnen. Als iemand door een slang gebeten
werd, haalde men een toovenaar die den oorsprong van het
slangengif kelide. Als de toovenaar dan maar lang genoeg
de „oorsprongswoorden" opdreunde en de ziekte bezwoer
„de plaats te verlaten waar zij niet thuis hoorde", genas
de patient. Iemand die veel „oorsprongswoorden" kende werd
nog meer geeerd dan de goden en godinnen, de geesten
en bergvrouwen. Als Joukahainen een tijd lang voor
V ain a m 8 in en gezongen heeft om hem te toonen hoeveel
liederen hij kept, zegt Vainamöinen minachtend :
III (184) „Kinderkennis, vrouwenwijsheid,
past een sterken reus met baard niet,
niet een man, die zelf een vrouw heeft.
„Oorsprongs-woorden" moeten klinken
over diepe en groote daden."

De macht van het woord ging boven alles. De Finnen
zijn. er nog trotsch op. In zij n heerlijk mooi schetsje
„Jeugddroomen", roept J u h a n i Aho verrukt uit : „A g amemnon, Menelaos en Achilles overwonnen door
het zwaard, maar VainamOine n, Ilmar in e n en L e mminkainen door de macht van het woord !"
In Finland zingt oud en jong. De mannen als zij op
de jacht gaan, of als zij met goeden buit terugkeeren
heffen liederen aan ter eere van T a p i o, en van den „gouden
woud-appel", (den beer.) De vrouwen zingen op het land,
terwijl zij de koeien melken, of als zij aan het spinnewiel
zitten. Zij zingen liederen over gestorven helden, die in
alter herinnering voort leven, of liederen waarin de schoonheid van de Finsche natuur geprezen wordt.
Zingen is de troost van menig hart dat genoodzaakt
is te leven in de groote eenzaamheid van de Finsche
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wooden of vlakten. Men zingt bij het turfvuur, dat op
zomeravonden op het veld wordt aangestoken en waar
menschen en dieren zich om heen legeren om zich to
beschermen tegen de muggen. Of op de overdekte trap
van de houten woning, en als het koeler wordt in de groote
woonkamer, waar de vrouwen plaats nemen om het haardvuur en de manners op de banken om de groote houten
tafel. 's Winters is de meest geliefde plaats die boven den
steenen haard ; daar is het 't warmst en is er ruimte voor drie
of vier menschen, die er dikwijls ook den nacht doorbrengen.
Als het vuur van de droge pijn- en dennetakken het
eenige licht is, dat er in de woning gedurende de lange,
donkere maanden wordt aangestoken, dan vooral wellen
de liederen op uit de borst van die eenvoudige, stille landbewoners. Men zingt altijd twee aan twee, over elkander
gezeten en houdt elkaar bij de handen vast met de vingers
dooreengestrengeld. Het bovenlijf beweegt men op de maat
van het lied heen en weer, of men volgt het lied alleen
met een metrische hoofdbeweging.
De een zingt voor, bij voorbeeld :
„Komt naar 't hof een gast gereden,"

De ander valt in :
„Bied dan daad'lijk hem een zetel."

en herhaalt beide regels :
„Komi naar 't hof een gast gereden,
bied dan daad'lijk hem een zetel."

terwij1 de eerste over den derden regel nadenkt en dan.
doorgaat :
„Voed hem dan zoo lang met woorden,"

en de ander invalt :
„Tot de vrouw de soep gereed heeft."

Een derde begeleidt de zangers op de „Kantele",
die op zijn knieen of wel op de tafel voor hem ligt.
Men zingt een lied nooit precies hetzelfde. Iedereen,
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doet er naar eigen goeddunken wat bij, of wat af. Aileen
het metrum is altijd hetzelfde, evenals dat van de oude
Finsch-Estische gedichten altijd hetzelfde is, voor lyrische
liederen zoowel als voor spreuken of raadsels. Iedere regel
bestaat gewoonlijk nit acht lettergrepen. Een lange lettergreep, waarop de hoofd-klemtoon van 't woord valt, moet
in arsis staan, terwijl een korte lettergreep, waarop de
hoofd-klemtoon valt in thesis moet staan. Maar dit geldt
niet voor den eersten voet van den regel. Gewoonlijk begint
men den regel zacht en verheft de stem zich naar het
einde. De klemtoon valt bij het zingen geregeld op den
tweeden en vooral op den vierden voet. Soms bestaat de
eerste voet uit drie, of zelfs uit vier lettergrepen, zoodat
het geheele vers negen of Lien lettergrepen heeft.
Alliteratie komt zeer veel voor, wat in het Finsch
zeer gemakkelijk is omdat de taal zeer arm is aan modeklinkers. Ilieronder een voorbeeld uit het oorspronkelijk
gedicht :
Vaka vanha VeiinamOinen.
Astui huollen huokaellen.
Ulapalla aukealla.

Eind-rijm komt o. a. voor bij vervoeging en afleidin g en :
Niin huhutti, heiahutti,
vihellytti, vivahutti. -Jalan. neljan juoksevata,
Koivin koikkelehtavata.

Een groote eigenaardigheid van den dichtvorm van
de Kalevala is het zeer veel voorkomende parallelisme,
„een gemakkelijk middel voor een yolk met een primitieve
poezie om een uiting een dichterlijke wending to geven",
zegt 0 h r t. Door het parallelisme ligt er over vele liederen
zulk een waas van onzekerheid. „L emminkainen reed
in zijn slee den dag en twee — drie." „De vogel vloog op
een zomerdag — een herfstdag." Vooral in het boven
weergegeven gedicht van „De Zon en de Maan" komt dit
zeer sterk uit.
0. E. X 6
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De raelodieen zij n de volgende, die tot in het oneindige
herhaald en gevarieerd kunnen worden.
eerste regel

tweede regel

Niet alleen in de woonkamer en buiten wordt gezongen. Er is ook nog een klein houten gebouwtje, meestal
aan het strand gelegen, waar het lied dikwijls weerklinkt.
Dat is het badhuisje, of liever de badkamer, want het
gebouwtje bestaat uit 4en vertrek. Het is het toevluchtsoord, de troost en het heiligdom van de landbevolking.
Daar kan men zich ongestoord aan de eenzaamheid overgeven, daar worden de geliefden zeker met rust gelaten.
Menige zieke hoopt op genezing door het warme bad : „Als
het bad en de brandewijn niet meer helpen is 't gauw
gedaan," heet het in den volksmond. Daar baart menige
jonge vrouw in de eenzaamheid haar kind, en daar weent
de moeder menigen stillen traan. Alweer vinden we er in
de Kalevala een voorbeeld van :
XXXVI (149) „Als ik bang ben om te weenen,
als ik moed mis om te klagen
onder al de vreemde menschen,
dan ga ik het badhuis binnen
daar alleen mijn tranen storten,
op de bank in stilte weenen."

zegt Kuller y o's moeder, als K u 11 e r v o, na een levee
vol avonturen, haar vraagt of zij om hem weenen zal als
zij hoort dat hij in den strijd gevallen is.
Om van het bad te kunnen genieten wordt de groote
steenen haard hevig opgestookt en als het hout de gewenschte
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hitte verspreidt overgiet men den haard met water, dat dan
in damp opstijgt en het geheele vertrek vervult. De
badenden zitten, of liggen, op planken, die rondom aan de
muren bevestigd en met berkenbladeren en mos bedekt zijn.
Met een soort roede, bestaande uit berkentakjes, die door
de warmte lenig worden, slaat en wrijft men het naakte
lichaam. Ouden van dagen en zieken worden door anderen
geholpen. Zij die jong en krachtig zijn loopen na het
warme dampbad direct de koele zee in. Gewoonlijk zijn
het de vrouwen en meisjes, die het bad voor de manners
en jongelingen gereed waken, en zijn ook zij het die de
berkentakjes zoeken en samenbinden. In de Kalevala zoekt
Aino berkentakken voor haar ouders en haar broeder
Joukahainen als VainamOinen haarvoor'teerstziet.
IV (1) „Het was Aino, schoone jonkvrouw,
Joukahainen's lieve zuster,
haalde takken uit de boschjes,
welke bij het baden dienden;
zij zocht voor haar vader takjes,
zij zocht voor haar moeder takjes,
Joukahainen kreeg er ook van."

Dikvv-ijls klinkt er vroolijk gelach en gezang uit 't
badhuisje, als jongemeisjes en jongelingen zich samen aan
het genoegen van het bad overgeven. Soms onderscheidt
men er het geheimzinnig prevelen van een toovenaar, die
een zieke behandelt. En heel dikwijls klinken er ook
zuchten, hoort men er steunen en weenen. En niet altijd
zijn het juist de tranen van een vrouw in barenswee, of
van een moeder, die haar gestorven zoon beweent. Heel
vaak is 't de schoondochter, die al haar wee uitsnikt in 't
verlaten badhuisje ginds aan het strand. Haar lot is lang
niet altijd te benijden. Het gebruik eischt dat de schoondochter haar intrek neemt in het ouderlijk huis van haar
man. Daar regeert in huis de schoonmoeder en haar moet
iedereen gehoorzamen, terwijl de schoonvader buitenshuis
oppermachtig is en zelfs de volwassen zoons nets hebben
in te brengen. De schoondochter doet dikwijls reeds bevend
haar intrede in haar nieuw tehuis. Zij moet geschenken
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meebrengen voor de schoonouders en schoonbroers en
schoonzusters. Die geschenken moet zij alle zelf vervaardigd
hebben en daarnaar zal zij beoordeeld worden. Was het linnen
wel fijn genoeg, de wol wel glad genoeg ? Waren de wollen
wanten wel sterk en de kleuren wel vroolijk en frisch ?
hit wat Lemminkainen 's moeder uitroept als haar
zoon haar zegt dat hij weldra een vrouw naar huis zal
brengen, blijkt wat een schoonmoeder al niet van haar
schoondochter verwacht :
XI (373) „Weer bedankt nu, o! mijn Schepper !
Prijzen zal ik u en loven
voor de dochter mij gegeven.
Voor mijn haard een nijv're poetster,
ijv'rig weefster voor mijn weeftouw,
flinke waschter voor mijn waschgoed,
voor mijn bleek een naarstig bleekster."

Verder wordt er natuurlijk vooral bij feesten gezongen
en in de eerste plaats op bruiloften. De bruiloftsliederen
zijn zeer talrijk onder de Finsche volksliederen. Vreemd
genoeg was de stemming op een bruiloft niet altijd een
vroolijke. Iedereen moist maar al to goed Welk lot de jonge
vrouw misschien wachtte in de vreemde omgeving, en
in de Kalevala zingen de „weensters" op een bruiloft de
braid toe :
XXII (95) „Weg van huis en goed nu gaat gij
naar een and're hoeve henen,
komt dan daar bij vreemde lieden,
(100) waar het anders is in alles.
Anders daar de horens klinken,
anders daar de deuren kraken,
anders daar de poorten sluiten,
anders daar scharnieren piepen.
Sluiten kunt gij niet de deuren,
(107) als het doen des huizes dochters.
Warmen kunt gij niet de haarden
(110) als het wenscht de heer des huizes."

Ook gedurende de sledevaarten zingt men. De afstanden zijn dikwijls zeer groot en al zingend valt de tijd
minder lang. Ook de koude schijnt minder hevig onder 't
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zingen, terwiji het vroolijk bel-gerinkel der paarden de
zangers aanmoedigt en het fakkellicht de duisternis van
de lange avonden breekt.
Veel „schommelliederen" zijn eveneens bekend. Schommelen is een zeer geliefd vermaak en er zijn schommels
waar plaats is voor twaalf en meer personen.
En op het water klinken de liederen. Gedurende
lange tochten in zeil- of roeibooten volgt het eene lied het
andere op. Nergens toch klinkt het gezang schooner dan op
het water. Vooral Zondags als de landbevolking nit de kerk
terugkeert met haar beste, bontkleurige kleeren aan, glijden
er liederen over 't water nit de boot, die haar naar huis
brengt. Dan ligt er een feeststemming in de lucht en zijn
de harten vervuld van dankbaarheid. Meest gewijde liederen
zingt men dan, of mystieke liederen waarvan men zelf den
zin niet heel goed begrijpt. Van mystiek en geheimzinnigheid
hebben de Finnen altijd veel gehouden. Nog steeds zoekt men
te vergeefs naar de beteekenis van den Sanyo, waarvan herhaaldelijk sprake is in de Kalevala. Men weet alleen dat de
Sampo „iets" is dat den eigenaar geluk en voorspoed brengt.
Als Vainam Oin en Ilmari nen vraagt hoe 't in Pohjola
staat, antwoordt Ilmarinen: „Hoe zou 't er anders dan
goed kunnen zijn I' Pohjola is immers in 't bezit van den
Sampo ! De eene dag maalt de Sampo eetbare waren, den
anderen koopwaren en den derden dag al wat men voor
later gebruik noodig heeft. Ik herhaal dat wie den Sampo
heeft, die bezit 't geluk zelf!" en als Vainamöinen dan
voorstelt den Sampo te gaan rooven, zegt I l m a r i n e n:
„Dat is moeilijk genoeg. Die is verborgen in een koperen
rots achter negen sloten. En de wortels zitten diep ; een
in de aarde, een in het strand en de derde in den heuvel
thuis."
Wij hebben nu gezien bij welke gelegenheden het
Finsche yolk zingt en van welken aard de liederen zijn.
De eerste bekende geleerde, die zijn aandacht vestigde
op „de merkwaardige liederen, die van het eene geslacht
op het andere overgingen," was in de zestiende eeuw
de Finsche hervormer Mikael Agricol a. Later klaagt

390

OVER DE KALEVALA.

Jaako Suolamainen, die de eerste psalmen in het
Finsch uitgaf, er over „dat de Heidensche liederen, die
dichters, Welke zeker door den duivel bezeten waren, het
yolk in den mond gegeven hadden", veel gretiger aangehoord en onthouden werden dan de goddelijke psalmen.
Suolamainen had hier natuurlijk 't oog op de vele
tooverzangen en bezweringen.
In de 17e eeuw werd er reeds een poging aangewend om de oude volksliederen te verzamelen, maar de
eerste, ernstige, wetenschappelijke resultaten zijn te danken
aan Henrik Gabriel Porthan in de achttiende eeuw.
Porthan zelf schreef in het Latijn en in het Zweedsch,
hoewel hij het Finsch als zijn „eigenlijke moedertaal", beschouwde. Porthan betreurde het dat de geestelijkheid
zoo streng te werk ging en overal zoo hevig op kwam
tegen al wat bijgeloof en toovenarij heette. „Vanwege de
tooverliederen zou de geestelijkheid liefst het geheele yolkslied den kop indrukken." Porthan behandelt in zijn „De
Poesi Fennica", vooral de tooverzangen en den versbouw
van het Finsche volkslied, die geheel oorspronkelijk was
en het eenvoudige yolk van niemand — zelfs niet van de
klassieken — had afgezien, of nagebootst. Algemeen vermoedde men dat slechts brokstukken van het oude yolkslied nog hier en daar in den volksmond voortleefden.
Niemand moist Welk een rijkdom van zangen er nog voorhanden was op de groote verlaten vlakten en in de diepe
wooden ver, ver weg van de bewoonde streken.
Die zangen zou L8 nnrot vinden en voor den ondergang behoeden.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd
plotseling in Europa de belangstelling opgewekt voor de
volkspoezie. Met ijver begon men op te zoeken en te verzamelen, een ijver die zich als een vuur weldra over geheel
Europa verspreidde. In 1762 gaf Macpherson zijn zoogenaamde Ossiaansche gedichten uit, en weldra volgden er
bundels volksliederen van Percy in Engeland, van A b r ahams o n, N y e r u p en R a h b e k in Denemarken, van
A fz e 1 i u s in Zweden en van Herder in Duitschland. De
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volkssprookjes deden in de eerste helft der negentiende
eeuw hun intrede met de gebroeders Grimm in
Duitschland en met de ijverige verzamelaars Asbjornsen
en M o e in Noorwegen. Wie, die belang stelt in de
Scandinavische letterkunde kent niet die heerlijk boeiende
vertelsels, waar berggeesten en monsters wonderen doen,
waar prinsessen met gouden haren koningszonen trouwen die in de gedaante van een of ander wanstaltig dier
naar haar gunst dongen I' Gretig gelezen en herlezen
worden ze nog steeds in Noorwegen, waar de winters zoo
lang en de winterdagen zoo kort zijn. Bij de vlammende
„pejse" op een „krak" gezeten verdiept jong en oud zich
nog graag in die wereld van mystiek en poezie.
Tot de eerste verzamelaars van de Finsche volksliederen
uit dien tijd (1815) behoort Karel Aksel Gottlund, de
zoo n. van een predikant uit Juva. De volksliederen die hij uitgaf, waren de eerste die op zich zelf een geheel vormden.
Over het woord volksliederen zou ik hier gaarne een
opmerking laten volgen.
Het Finsche „runo" (runoff in ouderen vorm) wordt
nu gebruikt voor alle gedichten, die in hetzelfde metrum
als de Kalevala geschreven zijn, hoewel 't oorspronkelijk
eigenlijk niet anders beteekende dan dichter. 't Komt mij
voor, dat wij beter doen dit woord niet in het Nederlandsch over te nemen, zooals men nu en dan bij ons
evenals in 't Duitsch ziet gebeuren, omdat een verwarring
met 't uit de Scandinavische talen stammende runen (als
in runenschrift enz., waarmee 't niets te maken heeft)
door zulk een gebruik in de hand gewerkt wordt. Daarom
spreek ik hier steeds van „volksliederen."
Na Gottlund gaan Reinhold von Becker, professor in de geschiedenis aan de universiteit te lbo en
Z a k arias Top eliu s, geneesheer in Osterbotten, vader
van den bekenden dichter van denzelfden naam, aan 't
verzamelen. Toevallig maakte Topelius kennis met een
paar eigenaardige Finsche volksliederen en wel door twee
marskramers uit het Russische Karelen (ten Oosten van
de Finsche grenzen.) Van hen hoorde Topelius dat er
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in hun woonplaats nog vele andere liederen bekend waren.
Zelf naar Karelen reizen om de liedjes te hooren kon
Topelius niet, daar hij elf jaar lang aan zijn stoel
gebonden was door een ongeluk, dat hem op weg over
het ijs naar een ver weg wonende zieke overkomen was.
Hij liet daarom de zangers naar zich toe komen, betaalde
hun reis en onthaalde hen zoo gal, dat zij bizonder goed
geluimd werden en er naar hartelust op los zongen. Toen
Topelius in 1831 stierf had hij vijf bundeltjes liederen
uitgegeven. Hij was de eerste die de veronderstelling
opperde dat de liederen niet altijd ontstaan waren in de
streek waar zij voorkwamen, dat zij uit andere streken
overgebracht moesten zijn. Elias Lönnrot zou weldra
bewijzen, dat Top elius goed gezien had.
Elias L8nnrot was de zoon van arme lieden, die
hun schamele hut Paikkari gebouwd hadden in het groote
woud in de nabijheid van de Valkjarvi, de groote binnenzee. Paikkari behoorde tot Sammatti in het moesten van
het district Nyland. De vader verdiende als kleermaker
na-uwelijks het hoog noodige. De kapel van Sammatti
waar Elias gedoopt moest worden lag veraf en de
tocht was lang, koud en moeilijk. Een buurvrouw bood
aan de reis met den zuigeling te ondernemen en de
kleermaker en zijn vrouw namen dit aanbod gretig aan.
Het sneeuwde en stormde. Het goed ingebakerde kind
was onrustig. Het gevolg ,':was dat de vrouw de namen
vergat, die de ouders voor 't kind bestemd hadden. De
predikant doopte het Coen op eigen gezag : Elias.
In zijn jeugd was lezen de grootste liefhebberij van
Elias. Zoodra hij een oogenblik vrij had — de vader
leidde hem in zijn yak op — zat hij in een boek verdiept.
Veel keus had de jongen niet : de bijbel, een psalmboek
en een catechismus waren lang zijn eenige lectuur. Door
toedoen van een ouderen broer werd hij naar Ekenas —
een gehucht tusschen Hang8 en Helsingfors gelegen. —
op school gezonden. Daar had Elias een zwaren strijd
te voeren, een dubbelen strijd : hij moest Zweedsch leeren
en aan eten komen en beide was al even moeilijk. Op
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Kerstdag zong hij met andere jongens aan de huizen
Latijnsche liederen om geld voor zijn onderhoud te verdienen. Doch na verloop van een jaar moest hij weer
naar de kleermakerstafel terugkeeren — zonder geld schoolgaan en leven ging niet. Na verloop van twee jaren
waagde hij een nieuwe poging, ditmaal naar Abo. Drie
jaar ging hij daar school en leefde hij bijna uitsluitend van
water en brood en hield hij verblijf op een allerellendigst
zolderkamertje. De boeken, die hij voor zijn studie noodig
had, leende hij van zijn kameraden, als die 's avonds met
hun werk gereed waren, of aan tafel zaten. En als boodschappenjongen voor de studenten verdiende hij met veel
moeite niet meer dan het hoog noodige.
Wanhopend kwam hij na drie jaar weer in de ouderlijke hut terug. Hij uitte zijn verdriet echter niet. ilij
was gesloten van natuur en streed zijn strijd alleen.
Ondertusschen had hij de belangstelling van een
predikant in de buurt opgewekt, die hem aanraadde langs
de huizen te gaan bedelen. De zeventienjarige jongen
overwon werkelijk zijn groote verlegenheid en volgde
den raad — met neergeslagen oogen. Geen geld haalde
hij echter op bij de landbewoners. Daaraan hadden zij
zelf gewoonlijk gebrek. Maar graan kreeg hij, waarvan hij
brood liet bakken en met de opbrengst daarvan. vertrok
Elias naar de Latijnsche school te Borges. Toen hij daar
eenige weken geweest was, kwam er een aanvraag van een
apotheker uit Tavastehus of er onder de leerlingen niet
een was die als apothekersleerling bij hem in dienst Wilde
komen. Be rector van de Latijnsche school beval den
jongen LOnnrot aan en Elia s, die het geld van het brood
maar al te spoedig zag verminderen, meende dit aanbod
niet te kunnen afslaan. In den weinigen vrijen tijd, dien
hij Coen had, studeerde hij ijverig voort tot een dokter
hem geld leende om zijn studies voort te zetten en hij
zich in 1822 als student aan de Universiteit te ibo kon
laten inschrijven. Om zijn studies te betalen zocht hij een
plaats als gouverneur en kreeg die bij Professor TOrngren.
Zijn verblijf daar werd van het grootste gewicht voor zijn
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verder leven. De vacanties bracht de familie T örngr en
altijd buiten door op Laukko Gaard in het Westen van
Finland, waar o.a. een zeker volksliedje over den strengen
ridder Klaus Kur k, nog steeds onder het yolk voortleefde en Elias bizonder aantrok. De verlegen, armoedige
jongen was ondertusschen veel tot zijn voordeel veranderd.
Het kon niet anders of de omgang met intelligence, ontwikkelde menschen als de familie T6rngren en haar
vrienden, oefende een heilzamen invloed op hem. Toch
vergat hij nooit dat hij hoorde tot den eenvoudigen boerenstand. Het was voor hem een groot genot met de boeren
in de buurt van Laukko te praten en hen te laten vertellen. Hij won ieders vriendschap door zijn goedhartigheid
en hulpvaardigheid. Menigen eenvoudigen landbewoner heeft
hij in de vacanties leeren lezen en schrijven. Zij beloonden
zijn goedheid door liedjes voor hem te zingen en hem verhalen te doen. De streek was aan beide bizonder rijk.
Zijn belangstelling in de volksliedjes groeide steeds
amn en hij was er voortdurend op uit nieuwe te ontdekken.
De vrouw van professor T Zirngr en was even enthousiast
en hielp hem zooveel zij kon. Ondertusschen studeerde
L annrot voor dokter in de medicijnen, maar zijn studie
werd door den brand van de Universiteit van Abo een jaar onderbroken. Dat jaar gebruikte hij om zijn eerste onderzoekingstocht te waken. Hij had wat geld opgespaard en als hij
de reis te voet deed, zouden de kosten zoo groot niet zijn.
In het voorjaar van 1828 vertrok gekleed als Boer met
den knapzak op den rug. Zijn eerste tocht gold Karelen.
Top elius had de bewoners naar zich toe laten komen,
L o nnrot zou hen in hun eigen woonplaats gaan opzoeken.
Men kan hem bijna geheel op zijn reizen volgen door
zijn brieven en aanteekeningen, die door de „Vereeniging
van Finsche letterkunde" zijn uitgegeven.
Hij deed zich voor als een boerenzoon, die op weg is
om verre bloedverwanten te bezoeken. Hij had een fluit
en kantele bij zich, die hij beide bespelen kon, een pijp in
den mond en een stole in de hand. Hij moist wel dat hij
zoo alleen het vertrouwen van den gesloten landbewoner
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winnen kon. En toch was het dikwijls nog moeilijk genoeg
en moest hij vaak van allerlei verzinnen om de tongen
los te krijgen. 14 wendde voor zelf een „Laulaja"
(zanger) te zijn, en zong de liedjes die hij kende. Dik-vv--iils
stond er dan iemand uit 't gezelschap op die „een liedje
kende, dat er veel op leek", of een ander „dat veel beter
was." Zoo kreeg L8nnrot vele varianten van eenzelfde
lied. De meeste moeite had hij om de „toovenaars" aan 't
spreken te krijgen. Die zagen hem met schele oogen aan
en meenden dat hij er op uit was hun de kunst of te kijken.
Weldra ontdekte hij dat brandewijn eigenlijk het eenige
middel was om hen gunstig te stemmen.
Vaak werd hij ook hartelijk en gastvrij ontvangen,
vooral in de Finsche provincie Karelen, waar de bewoners
zelden iets van hem wilden aannemen als zij hem dagenlang gevoed en geherbergd hadden. Hij genoot met voile
teugen van de heerlijke natuur die hij doorreisde, maar
dubbel was zijn vreugde als hij bemerkte dat de bewoners
van de streek zelf ook oog hadden voor 't schoon van hun
land. Eens ontmoette hij in Rantasalmi een vijfjarigen
jongen die hem vroeg : „Is het bij jou thuis even mooi
als hier ?" „Waarom vindt je 't hier zoo mooi ?" vroeg
L 8nnro t. „We hebben hier zulke groote, mooie bosschen,"
antwoordde het kind, „en zulke aardige vogeltjes, die zoo
mooi zingen en zooveel bloemen en boschbessen."
In September kwam L8nnrot weer op Laukko terug.
De Universiteit was nu naar Helsingfors verplaatst en zoodra
L 15n nrot zich daar goed en wel geinstalleerd had, begon
hij te denken over een uitgave van de liederen, die hij op
zijn reis gehoord had. Gedurende de jaren 1829-31 verschenen er vier deeltjes onder den naam van Kantele.
Daarin toonde Lonnrot reeds de methode die hij in zijn
Kalevala volgen zou. Hij gaf namelijk de varianten van
eenzelfde lied niet ieder afzonderlijk, maar smolt die samen
tot een — min of meer — samenhangend lied, zooals ook
Porthan en von Becker gedaan hadden. LOnnrot
deed hier bewust, wat feitelijk alle zangers onbewust gedaan
hebben. Verder geeft hij de liederen niet in het dialect

396

OVER DE KALEVALA.

waarin hij ze gehoord heeft, maar gebruikt hij, tot zekere
hoogte, overal denzelfden taalvorm. Hij doet dit opdat de
liederen voor een ieder toegankelijk zouden zijn en niet
voor taalgeleerden alleen.
In 1831 ondernam Lönnrot een tweede ontdekkingsreis, geldelijk gesteund door de Vereeniging van Finsche
Letterkunde, die in dat jaar gesticht werd. Maar ditmaal
was het geluk hem niet gunstig. Hij kwam in streken waar,
door het mislukken van den oogst, niets dan ziekte en
ellende heerschte en werd plotseling naar Helsingfors teruggeroepen, daar de cholera in Zuid-Finland was uitgebroken.
Daarop hervatte hij zijn studies en promoveerde in 1832
tot doctor in de medicijnen op een dissertatie over „De
Magische Geneeskunst der Finnen".
In den zomer van hetzelfde jaar ondernam hij zijn
derde reis, maar Coen hij hoorde dat er een geneesheer
gevraagd werd in Kajana, een verlaten district heel
hoog in 't Noorden, bood hij zich aan en kreeg hij de
plaats, die weinigen hem benijdden. Voor Lonnrot was
het armoedige stadje waar „de huizen in dreigden to
storten, de struiken in 't wild op de markt groeiden en
het vee vrij op de vuile straten graasde," een soort ideaal.
Het ergste was dat de weinige „beschaafde" families hun
grootste vermaak vonden in kaartspelen en meer drinkers
dan zij verdragen konden. Het begin van zijn werkkring
daar was treurig genoeg. Door den voortdurenden hongersnood in het Noorden van het land was er een typhus-epidemie
uitgebroken. L0nnrot kreeg de handen vol en lag zelf
viejf weken ernstig ziek. Een dame in Helsingfors had reeds
een graflied op hem gemaakt . . . maar zijn sterk gestel
behaalde de overhand. In dien treurigen tijd leerde de
bevolking, die vroeger voornamelijk haar toevlucht gezocht
had in brandewijn en tooverkunsten, de hulp van den
geneesheer waardeeren. De vriendelijke, hulpvaardige dokter
L 0 n n r o t, die den armen nooit om betaling vroeg, werd
spoedig een beroemd man in het hooge, verlaten Noorden.
Af en toe ging hij met zijn slee de wildernis in op zoek
naar liederen. Lang duurden de reizen nooit, maar toch
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lang genoeg om altijd wat op te doen. Hij practiseerde
op zijn tochten niet graag, want meestal was gebrek aan
versterkend voedsel de oorzaak van het kwaad dat de
arme bewoners in de afgelegen wildernissen plaagde en
daaraan kon L önnr o t toch niets doen. Hij had dikwijls
de wonderlijkste ondervindingen en oogstte meestal zeer
weinig dank als hij een enkel maal eens helpen kon. Eens
gaf hij een vrouw, die aan maagkramp leed een kalmeerend
middel, dat echter eerst na eenige uren werken kon.
Ondertusschen kwam er een toovenaar die om nachtverblijf
vroeg. Toen de vrouw door haar kermen zijn slaap verstoorde stoof de toovenaar woedend op haar af, schudde
haar hevig heen en weer en mompelde eenige tooverformules. Toen hij haar eindelijk met rust liet, viel zij in een
diepen slaap en dankte den volgenden morgen met tranen
in de oogen den toovenaar voor zijn hulp. De dokter was
geheel vergeten. In een andere streek genas hij het oog
van een klein meisje en viel de moeder voor hem op de
knieen en noemde hem een God.
In 1835 zond L onnr o t een nieuwen bundel liederen
de wereld in : „Kalevala, of oude Karelsche liederen uit
het verleden van het Finsche yolk," noemde hij dien.
Maar deze zoogenaamde „oude Kalevala" is toch niet de
vorm waarin het Finsche epos buiten Finland bekend is
geworden. In 1840 volgde zijn „Kanteletar," in 1842 een
bundel van ruim 7000 spreekwoorden en in 1843 een
verzameling van ruim 1700 Finsche raadsels ! Wij zien
dat L 8 n n r o t zijn tijd wel besteedde ! In 1849 verscheen
een zeer vermeerderde editie van zijn Kalevala, die bijna
23000 verzen telde, terwijl de eerste uitgave er 12000 had.
De 23000 verzen van deze zoogenaamde „nieuwe" Kalevala
zijn verdeeld in vijftig liederen.
In 1853 werd L Onnro t benoemd tot professor in de
Finsche taal en Letterkunde. In 1862 trok hij zich in de
eenzaamheid van zijn geboorteplaats terug, waar hij volop
gelegenheid en rust had om zich aan zijn lievelingsstudieen
te wij den. Hij stierf in 1884 nadat hij een paar jaar te
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voren een groote verzameling „Finsche Tooverformulieren"
in de wereld had gezonden.
Lönnrot noemde zich zelf een „Laulaja," zooals ik
boven reeds zeide, een volkszanger, hetgeen ook blijkt nit
de volgende woorden, die hij over zichzelf in een letterkundig blad schreef en waarmee hij verdedigen wilde de
vrijheid en onafhankelijkheid volgens welke hij de yolksliederen rangschikte en uitkoos : „Itse loime loitsijaksi,
laikahtime la-ulajaksi". (Ik houd mij zelf voor een even
goed zanger als hen.) Onder die „hen" verstond Lönnrot
de Kalevala-zangers.
In hoever Lönnrot gebruik heeft gemaakt van 't
werk van anderen, staat niet aan mij te beoordeelen.
Evenmin waarom hij de eene variant boven de andere
verkozen heeft. Zeer zeker is 't een zeer interessante studie
na te gaan welke Lönnrot 's bronnen waren en nit welke
hij zijn zangen putter ook de veranderingen te volgen, die
- de liederen ondergingen als de bewoners van de eene
streek ze naar de andere overbrachten.
Hoe Lonnrot te werk is gegaan kan nauwkeurig
nagegaan worden, daar alles wat betrekking heeft op zijn
studie en arbeid volledig bewaard gebleven is en berust
in de bibliotheek van Dorpat en in die van Helsingfors. Dit
is een voordeel voor den modernen navorscher, dat de
Kalevala met weinig andere nationale heldendichten gemeen
heeft.
Er ligt een wags van bizondere nalveteit over de liederen
uit de Kalevala. Wonderlijke overdrijvingen treffen we er in
aan, bijvoorbeeld in de voorbereidselen die voor het bruiloftsfeest gemaakt worden. Er wordt een os geslacht, „die
niet groot en niet klein was, maar juist de gewenschte
grootte had voor een kalf." „De staart reikt tot in
Tavasteland, de kop tot aan de Kemi-rivier." „De zwaluw
heeft een dag noodig om van den eenen hoorn naar den
anderen te vliegen." Om het bier voor het feest te
brouwen wordt er een vuur gestookt „waardoor de bosschen
verdunnen" en de bronnen verdrogen „door al het water
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dat voor 't brouwen noodig is." En door den damp van
het kokend bronwater wordt „geheel Karelen" verduisterd !
De belangstelling in de Finsche volksliederen is gelukkig niet met Lonnrot ten grave gedaald. De stoot,
Bien hij gegeven heeft, had krachtige gevolgen. Julius
Krohn en zijn zoon K a a r 1 e behooren tot de voornaamste
en ijverigste navorschers.
Merkwaardig genoeg koos Long fe ll o w reeds in 1855
de Kalevala tot voorbeeld van „The Song of Hiawatha",
een gedicht over een primitief, nu uitstervend yolk. Hij
volgde geheel hetzelfde metrum. Men vermoedt dat L o n gfellow de Kalevala heeft leeren kennen door de Duitsche
vertaling van Schie fn e r, die in 1852 uitkwam, want
eerst veel later verscheen te New-York een vertaling in 't
Engelsch. Misschien ook heeft Longfellow de Zweedsche
editie van Castren van 1841 gelezen, want de Amerikaansche dichter schijnt op de hoogte te zijn geweest
van de Scan.dinavische talen. Ook is het interessant den
invloed na te gaan dien Lönnrot met zijn werk geoefend heeft op de Finsche literatuur en kunst na 1850.
Wij mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat voor
1850 geen Finsche prozawerken verschenen waren, en dat
het dus ook niet meer dan natuurlijk was dat ook de
dichtkunst na 1850 de meeste beoefenaars vond. Zeer
dikwijls wordt hetzelfde metrum als dat van de Kalevala
gevolgd, al zijn de stenamingen der gedichten ook nog zoo
verschillend van die der Finsche volksliederen. Oksanen
liet veel van zich hooren en wat later L a r i n K y 8 s t i
(GOsta Larson) en Eino Lein o. De twee laatsten schreven
gedichten, welke betrekking hadden op het wel en het wee
van het vaderland. Ik zou graag wat verder ingaan op
Kyösti's „Toovenaar", die zich met geweld een weg baant
op de vreemde hoeve en met zijn booze kunsten schrik en
onheil verspreidt . . . . En m.oeilijk te raden is 't niet wie
er met dien „toovenaar" bedoeld wordt, als we weten dat
Kyösti's bedoeld werk in 1899 verscheen . . . Maar er is
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nog meer te vertellen v6or ik in bizonderheden mag treden
over een enkel gedicht.
Met Eino L e i n o herleven de volksliederen weer.
Zijn „Tuonela's Zwaan" is een lyrisch-dramatisch gedicht,
waarin wij Lemminkainen terugvinden in den maneschijn aan den oever van den geweldigen stroom van de
onderwereld, waar waternymfen haar lokkende zangen
zingen.
Alexis Kivi heeft een drama geschreven „Kullervo"
dat geheel op de Kalevala gebouwd is.
Johan Henrik Er k k o gaf in 1893 een dramatisch
gedicht uit in vijf tooneelen met „Aino", ook welbekend
nit de Kalevala, als hoofdpersoon. In 1895 verscheen er
van hem een drama ook „Kullervo" genaamd, terwijl hij
in een dramatisch gedicht van 1902 de bruiloft te Pohjola
behandelt. Maar Erkko heeft de helden en personen
nit de Kalevala in een geheel anderen vorm gegoten, „hij
gebruikt de motieven alleen om te verkondigen wat hij
zelf op 't hart heeft".
Ju hani Aho stelt in zijn lijvigen, hoogst belangrijken en zeer knap geschreven roman Panu het Christendom van de 17e eeuw tegenover het oude Finsche
heidendom. Panu zelf is een heiden, een toovenaar, die
allerlei „zwarte" kunsten uitoefent met Lompsalo, den
Lap. J o r m a veracht P a nu. Jorma gelooft niet in
toovenarij, maar vindt al zijn Neil in de oude liederen
over V a in o' s -wijsheid. Jorma is het ideaal van een
Finschen heiden. De Luthersche predikant is een voorbeeld
van geloofsijver en Karin een van zijn trouwste, meest
genegen volgelingen. In 1903 verscheen een gedramatiseerde uitgave van P a n u, waarin veel wat in den roman
boeit wordt weggelaten.
En waar bemerken wij den invloed van de Kalevala op
de Finsche schilder- en beeldhouwkunst ? Die is gemakkelijk
na te gaan. In de eerste plaats te Helsingfors het groote
doek van E k m a n, voorstellende : „V a i n 8, die de natuur
door zijn zang in verrukking brengt." Na E k m a n is er een
ander opgestaan, die algemeen erkend wordt als de kunste-
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naar, welke het diepst doordrongen is van het geheim dier
oude helden nit de Kalevala : Axel Galle n. Hij zelf heeft
zich aldus uitgesproken : „De vertellingen nit de Kalevala
roepen in mij het warmste gevoel voor eigen bodem wakker.
Het is alsof ik zelf dien tijd heb meegeleefd. Als ik gebruik
maak van de onderwerpen uit dat heldendicht, doe ik het
niet om de Kalevala te illustreeren, maar omdat die beelden
in mij n fantasie levee en in mij den onweerstaanbaren lust
gewekt hebben die ook aan anderen te doen zien."
Op de Parijsche tentoonstelling van 1900 heeft men
in het buitenland kennis kunnen maken met Gallen 's
opvatting van enkele motieven nit de Kalevala. Zijn groot
fresco in de concertzaal van het „Studentenhuis" te Helsingfors stelt Kullervo voor die ten strijde trekt. Kracht
en moed spreken uit de reuzengestalten, waaraan Gallen
met de groote fantasie hem eigen, uitdrukking gegeven
heeft. En welk een wanhopende smart spreekt er uit het
opgeheven gelaat van Lemminkainen 's moeder als zij
het lij k van haar zoos gevonden heeft. Dat Eva Moltesen
een reproductie hiervan tot versiering van den band van
haar boek koos, is een gelukkige gedachte geweest.
Van de beeldhouwers noem ik alleen : Sjöstrand
en zijn „Kullervo die zijn zwaard toespreekt", benevens
zijn friezen in de vestibule van het Universiteitsgebouw te
Helsingfors, waar Vain8 met zijn gedichten „al wat leeft
naar zich toetrekt".
Eindigen wil ik met Wik strO m, omdat die, onder meer,
een standbeeld vervaardigd heeft van den grooten meesterzanger zelf. Het monument verheft zich op de markt — Kyrktorget te Helsingfors. LOnnrot luistert verrukt naar
het lied van Vain 8, terwijl het Finsche yolk in de gedaante
van een jong-e vrouw ootmoedig aan de voeten ligt van
den grooten L aul a j a. Den 28sten Februari van dit jaar
was het vijf-en-zeventig jaar geleden dat de Kalevala in
druk verscheen. Die dag werd feestelijk herdacht. L 8 n nr o is standbeeld was prachtig versierd, er werden liederen
gezongen en redevoeringen gehouden, o. a. door professor
Kaarle Krohn.
O. E. X 6
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Zoo is de hulde die het moderne Finland zijn yolksdichter brengt. Het werkt als een weemoedsstemming, als
een stille aanbidding — het is alsof het den voorbijganger
toeroept :
„Ye who love a nation's legends,
Love the ballads of a people,
That like voices from afar off
Call to us to pause and listen,
Speak in tones so plain and childlike
Scarcely can the ear distinguish
Whether they are sung or spoken;
Listen to this „Finnish" legend,
To this song of „Kalevala".

LACORDAIRE
DOOR

Prof. Dr. E. F. IC R UM'.

Het levee van L a c or d a i r e beschrijven is zich
stellen tegenover alle kwesties van onzen tijd.
ERNEST NAVILLE.

I.
Aan den morgen van den voor Frankrijk zoo gedenkwaardigen 29sten 'Tull 1830 verliet een jonge priester, na
zijn ordesgewaad te hebben afgelegd, het College Henry IV
te Parijs. Hij ging in de richting van de kerk la Madeleine,
doch niet om te zien of dat gebouw, waarvan L o d e w ij k
X V den eersten steen (1764) had gelegd, na voor een paar
jaren in handen van zijn. vierden bouwmeester (H e r v 6)
te zijn gekomen, eindelijk zijne voltooiing naderde. Zijn
d.oel was een ander. Hij wilde eens op de hoogte komen
van de vorderingen eener revolutie, welker begin hij een
paar dagen te voren had hooren aankondigen door enkele
kanonschoten. Vanwege het gedrang was hij er wel Been
getuige van, hoe door de stoutmoedigheid van een straatjongen en de onhandigheid van kolonel de Sales het
Louvre bijna zonder slag of scoot het yolk in handen viel,
maar de rookzuilen, welke deze laatste schuilplaats van het
koningschap aan zijne oogen onttrokken, vergewisten hem,
dat pier het begin van het einde der worsteling was aange-
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broken. Na in de Tuilerieen de bloedende lijken van enkele
trouwe Zwitsers te hebben zien liggen, betrad hij des namiddags weder zijn stille cel en was getuige geweest van
iets groots : den val van eene dynastie en de opkomst van
eene andere ; een yolk, zegevierend op de puinhoopen eener
Lien eeuwen oude monarchie ; de vrijheid, overwinnend en
zich verzekerd houdende van eene heerschappij zonder einde ;
eene natie, geschokt tot in hare fondamenten, maar tech
vol vertrouwen op de toekomst ; het vuur der veldslagen,
verspreid tusschen de monumenten door den vrede opgericht.
Toen de priester dertig jaar later de indrukken van
dezen dag zijnen secretaris in de pen gaf, voegde hij er aan.
toe : „Ik ging slapen zonder er aan te twijfelen dat onder
het bestuur der Voorzienigheid mijn eigen lot eene volmaakte verandering stond te ondergaan."
Jean Baptiste Henry Lacordaire bedroog zich
niet. Geboren 12 Mei 1802 was hij 28 jaar oud en had, na
zijne rechtsstudien voltooid te hebben, zich in November
'22 voor het Hof te Parijs als advocaat doen beeedigen.
Hij trok weldra zoo zeer de aandacht dat, zoo het advocatenleven in Frankrijks hoofdstad naar het woord van
een gewezen Groningsch hoogleeraar, B. J. G r a t a m a, ook
in drie perioden, die van hongerlijden, geld verdienen en
rijkworden in te deelen waren geweest, hij het zeker wel
tot de derde maar dan in minder dan 2 x 10 jaren zou
gebracht hebben. De secretaris van het Hof van Cassatie
toch droeg hem weldra op, de ontwerpen van zijn requisitoir
voor te bereiden, de president er van riep na een pleidooi
van den jongen advocaat profetisch uit : „M. Heeren, het
is niet 13 atr e u 1) het is Bossue t", terwijl de beroemde
B e r r y e r hem eens zeide : „Ik vrees uwe rijke en zwervende verbeelding, de weelderigheid van uwe taal ; in de
onafhankelijkheid en den hartstochtelijken strijd voor de
balie zult gij uwe groote natuurlijke voorrechten in gevaar
brengen".
1) Patreu een beroemd advocaat, in 1681 overleden. Hij was 40 jaar
lid der Academie en voerde daar het „discours de remerciments" in.

LACORDAIRE.

405

Been wonder, dat bij zulke aanmoediging het „ideal
de la gloire humaine" met alle inspanning werd nagejaagd.
En toch — hoewel Mad. de Stael Parijs eens de stad
genoemd heeft, waar men het geluk ontberen kon, L a c ordair e gevoelde er zich trots zijn opgang niet gelukkig.
Ofschoon hij er wel enkele vrienden had, toch kwam de
stad hem voor „une solitude vaste et profonde" te zijn,
waarin niemand zich om hem bekommerde. De gewone
uitspanningen verveelden hem, tot zelfs de comedie toe ;
tot de vrouwen gevoelde hij zich z(5•5 weinig getrokken,
dat hij bekende : „je ne les aimerai jamais par leur cote
reel" ; gedurende de lange avonden, die hij eenzaam op zijn
bescheiden kamer in de rue Thabor doorbracht, gevoelde
hij zich verlaten te midden van 800.000 menschen en had,
wat een zijner vrienden „boutades de melancholies" placht
te noemen. Zoo kwam het er toe, dat hij in 't begin van
1826 bij een collega binnenkwam, en deze, met den uitroep
verraste : „mon parti est pris — j'entre au seminaire", een
besluit 'twelk enkelen bekommerd vragen deed, of hier
„Pimagination n'avait pas derange la raison" ? Aangezien de
Kerk in die dagen al heel weinig aantrekkelijks had en er,
al werd ook gezegd dat hij in '24 gebroken zou zijn door
„une violente douleur" op geen uiterlijk gebeuren te
wijzen valt, om zulk een besluit te verklaren — worden
we hier aangewezen op een ontwikkelingsproces, waarvan
de gang al even moeilijk is na te speuren als die van een
mijnschacht in de diepte, of, om boven den grond te blijven,
als die van een zonnestraal door het loover. Een ding staat
wel vast ; deze bekeering is niet, zooals de graaf de Mo nt alemb er t, de eerste levensbeschrijver van L a c or dair e
geliefde te beweren : „un coup subit et secret de la grace"
geweest. Immers de bekeerling zelf heeft later in zijn
', Testament" verklaard : „'t is mij onmogelijk te zeggen, op
welken dag of op Welk uur mijn sedert Lien jaar verloren
geloof zich weer in mijn hart openbaarde als een flambouw,
die niet was gedoofd". In dit laatste ligt wel de verklaring.
Als tweede zoon eener doctorsweduwe, die behalve
voor hem nog voor drie andere eigen zonen te zorgen

406

LACORDAIRE.

had, was hij naar ouderlijke zede godsdienstig opgevoed.
Een diepen indruk had op den tienjarigen knaap de eerste
biecht „cette premiere entrevue entre mon Arne et le representant de Dieu" gemaakt. Evenzoo zijn eerste communie
,/la derniere joie religieuse, le dernier coup de soleil de
l'ime de ma mere sur la mienne", zooals hij haar later
weemoedig noemde. Immers zoowel op het Lyceum te
Dyon, waar hij zijn voorbereidende studien volbracht, als
op de rechtsgeleerde school, welke hij daar sedert Nov.
'19 bezocht, ging het leven buiten alien godsdienst om, en,
was zijn leven ook rein gebleven, het dreef of op den
algemeenen stroom van onverschilligheid, Welker bedding
Coen zoo noodlottig breed was. Gelukkig hadden de leden
eener christelijke studentenvereeniging hem aldoor vriendelijk bejegend en de gedachtenwisseling met eenen, die zoo
ver van hen afstond, niet vermeden. In hun kring had
hij eerbied gekregen voor de moraal van het Evangelie en
waren hem de oogen opengegaan voor den zegen van den
godsdienst, althans op maatschappelijk gebied. Zijne bedenkingen tegen den roomschen godsdienst waren dan ook
allengs minder geworden en na in Nov. '23 eens eene
plechtige mis te hebben bijgewoond kon hij aan een vriend
schrijven : „j'ai l'ime extrAmement religieuse et l'esprit
tres incredule et comme it est de la nature de l'ame de
soumettre l'esprit, it est probable, qu'un jour je serai chretien". Die dag naderde snel, want van tijd tot tijd werd
hij in eene of andere kerk ontdekt in diepe overpeinzing
achter een pilaar verzonken. Toch wachtte den vrienden
nog eene verrassing, want het lag in Lacordaire 's
karakter, niets ten halve te doen maar zich gansch en al
over te geven aan een gevoel 't Welk hem overmeesterde.
Nu hij meende de waarheid opnieuw veroverd te hebben,
wenschte hij haar ook te verbreiden. Op die wereld, waarin
hij zoo lang troosteloos had rondgedoold, kon hij nu niet
langer neerzien als op een tooneel waarop aan allerlei ambities de teugel wordt gevierd, als een zee, waarop allerlei
illusies schipbreuk leden ; zij was voor hem een Bethesda
vol kranken, die behoefte hadden aan hulp, aan het Evan-
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gelie. Als natuurlijk gevolg van eigen behoud maakte
zich de begeerte naar het priesterschap van hem meester.
Christen en priester zijn lag bij hem op eene lijn, een lijn
die eindelijk tot het monnik zijn zou worden doorgetrokken.
Na met eenige moeite de toestemming zijner moeder
verkregen te hebben, die niet zonder alien grond voor dezen
harer zonen de lauweren van een d 'A guesseau droomde,
zag de aartsbisschop van Parijs, Mgr. de Quéle n, in een
der laatste dagen van '24, den jongen advocaat bij zich
binnentreden. Behalve een aanmoedigend woord ontving hij
er de belofte van eene halve beurs bij de orde der Sulpiciens en op zijn 24sten verjaardag deed hij zijn intrede in het
bij Parijs gelegen seminarie te Issy. Was de ontvangst daar
ook vrij koel, 'tzij omdat men de echtheid zijner roeping op
de proef wilde stellen, 'tzij omdat het gezelschap, waarin hij
aankwam, de abten G e r b et en de Saline s, als aanhangers van den befaamden de la Mennais bekend, hem niet
tot aanbeveling strekte, de nieuwe seminarist gevoelde zich
in de toen nog niet ultramontaansche inrichting gelukkig.
De prachtige natuur, te midden waarvan het huis gelegen
was, en de vredige stilte, die daar binnen heerschte, oefenden
op hem een heilzamen invloed. Zijn oude opgewektheid
keerde terug en toen hij na eene maand verblijf de tonsuur
ontving, schreef hij vol blij den moed : „En voila pour
j amais !"
Deze zou echter zeer op de proef gesteld worden. Bij
de Sulpiciens toch heerschte een „esprit de seminaire",
waarvan de man, die zoo pas uit de wereld kwam, weinig
begreep. Hij was levendig van aard en in de uren van
ontspanning wist hij door het frissche zijner levensopvatting,
het dichterlijke van zijn geest, de scherpte van zijn opmerkingsgave en soms zelfs door het stoute van zijn durven
een leven in gang te brengen, waaraan men te Issy niet
gewoon was. Ook de studiegang beantwoordde niet aan zijn
wenschen, want er werd daar niets beoogd dan eenvoudige
priesters te vormen en zoo min aan wetenschappelijke
onderlegging als aan ontwikkeling van uiterlijke gaven liet
men zich gelegen liggen. 't Kwam dus nog al eens voor,
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dat vragen, aan welker bestaan daar niet eens gedacht
werd, den een of ander zijner leermeesters in verlegenheid
brachten en al werd hem ook vermocht, zijne weetgierigheid
te betoomen tot aan het eind der lessen, liefde tot discussie
verleidde hem somwijlen, nu en dan plotseling de stem te
verheffen en op zulk een wijze zijne gedachten te formuleeren, dat het wel eens den schijn kreeg, dat de leerling
de drenkende, de docent de drinkende was uit de bron
der wijsheid. Ook scheen men er zich wel eens ongerust
over te maken, of hij bij het putten nit die bron niet wat
veel vertrouwen stelde op de rede. Toen Benan op zijn
23ste jaar, mede onder die Sulpiciens verkeerende, tot het
besef kwam, dat bij hem de rede over het geloof ging
triumfeeren, verliet hij die congregatie, maar Lacordaire
dacht daarover niet, ja nam er zelfs genoegen mede, dat
men hem in 't begin van '26 naar het huis te Parijs verplaatste, waar de abt Garnie r, het hoofd der vereeniging,
hem „A, fond" in de theologie zou doen studeeren en
tevens eenigen arbeid zou doen verrichten. Het kind eener
eeuw, die onafhankelijkheid het hoogste goed achtte, onderwierp zich, zweeg, als hem niets gevraagd werd, en legde
zelfs onder de vele vrienden, die hij ook hier vond, zijn disputeerzucht aan banden. Toch gevoelde hij niet te passen in
het kader eener orde, die hoeveel goeds zij ook bezat, al
te voorzichtig was geworden. Den indruk, te Issy gemaakt,
vermocht hij ook hier niet nit te wisschen ; zijn liberale ideeen
begreep men niet en nam er aanstoot aan, ja scheen zelfs
de motieven te wantrouwen, die dit kind der eeuw van de
balie naar het altaar dreven. Toen dan ook het Trinitatisfeest van '26 verliep zonder dat men van bevordering repte,
achtte hij zich door zijn superieuren verworpen en ging
er over denken, het voorbeeld te volgen van nog een ander
cl4serteur uit het parijsche parket, van pater Ravigna n,
die in '22, na een half jaar verblijf bij de Sulpiciens, was
overgegaan tot de Jezuieten.
De Jezuieten . . . zeker hij deelde met de meesten zijner
tijdgenoottha den afkeer van de zonen van Loyola, maar
zij hadden Loch iets, waardoor zij zich boven de geestelijken
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dier dagen. onderscheidden. Deze, nu ja, zij deden het gewone werk, zochten hunne parochianen voor afdwalen op
't gebied van leer of leven te behoeden en wisten voor
hen, die 't met hen eens waren, zeer te klagen over het
vernal in de kerk, doch overigens trokken zij zich terug
binnen de muren van hun heiligdom, maar aan kribben
leggen in den steeds wassenden stroom, die zij n fundamenten
bedreigde — dachten zij niet. Voor aansporing daartoe
van boven behoefden zij niet te vreezen, want de meeste
bisschoppen onder keizerrijk of restauratie nog benoemd,
waren oude lieden, wier idealen, zoo zij er mike nog op
nahielden, meer in 't verleden dan in de toekomst lager.
Om van Frayssinou s, die tijdens Napoleon eene weldra onderdrukte opwekking te voorschijn riep, nu maar
te zwijgen., konden bisschoppen als de Quéle n, Gallar d,
Forbi n, Janson en enkele anderen nog wel genoemd
worden om hun ijver op 't gebied der inwendige zending,
maar even als van ouds werd dit alles in dienst gesteld
van de politiek. Uit dit laatste oogpunt waren die Jezuieten
wel niet beter, maar zij hadden initiatief, deden tenminste
iets in een tijd, waarin de helden des ongeloofs — toute
une procession de morts — nit hunne graven opstonden 1)
om krijg te voeren tegen de kerk. Uit vrees voor het
spooksel, dat men „ancien regime" noemde, vonden zij
bij val bij de groote meerderheid van hen, die door ambt
of ontwikkeling invloed hadden op de publieke opinie. De
Jezuieten nu richtten scholen op, waar door de beste docenten
van polytechnische inrichtingen deugdelijk middelbaar onderwijs werd gegeven , zij wisten daarvoor kweekelingen op to
diepen, die verrassende vorderingen maakten en hope boden,
dat men allengs het hoofd zou kunnen bieden aan tegenstanders op de scholen der Academie, op de bureaux van
dagbladen, in de werken ook van wetenschappelijken aard.
Dat was het wat vele seminaristen tot hen trok en wat
ook Lac ordair e bij hen zou hebben doen zoeken wat
1) Van Voltaire en R o u s s e a u, onder 't keizerrijk geen enkele
maal herdrukt, verschenen van 1817-24 niet minder dan 12 en 13 nieuwe
uitgaven.
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de Sulpiciens hem niet schenen te kunnen of te willen
()seven.
In
Nauwelijks had Mgr. de Quélen van het plan vernomen,
of hij zorgde er voor, dat de slagboom werd opgeheven.
Weldra werd hij onder-diaken en 22 Mei 1827 viel hem
de priesterwijding ten deel, voor welke hij 3i jaar seminarist had moeten zijn.
Wat nu ? Hadde hij eer en aanzien begeerd, de weg
naar een paleis zou hem spoedig gebaand zijn langs
administratieven weg, maar dit begeerde hij niet, want hij
was priester en had bevel ontvangen : predik het woord.
Geen anderen weg scheen hem echter daartoe gebaand te
kunnen worden dan hem in een afgelegen klooster te
Parijs tot het onderwijzen van kinderen te roepen en,
einde van '28, dien arbeid uit te breiden door hem tot
aalmoezenier aan te stellen in een der Koninklijke colleges,
waar jongelieden voor allerlei studie werden voorbereid.
Met moed werd ook deze arbeid aanvaard, maar tot zijne
teleurstelling ontdekte hij, op deze weinig vat te kunnen
krijgen, want zoozeer waren zij buiten alle christelijke beademing gehouden, dat zij, na ingeboet te hebben wat ze
nog van huis hadden meegebracht, zelfs de vatbaarheid
voor het bovennatuurlijke schenen verloren te hebben.
Die universiteit, zoo liet hij zich in arren moede uit „est
bien la fille des rois la plus insupportable que je connais."
Maar ook dat koningschap zelve stond hem tegen. Hij
was wel royalist geworden maar was een constitutioneel
monarchist en van de droomen der geestelijkheid, die vooral
na de troonsbestijging van den bigotten K are l X ('24)
op herstel der oude privilegien hoopte, wilde hij nets
weten. Hij was een godsdienstig man geworden door het
inzicht, dat een maatschappij zonder godsdienst niet bestaan
kon ; zonder christendom was godsdienst onmogelijk en
christendom was zonder de kerk ondenkbaar. Op de verhouding van de maatschappij tot den godsdienst, m. a. w.
op die van kerk en staat kwam alles aan. De eerste over
de tweede laten heerschen, als in de middeneeuwen, kon
niet; omgekeerd kon 't evenmin, getuige de ellende, waar-
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in de kerk thans verzonken was. Bleef dus slechts over :
kerk en staat moesten vreedzaam, maar van elkaar onafhankelijk hun weg vervolgen. Zulks scheen in Frankrijk
niet te kunnen, want eene scherpe wet op de zondagsrust
en eene dito op de heiligschennis joeg den liberalen zoo
den schrik op 't dat verschillende seminarian aan den
invloed der geestelijken werden onttrokken, het staatkundig gallicanisme sterk op het schild werd geheven, en
nog andere maatregelen om de kerk er onder te houden
werden beraamd, zoodat de Jezuieten het geraden achtten,
in Spa* en Zwitserland een goed ,lieenkomen te zoeken.
Vrijheid scheen dus voor de kerk in Frankrijk niet te
kriken, maar wat zij pier niet erlangen kon, bezat zij tech
elders wel. Reeds als advocaat had Chateaubriand's
reis naar Amerika indruk op hem gemaakt. Daar was de
verhouding van den staat tot de kerk juist andersom als in
Frankrijk. Daar moist men niet van belemmerende concordaten, daar bloeide de kerk ook zonder deze en terwijl er
in 't begin der eeuw 44n bisdom was met 25 duizend leden
vond men een kwart eeuw later er 43 met 4112 millioen
geloovigen, die in 3000 heiligdommen hun eeredienst nitoefenden, gelijk zij dit verstonden, terwijl de geestelijken
er een stand uitmaakten, mannelijk werkzaam, en zich
aanpassend aan de eeuw der vrijheid. Daar moest hij,
naar eigen verklaring „kant en unison avec un siecle dont
it a tout aim4," wel peen. Hij nam dus het aanbod aan van
den bisschop van N. York, die reeds sedert '26 het oog op
hem had ; hij zou diens groot-vicaris worden en overste
van het seminarie, 't welk de leiding van de jonge geestelijken en diens bisdom in handen had. Met enkele vrienden
zou hij in de lente van 1831 vertrekken. In den zomer
van '30 vertrok hij naar Bourgogne om van familie en
vrienden afscheid te nemen, dock onderweg ontving hij
een brief van Gerbe t, die hem naar eigen verklaring in
een staat van „enivrement" maar ook tot de overtuiging
bracht, dat zijn toekomst niet in Amerika maar in Frankrijk lag.
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II.
Op het landhuis la Chesnaie (bij Dinant) leefde sedert
'28 een kluizenaar, die behalve op een dozijn jongelieden,
Welke hem omgaven, een wij dvertakten invloed oefende
op het meerendeel der jonge geestelijkheid en die door
La c ordaire genoemd werd „le seul grand homme de
l'Eglise de France". Hoewel wij ons wachten zullen, dit
oordeel te onderschrijven, toch valt niet te ontkennen, dat
Felicite Robbert de la Mennais een man van groote
beteekenis was. In 1806 priester geworden, was hij een
jaar later in een „Essay sur l'indifference en matiere de
Religion", als kampioen voor de kerk opgetreden met een
dialectiek zoo scherp en eene welsprekendheid zoo groot
als sedert de dagen van Bossuet niet gezien was. Volgens hem was de geestelijke macht absoluut, moest de
politiek door haar beheerscht worden, en naar het ideaal
der middeneeuwen, zou de wet tot eenheid dwingen. Ziende,
dat zulks in Frankrijk niet geschieden kon, en zelfs het
ministerie Villele (Dec. '21—Jan. '28) voor den tegenstand bukken moest, zocht hij daarna het geloof te steunen
door eene alliantie tusschen de moderne vrijheid en het
pausdom, 't Welk daartoe allerlei hervormingen moest invoeren, zoodat dank zij een conservatief liberalisme, Christendom en humaniteit een zouden worden. Hij schiep daartoe
eene nieuwe philosophie, waarin hij de controverses ontdeed van het keurslijf der oude methode en den nadru.k
legde op het „consentement du genre humain". Ofschoon
het nog al ingewikkeld systeem van de la Mennais der
2 de periode door velen maar kwalijk begrepen werd, toch
ontstak hij- hoop in 't hart der jongere geestelijkheid, die
hem voor haar athleet en wreker hield, zoodat zelfs beweerd werd, dat van de 10, 9 met hem meegingen. Ook
Lacordaire kon voor dezen man niet onverschillig blijven
en had hij hem ook een paar malen gezien zonder van
hem een indruk ontvangen te hebben, eer hij naar Amerika
ging, Wilde hij hem toch eens ontmoeten en kondigde in
de lente van '30 een bezoek aan. Het absolute van den
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meester stond hem ook nu tegen, diens orthodoxie leek
hem t-w-ijfelachtig, diens philosophie niet geheel helder,
maar Loch gaf hij zich, zij 't ook zonder enthousiasme en
zonder zijn reisplan op te geven.
Daar brak de Revolutie nit. De missiekruisen, nog wel
met leliekransen in kwistigen overvloed op pleinen en
kruiswegen opgericht, werden omver gehaald, het aartsbisschoppelijk paleis werd tot een /mine gemaakt, tal van
kerken moesten gesloten worden, geesteliijken. durfden in
hun ordesgewaad zich niet op straat wagen, ja zelfs op het
platteland werden de dienaren der kerk op allerlei wijze
geplaagd. Uit dit alles zag Lac ordair e, dat de klove
tusschen den godsdienst en de maatschappij ook in Frankrijk
diep genoeg was, om hem de vraag te stellen : moogt gij
wel heengaan ? In deze stemming ontving hij te Dyon een
brief van den abt Gerbe t, een der intiemen, die hij te La
Chenaie ontmoet had, hem meldend, dat de meester, zijn
isolement opheffend, te Parijs ging wonen om daar, anarchisme en jacobinisme bestrijdend, de regeering te steunen
en te gaan arbeiden aan het in 't leven roepen van eene
betere verhouding tusschen staat en kerk. Namens den
meester riep hij ook zijn bijstand in en Lacordair e,
gevoelende hoe hij op deze wijze zoowel zijn patriotisme
als zijn geweten kon bevredigen, zoowel zijn vaderland als
zijne kerk kon dienen, aarzelde niet lang. Ofschoon hij
later dezen stap „fausse et pen explicable" heeft genoemd,
hij gaf zich en keerde vol geestdrift naar Parijs terug.
Een der eerste zorgen was een orgaan te scheppen,
waardoor men op het yolk werden kon. Het plan daartoe,
door een onbekenden jongen geestverwant aan de hand
gedaan, sloeg in en door Gerbet werd er krachtig voor
gewerkt. Het blad zou l' Avenir heeten en onder de zinspreuk
„Dieu et la Liberte" verschijnen. Of La c ordaire niet
gevoeld heeft, dat voor eene kerk, welke haar ideaal in 't
verleden zoekt, zulk een titel minder gepast was, durven
we niet zeggen maar wel, dat, Coen het 16 Oct. '30 verschenen
was, hij er zoo krachtig de schouders onder zette, dat 7
van de eerste 16 nummers hoofdzakelijk door hem geschreven
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waren. Het blad wekte opzien, want er werd o. m. in geeischt :
onafhankelijkheid der kerk van de staatsmacht, vrijheid
voor de pers en voor de congregation, oorlog aan elk
privilegie vooral aan het monopolie der Universiteit in
zake ondervvijs, opheffing van het concordaat en dus ook
van het budget van eeredienst, en, om nog iets te noemen,
gelijkstelling van burger met priester, zoodat diens huwelijk
erkend maar ook de kazerne voor hem ontsloten zou worden.
Dat de oude geestelijken zich ontrustten, de regeeringspersonen zich ergerden, en het groote publiek verbaasd
was, dat Domes priesters zoo spreken dorsten, verstaat zich,
maar het blad had al aanstonds het voordeel, dat honderden jonge priesters bijvielen, en vooral, dat de begaafde
Charles de Montalemb er t, die toen in Ierland reisde,
om zich op de hoogte te stellen van de zegepraal, welke
'o Connell daar door het vrije woord en de vrije pers
behaald had, reeds in November naar Parijs terugkeerde,
en zich zoo nauw aan de redactie van het blad verbond,
dat hij weldr'a met L ac or d air e de Avenir maakte. Wat
stoutheid van taal betreft spande deze laatste echter de
kroon. Een conflict met de regeering bleef dan ook niet
nit en toen L o uis Philipp e , voor het eerst gebruik
makend van het recht, 't welk het concordaat hem toekende,
een 3 tal bisschoppen benoemde, kwam hij zoo tegen die
benoeming op, dat de regeering aanstoot nam, en hij
tegelijk met de la Mennais, die de „verdrukking der
Katholieken" nog al breed had uitgemeten, voor de rechtbank geroepen werd wegens opwekking tot haat jegens
de regeering en ongehoorzaamheid aan de wet. Laco rdair e, nog niet van de rechtbank los, besloot zich zelf
te verdedigen. Hij deed zulks door er op te wijzen, dat
men hem lichamelijk wel vrij liet, maar dat men zijn gedachten boeide, en hem, die den last had ontvangen te
onderwijzen, daarin verhinderde. Het hem ten laste gelegde
ontkende hij en vroeg dus vrijspraak om te kunnen blijven
arbeiden aan de verbintenis van geloof en vrijheid, als
onderpand van vrede en verzoening.
Te middernacht van oudejaar 1830 werd hij zoowel
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de la Mennai s, onder het gejuich eener tallooze menigte
belangstellenden vrijgesproken en dat deed den thermometer
der katholieken zóó rijzen, dat men besloot eene „Agence
generale pour la defense de la liberte religieuse" op te
richten en wel, om den strijd aan te binden voor : vrijheid
van onderwijs. Het was een oude kwestie, want Napoleon,
terecht begrijpend, dat deze gewichtige zaak niet aan particulier initiatief kon worden overgelaten, had in 1808 een
lichaam in 't leven geroepen, dat hij de Academic noemde,
en waardoor het van de volksschool of tot de universiteit
gelijkelijk geregeld werd zonder naar de rechten der ouders
of der godsdienstige overtuiging te vragen. Tijdens de
Restauratie was er wel eenige vrijheid gekomen en in de
grondwet van 1830 stond zelfs geschreven, dat zoo spoedig
mogelijk in de „vrijheid van onderwijs" zou voorzien
worden, maar men had er zich niet mee gehaast. Er werd
dus een petionnement op touw gezet, dat weldra 15
duizend onderteekenaren had, een cijfer dat bijzonder groot
kon genoemd worden in een tijd, Coen de roomsche bevolking nog niet gewoon was zich met de publieke zaak te
bemoeien. Toch ging men in de Kamer over tot de orde
van den dag en zelfs werd te Lyon eene school gesloten,
waarin kinderen, die in verschillende gemeenten bij het
altaar dienst deden, onderwijs ontvingen. De Avenir begreep nu, dat de universiteit, die kinderen aanrandde, met
manner. te doen moest krijgen. Men besloot nu te Parijs
eene christelijke school te openen, gaf er de politie kennis
van en 9 11Eei 1831 richtte Lacorda ir e in een lokaal in
de Rue des Beaux Arts No. ibis het woord tot een talrijk
publiek, waaronder verschillende leden der Parijsche balie,
over de beteekenis van 't geen hier plaats had.
Deze was : bezit te nemen van de eerste vrijheid der
wereld, van haar, die de moeder is van alle vrijheden,
zonder Welke er geen huiselijke, geen gewetensvrijheid,
ja geen vrijheid van gedachten bestond, terwijl vroeg of
laat zou komen : dienstbaarheid van alle menschen aan de
gedachten van een mensch. Daags na de opening verscheen
een commissaris van politie en ofschoon de onderwijzers
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beweerden, dat de school open moest blijven tot de rechtbank uitspraak had gedaan, men moest voor het geweld
bukken. Toch won men dit, dat de zaak van het vrije
onderwijs nu voor de groote rechtbank van het publiek
kwam, dat er te weer belang in ging stellen, toen zij zelfs
voor de kamer der pairs zou komen. Joist op den dag,
dat de vicomte de Montalember t, een der oprichters,
voor de gewone rechtbank gedaagd werd, overleed zijn
vader, waardoor hij Pair van Frankrijk werd, en zijn recht
kon laten gelden, door de hoogste rechtbanll des rijks
geoordeeld te worden. Den 29sten September 1831 zou de
zaak dienen en toen de drie beschuldigden naar naam en
kwaliteit gevraagd werden, antwoordde de eerste : Charles
de Montalember t, schoolmeester, Pair van Frankrijk.
Bij zijn verdedigingsrede, nu en dan door bewijzen van
sympathie afgebroken, staan wij niet stil, evenmin bij die
van de Con z, die door Louis Philippe „le roi provisoire" te noemen een storm verwekte, die hem tot
afbreken noodzaakte ; maar de rede van Lacordaire is
beroemd gebleven. De man, die, toen hij in Febr. '23 zijn
eerste pleidooi voor een rechtbank gevoerd had, aan een
vriend kon schrijven : „na deze proef ben ik er zeker van,
dat zelfs de romeinsche senaat niet in staat zou zijn, mij
vrees in te boezemen" stond hier voor de 45 aanzienlijkste
mannen des rijks, volkomen meester van zich zelf. „Edele
pairs," zoo ving hij aan, „ik zie rond en verwonder mij.
Ik ben verbaasd, mij op de bank der beschuldigden te zien
terwiji Mhr. de Procureur Generaal in de bank van het
openbaar ministerie gezeten is. Ik verwonder mij, dat Mhr.
de Procureur Generaal zich onderstaan heeft mij te beschuldigen, hij, die aan hetzelfde misdrijf schuldig staat
als ik en het bedreven heeft in dezen kring, waarin hij
eenigen tijd geleden mij heeft beschuldigd. Waarvan klaagt
hij mij aan ? Gebruik gemaakt te hebben van een recht
in de Charte geschreven en nog niet door de wet geregeld.
En hij vroeg U onlangs het hoofd van vier ministers uit
kracht van een recht in de Charte geschreven, maar ook
nog niet door een wet geregeld. Heeft hij zulks kunnen doen,
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ik heb het ook kunnen doers, met dit onderscheid, dat hij
bloed vroeg en dat ik aan kinderen uit het yolk onderwijs wilde geven om niet". We kunnen deze rede niet
in haar geheel geven, maar de pleiter wees er op, dat, al
hadden zij eene wet overtreden, juist dat een bewijs zou
zijn voor hun onschuld, „want, edele pairs, er zijn heilige
overtredingen en de schennis van eenige wet kan somwijlen
de vervulling zijn van een hoogere wet." Hij beriep zich
hier op Socrates. Wel schuldig was hij volgens de wetten
van zijn land, maar bij dat al heeft het nageslacht den
schuldige en zijn beul vrijgesproken, den schuldige, omdat
hij de wet zijns yolks overtreden had om te gehoorzamen
aan grooter wetten, den beul, omdat hij den gifbeker al
weenende overreikte.
Ofschoon de rechters onder den indruk waren van het
warm pleidooi, vrijspreken kon men moeilijk en het minimum der boete, 100 francs, werd den aangeklaagden opgelegd.
Moest nu de zaak van onderwijs, ofschoon volgens
een der rechters, P e r s i 1, op een stervende wetgeving
berustend, voorloopig ook blijven rusten, de partij zat daarom
niet stil. Er werden lezingen gehouden, o' Connell 's
werk in Ierland populair gemaakt, het opgestane Polen
met wat geld gesteund en vooral getracht, aan de „Associatie" van Belgie en Nederland een eind te waken o. a.
door overdrukken uit de Avenir met kwistigen overvloed in
Leuven te verspreiden. Dat het blad revolutionair genoeg
was moge blijken uit een apostrophe van De Montale mbert (12 Dec. '30) aan de „koningen van Europa, koningen
zonder geloof, zonder liefde, die God vergeten hebt", terwijl
het nummer van 9 Juni '31 te lezen gaf: „de Koningen gaan
hun verderf tegemoet. Geesels van den godsdienst geworden
zijnde, 't zij door schisma en ketterij, 't zij door een haat
jegens de Catholieke constitutie, die hun slechts den schijn
en den naam van Christenen gelaten heeft, verlaat hen
God, en 't is voldoende, een blik op Europa's tronen te
vestigen om te zien, dat wat daar gezeten is nauwelijks
een spooksel van 't voorledene is, een soort van machtelooze
schaduw zonder gedachte en zonder leven."
0. E. X 6
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Dat dergelijke diatribes, die maar al te zeer een familietrek vertoonden met die der Jacobijnen nit het Revolutietijdperk, aan de Avenir geen goed deden, laat zich denken,
en al moest dat alles ook uitloopen op de „Universeele
theocratie", waarvan de pans het geestelijk hoofd zou wezen,
en welker theorie de la Mennais ontwikkeld had (nummers van 26 en 30 Juni '31), deze toekomstmuziek klonk
velen te vaag en boezemde vrees in. Een godsdienst, die zich
gelijkelijk door en met de maatschappij moest ontwikkelen,
een progressief katholicisme, arm in arm gaande met het
liberalisme, was te hoog. Zoowel de absolutisten onder de
democraten als de getrouwe koningsgezinden, zoowel de
hooge geestelijken als de rustige pastoors verklaarden zich
daar tegen en Rome, afwachtende als altijd, zweeg. Het
blad telde, 't was een ti.jd dat men nog niet veel couranten
las, 7000 abonnes, van Welke de helft geestelijken. Dit
cijfer slonk allengs tot de helft en waar advertenties, processen en reizen het oprichtingskapitaal van 80 duizend fr.
hetzelfde lot hadden doen ondergaan, was men in 't najaar gedwongen, de uitgaaf te staken. Door een vehement
artikel in het nummer van 15 Nov. '31, het laatste, werd
dit bekend gemaakt en onder zijn naam voegde de la
Mennais er ten afscheid aan toe, dat men zich eene poos
onttrok, niet omdat men vermoeid, veel minder ontmoedigd
was, maar dewijl men, als eertijds de kinderen Israels „den
Heer ging raadplegen in Silo", m.a.w. het oordeel van den
pans zou inwinnen.
Dwazer stap dan die „coup de th4atre" was, dewijl
Rome's zwijgen in hun voordeel was, wel niet denkbaar
en Lacordair e, die hem, na een slapeloozen nacht, aan
de la Mennais voorstelde, beweerde dan ook later, dat
deze, die Loch een kwart eeuw ouder was, hem had moeten
ontraden. Hij kon best weten dat, al had Chatea ubria n d op poetische en de Bonald op wijsgeerige manier
het aanzien der kerk in Frankrijk zeer doen rijzen, d e
Maistre te ver gegaan was door het gezag der kerk
ook op tijdelijk gebied te willen doordrijven. Men was
voor dat ultramontanisme bang geworden en Rome achtte
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het -vv-ijs maar in het Concordaat, gelijk het in '17 eenigszins
herzien was, te berusten ; vooral na de Juli-revolutie was het
„pas trop de zele" daar wachtwoord. Een blad als de
Avenir kon bij die voorzichtige curie geen genade vinden;
wat zij elders aanblies moest in Frankrijk verloochend
worden en zij zou zich niet lagen verleiden, eene besliste
meening te uiten over zaken, die op politiek gebied lagen.
Met echt Keltische koppigheid wilde de meester echter
-doorzetten, keurde het plan goed en op den voorlaatsten
dag van '31 kwam het drietal te Rome aan. De ontvangst
viel al dadelijk zeer tegen en de la Mennais vroeger z66
in de gunst, dat zijn portret het kabinet des pausen moest
versieren, kreeg zelfs geen audientie. De heeren moesten
een memorie indienen. Deze, door L a c or d a i r e gesteld,
heeft Greg oriu s X VI vermoedelijk wel gelezen, want
na twee maanden vernamen zij door een kardinaal, dat Zijne
Heiligheid, hulde doende aan hun goeden wil, Loch met weerzin bespeurd had, wat gevaarlijke zaken zij te berde hadden.
gebracht. Hunne denkbeelden zouden onderzocht worden,
doch aangezien dit tijd eischte, kregen zij den raad maar
naar hun land terug te keeren, waar zij ter bestemder tijd
wel zouden vernemen, hoe men over hen dacht. lilt Rome
vertrekken zonder den pans te hebben gezien behoefden
zij echter niet, want zonder van hunne zaak te mogen
reppen konden zij 13 Maart diens aangezicht zien.
D e la Mennais gevoelde zich diep gekrenkt, doch
L a c o r d a i r e vond, nu de waarheid en de dwaliug hem
gelijkelijk dreigde te ontsnappen, op de graven van P e trus
-en Paulu s, naar hij zeide, wat hij behoefde, om zich te
onderwerpen. Best verklaarbaar. Hem waren, ver van het
slagveld, waar alle bezieling, opwinding,ja beweging ontbrak,
toevend in de stad der wijzen en der oude lieden, die zich
voor niets meer warm maakten, de oogen opengegaan. Van
den grooten aanvoerder nam men geen notitie, diens systeem,
waarvan hij meende, dat het de wereld moest redden, zou
men ... onderzoeken, den Loon, dien hij meende tegen de
machthebbers te moeten aanslaan, behoefde men te Rome
van hem niet te leeren, de kerk bezat immers den H. Geest,
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waardoor zij zelve zeer wel wist, hoe de volken geleid
moesten worden. Dat rustig zelfvertrouwen, dit slapen van
Christus' Stedehouder op zijne door woeste baren geslingerde
boot, was voor Lacordaire.... eene openbaring. Het,
geloof van den priester en het besef van plicht kregen de
overhand boven de verleidingen van het talent, de inblazingen van den hoogmoed en de bekoring van den strijder.
Hij besloot, daags na de audientie, naar Parijs terug te
keeren en er de uitspraak van het hoogste gezag of te
wachten. Na het woord is zwijgen de tweede macht in de
wereld, meende hij, en een deel waarheid erkennende,
zoowel in de stellingen van de Avenir als in de gestrengheid van den H. Stoel, gebruikte hij het beeld van het
graan. Al meent men ook, dat het goed is, het moet in 't
kiemen worden tegengehouden en een ganschen winter
onder de aarde slapen.
Niet aldus de la Mennai s. Eerst wilde hij nog de,
beslissing afwachten, maar, wat duurde het lang. „Chaque
flot a sa voix dans cette vaste mer," riep hij ongeduldig
nit, „mais le souverain de Pocean se tait seul dans sa grotte,"
en bittere woorden uitend tegen dat Rome, waar men niets
vond dan „wormen en beenderen" liet hij verluiden, de
uitgaaf van de Avenir te willen hervatten. Voor deze bedreiging van een man, die ook in Belgie en Polen grooten
invloed had, kon Rome niet onverschillig blijven en de
pas gekozen Gregorius XV I, die, naar 't gebruik meebracht, nog geen schrijven tot de bisschoppen gericht had„
deed zulks nu nog 15 Augustus '32 en benutte deze gelegenheid om zijn oordeel over de dingen in Frankrijk ken-,
baar te makers en de spinnewebben van het liberalisme
te verscheuren. Vermoedelijk de diensten in aanmerking
nemend, voorheen door den aanvoerder bewezen, werd noch
diens naam, noch zijn blad genoemd, maar de leeringen
over de verhouding tusschen kerk en staat werden onomwonden veroordeeld. Te Miinchen, waar de drie redacteurs
toevallig elkaar ontmoetten, namen zij kennis van de hen.
veroordeelende Encycliek „Mirari Vos", waarin zij de pers-
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vrij heid op de kaak gesteld zagen als „nunquam satis
execranda et detestabilis libertas".
Aan L a c or daire kostte het vrij wat moeite, zijn
meester, die niet gaarne openlijk met hem scheen te willen
breken, er toe over te halen, de beweging te staken, maar
toen dit 11 Sept. '32 in een fransch blad werd aangekondigd, vonden enkelen dit niet voldoende omdat het te veel
deed denken aan „le silence respectueux" der Jansenisten.
Daar ook de Paus de verwachting uitdrukte, dat er nog
andere verklaringen volgen zouden en de la Mennais
daar geen plan op had, gaf hij 5 Nov. '33 aan Z. H. kennis
dat, hoe onderdanig ook in zaken van leer en tucht, hij
in tijdelijke zaken zijn eigen meening dacht te behouden.1)
Dewijl de storm in het hart van den meester zich niet
gelegd had, vonden de H.H. Gerbet en L a c ordair e
het niet geraden, hem alleen naar la Chesnaie te laten gaan
en einde Sept. vergezelden zij hem derwaarts en genoten
er zij ne gastvrijheid. Voor Lacordaire kon dit niet lang
duren, want de gastheer gaf telkens lucht aan zijn of keen
van het koningschap en 't verlangen naar een republiek,
ja, toen 11 Dec. gedurende den raaaltijd sprake kwam over
de dapperheid, door den hertog van Nemours, bij 't beleg
van Antwerpen betoond, liet de gastheer zich zoo uit, dat
La c o r d a i r e meende niet te mogen zwijgen en er eene
hoogst onaangename woordenwisseling ontstond. Het verwondere ons niet, als we rekening houden met het oordeel
door G-u i z o t 2) over de la Mennais uitgesproken, en
waaraan S t. B e u v e 3) zijn zegel heeft gehecht, dat deze
verheven geest een man was in Wiens ziel „l'orgueil bless4
a mort semblait seul regner". In den namiddag van 11
Dec. verliet L a c ordaire la Chesnaie een schrijven achterlatend, waarin hij verklaarde niet langer eene levensgemeenschap te kunnen voortzetten „die geheel in mijn voordeel
en geheel te uwen laste is". Beide mannen hebben elkaar
niet weer gezien, maar toen de la Mennais in '34 den
1) Affaires de Rome. Bruxelles 36 p. 157, 159.
2) MOmoires pour servir

a l'histoire de mon temps. Leipzig '65 III p. 82.

3) Nouveaux Lundis I p. 40.
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machthebbers dezer eeuw zijne „Paroles d'un croyant"
het aangezicht slingerde, schreef Lacordaire daartegen
niet alleen een dagbladartikel, maar een jaar later zijne
„Considerations sur le systeme philosophique de la Me nn a i s". Merkten sommigen deze aan als een aanval op zijn_
vroegeren meester, hij zelf wilde ze niet als zoodanig beschouwd hebben, geen refutatie maar eene plichtsbetrachting was het. „Ik heb gezegd wat eene ervaring van tien
jaar mij geleerd heeft over de school, welke hij wilde
stichten, en hadde ik ook niets anders in mij n leven verricht,
ik zoude tevreden sterven."
Zoo eindigde de samenwerking van het drietal mannen,
die voor de fransche kerk van groote beteekenis zijn geweest.
Hoe machteloos was die, door de Juli-revolutie van den
staat gescheiden, kerk omstreeks '30. Het ontbrak haren
vrienden aan allen moed om voor haar rechten op te komen
of haar eere hoog te houden. Daar verhief de Avenir hare
stem, en de jonge geestelijken kwamen glom op de been,
de Katholieke pers greep zich aan en de vrijheid van
onderwijs werd althans voorbereid. Wat Rome betreft, het
heeft, doordien de redacteurs van dat blad den titel er
van vergaten en in het heden wilden hebben wat eerst
de toekomst brengen kon, weinig nadeel van hen ondervonden. De la Mennais onderwierp zich niet, sloeg „la
route des abimes" in en stelde daardoor zich zelf buiten.
gevecht. Montalembert en Lae ordair e hielden zich
onder den pans, doch bleven desniettemin vrienden van
het liberalisme doende aldoor het hunne om de burgerlijke
maatschappij met de kerk, deze met de eischen der wetensehap te verzoenen. Wil men hen deswege tot de voorloopers
der „Modernisten" gaan rekenen 1) er is weinig bezwaar tegen,
wits maar niet wordt voorbijgezien, dat zij in hun neokatholicisme niet verder gingen dan mannen als Chatea ubriand en Lamartine b.v. die ook de overwinningen
van den modernen geest niet blindelings tegenstonden,
maar Wier ideaal bij dat al Loch bleef. „une societe pro1) De gewezen R. Kath. Priester Jos. v. Veen doet zulks in zijne
brochure „Het Modernisme en de R. K. Kerk", '08 p. 18.
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gressive, sous un dogme immuable", wij zouden er thans
bijvoegen : „et sous un pape infaillible".

Op zekeren regenachtigen avond van '58 zat te Batavia
een advocaat op zijn kamer en was met zijn avond verlegen. Daar viel zijn oog op den catalogus van eene dien
avond te houden boekenveiling, waar hij heenging, een pak
boeken kocht, dat juist onder den hamer was, dit meenam
en het te huis ging onderzoeken. Hij vond er in : Conferences de Notre Dame de Paris par le R. P. Henri Lacordaire, des Fr e res Precheurs. Paris 1853. Ofschoon den auteur
slechts bij name kennend, begon hij, zij 't ook met onverschilligheid te lezen en werd alras zoo geboeid, dat hij niet
rustte voor hij de beide boekdeelen had doorgelezen en tot
de overtuiging was gekomen : „alleen de (R.) Katholieke
kerk heeft de volheid van het christelijk geloof."
Zonder Mr. H. A. des Amorie van der Hoeven
doze overtuiging te benij den of te gaan onderzoeken, of
zij op soliede basis rustte, volgen wij Lac ordaire na
zijne vlucht nit La Chesnaie. Midden in den winter, in
zomertoilet, met vijf francs op zak te Parijs aangekomen,
richtte hij al spoedig zijne schreden naar het pensionaat
der Dames du sacra coeur, waar sedert de verwoesting
van zijn paleis, de aartsbisschop zijn verblijf Meld. Deze
ontving hem als een berouwhebbend kind en bezorgde
hem het aalmoezenierschap in 't zelfde klooster, waarin hij
in '27 vertoefd had, zoodat hij althans een onderkomen en
brood had. In wereldlijk gewaad bezocht hij de hospitalen
vol choleralijders en legde met ijver zich toe op het bestudeeren der werken van Plato en Augustinus en
vooral van T h. A q u i n a s. Aan alle droomen van roem
en eer zich spenend sloeg hij het redacteurschap van het
pas opgerichte blad de Univers, en zelfs een leerstoel aan
de Leuvensche Universiteit af, en sleet er drie gelukkige
jaren, gelukkig in zoover iemand dat wezen kan, die voor
veel zich ongeschikt achtend, Loch de verplichting in zich
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gevoelde „lets van zich zelf te maken". Dit ging zoo gemakkelijk niet, want hij was, zij 't dan ook zijdelings, getroffen door den bliksem van het Vaticaan en de orthodoxen
vertrouwden hem dus niet. De hooggevoelende middelmatigheid hem zijn talent benijdend, bespaarde hem thans
geen hatelijkheden, die zij voorheen, Coen hij een blad te
zijner beschikking had, maar geraden vonden voor zich te
houden. Vooral de prelaten van den ouden stempel waren
tegen hem ingenomen en hij mocht ze dermate als zijn
tegenstanders aanmerken, dat er nog wel een jaar of tien
mochten verloopen eer hij voor den dag zou durven komen
met een werk over „de kerk en de wereld in de 19 de eeuw"
waarvoor hij bouwstoffen verzamelde.
Teneinde zijn weg te vinden preekte hij in 't voorjaar
van '33 eens in de parochie van St. Roch, doch met zoo
luttel bevredigend gevolg, dat het eenparig verdict zelfs
van de vrienden luidde : „een man van talent doch die
nimmer een prediker worden zal." L a c ordaire legde
er zich maar ten deele bij neer. Zeker, een prediker in
den gewonen zin, voor een schare van geloovigen zou hij
nimmer worden, maar hij gevoelde eene roeping in zich
voor jongelieden, die nog voor het christendom gewonnen
moesten worden. Wie hem met dezulken in aanraking zou
brengen wist hij niet, maar, zoo schreef hij in Juni '33,
„een mensch krijgt altijd zijn tijd, wits hij weet te wachten
en niets doet buiten de Voorzienigheid." Hij werd in dit
geloof niet teleurgesteld, want reeds hadden Ozanam e.
a. van den aartsbisschop toestemming erlangd tot het doen
houden van lezingen om het rationalisme te bestrijden, dat
van de Sorbonne uitgaande vooral in J o -a ffr o i een verdediger vond. Ook tegenover het St. Simonisme, dat bij
zijn pogen om een socialen godsdienst te stichten de
Roomsche kerk als niets beteekenend ter zij de schoof,
wenschte een achttal studenten het bewijs te doen leveren,
dat die kerk op dat gebied toch nog meetelde. In '33
richtten zij dus de Vereeniging van den H. Vincentius da
Paulo op en zochten een spreker. De abt Bouque t,
directeur van het College Stanislaus, vestigde de aandacht
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op La cordaire en nadat deze de noodiging om daar
voor de jongelieden, die er hun opleiding ontvingen, te
spreken zonder bedenking had aangenomen, trad hij er 19
Jan. '34 op. De kleine kapel liep alras zoo vol met een
publiek, waaronder zich hoorders als Chateau brian d,
Lamartine, Berryer, Odillon Barrot, Victor
Hugo en andere sommiteiten vinden lieten, dat zij moest
uitgebouwd worden. Nu had echter de aartsbisschop in
hoogst eigen persoon den Eden Febr. in Notre Dame een
40-daagsche statie geopend, welke door mannen van eenigen
naam onder welke ook Dupanloup werd voortgezet en
het kon wel niet uitblijven, dat er vergelijkingen werden
gemaakt. Deze vielen beslist ten voordeele van Lacordaire
uit. In de kathedraal Loch hield men preeken, behoorlijk
op schrift gebracht en van buiten geleerd, maar in de
kapel werd geimproviseerd met een geestdrift en gloed,
waaronder zelfs ouden van dagen niet koud konden blijven.
In de kathedraal handelde men over hoofdwaarheden van
den godsdienst, waarbij men zich op deugdelijke gronden
had neer te leggen, in de kapel werd ook gehandeld over
onderwerpen als God, de schepping, de verlossing, enz.,
maar het geschiedde op eene ongewone en ook wat de
taal betreft zoo ingrijpende wijze, dat ze in een nieuw licht
kwamen te staan. In de kathedraal onderstelde men een
gehoor, aan alien twijfel gespeend, en het woord was er
ernstig, gelijk men van ouds in het Godshuis gewoon was,
doch in de kapel richtte men het woord tot schapen, min
of meer van de kudde afgedwaald, ja zelfs er met minachting
naar heenziende, doch, onder vermijding van de hevig- ja
platheden, waarmee missie-predikers nog wel op bekeering
plachten aan te dringen, werd op bezwaren ingegaan,
werden bedenkingen ondermijnd en vooral gewezen op den
zegen van den godsdienst zoo voor het persoonlijk als voor
het maatschappelijk leven in al zijn lagen en verdiepingen.
Het laat zich denken, dat er waren, die zich ergerden,
omdat zij de taal te modern, de beelden te gewaagd, de
orthodoxie te licht achtten, en die wat hun mishaagde
z66 op den voorgrond plaatsten dat zij voor het goede
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't welk er tegenover stond, geen oor hadden. Jalouzie en
partijgeest deden het overige ; men ging klagen bij den
aartsbisschop en bij het Vaticaan over sprekers Lamennaisisme, ja zelfs bij de politie, als zou hij een republikein
zijn. De heer Q 1161 e n hield hem nog wel de hand boven
het hoofd, maar ofschoon hij geen bevel gaf, deed hij hem
toch gevoelen hoe het wenschelijk zou wezen de conferenties wegens de opspraak welke zij veroorzaakten maar te
staken. De prediker, die bepaald hopen mocht, weder een
volgend jaar den arbeid te kunnen hervatten, wilde een
bewijs geven van gehoorzaamheid, nam 13 April '34 afscheid
van zijn gehoor voorgevende dat hij rust behoefde en
versterking van geestelijke kracht door meditatie. Toen
hij echter in 't najaar, gevolg gevende aan den drang
zijner vrienden, verzocht weder te mogen openen, stelde
de aartsbisschop enkele voorwaarden, o. a. dat de voordrachten geschreven en aan zijn oordeel zouden onderworpen worden. Lacorda ire gevoelende, dat hij alle
oratorische kracht zou inboeten, indien hij zich aan een
manuscript moest binden, maakte bedenkingen en hoewel
de abt A ffr e als bemiddelaar optrad en L a cordaire er
zelfs in toestemde, dat deze desnoods de schetsen zijner
toespraken zou nazien, de aartsbisschop gaf weinig toe,
ja speelde wellicht wat met hem, zoodat, nog v66r het
jaar '34 ten einde was, de onderhandelingen werden afgebroken. De toekomst van Lacordaire ping nu weder
aan een zijden draad. Hadde toch de aartsbisschop in zijne
weigering volhard, wie weet, of de leerlingen niet den
meester gevolgd waren, want hij gevoelde thans zeer hoe
moeilijk onderwerping 14-alien kon, terw$jl het niet te ontkennen viel dat hij, wat zijn persoon betreft, nog op den
index stond.
Gelukkig kwam het zoover niet. Of de aartsbisschop
de den 29 Mei verschenen „Considerations" gelezen had
en deze hem wat gerust gesteld hadden, of de ontevredenheid onder de vooruitstrevende geestelijken, van welke
de abt Liautar d, pastoor te Fontainebleau, zich in eene
circulaire tot tolk had gemaakt, hem ietwat ontrustte,
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of hij niet onverschillig meende te mogen blijven voor de
goede verstandhouding met invloedrijke dames als Madamc
S wetchine en de gravin de la Tour du Pin, die
zeer met den gevierden conferencier ingenomen bleken, en
eindelijk, of hij, gelijk zelfs A ffr e vermoedt, niet tot
toegeven aangespoord werd door personen uit zij ne omgeving, die heimelijk hoopten dat Lacordaire schipbreuk
lijden zou, valt moeilijk uit te maken, maar zeker is het
dat deze, naar hij meende, op providentieele wijze er toe
geleid, den aartsbisschop nog een bezoek te brengen, door
dezen verrast werd met de vraag : „ik ben voornemens, u
den predikstoel van Notre-Dame toe te vertrouwen, neemt
gij hem aan ?"
„De tijd van voorbereiding is zoo kort, de kans van
een echec voor een gehoor van 4000 menschen is zoo groot,"
luidde het bescheid — maar toch 24 uren bedenktijd werd
hem toegestaan. Na ernstige overdenkingen, waarbij Mad.
Swetchine hem een hart onder den riem stale, nam hij
aan, dock de vraag : waarover zal ik spreken, als over
zeven weken de vastenprediking begint, kostte hem niet
veel hoofdbrekens. Hoofdzaak bij de Roomsch Katholieken
is toch — de kerk. Had niet reeds de kerkvader E p ifanius beweerd : „zij is het begin van de dingen", was
zij niet de sociale uitdrukking van het katholicisme, was zij
niet de kroon zelfs van het Christendom, Welke men moest
zien even als aan de boorden van den Nij1 van verre het
eenzame en verlichte hoofd der Pyramiden in het oog viel ?
ITitgaande van de grondstelling : l'homme est un etre
enseign4" kon hij de noodzakelijkheid eener kerk bewijzen
en tevens opkomen tegen de rationalisten, die stoutweg
heweerden, dat de mensch, afgezien van alle onderricht,
zich tot de waarheid kon verheffen. En wat zeker ook
gewicht in de schaal legde, sedert tien jaar had hij reeds
materiaal voor dit onderwerp verzameld en dit kon hij nu
gebruiken niet om als de waarheid des Evangelies voor
zijn hoorders te betoogen maar om er de harten op voor
te bereiden en een apologie te leveren voor die zoo vaak
belasterde kerk.
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Op den bestemden dag werd de kerk van Notre-Dame
reeds wren te voren bezet door een publiek van allerlei
stand en ieeftijd maar waarvan de jongelieden de meerderheid uitmaakten, en then de 33 jarige prediker voor dat,
bij gees menschen-geheugen gezien publiek optrad, was
hij wel bleek en trilde zijn stem, maar weldra werd deze
fielder, buigzaam en sympathiek, terwiji zijn gelaat, zijn.
blik en zijn geste in overeenstemming kwamen met hetgeen
zijn ziel vervulde. Na een Monseigneur voor den aartsbisschop, „qui tient pour moi la place de Dieu", en een „Messieurs" voor de hoorders begon hij met een : „Het Christendom is zoo oud als de wereld", want het bestaat eigenlijk
in de kennis van God als schepper, wetgever en redder,
en in een leven met die kennis overeenkomend. Dat Christendom kon er echter voor de komst van J e z u s 0 hristus
niet bovenop komen, doch wel daarna. Wat deed Jezus
dan ? Hij behaalde een overwinning op den Calvarienberg,
maar moest nog jets doen om die overwinning te bestendigen. Dit deed hij door het stichten van de kerk. Dat
was hoofdzaak, want die kerk moest dagelijks het offer van
Christus vernieuwen, het woord van J e z u s bewaren en
verspreiden, Zijne genade uitdeelen. Hij zou daarom handelen
over : de kerk die de pilaar en vastigheid der waarheid
was, (I Tim. 3 : 15) en zou nu reeds aanvangen met dat
onderwerp, door te spreken over : de noodzakelijkheid eener
kerk, bestemd om het menschelijk geslacht te onderwijzen,
want een onweersprekelijk feit was het : „Phomme est un
Atre enseigne". Mj onderstelde dan ook, wanneer hij de
oogen om zich keen sloeg en menschen ontdekte van alle
leeftijden, haren die vergrijsd waren in de nachtwaken der
wetenschap, gelaatstrekken, die vermoeid waren van strijd,
die opgewekt waren door de zachte emotien van letterkundige studie, jonge lieden eindelijk, die nauwelijks de
derde bloem des levees plukten, dat deze alien hem toeriepen : wij zijn hier gekomen om onderwezen te worden !
Aan dat verzoek heeft hij voldaan door in een zevental
improvisaties over de kerk te spreken en dat te doen op
eene wgze, die zich niet slechts in de klimmende belang-
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stelling van het groote publiek verheugen mocht, maar
waarover ook de heer de Quélen zoo tevreden bleek, dat
hij na een der samenkomsten eens den spreker naar Mad.
Sw et chine verzellende tot Naar zeide : „pier breng ik
u onzen reus", en niets hooren wilde van enkele tegen
hem ingebrachte bedenkingen. Toen 26 April '35 de laatste
toespraak over de „Bedwingende macht der kerk" gegeven
was, knielde ten slotte de gansche vergadering om den
zegen van den aartsbisschop te ontvangen, dien deze echter
niet uitdeelde zonder van zijn zetel opgerezen, den prediker
dank betuigd te hebben, aan. wien God geschonken had :
„vroom.heid en welsprekendheid en bovendien de deugd,
die priesters maakt, gehoorzaamheid". Dien eigen dag werd
hij bij vleiend schrijven benoemd tot eere-kanunnik van
het kapittel van Notre-Dame.
Na zich op raad van zijn geneesheer door een badkuur te Dieppe versterkt te hebben werd 24 Febr. '36 de
vasten-prediking in Notre-Dame, hervat en zij, die gehoopt
hadden, dat het enthusiasme van het vorig jaar slechts een
oplaaiend stroovuur zou geweest zijn, werden deerlijk teleurgesteld. Allen waren weer op hun plants, alsof er sedert
de sluicing van de eerste statie geen Lien maanden maar
slechts zooveel dagen verloopen. waren. Telkens zag men
met sympathiek ongeduld het optreden tegen van den man,
van wien de Mont a l e m b e r t ons het volgend beeld ontworpen heeft : „zijn ranke gestalte, zijn fijne en regelmatige
trekken, zijn gebeeldhouwd voorhoofd, de souvereine houding
van zijn hoofd, zijn zwart en tintelend oog, iets fiers en
elegants en te gelijk iets zedigs in geheel zijn persoon, dat
alles was slechts het omhulsel van eene ziel, gereed om
over te vloeien niet slechts in den vrijen strijd van het
openbare woord maar ook in de ontboezemingen van het
intieme leven. Het vuur van zijn blik schoot beurtelings
schatten van toorn en van teederheid uit ; het zocht niet
slechts vijanden om te bestrijden en neer te werpen maar
ook harten om te verleiden en te veroveren. Zijne stem,
reeds zoo nerveus en trillend, nam dikwijls een accent
-van oneindige zachtheid aan. Geboren om te strijden en
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te overwinnen droeg hij reeds het zegel van het dubbele
Koningschap , dat der ziel en van het talent. Hij kwam
mij voor, bekoorlijk en verschrikkelijk, als de type van het
enthusiasme van het goede, van de deugd, gewapend voor
de waarheid. Ik zag in hem een uitverkorene, voorbestemd
voor alles, wat de jeugd aanbidt en het meest begeert :
„genie en roem."" Geen wonder, dat hij geacht, werd in het
bezit te zijn van hetgeen Jules Lemaitre eens genoemd
heeft, „la grace a quoi rien ne resiste".
Zesmaal handelde hij over de Leer der Kerb en Coen
16 April gesloten werd met de verklaring, dat hij dezen
kansel nu in handen liet van zijn bisschop en van zijn
gehoor om zich eenigen tijd terug te trekken, rees de
bisschop weder van zijn ze gel en sprak de hoop uit, dat de
man, dien hij „un prophete nouveau" noemde, weldra uit
Rome zou terugkeeren om weder snaren aan te roeren, die
nooit zouden ophouden te trillen in het menschenhart.
Wat bewoog L a c o r d a i r e tot het verlaten van Parijs ?
Was het, zooals hij 17 jaar later te dier zelfde plaatse
meedeelde, gemis aan zelfvertrouwen, of hinderde het hem,
dat de kritiek zich steeds boosaardiger hooren deed? Zijne
sermons, zoo heette het, waren goede artikelen voor een
op te richten Avenir, ze degradeerden het woord, richtten
anarchie aan in het denken en men zocht zulks te bewijzen
door een bloemlezing te geven van de gewaagde uitdrukkingen en denkbeelden, die uiteraard in improvisation wel
niet geheel ontbreken konden. Ware de peer d e Q 1.141 e n
nu maar een man geweest, op wien hij rekenen kon, maar als
legitimist van den echten stempel was hij zijn tegenstander
en het good zijner orthodoxie schatte hij niet op 24 karaten.
Zeker hij bedankte hem met mooie woorden, maar had
hem door geen vast ambt, dat ook bezoldigd werd, aan
Parijs verbonden en, zoo hij hem al verdedigde, het geschiedde
zoo flan*, dat de vijanden er niet door ontmoedigd werden.
Hij achtte het dus gewenscht, te weer, daar ook het overlijden van zijne moeder hem niet langer aan Frankrijk bond,
naar Rome te gaan, zich daar op studie toe te leggen en
na enkele jaren en als de vijandschap zich -wat gelegd
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zou hebben, met weer recht van spreken terug te keeren.
Hij kwam 31 Mei '37 te Rome, werd door Gregorius
XVI trots alle verdachtmaking goed ontvangen, en door
den heer Roothaa n, generaal der Jezuieten, zoo welwillend,
dat hij zich zelfs nit die orde een biechtvader koos, iets
wat hem, gelijk hij zelf bekende, nog kort geleden „vue
Petat de mon intelligence" onmogelijk zou geweest zijn.
Rome ! „Nergens was zooveel zekerheid en vrijheid, daar
maakte niet ieder van zijn denkbeeld een dogma, van zijne
partij een kerk. De hartstochten, die er uit de verte binnen
zouden willen sluipen, vervloeien er als schuim op en over de
zee." Hij dacht er dus te blijven en, dewijl pater Ravignan
zoo waardig zijne plaats als vasten-prediker te Parijs vervulde, liet hij er zelfs zijn meubelen verkoopen. En toch...
zijn 'even aan de studeerkamer te wijden gaf hem geen
vrede, eon kapelaanschap aan de fransche ambassade had,
al betrok hij ook een woning in haar huis, bezwaar in,
want het italiaansch niet genoeg machtig zijnde, zou hij
zich een gehoor moeten scheppen uit vreemdelingen. Zijn
werk, zijn onderwijs en den vorm, waarin hij het meedeelde,
was thans vooral voor Frankrijk zoo noodig, en dit bestond
toch niet alleen nit Parijs. Toen hij dan ook een medeseminarist ontmoette, destijds groot-vicaris te Metz, en deze
hem voorsloeg, na den advent van '37 daar conferences te
geven en hij — de kerkvoogden schenen er wat geld voor
over te hebben — ook dergelijke aanzoeken uit andere hoofdplaatsen ontving, besloot hij de Alpen weer over te trekken en zijne prediking in de provincien aan te vangen.
Metz lag het eerst aan de beurt. Vier maanden lang
werd dan de groote kathedraal gevuld door een gehoor 't
welk voor 3/5 nit mannen met epauletten bestond, toen hij
Paaschdag '38 te half twee zijn laatste toespraak houden
zou, waren des morgens te vijf uur reeds tal van plaatsen
bezet. Ofschoon dan velen van de oude geestelijken beweerden, dat hij en nog wel op den kansel, waar Bossuet
zijn lauweren geplukt had „a, cote du dogme" preekte, en
het dien heeren ook niet beviel, dat buiten hen om eene
afdeeling van de Vincentius-vereeniging, met een hoofd-
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officier aan 't hoofd, was opgericht, dit belette niet, dat
militairen en burgers hem bij zijn afscheid seen vleiend
adres met passend geschenk aanboden. In plaats van nu
andere steden door zijn optreden te verblijden, ging hij
einde Juli '38 naar Rome en verbaasde van daar nit het
groote fransche publiek, 't welk belang in hem bleef stellen,
door het 11 Sept. '38 in vette letters in de Univers te doen
lezen, hoe hij zich te Rome beijverde, om voor Frankrijk
de orde van den H. Dominicus weer op te richten, en hoe
hij weldra zou wederkomen om enkele mannen te werven,
die met hem te Rome in een klooster dier orde een noviciaat van een jaar zouden houden. Wat onze priester hiertoe bewoog ? Zeker wel zijne vrijheidsz-u.cht. Seculiere geestelijken toch werden ingelijfd bij de hierarchie, het groote
lichaam, 't welk onder de bisschoppen stond, terwijl de
regulieren of ordensgeestelijken maar te doen hadden met
met den generaal hunner orde, die direct onder den pans
stond. Door monnik te worden werd hij dus, tot op zekere
hoogte althans, onafhankelijk van sacristie-intrigues en als
abt van de orde der Dominicanen had hij in de kerk
bisschopsrang en kon hij niet zoo licht tot zwijgen worden
gebracht. De moeilijkheden, hem nog onlangs door den
heer de Quélen in den weg gelegd, eer hij zijn, toch door
den pans goedgekeurde, Lettre sur le Saint Siege 1) kon
uitgeven, maakten hem niet verlangend, om bij het groote
corps der geestelijken te worden ingelijfd. Er kwam bij, dat
hij eigenlijk nergens toe behoorde, en hij reeds f van zijn
bescheiden vaderlijk erfdeel had opgeteerd, en een leeftijd
bereikt had, die hem noopte, in dezen eens aan zijn toekomst te denken. Wat echter den doorslag gaf, was eene
overtuiging, te Rome z(5(5 vaardig over hem geworden „dat
hij er onder viel als een miter onder zijn paard". Daar
toch, 18 maanden dwalende te midden van allerlei over1) Naar aanleiding van de Affaires de Rome van de la Me nnaia
schreef Lac or dair e een Lettre sur le Saint Siege, doch dewijl de heer d e
Q u i 1 e n niet van beroering hield, zou hij hem wellicht voor zich gehouden
hebben. Het optreden van de Pruissische regeering tegen den Keulschen
aartsbisschop Droste Vi eche ring in Nov. '37 noopte hem tot de uitgavein Dec.
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blijfsels van machtige godsdienstige orden, viel het hem op,
hoe de kerk sedert het verval van deze hare kracht had
ingeboet. Van Antonius of tot Loyola toe gingen ze
aan zijn geest voorbij, de eerwaarde patriarchen van heilige
familien, die woestijnen en bosschen, velden en steden, ja
zelfs Rome hadden vervuld. Hij kwam tot het inzicht, hoe
op dat blinkered spoor, op dien melkweg der kerk het
scheppend beginsel geweest was : de drievoudige gelofte
van armoede, kuischheid en gehoorzaamheid, die hoeksteenen van het Evangelie, die volmaakte navolging van
Christus, welke door de Apostelen en alle stichters van
godsdiensten in praktijk was gebracht.
Zeker, het bederf, nu van dezen dan van genen kant,
had die instellingen doorknaagd, maar daar, waar het
vleesch was voorbijgegaan, hernam de geest haar aanblazing.
Gelijk men in bosschen, door de bijl verschoond, eeuwenoude boomen vallen ziet onder het gewicht van een leven,
dat te veel van verre moet komen, zoo was ook pier het
verderf slechts eene verflensing van lang geleden beoefende
deugden. Hij kon niet aannemen, dat men deze groote
monumenten van het geloof aan de goddelijke inspiratie,
van de liefde tot God en tot de menschen niet weder zou
terugzien. Wat God doet is uiteraard onsterfelijk, en
evenmin als eene ster aan den hemel verloren gaat, gaat
eene deugd in de wereld te gronde. Biddend in Rome's
basilieken was hij tot de overtuiging gekomen, dat de
grootste dienst, welke thans aan de Christenheid bewezen
kon worden, deze was : iets te doen voor de herleving der
godsdienstige orden.
Daar kwam in Mrt. '37 de abt G u 4r anger naar
Rome, om de herstelling der Benedictijnen te bewerken en
bewoog dit Lacordaire om ook aan den arbeid te gaan,
de vraag was : welke orde zou hij voorstaan ? Er was weinig
keus. De Jezuieten waren er al en dewijl hij de bediening
van het woord zoo noodig achtte en zoo welkom ook, beval
zich de orde der in 1215 gestichte „Freres precheurs" zeer
bij hem aan. 't Is zoo, zij heetten Dominicanen en waren
wegens de Inquisitie gehaat, maar de vraag was of dit
28
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terecht geschiedde. Na een noviciaat van een jaar liet hij
zich te Viterbo in de orde opnemen (12 Apr. '40) en de
kwestie was nu : haar ook in Frankrijk hersteld te zien.
Begin '42 werden er pogingen toe aangewend, maar de
gallicaansch gezinde geestelijken waren er zeer tegen. De
heer de Qu4len schreef zelfs naar Rome en uitte zijn
vermoeden, dat die Freres precheurs in Frankrijk een toevluchtsoord voor de volgelingen van de la Mennais zouden
moeten wezen, ja de koning vroeg zelfs aan de Mont alember t, of hij er wel zeker van was, dat die Lacordaire
geen Carlist was, die revolutie zocht. Het kostte dezen
weinig moeite, het publiek te overtuigen, dat het hem alleen
om beoefening van wetenschap en prediking te doen was,
maar de vooroordeelen tegen „de orde der inkwisitie"
moesten ook worden weggenomen. Daartoe had hij reeds
in Mrt. '39 gegeven zijn „Memoire pour le r4tablissement
en France des Freres precheurs", waarin hij in het hoofdstuk
over de inkwisitie handelende, ontkent, dat Domini cus
de uitvinder der geloofsrechtbank was, en ook de monniken
dier orde er noch voorstanders, noch de voornaamste werktuigen van waren. Hij treedt op dit punt in een breedvoerig betoog, waarin hij zich ook met nadruk beroept op
de Historia Inquisition/is, in 1692 uitgegeven door onzen
Phi 1. van Limb org h, „dans le parti Calviniste des Reraonstrants", eene geschiedenis zoo vijandig mogelijk jegens
de Kath. kerk. Lacordaire ontkent niet, dat de Dominicanen deel aan de inkwisitie hadden, „comme tout le
monde" en ook niet dat de dominicaan Torquemada
tot haar behoord heeft, maar beweert dat men geen uitspraken zal vinden, die hen tot medewerkers waken in de
bedrijven van het „Saint-office" 1). Hij keurt dat werk dan
ook of 2) en vertrouwt, dat er eene betere oplossing op de
1)

De heer C. L ouan dr e beweert (Rev. d. D. Mondes 1844 I p. 119)

dat zoo hij maar gezooht had in de Registers der Inquisitie te Toulouse en
enkele andere, door hem genoemde werken, hij ze wel gevonden zou hebben.
2)

Nog al bezwaar had het in, de besohuldiging te weerleggen, 27

Apr. '50 in de Univer8 tegen hem ingebraoht, ale zou hij in een besloten
kring kwaad gesproken hebben van de Inquisitie. La oor d a ire was er z6o
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komst is van de menschelijke problemen, dan die welke
men van het zwaard had gehoopt en die het zwaard niet
heeft gegeven.
Toen tegen het einde van '40 de schrijver van het
Mamoire, meenend, dat hij niet „quitte" zou zijn door te
zwijgen op het „Vie de St. Dominique" door Touron in
1759 uitgegeven, besloot een verweer te schrijven, was
dit boekske, al werd het ook in drie talen overgezet,
niet z66 verdienstelijk, dat de auteur er een zetel in
de Academie door verdiend zou hebben. Toch waren er
fraaie bladzijden in en deze bezorgden hem eene algemeene
toleraniie, toen hij, einde '40, Rome verliet en te Parijs
weer sprak en wel in het witte kleed der orde. En hoewel hij
eene gewone soutane had meegenomen om haar, zoo noodig,
wegens vijandschap der Franschen over dat kleed aan te
trekken, zijne vrees bleek ijdel, want de in zoolang niet
geziene pij der Domicanen wekte wel eenig opzien, doch
gaf tot geen betoon van vijandschap aanleiding, zoodat
hij die soutane al spoedig weggaf aan een reizenden
Spanjaard. Te Parijs terug vond hij Mgr. de Quele n.
niet meer, dien hij niet bijzonder betreurde, want was hij
ook niet hoofd der kerk, als bisschop der hoofdstad beschikte hij toch over wijdvertakten invloed. Als royalist
was deze wel niet tegen L ouis Phillip e, maar als
legitimist vereerde hij de Bourbons boven alles en als
Franschman en priester wilde hij gerekend worden tot de
zonen van den H. Lodewijk. Handhaver van het Statu
quo, had hij geen oog voor de behoeften der kerk aan
meer ontwikkelde geestelijken en hoewel hij mannen als d e
la Mennais, Dupanloup, Lacordaire e. a. wel eerde,
-door ontstemd, dat hij aan den aartsbisschop van Parijs meldde, dat hij zijn
predikambt voor goed opgaf. Zonder juist opgeroepen te zijn, ging hij toch
in Sept. '50 naar Rome om zijn. Orde in Frankrijk, waar hij toen reeds vier
huizen had, niet in de waagschaal te stellen. Het gelukte hem, haar 14 Sept.
voor Frankrijk erkend te zien, terwijl hij zelf voor 4 jaar tot Provinciaal
daar benoemd werd. Of het onderzoek op dat punt scherp geweest is, valt
te betwijfelen, want hij schreef aan Mad. S wetchin e, dat de door hem
gegeven inlichtingen „d'une nature três-gênerale et purement theologique"
geweest waren. Vie de L acordaire par M. F ois set II, p. 209-222.
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't waren toch geen mannen naar zijn hart, en eigener beweging zou hij den laatste niet weder den kansel van
Notre-Dame hebben doen. beklimmen. Met Mgr. A ffr e,
die, na vrij wat tegenstand tot zijn opvolger was benoemd
(26 Mei '40) was dit anders. Hij was een man van gallicaansche beginselen, achtte het koningschap nu juist niet
onmisbaar en stond ook niet vijandig tegenover al wat nieuw
was. Hoewel geen vriend van ordensgeestelijken, omdat
zij van den bisschop zoo goed als onafhankelijk waren, wilde
hij gaarne, dat er iets gedaan werd, en hij bezat de groote
deugd, dat men op zijn ja en peen rekenen kon. Hij ontving
den dominicaan, Wiens kleed ook te Parijs slechts een paar
maal ergernis gaf, vriendelijk, ja ging met hem ter maaltijd
bij den grootzegelbewaarder, waar onder de ruim 40 gasten
uit de hoogste kerkelijke en regeeringskringen ook een
grootzegelbewaarder uit den tijd van Karel X aanzat, die
tot zijn buurman zeide : „zoo ik indertijd een Dominicaan
aan mijne tafel had doen plaats nemen, zou mijne kanselarij
reeds den volgenden dag in vlammen zijn opgegaan". Deze,
monnik echter, wel wetend, hoe het den Jezuieten was
euvel geduid, dat zij zich in Frankrijk hadden binnen
gesmokkeld, wilde dit niet, want de vrij heid had reeds
vorderingen genoeg gemaakt om royaal te kunnen handelen,
en hij kreeg verlof om zijn orde den 14den Febr. '41 in de
hoofdkerk der hoofdstad in te wijden. Teen dien Zondag
de dienst te een uur zou aanvangen, begon reeds te zeven
uur Notre-Dame zich te vullen met een 10000 menschen.
De bisschop presideerde en aan zijn zijde waren de minister
van justitie en van eeredienst gezeten, terwijl, nieuwsgierig,
hoe dat alles zou afloopen, ambassadeurs, pairs, gedeputeerden, benevens mannen als C h a t e a u b r i a n d, Lama rti n e, Gui z o t, Berryer en vele toongevers uit allerlei
kringen onder de menigte als 'tware verscholen waren. De
man, die de orde in Frankrijk had in te leiden, erkende
later dat hij, ook door de populariteit zijner denkbeelden
de stoutheid van zijn optreden had willen dekken, en zeker
is het, dat hij door tot onderwerp te kiezen : La vocation
de la Nation Francaise tot op zekere hoogte slaagde. Hij
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stelde nl. het fransche yolk voor als door God uitverkoren,
om de eerste christelijke natie in de wereld te grondvesten,
eene natie, welker kerk niet alleen door de pausen als „de
oudste harer dochters" erkend werd maar een rijk, dat het
„regnum christianissimum" genoemd werd. Op de vraag,
of het yolk aan die roeping beantwoord had, gaf hij wel
geen ten voile bevestigend antwoord, maar wees er toch
op, dat het die vijanden, welke de kerk ten onder zochten
te brengen, overwonnen had. Het Arianisme, dat de Godheid
van Christus, waarin heel het Christendom bestaat, loochende,
had het ten onder gebracht bij den doop van Clovis;
het Mohammedanisme, dat hetzelfde, maar door de turksche
sabel, beoogde, had door Karel Martel bij Poitiers den
nekslag ontvangen, terwijl ook de latere Kruistochten van
franschen oorsprong waren. Bleef nog over de derde vijand,
het Protestantisme. Toen L u. t h e r optrad, had de Satan al
ervaren, dat een directe aanval op Christus niets gaf, hij
probeerde het nu indirect en wel op de kerk. Duitschland
en Engeland vielen haar af, ook Frankrijk liep gevaar,
dewijl het protestantisme, door Calv ij n, door een deel
der edellieden, ja zelfs een oogenblik door het koningschap
gesteund, zich breed maakte. Gelukkig kwam er een „élan.
national" en door de Ligue werd het yolk zoo nauw verbonden, dat het zelfs zijn wettigen koning niet wilde
erkennen voor deze een eed van trouw had gegeven aan
den God van Clovis en Karel den Groote, die het
pausdom een Croon had verzekerd en aan den H. Lodewijk.
Het protestantisme toch was geen gewone ketterij, het
loochende niet weer een afzonderlijk dogma, maar het
gezag zelf, zonder hetwelk het dogma slechts een product
der rede is. Daardoor verviel het tot rationalisme. Vooral
in Engeland gebeurde dit ; daar werd het ongeloof geboren, Frankrijk ging het daar halen en het gedijde
er snel, ja zelfs onder een nieuwen vorm, dien van
den spot, want men bestreed Christus niet ernstig maar
lachte hem en zijn Evangelie uit. Wat heeft God Coen
gedaan ? We hebben het beleefd. Hij heeft het yolk gereinigd door eene boetedoening, aan zijn groote misdaad
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geevenredigd. Het Koningschap was verlaagd, op het
schavot heeft God het weer opgeheven. De adel was ontaard, in de ballingschap heeft God haar hour waardigheid
teruggegeven. De geestelijkheid was verlaagd, God heeft
haar opgeheven door berooving, ellende en dood. De militaire fortuin was verloren, op het slagveld gaf God haar
den roem terug. Het pausdom was in de oogen der volken
vernederd, door Frankrijk gaf God het zijn goddelijken
aureool terug, want op zekeren dag gingen de poorten dezer
basiliek open en een soldaat door generaals omringd en
door 20 overvvinnin.gen gevolgd verscheen op den drempel,
schreed voort naar het altaar, en hij, kind van een geslacht, dat om Christus gelachen had, knielde voor den
stedehouder van Christus, hem vragend zijne handen te
zegenen, opdat de scepter en het zwaard er niet te zwaar
voor zouden wezen. Voor den Brij saard van het Vaticaan
boog hij zijn soldatenhoofd om het voor alien te belijden :
roem zonder godsdienst is niet voldoende, een Keizer te
wijden. Trots alles wat tegen scheen had Napoleon
begrepen, dat de geest Gods nog niet van Frankrijk geweken
was, en juist daarin ligt het genie, dat men niet blij ft
staan bij het oppervlakkige, maar doordringt om de verborgen werkelijkheid te bemachtiken. Z66 redde God.
Frankrijk, z66 richtte hij alles op, wat het had neergeworpen, z66 omringde Hij het met de majesteit van ongeluk
en boetedoening. Een yolk dat dus behandeld wordt, is
dat een verlaten yolk ? Is het teeken der opstanding niet
duidelijk aan ons zichtbaar ?
Als antwoord werd gewezen op hetgeen Frankrijk in
de laatste veertig jaar verricht had om het geloof te verbreiden, de jeugd christelijk te onderwijzen, amen en verlatenen te troosten, onzedelijkheid en ongeloof te bestrijden
en zonder onderscheid van geboorte elke loopbaan voor
ieder open te stellen. En dan die algemeene vrijheid,
waaraan men te danken had een terugkeer van het gebed
en van de boete, van de contemplatie en van de daad, van
de wetenschap en van het woord, van het voorbeeld der
armoede en van den zegen van 't gemeenschapsleven. Waren
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de Trappisten na lang omzwerven niet teruggekeerd, brachten Karthuizers en Jezuieten, Capucijners en Benedictijnen
hunne veelvuldige vroomheid niet naar Frankrijk terug,
ja zelfs in dit uur verscheen hij, onbevreesd voor de
menigte, die hem aanhoorde en zich niet eens verwonderde
om het Witte kleed van den Dominicaan. En dan de kringen,
in Welke vrouwen zich vereenigden niet slechts om gapende
wonden te verbinden maar om een genezende hand te leggen
zelfs op de nuancen der ellende. In al de jaren van haar
arbeid was van geen enkel schandaal, ja zelfs van geen
enkele klacht gehoord. En nu ten slotte : die kerk van Parijs.
Enkele jaren geleden stond zij nog verlaten, maar thans
was zij het rendez-vous van de vromen nit honderd landen,
die er kwamen bidden voor de bekeering van zondaren.
Had hij geen recht haar te noemen Notre-Dame-des
Victoires? Zeker, de moeilijkheden waren nog niet overwonnen, al onze overwinningen waren nog niet aangenomen.
„De Bourgoisie, die ons regeert", had zich nog niet
geheel en ten voile met Christus en Zijne kerk verzoend,
maar die burgerij was immers geene afzonderlijke klasse,
opgesloten in haar voorrechten en haar vooroordeelen ; die
burgerij waren wij. Met haar eene einde grensde zij aan
het yolk, waaruit zij zich onophoudelijk aanvulde, maar
met het andere reikte zij aan den adel en den Croon, waarvan de beste leden haar trachtten te naderen, door de
onvermijdelijke aantrekkingskracht, uitgaande van all es wat
uitnemend is. „Tot de fransche burgerij had God gezegd :
gij wilt regeeren, regeer ! Gij zult leeren wat het kost, de
menschen te besturen, gij zult leeren oordeelen, of het
mogelijk is, hen te regeeren zonder mijnen Christus".
Waarom te denken, dat zij altijd blijven zal wat zij nu nog
over het algemeen is ? Waarom zou zij de lessen der ervaring niet ter harte nemen ? Vele harer zonen bevinden
zich reeds in onze gelederen. Laten wij dan niet wanhopen
aan eene klasse, die de grondslag is van de moderne maatschappij, en Welker komst aan de regeerin.g door zooveel
merkwaardige gebeurtenissen is gekenmerkt, dat zij ongetwijfeld in het plan der Voorzienigheid begrepen. is. Zeker,
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er waren nog wel moeilijkheden, maar deze waren lang zoo
sterk niet als eene halve eeuw geleden en toch schreef
then de met een zienersblik begaafde de Mais t r e: de
godsdienstige geest is in Frankrijk niet uitgebluscht, hij
zal er bergen verzetten, wonderen doen !
Ofschoon de redenaar een bijzonder warme hand geslagen had aan den thermometer van de nationale zelfingenomenheid, zoodat zelfs protestanten zijn lof verkondigden,
hij had toch erg ernis gegeven aan — de legitimisten. Kwam
het te pas, zoo vroegen zij, om op den preekstoel te gewagen
van de bourgeoisie ? Dat was immers Louis Philipp e.
Ging het aan, dezen op te nemen in het plan der Voorzienigheid? En dan die ingenomenheid met Napoleon,
aan Welke hij ook reeds in zijn Brief over den H. Stoel had
lucht gegeven. Was deze niet de man, die Pius VII vernederd ja mishandeld had, was hij niet de moordenaar van
den hertog van Enghien, was hij niet... Neen al die
uitingen waren vrucht van een betreurenswaardige inspiratie
en in allerlei bladen en geschriften werd hij voor een
revolutionair en een volkstribuun gescholden.
Maar ook de liberalen waren ontrust door zij ne wel
niet van stoutheid maar toch ook van geen vrees getuigende rede en onder toejuiching van de linkerzijde verklaarde de afgevaardigde Is amb e r t (3 Mei '41) in de
Kamer dat de moderne instellingen gevaar liepen, noemde
hem een T o r q u e m a d a, zag een Bartholomeusnacht in 't
verschiet en zag de volksvertegenwoordigers onder de regeering van Louis Philipp e, terwijl een protestant nog
wel minister was (G uizo t), weer aan voor de inquisitie.
Zelfs Mont alemb er t achtte het geraden, dat de man,
Wiens jongste rede zoo verschillend be- en veroordeeld werd,
voor een jaar althans de hoofdstad ontweek. Hij ging
dan ook naar Namen en kon tot zijn troost een vijftal
jongelieden meenemen, die zich bij zijn orde wenschten aan
te sluiten.
Aan de herstelling daarvan alleen zijn kracht wijden.
mocht hij echter niet, want ook het Evangelie moest gepredikt en 28 Nov. trad hij te Bordeaux op, wel niet in
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de Witte pij, doch in de rochet gehuld. De bij val van het
overgroote publiek, waaronder de regeeringscolleges, die
voor gereserveerde plaatsen tijdig gezorgd hadden, bleek
hier zoo groot en zoo blijvend, dat die rochet reeds bij de
tweede preek kon achter blijven en ofschoon hij daar stond
in alle de strengheid van zijn monnikenorde, was het alleen
de heiligheid der plaats, die de meer dan 5000 hoorders
weerhield, in toejuiching los te barsten. Wat te Bordeaux
opmerkelijk bleek was de gunst, waarin hij bij geestelijken
stond, want pastoors en bisschoppen uit den omtrek waren
steeds in grooten getale onder zijn gehoor te vinden. De
academie richtte te zij ner eere een maaltijd aan en een
stormachtige ovatie werd hem door jongelieden gebracht
om hem te danken, dat hij zich had willen wijden aan de
taak : „de godsdienstige opvoeding van de fransche jon.gelingschap te voltooien". Geen wonder, dat de man, die van
al die eerbewijzen het voorwerp was, later verklaarde „Bordeaux schittert als de morgenster in mijne dominicale
prediking".
Al die roem maakte hem echter tot een zoo strijdbaar
held, dat de liberale partij reden had, hem steeds meer te
duchten, want de toestanden waren rinds '31 nogal gewijzigd. Wat de vrijheid van onderwijs betreft, de bisschoppen
stelden er omstreeks '31 slechts belang in, voor zoover zij
hunne kleine seminarian aanging, en ook aartsbisschop
A ffr e wilde hun ijver nog zooveel mogelijk tot deze
beperken, en hen, more majorum, bij den koning doen
zoeken, wat ze in dezen noodig hadden. Dank zij echter
de werkzaamheid der Jezuieten, die er zich steeds meer voorspanden, begon heel het episkopaat voor die vrijheid in
vollen omvang te ijveren, ja zich tot het yolk te wenden,
om de overmacht der Academie te fnuiken en wat in de
charte geschreven stond tot werkelijkheid te maken. In
de Kamer der Afgevaardigden trad Carne er voor op, in
die der Pairs was het Montalember t, door Berryer
niet een absoluut maar een resoluut man genoemd, die beslist verklaarde „wij zonen der kruisvaarders treden niet
terug voor die van V oltair e". L a c o r d a i r e, ofschoon
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met dat krachtig optreden zeer ingenomen, zag echter met
bezorgdheid, dat de Jezuieten zich in dezen kamp zoo op
den voorgrond plaatsten, want hem ging ook de vrijheid
der godsdienstige orden in Frankrijk ter harte en het stond
te duchten, dat om van de Jezuieten op onderwijsgebied of
te komen, men hen zou trachten te fnuiken. Wat zou er
dan worden van zoovele andere orden, wat van die der
Dominicanen, voor welke hij drie kloosters moest hebben,
zou zij eene provincie voor Frankrijk kunnen uitmaken ?
Op een eerste vestiging kwam juist uitzicht, want te Nancy
kreeg hij in Dec. '42 na eene serie preeken de beschikking
over eene Bibliotheek van 9000 deelen, maar ook een, zij
het ook bescheiden landhuis was hem geschonken, waar hij
Naar onder kon brengen en tevens kon inrichten als woning
voor een drietal Dominicanen. De chef der diocese had
hem, zonder er overheidspersonen over te raadplegen, daartoe verlof gegeven en op den Pinksterdag van 1843 kon
hij met groote zelfvoldoening verklaren : na 50 jaar hebben
wij nu weer in Frankrijk grond om te staan en een dak
om te schuilen.
Ongemerkt konden de liberalen dit niet laten voorbijgaan en o.a. moisten zij het zoover -be brengen, dat de drie
monniken, als zij ter kerk wilden gaan, niet door de hoofddeur mochten binnentreden, maar er voor hen een achterdeurtje, langen tijd „la porte de La c o r d a i r e" genoemd,
werd aangebracht. Op den duur kon door dergelijke
plagerijen de vrijheid der Congregaties wel niet tegengegaan
worden, maar de prediker, die hier den eersten stoot had
gegeven, werd allengs gevreesd. Toen hij tegen het einde
van '43 weer te Parijs, waar Ravignan nu zeven keer
de vasten gepredikt had, als adventsprediker, waartoe hij
zich voor vijf jaar verbonden had, zou optreden, maakte
ook de Koning zich bezorgd. Zich misschien herinnerend hoe deze democraat nog het vorig jaar te Tours, voor
Mettray predikend, gezegd had, dat de Koning slechts aan
het hoofd van dit groote yolk stond „omdat wij zij n verstand en zij ne groote wij sheid kennen", aan welke antilegitimistische uiting zekere pers zulk een ergenis genomen
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had, ontbood Z.M. den aartsbisschop A ffr e op de Tullerien en zocht hem in 't bijzijn zelfs der Koningin, te bewegen, de uitnoodiging aan den gevreesden monnik in te
trekken. Waar deze verklaarde, dit niet te kunnen doen
zonder zich in de oogen van zij ne diocese, ja van geheel
Frankrijk te onteeren, eindigde Z.M. het onderhoud met
de woorden : „ik zeg u, mijnheer de aartsbisschop, dat, zoo
er een ongeluk gebeurt, gij niet zult verdedigd worden".
Ook de minister van eeredienst zou, naar verzekerd
wordt, den aartsbisschop ' gedreigd hebben dat, zoo de conf4rencier in de monnikspij Wilde optreden, hij zulks met
geweld zou verhinderen. Zelfs Mad. Swetchine werd in
den arm genomen, om hem te bewegen, zich in zijn ordeskleed niet te vertoonen. De prediker echter meldde haar,
zulks niet te mogen nalaten ; slechts de pans kon in dezen
dispensatie geven en er was geen tijd meer hem te vragen.
Voorts was hij niet bezorgd voor beleediging ; een onmetelijk gehoor zou hem dekken tegen elken aanslag, waartoe
hij ook geen tijd dacht te laten om over te dekken ; „reeds
bij zijn derden volzin zou hij zich in hunne harten een
geheiligd asyl hebben verworven". Toen echter de Generaal
zijner orde hem beval, toe te geven, trad hij 3 Dec. '43 op
in het kleed van eere-kanunnik. 't Gaf verlichting, Coen
deze preek, die, al werd ze ook door enkele bladen geprezen, maar die de auteur zelf zoo zwak vond, dat zij in
portefeuille bleef, voorbij was. Hij kon nu zijn schema
verder uitwerken en ging spreken over de uitwerking der
Katholieke leer op den geest. Hoewel hierbij moest gesproken
over den tegenstand, dien zij vond, ja de hartstocht, welke
zij te voorschijn riep bij genieen en staatslieden, riep hij
met eene courtoisie, welke hem vereerde, deze toe : „Stelt
u gerust M.H.H., welke ook uwe eischen zijn en hoe ver
mijn goede wil ook gaat, ik weet u niet beter te behandelen dan de groote eeuw het door Massillon haar grooten
Koning deed."
Op die zelfbeheersching behoefde hij zich in '46 zoo
niet toe te leggen, want de serie, waarmee hij 1 Dec. een
aanvang maakte, en die door sommigen voor de beste ge-
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houden wordt, Welke hij geleverd heeft, handelde over de
uitwerkselen van de Katholieke leer op de ziel. Over nederig-

heid, waarbij hij Jezus noemde „le premier domestique
du monde", kuischheid, liefdebetoon enz. werden goede
gedachten geuit en, daar hij er nog al van hield, er op te
wijzen, hoe de katholieke leer alleen bij machte was tot
stand te brengen, wat hij als uitnemend aanprees, wijdde
hij er in deze serie een geheele conference aan (No. 27).
Hij zette hiertoe de stelling voorop iedere a-katholieke
godsdienst loopt uit of op bijgeloof of op ongeloof. Ofschoon hij al verklaard had van de heidensche godsdiensten, dat hij over deze wel kon zwijgen, omdat zij in de
wereld „hun tijd gehad hadden", wees hij toch nog op
een drietal er van ten bewijze, dat ze op bijgeloof uitliepen.
Voor het ongeloof koos hij als voorbeeld jongelieden, die
tot het christendom behoorden, maar er toch prat op waren,
ongeloovigen te zijn. Ouder wordend hadden ze daar echter
geen rust bij en zochten dan met God in betrekking te
komen; zoo vooral in Frankrijk, waar men schrikken ging
voor de afwezigheid van God. Toen stond er iemand op,
wiens naam hij maar niet noemen zou, deze raapte in het
bloed een potlood op, nam het in zijne onteerde hand en
op een ladder klimmend, om een tempeldeur te bereiken,
schreef hij de bekentenis : Het fransche yolk erkent het bestaan
van een hoogste wezen. Dit gaf aanleiding tot het inrichten
van een nationalen cultus, die den barbaarschen naam van
theophilantrie aannam. Hij ging niet op, en Coen God
den jongen consul zond, om Frankrijk te reorganiseeren,
kwamen ook deze lui zich aandienen en de jonge man
vroeg hen, hoe sterk hun aanhang wel was ? en waar ze
er slechts een 400 opgeven konden, zeide hij slechts : „Hoe,
wilt gij dat ik met zulk een luttel aantal een nieuwen
godsdienst waken zal?" Er was slechts zulk een woord
voor noodig om hem zoo te doen verzinken, dat men er
nimmer meer van hoorde. Na nog op een paar dergelijke
stroomingen gewezen te hebben komt hij toe aan het
protestantisme. Volgens Lac ordaire ging Luther
zeer natuurlijk uit van de waarheid, dat de rede alleen
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met God geen gemeenschap kan oefenen ; zij heeft daartoe
een bovennatuurlijk element, iets dat aan haar zelf vreemd
is, noodig. Om gemeenschap to oefenen moeten er twee
zijn en als nu de mensch verstand en hart aan God geeft,
moet God van zijne zij de ook iets aanbieden. Nu is er in
de wereld iets van God, n.l. het Evangelie. In den godsdienst is dat Evangelie het deel van God en, als nu de
mensch zijn verstand en hart daaraan toevoegt, is alles in
orde, het evangelie spreekt tot de rede en de rede beantwoordt het Evangelie ; zoo is er wisselwerking tusschen God
en den mensch, niets is meer noodig, ook geen intermediair
tusschen God en den mensch, m.a.w. geen pausdom en geen
priesterschap 1). Deze combinatie van Luther voldeed bij
hem aan de behoefte aan godsdienst en vleide tevens
zijn verstand, zijn trots en zijn vrijheid ; zij moest het
heelal wel in beweging brengen.
Dat deze godsdienst de beide klippen van on- en bijgeloof niet ontzeild heeft, de geschiedenis leert ons dit.
Het is in het protestantisme dan ook gekomen tot de ontkentenis van elk dogma en hoewel er waren, die langs den
weg van inspiratie nog aan iets wilden vasthouden, men
is gekomen tot een bijgeloovig mysticisme, waarvan vooral
Amerika met zijn apocalyptische bijeenkomsten de voorbeelden levert. Nu zijn er wel betere protestanten, die nit
kracht van een gelukkigen aanleg en eene nog gelukkiger
onwetendheid wel enkele geloofswaarheden vasthouden,
ja die buiten hun weten roomsch katholiek zijn gebleven
maar.., eene leer mag niet beoordeeld worden naar individueele resultaten maar naar de groote uitkomsten van
1) In het „discours sur l'humilite" heet het protestantisme : „l'effort
de l'intelligence pour se mettre en possession de la revelation sans le secours
d'aucune autorite" (Oeuvres III p. 24). In het „discours sur la loi de
1'Histoire", 20 jaar later gehouden lezen we : „Le protestantisme est une passion profonde contre le sacerdoce, fonde par Jesus-Christ, un effort desespere
pour se passer de l'homme dans les rapports de l'Ame avec Dieu. Tout le
reste est une consequence de cette aversion primitive. Faites qu'un protestant puisse croire, qu'un homme est le ministre avoue de Dieu, son vicaire
reel en terre, et it abjurera sans peine les plus multiples erreurs, ou it soit
retenu" Oeuvres VII p. 269.
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haar werk. Evenals God zijn dauw doet neerdalen zelfs
in den vergiftigden kelk eener bloem, zoo zijn er ook nitzonderingen op de ellendigste dwalingen. Onder de protestanten zijn nog wel katholieken en omgekeerd, aan beide
zij den dus menschen, die een beginsel volgen strijdig met
het geloof, 't welk zij uitwendig belijden, maar trots dit
alles „is het protestantisme de heirbaan van on- en bij geloof gelijk het katholicisme die blijft van een geloof even
redelijk als diep".
Om dit breeder aan te toonen stond de man, die sedert
'31 reeds in vier jaren als apologist van de kerk was
opgetreden, in den adventstijd van '45 al weder voor zijn
publiek van Notre-Dame, om acht maal te spreken over de
Uitwerksels van de Kathol. leer op de maatschappij. Hij achtte
dit de kroon op zijn werk, want wat invloed eene leer ook
oefende op verstand en hart van een mensch, deze was
niet bestemd voor het kluizenaarsleven, maar voor de maatschappij. En zulk eene eenheid had die leer weten tot
stand te brengen, iets wat Beene andere ooit gelukt was.
De Grieksche Kerk toch had niet meer eenheid dan een
lijk, bij eengehouden door de banden, waarmee de bloedende
handen van de Russische autocratie het omgeven had,
terwijl het Protestantisme niet meer eenheid had dan „un
tas de cendres" (III p. 228). Hij ging voorts den zegen
van die eenheid of maatschappij na op het gebied van het
recht, den eigendom, het familieleven, het gezag en de
gemeenschap der goederen. Dit laatste liep nu wel nit op
eene verheerlijking van het kloosterleven, ja op een zweepslag voor het protestantisme, dat op dit terrein zelfs
achterstond bij het Boedhisme en geen broeder voor de
scholen, geen zuster voor de hospitalen, ja zelfs geen Hindoeschen boeteling vermocht voort te brengen ; toch bevatte
de serie tal van behartigenswaardige opmerkingen.
Zoo had hij dan nu die Roomsche Kerk gedurende
lange jaren aangeraakt om haar even als het beeld van.
Memnon onder de slagen van het licht te doen weerklinken en te kunnen uitroepen : „Deus, ecce Deus, ziet hier
wat niet uit den mensch maar uit God is, buigt u dus voor
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wat uwe macht te boven gaat, de macht van een grootere
dan gij !"
Trots dit alles meende hij de taak als onderwijzer zij ns
yolks niet te mogen eindigen, want de vraag moest beantwoord : wie heeft die kerk gebouwd ? Dat was Jezus
Christu s. In '46 werd in 8 conferences over Hem gesproken en daar hij er zich ook hier op had toe te leggen te
overtuigen zonder te kwetsen, werden ze, gezwegen nog
van eene beroemd geworden apostrophe aan J e z u s, beschouwd als modellen van oratorische bekwaamheid.
Wij kunnen hem op dit dogmatisch gebied, hoe belangrijk het ook wezen moge, niet volgen, 1) en evenmin de
aandacht vestigen op enkele beroemde lijkredenen, als die
op den generaal D r o -a ot en den ierschen patriot o'C onn ell,
algemeen zoo hoog geroemd dat Guizot het wagen dorst
te zeggen, dat de Voorzienigheid voor hem dooden scheen
te hebben uitgekozen, zijner welsprekendheid waardig.
We wagen het ook niet, hem nog weder te vergezellen
op excursies in de provincies, die altijd zegetochten waren,
ook al trad hij maar een enke maal op, als b.v. te Tours.
Te Lyon, waar hij in '45 een vasten-statie gaf, geraakte de
stad in eene hartstochtelijke opgewondenheid, welke den
redenaar zelfs vrees inboezemde, en was hij in Marseille
in plaats van eens, meermalen opgetreden, het kwam hem
voor, dat men daar nog verder in eerbetoon zou gegaan zijn.
Aan eene zaak mogen we ons echter niet onttrekken
n.l., zij 't ook kort, na te gaan, waarin de kracht van dezen
1) Hij gaf nog 15 conf. over God, welke door geen mindere dan Erne s t
N a v ill e geprezen zijn ale een der beste boeken over Christelijke philosophie;
sprak nog

7 keer over one verkeer met God, waarbij hij grooten indruk op

zijn gehoor maakte, en voegde daaraan nog toe 14 verhandelingen over den
val en de verlossing. Zonder bij het paradijs-verhaai tot mythe de toevlucht
to nemen of door symboliek den ernst der geschiedenis to vervluchtigen en
een offer aan den tijdgeest to brengen, wist hij door eene allergelukkigste
psychologische behandeling de stof zoo hoog to houden, dat geen platte
ironie haar bereiken kon. De vergelijking met Bo s suet kan hij, naar veler
oordeel, op dit gebied best doorstaan. Zijn laatste kanselwerk, waardoor het
<cijfer der conferences tot 79 gestegen is, leverde hij, om redenen, waarop we
later nog even terug komen, niet to Parijs, maar te Toulouse.
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prediker gelegen was. Wij wezen reeds, behalve op de
uiterlijke verschijning (p. 428), op de talenten over welke hij
te beschikken had (p. 403) en waarmee hij naar vermogen
heeft gewoekerd, maar talent heeft, tenzij men de kunst
haar doel in haar zelf stellen laat, weinig waarde. Alles
komt aan op de denkbeelden aan welke het dienstbaar
gemaakt wordt. Na de Juli-revolutie stelde het beschaafd
publiek groot belang in den godsdienst, en deze gewijde
redenaar, deze godsdienst-filosoof sprak daar onophoudelijk
over en men Wilde hem er gaarne over hooren en wel om
twee redenen, primo omdat men hem vertrouwde en secundo
omdat hij het deed op eene wijze vbor hem onbekend.
Hem vertrouwen ? Zeker hij had den schijn, wispelturig
te zijn. Van de balie liep hij over naar de sacristie maar
— had hij daarvoor niet een schitterende loopbaan prijs
gegeven ? De sacristie had hij verlaten voor een dagbladbureau en de phalanx der Carlisten voor de verdachte club
der republikeinen maar — was dit niet geschied onder den
invloed van een geniaal wijsgeer en van prikkelende tijdsomstandigheden ? Toen het eindelijk bleek, dat hij niet de
kerk maar de kerk hem bekeerd had, boog hij wel voor
den pans, maar zijne zelfstandigheid had daarbij zoo weinig
ingeboet, dat hij op kerkelijk en politiek gebied een voorwerp van verdachtmaking, ja van tegenwerking bleef tot
het einde zijner loopbaan toe. Door de monnikspij aan te
trekken, had hij velen geschokt, maar was zulks niet ook
geschied om vrij te blijven van de intrigues der sacristie ?
En zoo hij die der Dominicanen gekozen had, was het niet
openlijk geschied vooral om des te beter te kunnen voldoen
aan zijn roeping : predik het evangelie ! voor Welk evangelie hij reeds gestreden had tegen de machthebbers der
eeuw, toen hij eischte, dat ook de deuren der school er
voor ontsloten zouden worden. Waarlijk de groote prediker
had 'wel eens van kortzichtigheid blijk gegeven, maar van
onoprechtheid, laat staan dan van oneerlijkheid, kon
niemand hem beschuldigen ; hij sprak met een vuur, dat
niet ontstoken was op den rand der lippen, maar in de
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binnenkameren van een eerlijk hart. Voor het groot publiek
was hij de priester, die veel had aanged-urfd.
Veel had aangedurfd ook wat de preekmethode betreft.
Gewis op het gebied van de gewijde welsprekendheid had
Frankrijk een roemrijk verleden en de namen van B oss-u.et,
Massillon, Bourd al o u e e. a. spreken boekdeelen,
maar wat hun preekstof aangaat, deze was vrij beperkt en
eerst Chateaubriand wees er in zijn Genie du Christianisme op, dat het kader wel wat mocht worden uitgezet
en 't sociale en politieke leven er ook bij dienden betrokken
om op de maatschappij invloed te oefenen. Mannen
als Frays innous, Boulogne de Maccarthy ender
het Keizerrijk en tijdens de Restauratie zoo geprezen,
begrepen er wel lets van, maar hun manier van preeken
was ouderwetsch goed afgeronde phrasen, gelukkige tirades,
onberispelijk klassiek wat de taal betreft — maar overigens
alles gegoten in den ouden vorna, toegediend zoo men
wil, naar de overbekende manier van Racine. Alles
bekende beelden, alles uitloopend op hetgeen men reeds
van overlang wist, niets dat meesleepte, dat pakte, dat
verbaasde, tot luisteren dwong. Men ging dan ook slechts
ter kerk uit gewoonte en plichtgevoel. Vooral de jeugd,
de katholieke jeugd naar het type van Ozana m.
Men had behoefte aan jets anders, en in de school van
de la Mennais kreeg Lacordaire er een vaag gevoel
van, dat zich allengs bij hem ontwikkelde, en tot uiting
kwam op eene wijze, die 't publiek in verbazing bracht en
tot kerkgaan noopte, want hij nam er alles in op wat maar
belangstelling kon inboezemen. Geschiedenis, moraal, psychologie, publieke rampen hij was als de dichter, die van
zijn vaderland zei : „'k heb zangen voor al zijn glorie, en
tranen voor al zijn smart". Zoowel zijn rechtvaardigheidsen vrijheidsgevoel als zijn diepe afkeer van alle despotisme
gaf aan zijn woord een bezieling, die te krachtiger werkte,
omdat men den indruk kreeg, dat pier geen diplomatie in
't spel was, om een of andere partij er onder of boven op
te brengen, dat er ook geen rol gespeeld werd, maar men
te doen had met de uiting van een nobelen geest.
O. E. X 6

29
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Nu had deze redenaar — een Engelschman noemde hem
a glorified Spurgeon — ook wel les defauts de ses qualites.
Er kwam in 't gewijde woord wel eens wat begoocheling
en het verlokte tal van hoorders om verbeelding en sentiment meer medeplichtig aan hun geloof te maken dan op
den duur wenschelijk was. Zij n al te levendige verbeelding bracht vaak feiten bijeen, die niet in een gareel loopen
konden, omdat ze door allerlei omstandigheden gescheiden
waren. Hij schlep ook wel bepalingen en trok er besluiten
uit, die nog te bewijzen waren, hij gaf in plaats van argumenten wel eens spitsvondige abstracties en schilderachtige
vergelijkingen. In den logischen gang zijner denkbeelden
ontbraken sours schalmen en waren lacunes die niet altijd
aangevuld werden, en daardoor groote schade toebrachten
aan hun overtuigende kracht. Zij die op eene fijne uiteenzetting der waarheid gesteld waren en naar 't verstand
gewonnen wilden worden, zochten hun heil bij Felix,
terwijl Ravign an een groot gehoor wist te boeien door
de levendige ja zelfs hevige uitdrukking van zijn geloof.
Lac o r d a i r e was zich daarvan wel bewust en toen deze
laatste mededinger hem eens zeide : „ik hoor, dat bij uwe
jongste prediking het yolk zelfs op de biechtstoelen geklommen is", antwoordde hij : „dat is zoo, dock gij zijt
de man, die het den biechtstoel doet binnen gaan." Zeker,
op dit laatste komt het ten slotte wel aan, en ofschoon
naar het getuigenis van zijn levensbeschrijver er door
Lacordaire's prediking velen zijn opgewekt, blijvend
„hun paschen" te houden, toch schijnt het zijne taak geweest te zijn meer in de breedte dan in de diepte te
arbeiden. Ook daarvoor mag zijn vaderland hem dankbaar
zijn, en sedert hij in '44 aanving, zijne conferences uit te
geven, is door tal van edities bewezen, hoezeer hij gewoekerd
heeft met het naar eigen verklaring hem geschonken
talent : „de donner a la verite une couleur, qui aille a -um
assez grand nombre d'esprits". Zoo blijft hij spreken, nadat
hij gestorven is, en ofschoon nog in deze eeuw geklaagd
is, dat hij niet genoeg gaerd werd 1) de vrienden van het
1)

Verg. La Quinzaine 1 Oct. '06, p. 328.
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liberale H. Katholicisme kunnen gerust zijn, want de prediker, aan wiens werk mannen als Montalember t, Guiz o t 1) en Haussonville welsprekende bladzijden gewijd
hebben, moet eene stem bezeten hebben, welker echo nog
lang weerklinken zal onder de gewelven van Frankrijks
beroemdste kathedralen.
1) M on tale m b e rt. Le Pere Lacordaire, Guizot. Discours Aca,d6miques. Paris 1861, p. 102. 11 au s s onv ill e. Lacordaire, Paris 1895.

(Slot volgt.)

VERZEN
DOOR

P. N. VAN EYCK.

I.
Zijn wij dan beiden z66 beladen,
Dat iedre klacht om eigen leed
Den ander schrijnend scherp moet schaden
Met al te wrangen jammerkreet ?
En is ons beider zielsvermoeien
Z66 zwaar, dat ieder klagen dan
Den ruimen maat doet overvloeien
Van 't leed dat elk nog dragen kan ?
Zoo gaan wij zvvijgend naast elkander
In huivrende armoe voort, al voort, —
En kunnen zelfs den droeven ander
Niet troosten met een weenend woord.
Want ieder troostwoord zonder klachten,
Dat wij nog vonden voor elkaar,
Ging, voor het Even kon verzachten,
Van eigen leed voor troost te zwaar.

II.
Voor IVloeder.
Ik zat met zusterken te zamen
In 't schemerhuisje van liw hart, —
De klank van vrome moedernamen
Was U tot troost voor zorg en smart.
Toen trad ik, stil, verholen schreiend,
In diepen weemoed naar de deur
Daarbuiten, langs de ruiten glijend,
Ried ik een zachten ademgeur.
Dat heeft U bitter leed gegeven,
Daar Uw verdolend twijfien. dacht,
Bat nit Uw huis mijn vreemder leven
Voor altijd wegging in den nacht.
O moeder, niet om zelf te reizen
Verliet mijn liefde een uur den haard,
Waar ik mijn eerste dichterwijzen
In droefheid heb tezaam gegaard.
Ik ging ter deur, omdat een ander
Van leed en moeden kommer bleek,
Naar waar wij, vredig met elkander,
Saam zaten door het venster keek.
Ik ging, om aarzel-bang te vragen,
Of zij in ons geliefde huis
Wou vin den, o, voor al haar dagen
Een warm en altijd innig thuis.
Zoo leid ik tot "Uw zachtheid henen
Die 'k aan de ramen wachtend vond,
Wil om mijn korte gaan niet weenen,
Nu gij een nieuwe liefde wont !
ITw hart kan, moeder, nooit verarmen,
Wanneer ge ook Max Thy haardstee geeft,
Gij kunt ook haar gemoed verwarmen,
Dat slechts in stilte en liefde left.

NIEUWE BOEKEN
DOOR

G. F. HASPELS.

Esjee. De Sprong in het Duister. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1909.
Sara Bouterse. DeVervulling.Amsterdam.Scheltens en Giltay.
Frans Hulleman. Toewijding. Amsterdam. Scheltens en Giltay.
Anton van Wartevelde. Torze. Tragedie van Hartstocht. Amsterdam. D. Buys Dzn., 1909.
Jan van der Moen Jongen en Ouden. Roman uit het Zeeuwsch
Landleven. Amsterdam. Scheltens en Giltay.
Leo Meert. Op den Weg des Levens. Roman. Amsterdam. Van
Holkema en Warendorf, 1909.

Komt de kritiek, zooals ditmaal in deze boekbeschouwing zich aansluitend aan de vorige, van den roman tot
de novelle dan schijnt haar taak gemakkelijker geworden,
haar vreugde lichter te verwerven.
Ja, schijnt. In werkelijkheid echter loopt zij, tot de
novelle komend, groot gevaar te worden kleine kritiek.
Deze Loch gaat met gewichtig gezicht breed de fouten uitmeten, door iedereen met den eersten oogopslag reeds gezien en komt nooit tot het genieten en aanwijzen dier
voor de tijdgenooten meest verborgen schoonheden van
een kunstwerk, waaraan men de groote kritiek herkent.
Terwijl laatstgenoemde weer nets zoo schuwt als anarchistische alles-bewondering, die enkel is grootdoende kleinzieligheid en angst.
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Waarom de kritiek nu bij de novelle zoo licht beneden
haar niveau blijft ? De novelle is toch door haar kleineren
omvang zooveel gemakkelijker te han-teeren ?
Juist dat gemakkelijke maakt het zoo moeilijk.
Het is waar : bij de novelle gaat niet, als bij den
roman, het voile register open , we hooren 44n instrument
— verwachten we niet derhalve iets uitgezochts ten gehoore te krijgen ? Ongetwijfeld : de roman brengt ons in
het voile, breede levee, en de novelle vraagt onze aandacht
voor 44n geval. Dit wil dus zeggen, dat we onwillekeurig
strenger eischen stellen aan de novelle. De roman toch
kan door belangrijke episoden, door soms tamelijk los ingevlochten verhalen, kortom door allerlei bijwerk boeien,
terwijl compositie en eenheid dikwijls alles te wenschen
overlaten. Maar de novelle eischt onverbiddelijk eenheid,
juist omdat ze maar 44n licht te overzien geval vertelt.
Bij haar is vooral die eenheid gewenscht Welke de lezer
als zelf opbouwt onder de lectuur, de eenheid meer als
levend beginsel dan als architectonische lijn in het werk
aanwezig.
Omdat de novelle slechts 44n geval, 44n levensepisode
vertelt, is voor haar bovenal, meer dan voor den roman
die door schitterend bijwerk eventueele fouten en tekorten
in het middenpunt kan wegdoezelen, het alles beslissende :
te kunnen kiezen.
En door al het bovengenoemde tesamen is dus, voor
de novelle nog meer dan voor den roman, evenzeer het
alles beslissende of ze goed geschreven is. De tegenwoordig
waarlijk niet overbodige herinnering van Ruskin: „a book
is essentially not a talked thing, but a written thing",
geldt haar in bizondere mate.
Terwij1 we ten slotte niet willen vergeten dat de
onderscheiding tusschen roman en novelle dikwijls ondoenlijk is. De practische Engelschen doen het met 44n woord
voor novelle en roman n.l. novel. En terwijl wij Majoor
Frans tegenwoordig allicht een feministischen roman zouden heeten, noeinde Bosboom-Toussaint haar prachtwerk beslist een novelle.
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Aan die onzekerheid is het misschien te wijten dat de
meeste schrijvers maar het publiek laten uitmaken, of dit hun
werk roman dan novelle wil noemen. Tenminste geen der
hier besprokenen noemt zijn werk novelle, en mijn recht dit
wel te doen blijft twijfelachtig.
Dit blijkt dadelijk uit De Sprong in het Duister. De
bekende schrijfster, die, waarom toch ? zich in plaats
met haar mooien naam met dat leelijke pseudoniem Esjee
aandient, zet ons met dit kordate werkje direct voor de
moeilijkheid. Door zijn beknoptheid, ruim tweehonderd
wijd-bedrukte bladzijden, en door de aandacht te concentreeren om 6en gebeurtenis, het korte huwelijksleven van
Dora van Roesselaere met den docent Leonard
van der Kade, is het ongetwijfeld een novelle. En een
knappe ook. De compositie is onberispelijk, en de eenheid
springt onmiddellijk in het oog, want het geheele boek kent
men nit deze indeeling en motto's : Boek I De Sprong : Ben
vrouw of man nemen is gemakkelijk genoeg ; Boek II Het
_Mister : Maar altijd liefhebben is moeilijk (IA u. t h e r) , Boek
III En Daarna,: Ook bij e&n, huwelijk nit zuivere liefde
gesloten, moeten BEIDE echtgenooten blijven strijden voor hun
geluk (0 v i n k-S o e r). Brengen echter die „Boeken" in de
war — een roman toch schrijft men in boeken, geen novelle —
of wijzen die motto's er op dat hier meer dan 44n geval,
dat hier het voile menschenleven, speciaal het huwelijksleven zal geteekend worden ? in elk geval het verplaatst
in de wijder, dieper sfeer van den roman. Hoe volkonien
is hier b.v. voldaan aan Go ethe's eisch dat de romanheld in de eerste plaats passief moet zijn, in tegenstelling
met dien van het drama, die vooral actief behoort te zijn.
En hoe reeel, hoe waar deze passiviteit te teekenen in de
vrouw, in de echtgenoote ! En hoe talentvol deze passiviteit niet slechts te illustreeren met het ongelukkig huwelijk
van de zachte, meegaande D o r a, die telaat bemerkt dat
haar vrome, knappe man een mislukt en miskend genie is,
en hij in zijn levensverbittering haar dood tiranniseert, maar
ook met de gelukkige huwelijken harer zusters Lida en
Constanc e. Lida is de pittige vrouw, na moeders vroegen

NIEUWE BOEKEN.

457

dood het gastvrije burgemeestershuis bestierend. Zij rekende
op L e o n a r d, dien zij wel had aangekund — en als zij haar
teleurstelling ontvlucht in het buitenland komt zij, de
practische, terug met een artiest, een rijken schilder, dien zij
gelukkig maakt ! En Constance, de gedistingueerde, vorstelijke verschijning, trouwt met een rijken, nobelen aristocraat, die na een kort, prachtig huwelijksleven haar achterlaat,
een gebroken weduwe, in angst en vreeze levend voor haar
zwakke kinderen ! Zoo onberekenbaar is het huwelijk, die
sprong in het duister ! En hoewel men niet trouwt met de
familie zijner vrouw, deze beinvloedt niet weinig het huwelijksleven. En zoo werken hier aan het duister vooral
mede de Roesselaer e' s, vader en zoon, beide lichtzinnige
naturen. De vader heeft het geld zijner kinderen onder
zich gehouden en opgemaakt, waardoor Leonard nog
meer wordt verbitterd, terwijl diens academievriend Albert
sjeest, en eerst in het buitenland terecht komt. Dus ook
materiaal genoeg voor een roman. Waarom werd De, Sprong
in het Duister dit dan niet P
Als ik zeg : omdat de schrijfster eenigszins lijdt aan
het euvel wat de Franschen noemen : „ecrire froidement",
dan moet ik mij nader verklaren. Want ik weet ook dat
Boileau gelijk heeft : „qui dit froid ecrivain dit detestable
auteur", en z66 bedoel ik het allerminst. Neen, de schrijfster
heeft het leven lief, dringt dus door tot zijn diepte en
weet de parelen te vinden, die alleen in de diepte zijn te
vinden. Zij is ook een waarachtig auteur, want zij heeft
smaak, en dat zegt alles. Maar is mijn klacht over froideur
dan niet onrechtvaardig ? Neen, het gelaakte is er wel
degelijk, en het hindert op tweeerlei wijze. Lettende op
die onberispelijke compositie : titel, thema, indeeling en
motto's erken ik : meesterlijk, helder — maar te meesterlijk, te helder. Voltaire, zoo vertelt George Sand,
Wilde eens, al gekscherend, een loopje nemen met de
fabelen van la Fontain e, en wou zijn kleinachten bewijzen
ook. Hij neemt het boek en zegt : „Attendez, vous allez
voir ! la premiere venue !" En hij leest er eene : „Celle-la
est passable, mais vous allez voir comme celle-ci est stupide."
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Maar de tweede valt ook mee. En de derde ontwapent
hem weder. Dan werpt hij het boek op tafel, en roept met
naieve baloorigheid : „Ce n'est qu'un ramassis de chefsd'oeuvre !" Nu, Voltaire en la Fontaine ieder op hun
plaats platen, ook zonder te railleeren kan men tegen
een kunstwerk soms geen ander bezwaar hebben dan dat
het zoo volmaakt is. Hier by. die prachtige compositie,
titel, thema, indeeling, ontbreekt er lets aan ? Neen, niets
— en dat is juist zoo vervelend. De lezer heeft niets
meer te doen. 14 heeft de eenheid, waaraan het kunstwerk gekend wordt, niet to ontdekken. Die moeite wordt
hem gespaard, maar daarmede ook het hoogste genot van
het lezen ontnomen. In plaats van de wandeling krijgt hij
een prachtige reeks foto's van het bezienswaardige op die
wandeling. En die glashelderheid, ja, die is . wel mooi,
maar is ze hollandsch ? Dit geciseleerde, gebeeldhouwde,
doorzichtige is Fransch, ongetwijfeld Fransch. Ik mis hier
mijn dierbaren hollandschen novel en de zware luchten,
waardoor een dag vol zon is een verlossing en overvvinning.
Waaraan ik dien mis ? Aan — en hier gevoel ik in de
tweede plaats de gelaakte froideur — aan de taal. Die
eigenlijk ook weer heel good is, „van alle smetten vrij",
glashelder en zuiver. Zoo zuiver dat ze direct in het
Spaansch of welken tongval ook kon worden vertaald —
en dat gaat niet met het echte Nederlandsch. Want dit
weerspiegelt z66 onze kleine, bij andere volken onbekende,
eigenaardigheden en particuliere opvattingen, dat een echt
hollandsch book niet to vertalen is, zonder zijn eigendommelijkheid to verliezen. En De Sprong in het Duister zou er
niets bij verliezen, er eer bij winnen. Het gemis van die
eigendomm.elijke taal blijkt wel het beste in haar recht
door zee gaan en vlak-uit zeggen waar het op staat. Weer
prachtige eigenschappen, die haar echter geen tijd laten
voor het detail — en heeft Potgieter niet zooiets gezegd
dat men kunst herkent aan het detail ? In elk geval, gelijk
ons hollandsche leven al zijn charme zou verliezen als het
zijn, nu ja, wel eons pietepeuterige maar Loch aardige
kleinigheden moest missen, zoo ook de hollandsche taal,
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als wij in haar ook niet bleven herkennen de taal der
verkleinwoorden, en de taal eener natie van schilders, niet
het minst van stillevens en miniaturen. Waarom gunde
deze schrijfster, die zoo verbazend veel kan, en dus ook dit
wel, zich geen tijd tot die steeds verlustigende detailteekening ? Zij weet toch dat een tot novelle gecomprimeerde
roman, daarom als novelle nog niet voldoet, omdat zij
zulk een volmaakt roman-geraamte vertoont ? Ik weet wel
waaraan het ligt, aan dat leelijke pseudoniem. Voor Esjee
is De Sprong in het Duister meer dan goed genoeg, voortreffelijk , ik denk dat als de schrijfster er haar eigen
schoonen naam aan had gegeven, zij ook het uiterlijke
van haar werk wat meer zou verzorgd hebben, zou hebben
„paye de sa personne".
Daarentegen behoeft er geen oogenblik twijfel to bestaan of De Vervulling door Sara Bouterse en Toewijding
door Frans H ul le man wel novellen zijn. Ze zijn het
degelijk, die luchte boekjes van een paar honderd bladzijden, die het nude verhaal doen van jonge liefde en veel
leed. En De Vervulling krijgt direct onze belangstelling
omdat het zoo goed geschreven is, zoodat, daarvan genietend, we knikken : „j a, de Franschen weten het wel als
ze de boeken verdeelen in twee klassen : „ceux qui sont
ecrits et ceux qui ne sont pas ecrits" ". En zoo schijnt
het ons in het eerst onverschillig waarheen die ons zal
brengen, nu we voortdurend onthaald worden op een fijne,
persoonlijke taal als deze :
„Moeder's wat gerekt „goeie morgen" met een intonatie die naar
de klok verwees, doofde voor een oogenblik de sprankelende joligheid
die als vonken van IVI iep's stem afspatte (bl. 61. Nu. . . zei v a n
Gale n, na een kuch, waarmee hij zijn stein een duwtje gaf: „'k sprak
Piet gisteren, ze zouen komen, 's avonds. En Bernard ook".
Hij lachte een beetje en zocht zijn gewone houding terug in een
blik van verstandhouding met Bertha.
Zij trok de wenkbrauwen hoog op en een fijn kleurtje, dat haar
wangen aandonsde tot warmere jonkheid, deed Miep lachend knipoogen tegen van Gale n, die met hervonden stem en in gretig
grijpen naar de langs-vluchtigende vroolijkheid zei : „Dat 's een goeie
Zondag voor je, B e r" (bl. 10).
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Voortdurend makers zulke fijne toetsen deze menschen
zoo reeel dat we hun tamelijk alledaagsch getob werkelijk
gaan meemaken, en inderdaad met belangstelling gaan
vragen of Bertha en Bernard „elkaar zullen krijgen"
— totdat we leelijk uit de koets vallen door het optreden
van „l'autre". Die andere is een artiest, door Bernar d
aan Bertha voorgesteld om haar te helpen bij het schilderen, en die artiest is natuurlijk ongelukkig getrouwd
met een mondaine, hem veronachtzamende vrouw, en derhalve wil Bertha hem het ontbeerde geluk schenken. De
rest is precies zoo : hij neemt wat hem wordt aangeboden,
en als hij het bloempje geplukt heeft en zijn vrouw van
haar uitstapje terugkeert, stuurt hij Berth a weer naar
huis, waar zij kan gaan uitweenen, en aan de wereld mag
vertellen, dat zij een tijdje op studie is geweest.
Waarom is dit nu zoo vervelend ? Omdat het eerstnoodige, een frisch, persoonlijk schrijftalent, zich in dienst
heeft gesteld van een onnoodig, onfrisch gegeven. Smaak
is kunnen kiezen, en waar het op taal, uitbeelding, schikking, toets en detail aankomt toont De Vervulling veel
smaak. Maar bij het kiezen van het geval-zelf heeft die
smaak de schrijfster totaal in den steek gelaten. Och, er
zijn wel van die sentimenteele jonge dames, die elken ongelukkigen man, vooral als hij artiest is, in de armen
vliegen — er zijn ook wel van die artistieke heeren, laf
genoeg om aan te nemen wat roekeloos wordt weggeschonken,
wordt weggeworpen moet men zeggen — maar aan zulke
weerzinwekkende wanverhoudingen een groot talent te
besteden is niet meer smaakvol, is in goed Hollandsch :
een vlag op een modderschuit.
Had de schrijfster eens wat langer gezocht, ik geloof
dat zij een beter gegeven had gevonden, dat wat haar
nu uitlacht, omdat zij de voorkeur gaf aan dit minder
frissche en daardoor vervelende ! Had zij eens haar smaak,
haar kunnen kiezen, niet uitgeput in het aanbrengen van
fijne toetsen en verheugende details, waardoor haar werk
telkens doet denken aan een mooi hollandsch stil-leven !
Had zij ook nog wat, nog haar vollen smaak overgehouden
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om een frisch thema te kunnen kiezen, en zich niet
tevreden gesteld met het afgezaagde thema van „l'autre",
waarmee zooveel fransche novelletjes uit den treure kwamen
aandragen ! Doch deze verzuchtingen zijn anders niet dan een
wensch dat deze talentvolle schrijfster nog eens de vervulling zal geven van de groote verwachtingen door De Vervulling wel gewekt, dock niet vervuld.
Frans Hull em an is een van die auteurs die in
geenerlei opzicht te veel beslag op hun lezers leggen. Hij
maakt toch geen misbruik van de vrijheid van drukpers,
want het is al weer heel wat jaren geleden dat hij, na zijn
schetsenbundels, de ook pier besproken novelle Stadsmen,schen
gat En dan geeft hij naar vorm en inhoud bescheiden werk.
Het geval is niet altijd sympathiek, zoo in Stadsmenschen
de sinistere ondergang van een kantoorbediende die aan het
speculeeren, aan het „gokken" was gegaan, maar er wordt
tenminste niet allerlei bij overhoop gehaald ; het is geen
uitverkoop van nieuwe kunst en nieuwe moraal tegen spotprijzen ; het blijft binnen eigen grenzen.
Sympathieker is het geval, waarvan hij ditmaal vertelt
in Toewijding. Deze novelle verhaalt van een Amsterdamsch
onderwijzeresje en een postcommies. Wat rationalistisch aangelegd heeft zij al vroeg het geloof, waarin haar geliefde,
vrome moeder haar opvoedde, ingeruild voor het socialisme.
Maar het hare is niet het systematische dweeperssocialisme
harer collega's, waarmee zij aardig den draak steekt, maar
het gevoelssocialisme, dat de schrijnende ellende ziet der
minderbedeelden en daarvoor leniging eischt. Den postcommies leert zij in gezelschap van haar moeder kennen
bij haar zuster in Alkmaar en hij blijkt, zooals haar moeder
dadelijk waarschuwt, „de ware broeder" niet te zijn. Maar
hij bewijst haar allerlei attenties, zendt bloemen, neemt
haar mee naar een voorstelling van Is adore Dun ca n,
betoogt dat een wensch sociaal-aristocratisch behoort te
zijn, en slaagt er in, zooals hij zegt : „haar sluimerend
temperament te wekken".
Zij wordt verliefd, durft echter aan moeder niets te
zeggen, hij belooft plechtig aanzoek te doen, en weet haar
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op zijn kamer te krijgen, doch als hij haar tot oneerbaarheid wil dwingen, geeft zij hem een klap in het gezicht,
en ontvlucht. En in haar verdriet troost ze zich dat ze
een liefde heeft die niet te vernietigen is, omdat ze kan
werken, kan „werken met . . . toewijding" (bl. 223).
Dit is vlotverteld in gewone taal, die rustig aandoet
als een goedgedragen huiskleeding, die echter nog aangenamer zou zijn, als zij zich niet soms oppronkte met literaturigheden als : „hij schielijkte, zij rechtte zich nit, haar
gedachten. fermden" (bi. 197, 222/3), die hier even mal doen,
als opzichtige versierselen bij bedoelde kleeding.
Maar vreemd : het is alsof deze kwikjes en lintjes de
eenheid hier niet verbreken, alsof ze er bij hooren, alsof
zonder deze kwikjes en lintjes deze novelle het niet kon
doen. En vragen we waarom zulke buitensporigheden hier
geeischt schijnen, dan is het antwoord, dat zonder dit opzichtige het geheel wat onbelangrijk hadde geleken. Want,
och ja, zoo zijn ze wel zulke losloopende onderwijzeresjes
en postcommiezen, maar is hun heele gedoe niet wat leeg
Niet het geval zelf is leeg. Het ontwaken van den hartstocht in een reine ziel, de verleiding waaraan deze blootstaat,
G o e t h e maakte er in zijn eerste deel van den Faust een
onsterfelijk kunstwerk van ; en het zal een der voornaamste
thema's der kunst, vooral der novelle, blijven, al spot ieder
op zijn beurt wel eens met de „of ze elkaar krijgen"-literatuur. Maar dan moet het eeuwig-belangwekkend geval ons
verteld worden van menschen, wier zielen we peilen tot op
den bodem, menschen, eenvoudig of gecompliceerd als
Gretchen en Faust, maar in wier woord en daad we hun
voile leven meemaken. Hoe eenvoudiger dan het gegeven,
hoe moeilijker om het te vertellen.
Het geval van het onderwijzeresje en den postcommies
was te eenvoudig, to moeilijk voor Hull ema n's bescheiden talent. Nu heeft hij met wat krachttaal de verslappende
belangstelling zoeken op te schroeven. En niet minder
met den titel, die tegelijk het slotwoord en de these is
dezer novelle. Toewijding : de heeren worden verzocht de
hoeden of te zetten. Toewijding : hoort het, hier krijgt
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gij Been frivool verleidings-verhaaltje, waarnaar gij alien
lekkerbekt, de vrome om zich eens prettig te ergeren aan
die goddelooze wereld, de viveur om op 'n goedkoopje eens
heerlijk te smullen, neen hier krijgt gij de religie der
ongodsdienstigen, hier krijgt gij ernst !
Zeker, ik ken dat woord, dat zoo weinig meer zegt.
Want vertaal ik het mode-woord, dan krijg ik het ouderwetsche plichtsgevoel, of nog liever braafheid, waarvoor
ons onderwijzeresje behoorlijk zou rillen. En toch : wat is
haar toewijding anders dan dat zij een onderwijzeresje is
met hart en ziel, en dit blijft, nu — ja, nu ze niet kan
gaan trouwen. Zeker, dit is plicht, dit is braaf — maar
wordt zij daardoor nu zooveel belangrijker ? Nu wil ik niet
zeggen dat Toewijding een tendenzvertelling is, een novelle
a these, maar wel dat dit groote woord hier dient om een
klein, en een weinig ledig leven wat grooter te maken.
Hoe gaarne had ik het oorspronkelijk-schoone en slechts
door het misbruik wat minderwaardig geworden woord ingeruild voor de schoonheid die wij van een novelle verwachten, dat zij met haar fantasieen ons het voile leven
voortoovert, met de hare onze fantasie wakker roept, en
daarmede binnenleidt in de ziel des menschen, dien we nog
altijd niet kennen, misschien nooit geheel zullen kennen,
en toch o zoo gaarne kenden.
Frans Hnlleman's Toewijding heeft goede kwaliteiten : het is bescheiden eerlijk werk, ook wel reeel, het
is zelfs ernstig bedoeld — maar het mist wat fantasie en
wekt te weinig de onze.
Die onontbeerlijke fantasie biedt ons in overvloed
Torze, Tragedie van Hartstocht, door den vaardigen schrijver,
die zich verbergt achter het pseudoniem Anton van
Wartevelde.
Want Torze is in de eerste plaats een Robinsonade, vervolgens wat anders, en wellicht nog iets daarenboven.
Een Robinsonade, natuurlijk een nieuwerwetsche. V66r
Scheveningen dobbert 't Eiland, dat vol badgasten, kelners
en muzikanten, met kabels ver in zee gelaten en weer naar
het strand wordt getrokken. Zakkenrollers hebben v a n
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Oldenbelt bestolen en de politiecommissaris Torze ontbiedt hem op 't Eiland, waar hij Torze zeker de dieven kan
aanwijzen. Hij komt, in gezelschap van zijn dochter Paula
en haar minnaar H u g o, doch als 't Eiland met een duizend
plezierreizigers ver in zee is, knappen de kabels en sleurt
de stroom het reddeloos mee. Redding is onmogelijk, geen
schip kan het logge gevaarte inhalen, dat in zijn dolle vaart
integendeel een stoomschip in den grond loopt, hetwelk
met man en muis vergaat. Torz e, ijzig-kalm te midden
der Wilde verwarring, treedt als koning op, na den eenige
die zich tegen zijn wil verzet, graaf IT d o, neergeschoten
te hebben. Hij zorgt voor afleiding door de menschen wat
te stemmen te geven, onderdrukt direct met zijn revolver
elk oproer, doch kan de aanwezige dranken niet veranderen
in voedsel. Ontzenuwd en uitgeput door zeeziekte, dronkenschap, losbandigheid en honger komt men den tienden dag
aan een onbewoond eland, een paradijs ! Daar breekt de
gouden eeuw aan ! Vrij van de tirannieke conventie
begint het idyllische leven naar de natu-u.r, en als Paula
getroost is over den dood van haar vader, huwt ze met
H u g o. Doch er zijn te weinig vrouwen, en de zinnelijke
Torz e, die altijd reeds Paula begeerd heeft, weet met
een meerderheid een wet door te drijven, waarbij het
huwelijk illusoir en de vrouw ten prooi wordt van den
sterkste. De minderheid verzet 1-cich, de oorlog ontbrandt,
Hugo wordt gevangen genomen, en Paula weet dat zijn
losprijs is haar zich geven aan. Torz e. Zij ontbiedt hem
op een afgelegen plaats, en als een Charlotte Corday
Mar at stoot zij den tiran het staal in de borst. Dokter
Belo treedt nu als leider op, geneest den slechts gewonden
T or z e, doch sluit hem op, terwijl hij de overige bevolking
het vlot De Vrijheid last bouwen. Torze echter ontsnapt
en ontvlucht alleen op De Vrijheid, doch een tweede vlot,
om hulp uitgezonden, komt terecht, en binnen kort brengt
„De Tromp" alien weer in het vaderland.
Waarom nu deze Robinsonade mislukte, is duidelijk —
omclat niemand aan haar realiseering gelooft. Van Defoe 'a
meesterwerk geloofde ieder dat, en de in dit tijdschrift
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verschenen belangrijke artikelen over de hollandsche bron
van den Robinson Crusoe bevestigden en versterkten eenvoudig wat steeds de heimelijke bekoring er van is geweest, n.l.
dat het wel heusch zoo kon gebeurd zijn. Zoo sterk was
dit geloof dat het Rousseausche „retournons a la nature",
met al wat daar aanhangt, als verwerping der beschaving, en
het gedweep met een primitieve menschheid, misschien voor
geen klein gedeelte is gegroeid nit den Robinson Crusoe, in
Wiens realiseering men geloofde. Was men direct even
overt-60 geweest van de onmogelijkheid ervan, als men
nu de schouders ophaalt over Torze's, nota-bene nu nog
onbekende, paradijs, dat een duizend menschen een godenbestaan kon geven — om nu maar een der onnoozelheden_
to noemen, waarvan deze fantasie wemelt — Robinson Crusoe
ware even spoedig en spoorloos verdwenen als met deze
Robinsonade het geval zal zijn. Want de fantasie mag den
band met de realiteit nooit loslaten, en haar fata-morgana's
bekoren slecht dan als ze boven de woestijnen onzer alledaagscheid doen schitteren echte oasen, vol groene palmen
aan blauw-zilveren wateren, en geen karikatuur-oasen, vol
academische hooge hoeden, die wandelen langs plassen inlet.
Inderdaad gaan in Torze de mislukte, want niet aannemelijke fantasieen telkens schuil achter academische niteenzettingen over principieele vragen. Het is of de schrijver
Le Bon's Psychologie des Foules wil vertoonen, de bewegingen
der volksziel wil openbaren en later zien wat rechtsorde,
moraal, godsdienst en arbeid beteeken_en, n.at-u-urlijk in
primitieve toestanden. Derhalve schijnt het of we een allegorie lezen, waarin de menschen zijn aangekleede beginselen.
Dan is Torze de hartstocht die wil heerschen om to ge/liken , graaf U d o de aristocratie, de verouderde vorm van
het gezag, die dadelijk door den democratischen yolksredenaar Torze wordt nit den weg gernimd , Z e t t e, eon
nobele prediker, sours de menigte tot naastenliefde electriseerend, dock den oorlog niet kunnend voorkomen, de
religie, die als onpractisch terzijde wordt gezet; en de dokter
B é 10, die als Torze is gebonden, de menschen aan het
werk zet, is dan de wetenschap, welke met het evangelie van
30
O. E. X 6
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den arbeid den weg ter verlossing wijst. Kortom dan is deze
mislukte Robinsonade een allegorie, die evenmin voldoet
omdat haar wijsheid wat beschimmelde winkeldochters van
een vorige mode is, en zij door gebrek aan zelfvertrouwen
niet enkel artistieke allegorie durft zijn, doch haar allegorische figuren voor reeele wil gehouden zien.
En ten slotte schijnt Torze ook nog een tragedie te
willen zijn. Ten slotte ? En de schrijver betitelt nog wel
zijn Torze als tragedie van hartstocht? Jawel, doch even zeker
als volgens Geib e 1, in een echt boek meer staat als „der
Poet hat hineingeschrieben", even zeker zoekt men in
andere boeken soms vergeefs naar wat volgens den schrijver er
instaat. Eerst zag ik hier heelemaal geen tragedie, geen
schuldelooze schuld, den mensch door het levensmysterie
opgelegd en waaraan hij ondergaat, in zijn ondergang toch
nog een held. Toch moest die er zijn, want Torze is een
tragedie, het stood er duidelijk te lezen op den omslag en
op het titelblad. Nu, als een mensch zich maar ringeloort,
dan doet hij al heel wat. Zoolang dus gezocht, tot . . .
Ja, dit zal de tragedie moeten zijn Torze is de hartstocht ; Paul a, de reine vrouw heeft nog v66r Hugo van
liefde sprak de afschuwelijke mocht van den hartstocht (d.i.
T o r z e) gevoeld, die haar echter te vergeefs wil overheerschen, en tot zijn slavin wil waken. In vrije liefde geeft
zij zich aan H u g o. Doch zelfs dan laat de hartstocht
haar niet met rust. Eindelijk besluit zij den hartstocht te
dooden, doch zij verwondt hem slechts, en Tor ze ontvlucht. En, als zij met Hugo weer in het vaderland
teruggekomen, aan Hugo's arm aan wal wil stappen,
moedig haar bezorgdheid overwonnen hebbende wat de wereld
wel zou zeggen van haar huwelijk, gesloten zonder bijstand
van stadhuis of kerk, dan schokt ze op de loopplank hevig
verschrikt in elkaar, want daar tusschen de wachtende
menigte heeft ze herkend Torz e, den haar met ondergang
dreigenden hartstocht.
Ik kan het mis hebben, maar dit is dan de tragedie
die ik zocht. Enfin, een gezochte tragedie ! ! Doch
niet teveel naar haar papieren vragen. Het mocht eens
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blijken dat het er geen was. Dan moest ik opnieuw gaan
zoeken — en deze T orze, deze pseudo-commissaris van
politie, en pseudo-dit en pseudo-dat heeft u, voortreffelijke
lezer, als mij, nu lang genoeg verveeld.
En het doet ons goed dat nu de frissche weiden eener
dorpsnovelle ons toelachen. Want dit is J an van d er
Mo e r' s Jongen en Ouden, al noemt hij het een Roman nit
het Zeeuwsch Landleven. Dat hij toch zijn debuut Maria
Vermeere noemde Een verhaal nit het Zeeuwsch Dorpsleven, en
daarop De Kaarthoeve zonder nadere aanduiding gaf, en nu
dit Jongen en Ouden noch door omvang noch door inhoud
zooveel meer dan zijn vorig werk, ineens noemt een roman,
schrijf ik eer toe aan zeker zelfrespect dat meent iemand,
die in vier jaar drie dorpsverhalen gaf, wel romanschrijver
te mogen heeten, dan aan den acrd van het werk.
Jongen en Ouden is een dorpsnovelle en als zoodanig
niet onverdienstelijk. De „Kleinmalerei" van de „Heimathkunst" is er ruimschoots in, ook de hoogere dorpspraat en
het gebrek aan perspectief bij die menschen, waartegenover
dan staat hun innig en diep meeleven met wat hen interesseert, eindelijk niet het minst de liefde, op zoo'n zeeuwsch
dorp tamelijk ongegeneerd en toch op haar manier weer
braaf ook. Dit wel-zuivere materiaal is nu bewerkt met
een even-zuivere taal, waarin men reeds het Vlaamsch
hoort naderen in woorden als „'t abeelken" en „pluizelkens", en daardoor is de altijd hoog te prijzen eenheid
bereikt. Wat ontbreekt dan aan Jongen en Ouden om een
meesterwerk te zijn van den eersten rang ?
De groote lijn, het breede gebaar, het diepe inzicht,
het aangrijpende, den adem benemende van dit gebeuren.
Men leest genoegelijk voort, wordt nooit geschokt noch
in zijn moreele noch in zijn artistieke opvattingen en als
men het tragisch einde van moeder en dochter „uit 't
abeelken" heeft gelezen, is men heilig overtuigd dat men
geen tragedie maar een aardig novelletje heeft gelezen.
Inderdaad, het is te huiselijk, te goedmoedig, wat gewoon.
Dit ligt niet aan het onderwerp. S t ij n Str e u v e is heeft
in zijn Vlaschaard een dergelijk gegeven behandeld en er
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wel van gemaakt een heerlijk kunstwerk, groot van lijn
en aangrijpend als het reeele leven-zelf. Het ligt natuurlijk
aan den stijl. Leg eens de oogstscene uit den Vlaschaard
naast die uit Jongen en Ouden, en gij ziet direct in
S t ij n Stre -u vels den schrijver bij Gods genade, en in J . a n
van der Moer den schrijver die werkelijk heel genoegelijk
kan vertellen van zijn dorpje. En dan het beste, als hij
zich houdt aan de oppervlakte ; want als hij vertelt van
de diepte, dan is het alsof hij niet weer door eigen, maar
door andrer oogen ziet, en zijn verhaal ons niet ontroeren
kan, omdat we het persoonlijke element er in missen.
Van Leo Meerten's Op den Weg des Levens moeten
we evenzoo opmerken dat dit novelleken geheel ten
onrechte roman genoemd wordt.
Deze jonge Vlaming die in zijn vorig werk — een van
die technisch-knappe nog minder verbazing- dan tegenzinwekkende werken van een gelukkig voorbijgaand naturalisme, — in zijn Van Jongere Geslachten, uit den treure drinkende
en hoereerende fabrieksarbeiders had uitgebeeld, heeft ditmaal zich door onschuldiger onderwerp laten kiezen. Op
den Weg des Levens verhaalt van een sympathiek meisje
E 1 z a, de liefdevolle verzorgster van haar half-verlamden,
knorrigen vader. Zij wordt opgemerkt door een schilder,
eenig zoon van rijke dorpsmenschen, en zij krijgen elkaar
lief. Hij, in alles wat zwak, laat zich door haar geestdriftige
liefde opvoeren tot ij verig werken, en heeft het haar te
danken dat voor het eerst een groot schilderij van hem
op de tentoonstelling wordt geprezen. Doch in plaats dan
zijn liefde voor haar openlijk te belijden, durft hij dat niet.
Hij zoekt voor haar een plaats in een modemagazijn in de
stad, waar ze hurt omgang voortzetten, totdat een op hem
verliefde stadsjuffer dit aan zijn moeder overbrieft. Deze
eischt van hem het meisje los te laten ; hij stribbelt tegen,
geeft ten slotte toe, en laat zich huwen aan de stadsjuffer,
die met haar mondaniteit alle kunst, alle leven in hem
doodt. In zijn wanhoop zoekt hij Elz a weer op, die hem
de waarheid zegt, en fier de deur wijst.
Voeg hierbij wat nerveuze, weinig Vlaamsch-klinkende
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beschrijvingen van het dorp aan de Schelde, van het leven
in Ostende en in de stad — en ge hebt een dragelijke novelle.
Tegenover den artistieken, willoozen lafaard heeft de fijngevoelige, sterke Elz a zeker onze voile sympathie, maar het
heele geval is van te theatrale oppervlakkigheid. Misschien
zijn die menschen zoo, misschien wandelt daar zelfs een
sympathiek en sterk meisje maanden met een meneer,
zonder aan zijn ouders te zijn voorgesteld — maar ons
interesseeren zulke menschen weinig. In de taal hetzelfde.
Misschien is het goed-Vlaamsch te zeggen : „zij kijken
naar de kinderen en beletten (voor: letten op) hoe zij werken" (bl. 184), hoewel Guido Gezelle 's Loquela dit
„beletten" niet kent , mogelijk zelfs best-Vlaamsch te zeggen:
„naarmate zij spreekt, wint zij zich terug op" (bl. 239), maar het
doet onwillekeurig vragen : „is Vlaamsch dan hollandsche
boekentaal, zoolang men die kent, en verder brabbeltaal ?"
In elk geval weten we dat de taal van S t ij n Streuv els
en Cyriel Buyss e, hoe verschillend ook, ons als edit
in de ooren klinkt, doch deze !! En wie aan de taal raakt,
raakt aan de Koningin — daarvoor geen pardon !

BUITENLAND.
Het groote feit der twee laatste maanden is ongetwijfeld de
onverwachte dood van koning E d u a r d, zoo kort na dien van zijn
neef Leopold. Eduard VII heeft en als mensch en als vorst
ten slotte een goeden naam nagelaten. Al mag ook op zijn levensgedrag veel aan te merken geweest zijn — de satirieke glimlach
over eigen braafheid, waarmede hij de spottende opmerking van
Leopold in „Elysium" over de loftuitingen na zijn dood in de
prent van het Groene Weekblad beantwoordt, is volkomen gerechtvaardigd ! — hij had evenals koning Leopold een charme van
omgang, die niet alledaagsch mocht heeten : uiterlijk had hij het
voile recht op den naam van Engeland's „first gentleman", al zou men
aan dien titel gaarne nog eenige niet te verachten hoedanigheden
wenschen te verbinden,

niet

Welker gemis hem vooral als kroonprins

bepaald de hoogste veneering deed genieten. Maar als vorst

heeft Eduard zeker buitengewone hoedanigheden ten toon gespreid
in de korte jaren zijner regeering. Het is geen geheim gebleven,
dat de in zijn geslacht niet zeldzame diplomatieke begaafdheid ook
hem in ruime mate heeft gekenmerkt en dat hij die gaven vooral
heeft gebruikt in het belang van den wereldvrede. Dat de vrede
van Vereeniging zoo gesloten is als hij gesloten werd, dat aan de
bepalingen daarvan door Engeland zoo eerlijk en zoo spoedig
uitvoering is gegeven, is ongetwijfeld niet in de laatste plaats zijn
werk geweest ; de aanvankelijke oplossing der Marokkaansche
kwestie, de vredelievende beeindiging der Doggersbankzaak en die
der Balkankwestien van de laatste jaren, ja waarschijnlijk ook de
Japansch-Russische vrede zijn voor een niet gering deel aan hem
toe te schrijven ; ook de toenadering van Engeland tot Frankrijk
en Rusland,

zij

het dan tegen Duitschland gericht. En wie weet

wat er later nog meer van zijn werk aan den dag komt ? Gelijk
met Leopold II een groot koopman-Koning

zoo is

met

Eduard

VII een groot diplomaat-Koning heengegaan, die onder het zeer
beperkte constitutioneele gezag, dat Engeland's vorst toekomt, een
hoogst belangrijken invloed heeft gehad op de buitenlandsche
staatkunde van zijn land.
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0 ok niet op de binnenlandsche ? Als niet alles bedriegt, heeft
Eduard ook hierin te midden van den fel oploeienden partijstrijd,
van de machtige staatkundige crisis, die in zijn laatste regeeringsjaar Engeland in heftige beroering bracht, een belangrijke rol
gespeeld. De gematigdheid, waartoe de regeering onder leiding
van Asquith telkens weder overhelde, de pogingen om met de
Lords tot een vergelijk te komen, waarvan in den laatsten tijd
herhaaldelijk sprake is geweest, zijn zeker niet buiten hem om
gegaan ; zijn blijkbare aarzeling om de „waarborgen" te geven,
die de regeering van hem vroeg om met gerustheid den strijd
met de Lords ten einde te kunnen brengen ; de gematigde voorstellen van lord R o s e b e r y, den vriend van zijn zoon, den Prins
van Wale s, thans koning George V, zijn zeker niet zonder
zijne voorkennis gedaan. Ook in deze opzichten is zijn dood een
voelbaar verlies en men kan zich den diepgevoelden algemeenen
rouw van het Engelsche yolk zeer goed begrijpen bij de onzekerheid
van wat de toekomst zal brengen.
Voorloopig is er een wapenstilstand tusschen de partijen
gesloten, is de strijdbijl begraven om eerst weder te worden ter
hand genotnen, als de rouwtijd voorbij is, over een paar maanden.
Het is intusschen reeds verluid, dat de nieuwe Koning, man van
zeer gematigde Tory-beginselen, nog meer gematigdheid betracht zal
willen zien dan zijn vader reeds zou hebben gewild. Ook hij geniet
reeds een groote populariteit, nog van grooter beteekenis, omdat
zijn verleden, in afwijking van dat zijns vaders, zonder smetten is
en hij en zijn krachtige koningin Mary naast hem aan Engeland
het voorbeeld weder zullen geven van huiselijke deugden gelijk
eenmaal het familieleven van Albert en Victoria heeft gedaan.
Moge de talentvolle vorst, die thans het Engelsche wereldrijk zoo
niet beheerscht, dan toch als eersten man van zijn yolk vertegenwoordigt, lange jaren de staatkundige tradities van zijn vader
voortzetten !
Reeds dadelijk zal zijne hand iets te doen kunnen vinden in
Europa's zuidoosthoek, waar Albaneezen, Grieken en Kretensen
weder duchtig aan den gang zijn. De jong-Turksche regeering to
Konstantinopel, die ten opzichte van Bulgarije, Servie en Montenegro thans voorloopig gerust kan zijn, nu Oostenrijk en Rusland
elkander de hand weder hebben gereikt na de hooggestegen ontstemming over de Bosnische kwestie, heeft nu te toonen, dat zij
het Turksche rijk bijeen kan houden. De Albaneezen, woest geworden
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door de nieuwe legerplichten, zijn in volslagen opstand geraakt, een
opstand, die bij de groote militaire kracht dezer natie uiterst gevaarlijk was en nog altijd, niettegenstaande de grootsche maar
bloedige onderdrukkings-expeditie van S j e fk e t-p ascha zeif met
zijn meer dan 50.000 man, gevaarlijk is. . . als ten minste de Porte
geen aanleiding kan vinden om hare tanden te laten zien aan de
Kretensische Christenen, die met afval naar Griekenland dreigen. Het
schijnt, dat de mogendheden een nieuwe bezetting van het onrustige
eiland in den zin hebben om de Turken bij te staan in hunne pogingen om het voorloopig nog te behouden , voorloopig nog, totdat
een betere kans zich opdoet , want dat Kreta voor Turkije verloren
is, schijnt wel zeker.
Zulk een kans zou kunnen ontstaan door de woelingen in
Griekenland, waar het Militaire Verbond nog steeds een groote
rol speelt en blijkbaar bang is voor een onzekere samensteliing der
bijeen te roepen Nationale Vergadering. Het koningshuis overweegt
de vraag, of het heen zal gaan dan wel of het eindelijk zeif krachtig
zal ingrijpen, en alles doet gelooven, dat het in dit geval zijn vijftigjarig bestaan in October 1913 nog zal kunnen vieren, want er schijnt
een strooming te komen te zijnen gunste : op de Ionische eilanden
ten minste is koning George met zijne familie hartelijk begroet en
de leidende minister Theodokis schijnt het oogenblik van krachtdadig ingrijpen gekomen te achten. Maar zal de Porte geen gehoor
geven aan de eischen der Albaneezen en hen tevreden stellen door
een lustigen aanval op Griekenland ? Dat zou misschien de oplossing
ook der Kretensische kwestie kunnen verhaasten, want het lijdt geen
twijfel, of de mogendheden zouden alle aanleiding hebben om hier
tusschenbeiden te komen en de hangende kwestien ook aan den
Griekschen kant definitief te regelen.
Tegenover die kwestien is de Finsche, hoe belangrijk ook uit
een zedelijk en juridisch oogpunt, van minder gewicht. Het schijnt,
dat Rusland er geen oogenblik aan denkt zich door ethisch-juridische
bezwaren, waarvoor het weinig pleegt te gevoelen, in zijn plannen
tegenover Finland te laten weerhouden, ook al zijn er nu interparlementaire adviezen uit Engeland en van elders te wachten. Geen
sterveling denkt eraan, dat eenige Europeesche mogendheid met de
wapenen voor Finland in de bres zal springen, of dat het thane
weder bloeiende Russische crediet zal verminderen uit sympathie
voor de Finnen . . . . en dat zijn de eenige argumenten, waardoor
Rusland zich pleegt te laten intimideeren. Het einde der Finsche
autonomie nadert met rassche schreden maar zonder veel drukto ;
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het zal zijn als een kleine onmerkbare handbeweging, waar de dood
op volgt.
En het Pruisische kiesrecht? De „idealist" — zoo bestempelde
hem onlangs ten onzent Lamprecht — Bethmann Hollweg
gaat ondanks alle geschreeuw in de pars rustig zijn gang, misschien
in de hoop om langzaam aan Pruisen te gewennen aan vrijzinniger
regeeringsbeginselen — een heele onderneming, die alleen langzaam,
langzaam aan kan slagen . . . .
En Roosevelt? De man der handige reclame stoort zich evenmin aan de spottende, pier en daar vinnige opmerkingen in de pers
aan zijn adres. Hij weet precies wat zijn landgenooten noodig hebben om iemand voor de tweede maal president to maken. Op zijn
bescheiden terugtrekken in do Afrikaansche wildernissen, niet zonder handige reciame-berichten over zijn daden, afgewisseld door
perioden van spannend stilzwijgen, volgt de onnavolgbare handigheid van zijn rondreis langs de Europeesche hoven, geaccompagneerd
met uitlatingen over den wereldvrede, ontvangst door de eerste
geleerde lichamen der wereid, populaire voordrachten, record slaande
reistochten enz. enz. Maar hij wil immers geen president meer zijn ! !
Neen, dat zeide hij . . . . tenzij de toestand zijner partij dit eischt.
En het toeval wil, dat dit meer en meer het geval blijkt. Merkwaardig toeval ! Always Teddy ! zooals zijn vijanden zijn wapenspreuk : „always ready" plegen to vertalen.
Frankrijk staat voor een nieuwe wetgevende periode. De oude
is in elk opzicht met een deficit geeindigd. De resultaten van het
wanbeheer der laatste jaren vertoonen zich allerwege. In 4 jaren is
het budget met 500 millioen jaarlijks gestegen, de schuld met 4
milliard vermeerderd, 't laatste budget met een leening van 200
millioen sluitend gemaakt, terwijl het elude der wassende uitgaven
en der corruptie niet te zien is. Hoe het met de landsverdediging
staat, blijkt tot veler schrik telkens bij interpellaties, als nog onlangs
in den Senaat ; toen Reymond de achterlijkheid op 't gebied der
militaire luchtvaart onweersprekelijk in 't licht stelde, kon de minister
alleen antwoorden : „je cherche ma vole", en dat terwij1 Duitschland
en Engeland op de wegen door de lucht al een heel Bind vorderen.
De stakingen in de haven van Marseille zijn ongeveer chronisch, de
laatste heeft 80 A, 100 millioen verslonden. Reeds meer accentueert
zich het overwicht van het Zuiden over 't Noorden : het Zuiden
met geen 40 0/0 der bevolking en maar 23 `)/o van den rijkdom van.
Frankrijk, leverde in de laatste 10 jaren 77 % der regeeringsper-
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sonen en afgevaardigden. De litteratuur, roman en tooneel, teekent
van die machthebbers en hun intrigues de meest verachtelijke
beelden, maar.... zij zijn de machthebbers, en weer bij deze verkiezingen hebben zij alles gedaan om zich de 15.000 fres. die 't
kamerlidmaatschap opbrengt (15 millioen per jaar uit de schatkist)
te verzekeren. De oude mishruiken der officieele candidatuur, druk
door de prefekten en de „delegues" (een uitvinding uit de Combe speriode), zijn door minister Brian d in treffende woorden te St.
Chamond veroordeeld, doch 't is duidelijk uit allerlei berichten, dat
hij ze niet vermocht af te schaffen. Het eenige bewijs van energie,
door 't ministerie in den laatsten tijd gegeven, is het krachtig
handhaven van de orde, te Parijs op 1 Mei door de C. G. T. ernstig
bedreigd. Zeer opmerkelijk is, dat de socialistische Jeden der regeering, Briand en Milleran d, 't levendigst het besef toonen, dat
een regeering haar reden van bestaan heeft in 't handhaven der
orde. Het blood kruipt, waar het niet gaan kan !
Van de nieuwe Kamer is de horoskoop nog niet te trekken.
Zij is verkozen onder den invloed van vrees, de macht, die steeds
grooter wordt, hoe verder men op den demokratischen weg voortgaat.
Vooreerst is er de vrees voor reactie, „la pour de ne pas paraitre
assez avance," zooals Paul Dechanel onlangs zei. In 't radicale
kamp leeft nog altiid de geest van den grootvader der partij, Leon
Bourgeois, die Coen hij bij zijn eerste ministerie eens gezegd had :
„toujours a l'avant-garde" op de vraag : „maar waarheen ?" antwoordde „peu importe".
De vrees voor terugkeer van C o in b e s' bloc schijnt tweeerlei
gevolgen gekend te hebben, vooral in verband met den schrik van
de financieele politiek, die Caillaux belichaamt. Het eene gevolg is,
vooral bij de eerste stemming, eene kleine maar toch merkbare zwenking naar de gematigder partijen. Het tweede, bij de herstemming
nog duidelijker dan op den eersten dag : een belangrijk verlies van
de kern van 't bloc, de radico-socialisten, ten behoove van

de ,,ge-

unificeerde" socialisten. Maar. gelijk gezegd, de uitkomst is nog niet
duidelijk te overzien, te minder daar de etiketten, waaronder men
haar becijfert, minder dan ooit den waren stand van de partijen
teruggeven. Alles hangt er van af, of met het vele nieuwe blood,
dat in de Kamer is gekomen, ook het gehalte, de karaktereigenschappen gewonnen zullen hebben. Zooveel is zeker : dit is de eerste
verkiezing sedert jaren, die gees aanzienlijke verschuiving naar
links to zien geeft. Meer to zeggen nu reeds, ware vermetel ; maar
er is althans stilstand op den weg naar de sociale ontbinding.
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En daar komt waarlijk nog de nota van den heer V an
H e e c k e r e n, ditmaal niet tegen Dr. K u y p e r, maar tegen den
minister Van S wi n d e r e n gericht : niets meer of minder da a een
openlijke beschuldiging van misleiding der Staten-Generaal 1 ]sieve
hemel ! Wordt het niet hoog tijd dezen rumoerigen ex-diplcmaat
te doen terugkeeren tot de rustigste rust ? De man weet te veel
voor zijn verstand, in ieder geval te veel van ooze en an serer
staatsgeheimen !

LEESTAFEL.
Prof. dr. W. Geesin k, Zedelijkheid en recht. — Amsterdam. H. A. van Bottenburg, 1909.
De rectorale oraties der Vrije Universiteit kenmerken zich
veelal door een massieven omvang ; hoorders en lezers krijgen waar
voor hun geld. Ook deze rede doet veeleer denken aan het schema
voor colleges van minstens een halven cursus dan aan een overzicht
dat bij 't hooren kan worden toegeeigend. Er is veel — naar den
aard. van 't onderwerp ook veel juridische litteratuur in verwerkt.
De schrijver begint met een historisch overzicht dat op volledigheid geen aanspraak maakt, maar waarin wij ook een scherpe
scheiding van richtingen, eon aanwijzing van groote geestelijke
stroomingen missen. 't Is een overzicht, zooals dat onder geleerden
gebruikelijk is ; het doet denken aan een rijtje fleschjes op de plank
van een apotheek, netjes naast elkaar en behoorlijk van etiketten
voorzien.
In zijn eigenlijke rede benadert prof. G. het probleem langs
den genetischen weg der sociologie, den logischen der begripsonderscheiding, eindelijk den theologisch-metaphysischen weg. Overal
met vele verdeelingen en onderverdeelingen, zooveel mogelijk stof
mededeelend ; maar zonder dat het probleem scherper gesteld wordt
of er nieuw licht over opgaat.
Het spreekt van zelf dat pier tal van meeningen tot discussie
of voorbehoud aanleiding kunnen geven. Doch het is onvruchtbaar
in een korte aankondiging een zoo omvangrijk onderwerp even aan
to roeren. Laat ons alleen zeggen dat de schrijver het op zijn wijze
en voor zijn nadere geestverwanten belangrijk behandeld heeft.
1. S.
Thomas a Kempis. De navolging van Ohristus.
Opnieuw vertaald en met een inleiding voorzien door
Willem Kloo s. 2e herz. en met een nieuwe inleiding
verrijkte druk. — Uit Simon s' Wereldbibliotheek. Maatsch.
v. goede en goedk. lectuur, Amsterdam.
Er zijn nog genieen in Nederland. B.v. Willem Kloo s. Hij
levert werk dat der volmaaktheid nabij komt (XXXV). En wat 't
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plezierigst is : hij is daarbij zoo bescheiden dat het „nooit ook
maar voor een oogenblik" in hem opkomt „zich voor meer dan een
mensch to houden" (XIII). Hij „heeft alle godsdienstige levensverschijnselen in zijn geest doorgemaakt" (VI) en acht zich „eel God
in 't diepst van z[mlijn gedachten" (XIII) , een vers dat de hoogste
uitdrukking bevat van het denken en voelen van onzen t jd, en
waarvan het eigenaardige is dat de dichter het half bewus b voor
jaren heeft neergeschreven, zoo maar, spontaan.
Dit alles, en veel meer, lezen wij in de nieuwe inleiding WE armee
deze 2e druk ,,verrijkt" is, een inleiding „over predikanten 3n hoe
zij kritiek schrijven". Predikanten . . . denk u eens in ! Voora I prof.
van D ij k bracht in

Onze Eeuw

heel wat zakelijke bezwaren in

tegen deze vertaling, bezwaren die Kloos niet deren kc,nden :
slechts drie kleinigheden vond hij to verbeteren. En wat blijkt
nu ? Prof van D ij k toont in een brochure :

en de exacte waarheit

De heer 'Willem Kloos

(Haarlem, Tjeenk Willink en Zn., 1910)

met de stukken aan dat Kloos op niet minder dan 70 )unten
„stilzwijgend en niet weinig geprofiteerd heeft" van de op- en aanmerkingen, emendaties en wenken hem gegeven !
Grappig is ook de wij ze waarop Kloos zijn goed gehar aasten
tegenstander op zij zet, to meer opmerkelijk omdat zij van die zij de
zoowat stereotiep is tegenover „predikanten". Twee argumei ten (?)
doen diep st : lo. geen ,,literator", geen „verstand van 't schijversvak" (XXIX --- XXXI), „in zuiver-letterkundige questies volkomen
onbevoegd" (XXXV) , 2o. „kerkelijke toorn", „odium theolog cum",
„voor de eer van zijn kerk-genootschap ijverende theolooe, enz.
(XXIII).
Nu — het moge dan heel erge ketterij zijn — maar i K acht
de schrijverij van den hoer Kloos ook niet overal bewonc erenswaardig , althans niet zinnen van 21 en 15 regels, gelijk XII– -XIII.
Maar . . . meneer is wel „van 't vak" !
En dit alles beweegt zich rondom den stillen vrome die 't

arnare nesciri in praktijk bracht.

1. S

Gedenkboek Franz Junghuhn 1809-1909. 's-G ravenhage, Martinus Nijhoff, 1910.
Eene voortreffelijke hulde, gebracht aan een voortrcffelijk
Nederlander !
Want — afgescheiden van het feit dat hij in 1853 als Sederlander werd genaturaliseerd — ondanks zijne afkomst en zijne
geboorte buiten onze landpalen hebben wij het recht, Jung huh n
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onder onze landgenooten te rekenen, even goed als wij dat doen
met Prins W ill e m I, V o n d e 1 en zoovele anderen.
In het bij gelegenheid van het eeuwfeest zijner geboorte verschenen Gedenkboek hebben een aantal zijner vereerders zijne groote
verdiensten op verschillend gebied in het licht gesteld; zijn holder
inzicht, zijne verbazende werkkracht. Muller '8 bibliographie,
ofschoon nog niet geheel volledig, geeft ons een goed overzicht van
Junghuhn's geschriften.
Prof. Dr. M. Schmidt, die in een afzonderlijk book eene
uitvoerige levensbeschrijving van Jungh uhn gaf, schreef daarvan
voor het Gedenkboek een uittreksel. Wat ons daarin — nu het meer
en meer de gewoonte wordt, anderer verdiensten zooveel mogelijk
te verkleinen en vooral regeeringspersonen „af to broken" — wel
het meeste treft, dat is de hooge waardeering waarmede de schrijver
gewaagt van de wijsheid der machthebbenden in Indio, die, een
man als Junghuhn begrijpende, hem jarenlang in de gelegenheid
stelden zich in zijne voile kracht to ontwikkelen. Van die wijsheid hebben wij de vruchten. geoogst.
Het Gedenkboek zal er toe bijdragen, dat de herinnering aan
Junghuhn, den Humboldt van Java, niet zal verloren gaan.
E. B. K.
Vergeten Liedjes van Johannes Reddingius, den
Haag, C. Brede e.
Voor degenen die Nederlandsche verzen lezen is Reddingius
reeds lang geen onbekende. Het is ook niet zoo heel moeilijk hem
to kennen. Hij is een openhartig en eenvoudig dichter. De gave
van het kleine lied, door vorm en inhoud voor alien verstaanbaar
bezit hij ongetwijfeld. Men krijgt den indruk dat het hem niet
moeilijk valt zijne liedjes to maken ; soms zelfs zou men wenschen
dat het hem iets moor inspanning kostte, want het rijmwoord
komt van tijd tot tijd to vlot — zoo vlot dat men twijfelt aan de
echtheid der doorleefde gedachte; men vraagt dan, of eenige zelftucht, zelfs in „vergeten" liedjes den dichter niet dienstig ware
geweest. Lokt niet de klinkklank hem bij wijlen tot achteloosheid?
Is het lied welluidend waarin aldus met de oo wordt gespeeld :
Horenliedje hoorde ik eens
klinken uit een horen . . . . ?

Vergeten liedjes noemt Red din gius zijn bundeltje. Waarom ?
Misschien omdat ze zingen van een lang vervlogen, doch niet ver-
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geten tijd, dien tijd toen de jonge dichter zat to droomen ,,in den
tuin van 't oude buiten".
Dan ging ik dikwijls zitten op een oud
bouwvallig bankje, wiegde heen en weer
en neuriede een liedje dat 'k verzon
en zoo vergat, wanneer 'k het had gezongen.
a zou wel eens willen weten, of tot die snel vergeten liedjes
ook het volgende behoorde:
Hoog boven de' akker
de sterren staan
mijn geest is wakker,
mijn voeten gaan.
Een boomgroep grillig
in duisternis,
wacht, wacht gewillig
wat komend is.
Al nachte-donker ;
ik loop er in,
het stergeflonker
brengt droom-begin.
Het is een zweven,
het is een rust,
geweten levee,
leed onbewust.
Na smartlijk warren
beveiliging;
een halfverstane
zielsheiliging.
De zwakke, door rijm- of maatdwang gekreukte regels in dit
liedje ziet ieder lezer, ook zonder dat ik ze aanwijs; maar de
stemming is zuiver weergegeven en ik vrees geen tegenspraak als
ik de hoop uitspreek, dat Reddingius nog enkele dergelijke vergeten liedjes moge weervinden.
K. K.

S. La Chapelle—Roobol. In Tweestrijd. Twee
deelen. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf. z. j.
Een treurige geschiedenis, dit; — to treuriger daar de schrijfster
sr zoo wel in geslaagd is — wat Naar als een groote verdienste
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mag worden aangerekend — de noodlottige opeenvolging der gebeurtenissen voor te stollen als iets dat, gegeven nu eenmaal deze
personen in deze onderlinge verhouding, zoo geschieden

moest.

M a r in us Bosma is een nog jonge kamergeleerde, die heelemaal
niet gevoelt dat zijn jonge vrouw Paulin e, vroolijk, gezond,
levenslustig, behoefte heeft aan gezelligheid, een vriendelijk woord,
een blijden lach, aan liefde, aan liefde-betoon ; haar bekrompen
opvoeding in het Brabantsch dorpje heeft haar dorst gegeven naar
alles wat zij als jonge, rijk-getrouwde vrouw in den Haag zou kunnen
genieten, doch waarvan zij niet geniet, omdat haar man in zijn boeken
verdiept zit, van orde, regelmaat, kalmte en waardigheid houdt.
Het eenige uit hun huwelijk geboren kindje, Luci e, vult niet de
leegte in het hart der moeder. Straks komt de onvermijdelijke
huisvriend van den man uit Indic terug en ten tooneele: Pauline
en hij brengen veel eenzame uren samen door, krijgen elkander lief,
bekennen dat elkaar . . . de „liaison" begint en de bedrogen echtgenoot merkt daar niets van ; zijn vrouw weet met allerlei leugentjes
hem om den tuin te leiden. Totdat de alweer onvermijdelijke
scene volgt, waarin zij, geprikkeld door zijn zelfvoldaanheid, die
haar zenuwachtigheid verwijt, hem de heele, vreeselijke waarheid
in het gezicht slingert. Nu is het onherroepelijk woord gesproken;
de scheiding zal volgen ; Pauline zal dan met haar vriend Richard
ongestoord kunnen samenleven, later huwen wellicht. Doch thans
begint eerst recht haar ongeluk : bij de scheiding wordt het kind
aan den vader toegewezen ; de moeder zal het meisje slechts nu
en dan mogen zien. En nu merkt zij hoezeer zij zich door haar
gedrag ook, ja vooral, aan het kind heeft vergrepen : want het
kind wijt aan haar heengaan de ongezelligheid in huis, de noodzakelijkheid van het logeeren bij die strenge tante in Haarlem,
daarna de inwoning van die tante bij vader, die dan hertrouwt
met een verstandige vrouw, aan wie de kleine Lucie zich meer en
meer gaat hechten, terwijl zij telkens meer ook zich vervreemdt
van haar moeder. Bij het kind zet zich voortdurend sterker de
gedachte vast dat moeder meer van dien vreemden man hield dan
van haar, want dat moeder anders niet uit het ouderlijk huis zou
zijn weggegaan. Naarmate dit alles Pauline duidelijker voor
oogen staat, wordt zij wanhopiger : de moeder triomfeert over de
minnares. Doch nu is het to laat, het kind is niet terug te winners;
haar tweestrijd tusschen den man, die oprecht van haar houdt en
alles voor haar wil zijn, ook alles voor haar wil doers ; — en het
kind, waaraan heel haar hart hangt; -- die tweestrijd brengt er
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haar toe een huwelijk met Richard als een tweede onherroepelijkheid eerst uit te stellen, dan of te wijzen, straks van hem weg te
gaan, opdat hij niet langer tusschen haar en Lucie staan zal,
zelfs zijn hulp te weigeren ook als zij niet weet rond te komen.
Het einde is : alcohol en zelfmoord.
Er zou nog wel een en ander to zeggen zijn over dit dieptreurig geval. Het ligt voor de hand op te merken dat — hetgeen
de zaak niet minder tragisch maakt — de heldin hier boet voor
haar schuld : de schuld van de slechte daad, de schuld ook dat zij,
na die bedreven te hebben, niet door een gelouterd leven het kwaad
zooveel mogelijk ongedaan wist to maken. Als een speelbal laat
zij zich rollers door het leven, zonder zelf richting en stuur daaraan
te geven, zonder iets to toonen van innerlijke kracht, die de omstandigheden beheerscht, de booze lusten weerstaat, de verleiding
ontwijkt, althans na den val nog to redden tracht wat uit 's levens
schipbreuk to redden is . . . Maar dit alles ligt z(54:5 voor de hand,
dat het wel onnoodig is hier daarop to wijzen. Laat ons nog slechts
zeggen dat het droevig verhaal vlot verteld is en de schrijfster
ons haar geval wel aannemelijk heeft weten to maken.

H. S.

C. V e r we y. Van het lijden dat „de socials nood" heat.
Overdruk uit „Ons Tijdschrift", 14e jaarg., afl. 9.
Wij hier, in

Onze Eeuw,

gaan onzen eigen weg en laten

anderen hun eigen wegen gaan : een good gebruik brengt mee, niet
artikelen in andere tijdschriften to bespreken. Doch het artikel,
waarvan de titel boven is afgeschreven, is afzonderlijk verschenen
en word ons toegezonden „v. d. S." Nu, laat ons daarvan dan
maar dit zeggen : wat is de waarheid — ook op economisch gebied —
toch ontzettend eenvoudig voor... sommigen ! Heel dat lijden dat
„de socials nood" heat, spruit daaruit voort dat „de aarde niet in
persoonlijken eigendom gehouden worden kan" en toch wordt. De
aarde kan niet in persoonlijken eigendom worden gehouden. Bewijs?
De mensch is „uit de aarde genomen" ; hij

leeft

uit haar tot zijn

dood toe ; daarom heeft hij ook recht op haar gebruik, want het
feit dat hij het leven ontving, sluit in het recht het to onderhouden
totdat het hem weder ontnomen wordt. Dit recht van den mensch
op het gebruik van de aarde xindt zijn grenzen in het gelijk recht
van den mede-mensch. Niet alz66, dat dit recht een gezamenlijk
recht zou zijn, zoodat het persoonlijk recht daarin zou worden opgeheven of daardoor zou worden verkort. Neon, het is een „eenvoudig, natuurlijk, persoonlijk recht", dat alleen beperkt wordt door
O. E. X 6
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hetzelfde recht van den ander. „De mensch mag dus ieder deel
van de aarde in gebruik nemen dat niet tegelijkertijd door een
ander wordt begeerd en met ieder ander to zamen, dat wat zij
gezamenlijk begeeren." Is dat laatste het geval, dan heeft de
enkeling voor zijn gebruik geen toestemming van anderen noodig,
dock alien hebben „een gelijk recht van gebruik van 't zelfde".
[Hoe denkt de Schr. zich in practische toepassing „een gelijk
recht van gebruik van 't zelfde",

in casu van hetzelfde stuk grond,

dat verschillende „enkelingen" elk met gelijk recht zonder elkanders
toestemming gebruiken ?j
Dezelfde gevolgtrekkingen vloeien — naar de Schr. zegt —
voort uit het recht, dat de mensch heeft op zichzelf. Niemand
heeft een nader recht op den mensch dan de mensch zelf. Hij
heeft recht op

zichzelf, dus op het gebruik van eigen krachten, dus

op al wat hij door aanwending daarvan verkrijgt, ailes slechts beperkt (niet verkort of opgeheven) door het gelijk recht-op-zichzelf
van anderen. Om to leven moat de mensch arbeiden. Alleen
arbeid ontvangt loon. Loon is dus het arbeidsproduct. Dit product
komt hem alleen en uitsluitend toe. Het is zijn „eigendom".
Eigendom berust dus op arbeid. Maar om de aarde to bearbeiden
moot de mensch den toegang tot Naar geopend vinden. De plicht
om to arbeiden brengt het recht op dien toegang mee. Zijn recht
op vrijen toegang tot het gebruik wordt slechts beperkt door het
gelijk recht van ieder ander. Dus kan niemand een deel der aarde
in

eigendom houden zonder anderer gebruik to verkorten d.i. zonder

onrecht to doen. — Q. e. d.
Wel eenvoudig is voor sommigen de waarheid ook op economisch gebied !

H. S.

Willem Kloo s. Een Daad van Eenvoudige Rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche Dichters
met Bloemlezing uit hun werken. Amsterdam. S. L. v a n
Looy, 1909.
Daze bundel studies herinnert levendig aan des schrijvers vorige
studio over Jacques Perk en zijne beteekenis in de historic der wrierlandsde literatuur, en die herinnering is niet direct een aangename.
Want de vorm is hier weer improvisatie op gemeenzamen toon,
waaraan buiten het kader vallende vinnigheidjes rechts en links
eenig relief moeten geven. Soms zijn die aardig b.v. als de schrijver
„de arrogant° zotternijen van Douw es D e k k e r" (bl. 82) afmaakt, vaak echter erg oud-bakken, b.v. als bij al weer to velde
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trekt tegen de predikanten-poezie van '40, some komisch van

grootvaderlijke bezorgheid,

zoo

als hij

Hildebrand verwijt „on-

christelijk-geestig" (bl. 199) te zijn. Niet weinig vervelend ook
wordt het den schrijver hier wederom uit den treure te hooren
polemiseeren tegen Jonckbloe t. Want dit is „geen daad meer
van eenvoudige rechtvaardigheid" nu toch de literatuurgeschiedenissen
van Prof. Kalff en Prof. te Winkel langzamerhand in ieders
handers gekomen zijn. Maar die Jonckbloet is 's schrijvers
cauchemar. De lezer, zich herinnerend hoe Jon c kblo et door
den schrijver reeds was afgemaakt, schrikt er van weer dadelijk
in het begin te moeten hooren van dien „ongeloofelijk beperkten",
pedanten, akademischen Jonckbloet (bl. 2) en het wordt hem
afgrijselijk vervelend als drie, vier maal op Oen bladzijde die naam
hem aangrijnst. En eindelijk op bl. 158 lezend : „en ofschoon ik
dus hierboven zeide, dat ik Jonckbloet verder onweersproken
zou laten, kan ik mij toch niet weerhouden" (bl. 158) lacht hij :
„neen, dat weten we, gij kunt u niet weerhouden op Jonckbloet
to hakken, maar dat is juist zoo onrechtvaardig. Wilt gij opkomen
tegen „de dwaaslijk orakelende, gedoctoreerde staatsgeleerdheid",
volgens u onbevoegd tot kritiek, bewijs dan dit uit de werken van
Prof. Kalff en Prof. te Winkel b.v. of nog liever : toon aan
dat sinds Jonckbloet de staatsgeleerdheid is vooruitgegaan ! Maar
dit geraas tegen Jonckbloet is to goedkoop".
Wat den inhoud betreft houdt deze bundel beter zijn belofte
dan de vorige. Werkelijk, als we dien rampzaligen naam maar
nit het gezicht verliezen, zien we hier iets van Rotgan s, Z e e u s,
Poot, De Lannoy, Schermer, Hoogvliet, Smits en van
M e r k e n, en weet de schrijver ons het sehoone van hun kalme,
rustige poezie aan to wijzen. Doch is dit alles zoo nieuw ? En
is het werkelijk een daad van eenvoudige rechtvaardigheid
to ontdekken wat vroeger reeds ontdekt was ! Is b.v. Poot
zoo weinig bek end, ik zeg niet bij literatoren van professie, maar
bij gewone lezers ? Hoe menig onzer toch is door Beet s' „

poozingen op Letterkundig Gebied

Ver-

er toe gekomen Poot te gaan

lezen. Mag Kloos dan zeggen dat Poot's „Algemeene Brief"
„te weinig-geprezen" is als Beets daarmede zijn bewonderende
en uitvoerige bespreking van Poot begint en eindigt ? En prijst

ook Beets niet Poot's De Maan bij Endymion, Vrooliik, Leven, Op
de doot van mijn dochtertje, Nagedachten over het arsterven midner
moeder, al doet hij dit anders dan K loos? En dit anders is niet

minder — en voor den rjonpartijdigen toeschouwer ook niet diame-
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traal verschillend. Als Kloos telkens op het psychische karakter
der poezie wijst, komt hij niet in tegenspraak met Beet s, en als
doze (in diezelfde

Verpoozingen bl. 270) zegt : „waarachtige poezie

is in de eerste plaats niet anders dan een natuurgewrocht van
diep gevoel en rijke verbeelding", zal Kloos niet zeggen dat dit
een zinnetje van een predikant of van Jonckbloet is.
Dus als Kloos one nu de in uitzicht gestelde bloemlezingen
van de dichters der 18e eeuw schenkt, moge daarin voor de polemiek
tegen de literatuur-professoren ineens verwezen worden naar dozen
bundel en den vorige, en kan de beschikbare ruimte gevuld worden
met die inzichtige beschouwingen over het wezen der poezie, die
Kloos' werk zoo belangrijk kunnen makers, en dan zullen die
bloemlezingen voor ons een welkom geschenk zijn, een zeer welkom
G. F. H.

geschenk.

Dr. A. H. de H a r t o g, Groote denkers. Baarn. Hollandia drukkerij.
De zes afleveringen van dit work zijn aan K a n t, Schope nhauer, von Hartman, Fichte, Schelling en Hegel gewijd.
Zij behelzen zelfstandig werk, dat gezien mag worden.
Natuurlijk zijn er aanmerkingen mogelijk. De aflevering over
Hegel geeft een tan;telijk volledig schema van diens wijsbegeerte.
Ook heeft zij de verdienste voor een leek vrij wat verstaanbaarder
to zijn, dan wat men van Hegeliaansche zijde over den grooten
denker to hooren krijgt. Toch ontmoeten wij ook bij de H a r to g
soms orakeltaal. Misschien had hij beter gedaan enkele groote
gedachten, b.v. de eenheid van tegendeelen of de indentiteit van
denken en zijn, toe to lichten. Wat hij nu zegt voldoet niet altijd.
Lezen wij b.v. : „de tegenstrijdigheid beweegt de wereld, duisternis gaat steeds om in Licht, het leven gaat onder in den dood,
loopen wordt stilstaan, enz. enz." dan zal de lezer doze bedenking
bij zich voelen oprijzen : „niet de rust slaat in beweging om, niet
het leven in dood, maar het rustende komt in beweging, het
levende sterft. Niet de begrippen, maar de dingen worden door
den maalstroom van het worden onophoudelijk meegevoerd. Leven
is eeuwig leven en staat voortdurend even ver van dood af, is
altoos tegendeel van dood". Door zoo de voor de hand liggende
kritiek to doen hooren, had de schrijver tevens aan de gedachte
van den denker recht kunnen doen wedervaren. Want de antikritiek luidt nu : hoe kan mensch of dier sterven, tenzij leven en
dood elkander

op hetzelfde oogenblik ontmoeten en dus samenvallen ?
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Evenmin als zich tusschen leven en dood iets laat inschuiven,
kunnen de tijdstippen van leven en dood van elkander worden losgescheurd. Het worden kan nu eenmaal niet anders gedacht worden
dan als identiteit van zijn en niet-zijn.
Ook de aflevering over Kant komt mij zeer goed voor. Er is
verschil van opvatting mogelijk betreffende enkele punten. Maar
dat ligt aan den grooten Kant zelf. Zeer juist lascht Dr. d e
Hart og ergens dezen tusschenzin in : „niettegenstaande de plaatsen,
die men voor een tegengestelde bewering aanhalen kan". Maar zeer
duidelijk doet de schrijver inzien wat de groote beteekenis van
Kant voor alle volgende tijden is. Door Kant is er een nieuw
begrip van waarheid in omloop gebracht. Hij heeft aan de schijnbaar
vanzelf sprekende stelling, dat het denken geroepen is een daarvan
onafhankelijke werkelijkheid zoo juist mogelijk of te beelden, een
einde gemaakt. Door het licht te doen vallen op de voorwaarden
van kennis, welke bij het subjekt worden aangetroffen, heeft hij
bewezen, dat niet slechts de zinnelijke waarneming, maar ook het
wetenschappelijk kennen naar vorm en inhoud steeds menschelijk is.
Zoo heeft hij in de plaats der metaphysica, die de wetenschap van
het zijnde als zoodanig wilde zijn en het filosofeeren van de eigenschappen der dingen wilde doen uitgaan, de leer van het menschelijk
kenvermogen gesteld. Een tweede verdienste van Kant is, dat hij
tegenover de rationalisten van zijn tijd, die den godsdienst in
wetenschap wilden doen opgaan, het kolossaal verschil tusschen
geloof en kennis heeft aangetoond. Kennis kan worden aangeleerd,
geloof kan slechts vrucht van innerlijke levenservaring zijn. Geloofsovertuigingen hebben betrekking op wat, de voorwaarden van ons
denken in aanmerking genomen, nooit objekt van wetenschap kan zijn.
Geloofsinhoud kan enkel persoonlijke overtuiging zijn, wetenschap
kan door behoorlijk onderwijs tot een algemeen bezit worden gemaakt.
Door zoo op het eigenaardige van K ant het voile licht te doen
vallen heeft Dr. de H a r tog aan de talrijke schare van hen, die
wel iets aangaande dien grooten denker willen hooren, maar geen
gelegenheid hebben zijn boeken te bestudeeren ontwijfelbaren
dienst bewezen.
Ook de vier overige afleveringen laten zich vlot en aangenaam
lezen.
v. D. W.
E d w a r d B. Koste r. Adrastos en andere Gedichten.
's-Gravenhage. C. Br e d e e, z. j.
De uitgever van dit boekje heeft
waarschijnlbk niet met
toestemming van den dichter — op de laatste bladzijden van den
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bundel eene bloemlezing van gunstige beoordeelingen van Koster 's
dichterarbeid doers afdrukken, die mijne aankondigingstaak besnoeit
en vergemakkelijkt, al betreur ik de niet zeer smaakvolle reclame.
Immers -- wat ik goeds over de natuurliefde, de gekuischtheid, en
de klankenschoonheid dezer gedichten zou kunnen — en voor een
goed deel ook wel zou willen — zeggen, vindt ieder die zoo verstandig is den bundel te koopen, in het boekje zelf afgedrukt.
Laat ik dus op eene enkele zijde van Kos te r's talent mogen
wijzen die ik in de anders niet karige lofredenen niet vermeld
vind , ik bedoel de groote en eerbiedige toewijding door dezen
beschaafden en kundigen dichter aan zijne overzettingen besteed.
Koster vertaalt veel en goed. Meestal is het moderne Engelsche
poezie, waarvan ook in dezen bundel de proeven niet ontbreken.
Maar niet zelden wijdt deze dichter-philoloog zich ook aan de om
allerlei redenen zwaardere en zeker ondankbaardere taak van overzetting uit de antieke literatuur. Nu zijn er natuurlijk verschillende
methoden van overzetting. Men kan, zooals Koster in zijn
Adrastos deed, een oud verhaal uit Her odo t u s , zoo mogelijk
met behoud van den oorspronkelijken Loon, navertellen in eigen stijl,
zoodat behalve de schoonheid van het origineel ook iets van de stemming waarin het den dichterlijken vertaler bracht, aan het licht treedt.
Zulk eene overzetting heeft de voordeelen, dock tevens ook
de schaduwzijden van subjectief werk. Maar eene andere, de gewal4e,
methode van vertalen is die welke door dr. Koster in zijne overzetting van Theocritu s' Adoniazuseit werd gevolgd. Hier stelt de
vertaler, tot op zekere hoogte eigen roem verzakend, zich tevreden
met den lof van getrouwheid. Zoo heeft ook de Heer Koster
getracht ons, met zooveel juistheid als hij door zijne philologische
kennis en met zooveel duidelijkheid als hij door zijne macht over
het Nederlandsch vermocht, dit allermerkwaardigst Alexandrijnsch
praat-dramaatje te vertalen. Dat dus zijne overzetting en zeer
betrouwbaar en zeer coulant is spreekt van zelf. Maar de zeer
erudiete kunst van den hof-bucolicus heeft voor iederen vertaler
eigenaardige en groote moeilijkheden. Dat weet ook de Heer
Koster wel. Niet zonder reden draagt hij zijne vertaling op aan
zijne collega's dr. G r e e b e en dr. Scheper s. Is het niet alsof
hij door die opdracht aan twee andere Hellenisten wil zeggen :
„Gijlieden weet even goed als ik dat zulk eene vertaling voornamelijk dient om het origineel nog weer wat beter te verstaan.
Hoe zou ik in mijn Nederlandsch de schakeeringen van dit halfechte, half-gefingeerde Dorisch, de vrijheden van de Alexandrijnsche
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volkstaal, den echt vrouwelijken zinsbouw, kortom de gansche
tegenstelling tusschen den eenvoud der stof en de geraffineerdheid
der behandeling kunnen bewaren op zulk eene wijze dat ook hun
die geen Grieksch kunnen lezen duidelijk werd, waarom gij beiden
en ik dat Adonisfeest als een juweeltje roemen ?"
Ik hoop dat ik den Heer Koster geen reserves omtrent zijne
overzetting in den mond leg, die hij niet wenscht te aanvaarden.
Want niet de poetische waarde, maar wel het nut van zulk eene
vertaling erken ik met hem. Zij bereikt haar doel indien zij velen
brengt tot het origineel. En zelfs al mochten er onder die velen
zijn, die hun nieuw verworven of weer opgefrischte kennis
gebruikten om den vertaler te wijzen, waar bij zijn niet gemakkelijken arbeid een woordje naast de werkbank is verdwenen of een
zin wat heel kleurloos is uitgevallen, dan zal nog dr. K. reden hebben
K. K.
om tevreden te zijn over het resultaat zijner moeite.
Een Wereldcorrespondentie van Meisjes-Studenten. Opstellen uit verschillende Staten over Vrouwenstudie. Rotterdam, Bruss e, 1910.
Aan den eenigszins reclame-achtigen toon van de eerste heift van
den titel dezer uitgave van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden beantwoordt gelukkig niet de inhoud van het boek.
In de korte inleiding heerscht zelfs iets als een gevoel van teleurstelling over het „gebrek aan enthusiasme van de studeerende
meisjes", door de geestdriftige propagandist Kathe Schi rm a c h e r een „treurig verschijnsel" geacht. Voorloopig schijnt het
er hier nog verre van af, dat, zooals enkele mallooten in
Amerika schijnen te willen, de studeerende en andere vrouwen
zich verbinden om niet te trouwen. . alvorens de toekomstige
mannen zich verbinden het vrouwenkiesrecht te zullen bevorderen !
Dergelijke dwaasheden bleven verre van de feestviering der jonge
dames bij gelegenheid van haar tweede „lustrum". Het boekje
geeft leerzame inlichting over vrouwenstudie hier te laude en
elders, in India, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Amerika, Frankrijk, Australia, Engeland, Zwitserland, Portugal, Spanje, Belgie,
Duitschland, Griekenland. Wat Leiden betreft wijzen wij op de
inrichting van een „novitiaat", waaraan „elke bijsmaak van groentijd werd ontnomen, terwijl toch voor onderlinge kennismaking
werd zorg gedragen." Bij dat al vormen de meisjesstudenten met
hare societeit, hare besloten vergaderingen, haar gymnastiek-, roeien andere clubs thans reeds een op zichzelf staand „corps", dat al
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aardig het oude Leidsche Studentencorps gaat nadoen. Of die afscheiding van mannelijke en vrouwelijke studenten voor beiden
een voordeel is ?? 1k zou het willen betwijfelen, al wordt geconstateerd, dat de onderlinge verhouding der beide „corpsen" thans
vriendschappelijk mag heeten, nadat nog in 1907 de aanraking
„niet altijd op de alleraangenaamste wijze" plaats had.
P. J. B.

H. B o eh m e r. Les Jesuites, trad. avec introd. et notes
par Gabriel Monod. Paris, Arm. Colin, 4910.
De aandacht van ons publiek mag wel eens worden gevestigd
op dit merkwaardige boek, dat in uitgebreider vorm dezelfde
strekking heeft als zekere veelbesproken brochure van ondergeteekende over hetzelfde onderwerp nu bijna twintig jaren geleden.
Ook nu zullen kwaadwillige of bekrompen of onwetende lezers hier
en in Frankrijk of Duitschland misschien willen spreken van eene
„verdediging" der Orde „en nog wel door iemand, die zich protestant
noemt". Nu geldt het dan den bekenden Fransehen geschiedkundige
Mono d, ook hier to lande welbekend uit de dagen van den
Dreyfusstrijd, waarin hij naast Zola stond tegenover de clericale
partij in zijn vaderland en daarom „sans patrie" werd gescholden.
De lange „introduction" behandelt enkele bijzondere punten : de
gehoorzaamheid, de overneming van vreemden ritus, de casuistiek,
de moraal der Jezuieten, hunne politiek en de „Monita secreta",
waarvan Monod aantoont, dat zij een mystificatie zijn. De inleiding
zoowel als het goed geschreven en zeer gedocumenteerde boek zelf
leiden tot de conclusie : „nous pouvons sans doute refuser aux
Jesuites notre sympathie, nous pouvons penser que leur influence
sur la societe et sur PEglise ont ete, suivant le point de vue
auquel on les considêre, aussi nuisibles que bienfaisantes , nous ne
pouvons pas leur refuser notre admiration". En leerzaam voor ooze
felle „papenvreters" zijn de slotwoorden, die daarop volgen : „peutetre avons-nous, sans le vouloir, ete trop severes ; peut-titre, au
contraire, dans notre effort pour etre justes, avons-nous 'Ache par
exces d'indulgence. Nous nous en consolerions aisement. Les
Jesuites ont

ete les victimes de trop de jugements haineux, de trop

de mesures d'exception injustflees ; ils ont ete trop persecutes et
honnis pour qu'une moderation plutOt bienveillante ne soit pas, pour
les Libre-penseurs ou les protestants qui parlent d'eux, un devoir
d'equite." Die woorden zou ik gaarne tot de mijne makers, ook nu
weder, na zoo vele jaren.

P. J. B.
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ANNA PoLAK,

WI N DSTI LTE
DOOR

F. J. W. D R I 0 N.

Het verloop van den politieken strij d in ons land, de
laatste tiers jaren, zou een verkleinde prof ectie van de ebeurtenissen in 1870 en '71, uit den oorlog tusschen
Frankrijk en Duitschland, kunnen zijn. Toen F r e d e r i k
K are 1 Metz met stevigen greep bleek vast to houden, d e
Wimp f f e n Sedan had overgegeven, aan het $eizerrij k
een einde was gemaakt en Parij s was ingesloten, scheen
het niet mogelij k weer aan de overmacht van Duitschland
to twij felen. Maar de nieuw gevormde Fransche legers,
Faidherbe in het Noorden, d'Aurelle de Paladines,
Oh an z y in het Zuiden, B o u r b a k i in het Oosten van
Parij s, deden, voor een oogenblik, de kansen keeren
tot hun, na B a z a i n e's val, weer nederlaag op nederlaag
werd toegebracht, en aan de positie der Duitsche troepen
geen verwrikken meer mogelijk bleek.
Zoo had, bij ons, na de overwinningen der coalitie in
1901, de omkeer in 1905 nog korten tij d aan het blij vend
herstel der vrijzinnige heerschappij doen denken. Maar het
rechtsche verbond herstelde zich, sloeg de linkerpartij en
bij de Staten-verkiezingen van 1907, wierp kort daarna
Naar ministerie omver, bracht Naar een nieuwen en verpletterenden slag toe bij de Kamerverkiezingen van 1909,
O. E. X 10
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en nam den laatsten twij fel aan de stevigheid harer stet lingen weg bij de Staten-verkiezingen in dezen zomer.
De wijze waarop de strijd verder zal moeten worden
voortgezet hangt geheel of van den aard der positien, door
rechts thans ingenomen. De verkenning daarvan is v ooral
moeilij k, omdat men ter rechterzij de zelve daaromtrent
weinig zekerheid weer toont. De zege-artikelen van vier,
vij f jaren terug kionken als Te-Deum's en Psalmzangen.
Men droeg er het kruis vooruit, aan de handen van Jood
of Saraceen ontrukt, en stapelde in deemoedige hoovaardij
de verwonnen zegeteekenen als tropeeen op de treden van
Gode's altaar. Nog in de dagen van Dordt's blijde incomste
klonk het: „Laat het keerpunt in onze staatkundige geschiedenis ook een keerpunt voor Dordt zijn. Wanneer in
Uw district een referendum werd uitgeschreven en aan alle
mannen en vrouwen hoofd voor hoofd werd gevraagd : knielt
ge met ons eerbiedig voor den Christus neer, of laat ge dit
na, omdat ge niet aan Zijn Godheid gelooft ? dan ben ik
overtuigd, dat met een verpletterende meerderheid in 't heele
district voor de Goddelijke eere van den Christus gekozen
zou worden. Welnu, daarvan geve Dordt zoo spoedig mogelij k blij ke" 1). 06k in dien tij d vonden zelfs zulke woorden
nog overal echo, zoodat de „gansche garde van eenerlei
spraak" was. En niet veel meer dan een jaar later schijnt
een ieg elij k de spraak zijns naasten niet weer to hooren !
Dr, v a n d e L a a r roept van de daken, dat hij de Pere
Gods ook in het publieke levee wil brengen maar
wordt tot de politieke heidenen gerekend. Dr. K e u c h en i us gruwt van de coalitie omdat hij van den Christus
wil getuigen. Om, met zijn penningske, ook den peer
L e h m a ii zelf binnen de rechter veste to kunnen trekken
betoogt de Stancdaard, aan de hand van de Dictionnaire de
l'Acadernie, met Auguren -ernst dat tot de rechter-partij en
behoort wie bij de verkiezingen op een rechtschen candi.daat stemt 2). Een zóó simpele opvatting doet de NecLerlander
1)

Dr. A. Ku y per. Het Groote Keerpunt, rede gehoudeu op 4

Juni 1909.

2)

De Standaard, Nos 11729 en 11733.
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van verontwaardiging opspringen 1). Qpgevorderd de beteekenis van het rechtscho verbond aan to geven, kenschetst zij de „coalitie" als tactisch instrument, terwille
van de school met den Bij bel vooral, en als middel om
den Roomsch-Katholieken tot hun eigen Neil to leeren
hoe ware protestanten de verdraagzaamheid toepassen 2).
Bij zooveel verschil van meening ontbreekt de sfeer
waaruit de religieuze extaze opkomt. Men bepaalt zich tot
een vroolij ken rondedans om de behouden vleeschpotten ;
de oude bezitters ervan joeg men ver genoeg de woestijn
in om hun terugkeer voorloopig niet to behoeven vreezen.
De Standaard en enkele rechtstreeks onder zijn invloed
staande provinciale blaadj es trachtten de jongste stembusoverwinning nog een oogenblik ten eigen voordeel to benutten. De uitspraak der kiezers zou der liberalen tuchtiging
voor het enquete-debat beteekenen ! Van Gods-eere zou de
inzet van den strij d dan tot Dr. Ku y p e r s-eere verlaagd
zijn. Maar die meening mocht nauwelijks instemming
vinden de feiten weerspraken Naar. Geen dag verwaarloost de rechterzij de hare zorg voor kiezersteelt. Met nooit
verslappende handen wordt de jongeling vastgehouden van
de school tot zijn opnemin g in het kiezersgild, en worden
zoo jaar op jaar versche hulptroepen aan het kiezersleger
toeg evoerd. Geen vermeerdering van welvaart, die den
vertrouwden niet-kiezer tot kiezer kan maken, ontgaat het
al-speurend oog van zijn geestelij ken hoeder. En ondanks
dat alles Bing, vergeleken bij dat van 1907, bij de jongste
zomer-verkiezingen in haast alle districten het stemmental
van rechts aanzienlij k achteruit, in zeer vele districten
buitendien zoowel absoluut als percentsgewijze in grooter
mate dan het aantal stemmen, op de candidaten der linker=
partij en uitgebracht. Dat onder de thuisbli j vers menig
bezadigd man van rechts geteld werd, heeft ieder kunnen
ervaren die in de g eleg enheid was het stemmen der kiezers
to controleeren.
1)
2)

De Nederlander, No. 5114.
Id., No. 5123
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Toch vermeerderde het aantal door de rechterzij de bezette zetels, in zulke mate, dat zij al weer en weer in alle
publieke college's een plaats inneemt, verre van evenredig
met het aantal door Naar opgehaalde stemmen, in ge^n
verhouding dus tot haar werkelij ken principieelen invloed.
Slechts hare uitnemende organisatie, hare geraffineerde
tactiek kunnen daarvan de verklaring geven. Telkens weer
verbaast de rechterzijde door haar vermogen om met Naar
kiezers to manoeuvreeren, door haar onvervaard aanwenden
van ieder tactisch bruikbaar middel. Zij heeft den verkiezingsstrij d meer dan ooit gemaakt tot een kamp vol
listen en hinderlagen, onverwachte aanslagen en omtrekkingen. En zij boogt daar op! In louter krij gstermen
hoe vertrouwd is ooze ecclesia militans daarmee vertelt
De &andaard van den strijd om het Staten-district Franeker:
„dit kalme beleid van onze voormannen in het district
toont vastberadenheid en ernst. Het is, of ze sinds jaren
het beleg om de veste sloegen, en met elke stembus de
loopgraven dichter bij den vestingmuur weten to brengen.
Wie weet, misschien slaan ze thans reeds in dien muur de
zoo lang gehoopte bres" 1).
Als Wij een landschap alle dagen zien, verliezen wij
het vermogen het, los van onze herinneringen en vergane
stemmingen, als nieuw in krachtig uitgebeitelde vormen
voor ons to stellen. Een bliksembelichting op donkeren
avond kan ons dan als een verrassing, in strakke lij nen,
donkere en lichte vlakken zonder tinten-overgang, zij n
vormen-klaarheid afteekenen. Z66 deed een enkele nitlating mij nog eens fel-duidelij k zien de beteekenis van de
taktiek voor de overwinningen der rechterzij de. Kort v6or
de laatste Staten-verkiezingen ving ik, in den trein, het
volgende brok gesprek op:
„Ge zult toch moeten toegeven dat ons stelselmatig
bevechten van de liberalen gedeeltelijk ook aan de sociaaldemocraten ten goede komt !"
„Dat is Wel mogelijk."
1) De Standaard, No. 11730.
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„En dat wij zoo voor een kleineren vij and op den
duur een grooteren in de plaats krij gen."
„Voorloopig is het liberalisme het sterkst, en dus de
grootste vij and."
„Het sterkst, ja, maar daarom niet de grootste vijand.
Maar laat dat nu zoo wezen. Ge spreekt zelf van voorloopig. A.ls we doorgaan met kunstmatig den vooruitgang
van de sociaal-democratie to bevorderen, konden wij Naar
wel eens helpers ons boven het hoofd uit to groeien."
„Dat geloof ik niet. Maar bovendien, wij hebben het
met het liberalisme klaar gespeeld, dat alles was toen wij
niets waren, en zullen het dus met de sociaal-democratie
ook wel kunnen."
„Niet zoo gemakkelij k. Op het liberalisme hebben wij
vbor, dat het niet over voldoende personeel beschikt voor
het verkiezingswerk onder den breederen kring van kiezers.
Maar de sociaal-democraten staan ons in dat opzicht."
„Misschien wel, maar onze discipline wint het !"
„Hoe denkt ge de socialisten ooit uit III to verdrij ven.
(bedoeld werd her blij kbaar het district Amsterdam III).
„Door het district voorloopig met rust to laten. Wij
brengen ben dan in den waan dat wij het prij s geven,
binden in de andere districten hoe langer hoe weer hun
handen, en doen onverwacht, als zij in III verslapt zijn
en onze organisatie er klaar is, een stevigen aanval op hun
zetel."
„Hebt ge zooveel vertrouwen in de discipline onder
onze menschen ?"
„Zoo alleen hebben wij de helf t onzer zetels gewonnen !"
Het is noodig dat men zich ter linkerzij de den stand
van zaken niet ontveinze. De rechterzij de beschikt over
een aantal manschappen dat, zooal niet grooter, toch zeker
niet geringer is dan dat harer tegenstanders. Voorts echter
heeft zij in alle opzichten een voorsprong : haar leger is
uitnemend georgani seerd, gedisciplineerd en geencadreerd
door een formeel kader van geestelijke „zielzorgers".
De leiding toont benij denswaardige eenheid, de tactiek
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jeznItische geslepenheid. Ieder denkbeeld, zulk een weermacht bij overrompeling to verslaan moet nit het hoofd
gezet, Naar een gelijke kracht tegenover to stellen, in afzienbaren tijd niet mogelijk geacht worden. Een duurzame
heerschappij van de coalitie, met al hare gevaren voor de
liberale denkbeelden en de liberale instellingen, zal dus,
slechts worden afgewend indien de banden, die hare partij en tezamen houden, breek- of slij tbaar blij ken.
Reeds bij de vorming van het eerste coalitie-ministerie,
in 1888, ontbrak het niet aan voorspellingen van een spoedig uiteenvallen der in wereldbeschouwing geheel tegenover elkander staande groepen. De feiten schenen de voorspellers in het gelij k to stellen. Tot tweemaal toe, in 1891
en 1905, verbrak de eerste de beste verkiezing die over een
coalitie-ministerie to rechten had, den broederband. Maar
geen van beide malen
en dit vergaten de optimisten
was er van een breuk sprake die de beide wereldbeschouwingen tegenover elkaar stelde. In 1891 was de persoonlijke dienstplicht de wig, die Rome en Dordt vaneen dreef.
Slechts in de verte zou men deze kwestie met de weer
internationale dan nationale gevoelens van het Roomsche
ultramontanisme in verband kunnen brengen. In 1905 deed
de al to brutale figuur van Dr. K u y p e r een zoom kiezers
tij deli] k van rechts naar links schuiven. Beide malen zochten
de gescheiden stroomen echter weer spoedig de gezamenlij ke bedding.
Slechts gebrek aan psychologisch inzicht kon ander
verloop doen verwachten. Meer dan drie eeuwen lang werd
de wederzijdsche tegenzin tussehen de beide wereldbeschouwingen opgewekt en gevoed. Voor velen is zij tot instinct,
tot een deel van het onderbewuste zielsleven geworden.
Jarenlange overreding, gesteund door gemeenschappelijke
wenschen in de schoolkwestie, gemeenschappelij ken of keer
van het moderne, rationalistische denken, gemeenschappelij ke
machtsbegeerte ook, waren noodig om de zenuwen voor
het gevoel der tegenstelling of to stompen, to verdooven
nog liever. Geen praktisch verschilpunt of persoonlij ke
kwestie zullen in staat blijken de oude gevoeligheid to
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does weerkeeren. Daarvoor is noodig dunrzame ervaring,
en het telkens weer stooten aan ongelijkheden.
Naarmate de linkerzij de zich klaarder voor oogen step
op Welk gebied die ervaring zich krachtiger en met klemmender noodzakelij kheid zal opdringen, zal zij ook het
ontbindingsproces der coalitie meer kunnen verhaasten.
Niet weinigen waren geneigd, in den laatsten tijd
vooral, van de verscherping der godsdienstige tegenstelling
verwij dering der rechtsche partij en to verwachten. Ten
onrechte naar mij voorkomt. De godsdienstige tegenstelling
is nooit verbloemd, veel minder nog overbrug d. Zij was,
in de laatste kwart eeuw, geen hinderpaal, die samenwerking
belette. Hoe zou zij, zelfs toegespitst, ooit aanleiding tot
uiteengaan kunnen worden? Het is toch immers niet to
verwachten dat van Katholieke zij de, Protestantsche deelneming aan Roomsche ceremonien geëischt zou worden.
Eve-nmin dat Dordt de verwijdering der beelden nit de
Roomsche kerken zou verlangen.
ook tegenstrijdige persoonlijke belangen zullen niet
licht tot een blijvende vijandschap kunnen leiden. De
plaatselijke pers zal van tijd tot tijd kibbelen over het
niet billijk verdeelen van de baantjes, maar zich ten slotte
toch altij d het betoog herinneren van De Nederlander 1),
dat ongeveer in deze woorden kan worden samengevat
Wij (rechtsche) protestanten en Roomschen hebben maar
de keuze tusschen twee wegen . W gunnen elkaar (het
blad sprak over school-subsidie's) niets, maar daar zijn wij
beiden even slecht mee, en spint alleen de liberaal zij de
bij, ofwel wij bezorgen elkaar gelijke voordeelen, wat voor
ons allebei veel beter is, en voor onzen gemeenschappelij ken vij and het slechtst !
Alleen op het eigenlij ke politieke terrein dus zal zich,
naar mij voorkomt, de scheur vertoonen die, al wij der en
wijder wordende, tenslotte gemeenschappelijk handelen
voor de rechterpartijen niet meer mogelijk zal maken.
De bewering hjkt niet nieuw ! In geen linksch betoog
1) No. 5123.
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van de laatste Lien, vij ftien jaren heeft de wel-gestaafde
stelling ontbroken, dat de „gemeenschappelijke wortel"
zich weinig naar natuur-historische wetten gedraagt en
allesbehalve gelijksoortige politieke vruchten doet rijpen.
Maar het is niet dit a11e4 n wat ik wilde beweren. Zij die
aldus betoogden gaven, sours uitdrukkelijk, meermalen onuitgesproken to kennen dat politieke vragen in den regel
los staan van 's menschen wereldbeschouwing en dat daarom
op praktisch politiek gebied de rechtsche partij en telkens
uiteen zullen moeten gaan. Deze opvatting lij kt mij een
miskenning van het gewicht der politieke kwesties. Voor
Wien ze niet, als voor de sociaal-democratic en de eigenlij ke
conservatieve partij en, die wij in ons land niet meer kennen,
alleen tot belangern- en dus machtsvragen zijn terug to
brengen, staan zij daar als rechtsvragen, wordt de oplossing ervan een naar rechtsinzichten beslissen over belangengeschillen. Het komt mij voor dat daarmee haar onverbrekelij ke samenhang met onze wereldbeschouwing boven
iederen twijfel is gesteld.
Juist evenwel omdat die samenhang bestaat is het
mij n overtuiging dat bij de rechterpartij en de tegenstelling
in wereldbeschouwing weer tot levende waarheid zal worden, zoodra het gezamenlijk vervullen van de regeer-tack
telkens zal verplichten, bij het rij zen van politieke geschillen, den wortel der overtuigingen uit to graven.
Het feit dat zij oppositie-partij en waren (de ministeries
Ma c k a y en Ku y p e r hebben zich bij na uitsluitend met
de schoolvraag bezig gehouden) heeft Naar tot nu toe van
dien arbeid ontheven. Dat heeft haar veroorloofd de meest
tegenstrij dige wenschen to uiten, sours zelfs naast elkaar,
zonder dat het aan Naar eenheid of breuk deed.
Ik spreek her nu niet van de Roomsch-Katholieke
Staatspartij. Overal waar deze, als in ons land, verre in de
minderheid is, heeft zij in de eerste plaats voor de belangen
der Katholieke Kerk to waken. Eigenlijke politieke leiding
geven kan zij daarom niet; meestal zal zij zich voegen
naar iedere leiding die den invloed van haar kerk rechtstreeks of middellijk bevordert.
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Het zijn de anti-revolutionnaire partij en waarop ik
doelde. Reeds Prof. Buy s klaagde, in zijn Gids-artikelen,
meermalen over de vaagheid en tegenstrijdigheid parer
wenschen. Wel het scherpst naar voren treden die eigenschappen bij het raadplegen van hare geschiedenis.
Groen van Prinsterer ontvouwt, in 1840, het
volgende programma van anti-revolutionnaire wenschen :
Een soeverein vorst, die tot den Christelijk Hervormden
Godsdienst moet behooren. Nederland, als protestantsche
staat, verplicht den protestantschen godsdienst als den
nationalen to beschouwen en de belangen van de protestantsche kerk to beschermen. De wet niet langer de prediking van bij bel en koran met gelij k oog aanziend, de strafwet niet alleen tegen schending van belangen en voor de
veiligheid wakend, maar ook voor de handhaving van Gods
eer en van Zij n voorschriften. Ret onderwij s geheel onder
leiding van de kerken stellen. Aan Brabant een zelfstandig
bestaan geven, niet langer vasthouden aan die eenheid
en ondeelbaarhei.d van den Staat, waarbij het afzonderlij k
bestaan der provincien in een vermeend algemeen belang
teniet gaat. Den vorst buiten de Staten G eneraal om de
beschikking over een gedeelte der belastingen geven,
voor vaste doeleinden. Geen algemeenen vrijbrief schenken
voor het prediken van onzedelijkheid en Godverloochening.
De mogelij kheid openen de afgevaardigden ter Tweede
Kamer door de kiezers aan vaste opdrachten to doen binden.
De militie als onzedelij k afschaffen 1). Wat Rome betreft :
„Thans (in 1840) zal het nog een onderwerp van beraadslaging, neen ! zal het nauwelij ks een onderwerp van
beraadslaging zijn, of we, op dit erf aan het bij geloof
ontwoekerd, nog wel openlijk op het zuivere geloof, als op
den grondslag van onzen staat, prij s mogen stellen ; of het
ons vergund zal zijn, aan de kerk Welke veertig jaren op
dezen bodem den Christelij ken lofzang in haar inquisitievuren heeft gesmoord, Naar afgrij selij ken dwang, door vrij e
1) Mr. G. G r o e n v a n P r in s t e r e r. Bijdrage tot Herziening der
Grondwet in Nederlandsehen zin. 1840. Bldzn. 5, 67, 72, 73, 92, 97, 98,
100, 101, 106, 109.
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Evangelieprediking en Bijbelverspreiding, to vergelden; of
wij, tegen dat Rome hetwelk maar al to dikwijls de beschuldiging van geen trouw aan de ketters to willen houden,
door trouweloosheid en meineed heeft gewettigd, zonder
onverdraagzaam en onreehtvaardig to zijn, een geringen
waarborg in de staatsregeling mogen verlangen" 1).
Hoeveel en welke van deze wenschen de anti-revolutionnaire partij en uit het programma van haren stichter
hebben bewaard, kan men ook nu nog niet precies nagaan.
Zeker is slechts dat Dr. Ku y p e r andere verlan gens op
den voorgrond bracht. De meer „kerkelij ke" eischen zouden
niet vergeten behoeven to worden, maar noodig was toch
allermeest de door de liberalisten verwaarloosde organisatie
van den arbeid. Inmiddels had Jhr. Mr. A. F. d e S a v o rn in Lo h m an zij n „Gezag en vrij heid" geschreven, daarin
de vrijheid de voorwaarde van alle waarachtige besehaving
genoemd en betoogd dat alleen het anti-revolutionnair
staatsbeleid die vrij heid kon verzekeren. Dr. Ku y p e r s
organisatie van den arbeid mocht dus niet op staatsvoogdij
en centralisatie uitloopen. Publiekrechterlij ke bedrij fs-vormingen zouden haar dan bezorgen. Decentralisatie, zelf beheer, met name der gemeenten, souvereiniteit in eigen
kring, eigen gezin, eigen woning, staatsbemoeiing naar geen
staatsbeheersching, dat zouden de leidende anti-revolutionnaire staats-principien moeten blij ven.
De zucht stemmen to winnen, vooral en in de eerste
plaats veel, zeer veel stemmen, deed op die grondbeginselen
een verzameling eischen stapelen, van alle kanten saamgeraapt. Eerst de praktijk kan geheel tot het bewustzijn doen
doordringen Welke richting met de vervulling dier wenschen
wordt ingeslagen. Reeds borrelen de eerste kenteekenen
op van rijzende verschillen. Ret ministerie-H e e m s k e r k
diende een reeks wetsontwerpen in, waarbij van de afwezigheid van Staatsbeheersching, de souvereiniteit in eigen
kring, gezin en mooning, de decentralisatie, maar weinig to
bemerken is. De steenhouwers- en de ziektewetten trokken
nog pas voorloopige aandacht. De wet tot regeling van
1) T. a. p., bld7. 14R.
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de positie der vrouwelijke ambtenaren gaf de Nederlander
aanleiding tot het schrij ven van een drietal artikelen 1),
waarin de protestantsche opvatting over de taak der overheid ten aanzien der moraliteit scherp en klaar tegenover
de Roomsche inziehten gesteld wordt (de namen Protestant
en Roomsch blij ven achterwege) en het ontwerp naar
Protestantsch gewicht to licht wordt bevonden.
Gelijk oordeel velt het voorloopig verslag, in voorzichtig -vriendelij ke bewoordingen, over het ontwerp Bakkerswet. Het terrein toch, waarop wel het allerlaatst, naar
protestantsche opvatting, de wetgever zou mogen worden
toegelaten, is de particuliere woning, veste van het gezin,
van de oercel in het maatschappelijk organisme. Nu stelt
minister T a 1 m a in zijn Bakkerswet v6or, den zelfstandigen
bakker, ook als hij zonder knecht werkt, in eigen huis op
bepaalde uren arbeid to verbieden. „De Minister schijnt
een betoog, het ingrijpen van den wetgever in deze materie
rechtvaardigende, overbodig to achten " 2).
„Intusschen zoo betuigen de opposanten zouden
van deze leden (die Been bezwaar hebben tegen wettelijk
ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden van volwassenen) niet
alien zoo ver willen gaan, dat ook de vrijheid van den
patroon zelf, zelfs van den alleenwerkenden, en van den
patroon, die enkel met huisgenooten het bedrijf uitoefent,
wordt ingekort. De aantasting der vrijheid in eigen huis,
die hierin ligt opgesloten, ging naar hun meening al to
ver. Daarmede is de weg geopend voor een indringen der
overheid in het particuliere leven, wat tot elken prij s is
to vermijden" 3).
De minister antwoordt daarop „dat de wet het particuliere leven van den patroon geheel ongemoeid zal laten.
Slechts zijn bedrijfsleven zal door de wet worden geregeld
het beheer
en zelfs blij ft zijn eigenlij ke patroonsarbeid
door de wet geheel onaangeroerd".
van zijn onderneming
Dan, op voorbeelden in Drankwet en Hinderwet wij zende :
1)

In de Nos. 5144, 5147 en 5148.

2)

Voorloopig -verslag, bldz. 1.

3)

Id., bldz. 2.
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„Zou nu, wat ter voorkoming van hinder voor de nachtrust der buren zonder tegenspraak wordt voorgeschreven,
niet geoorloofd zijn, wanneer de bakkerpatroon door eigen
nachtarbeid aanmerkelij k schade zou toebren gen aan zijn
vakgenooten ? Zeker ook zal die vraag niet ontkennend
zijn to beantwoorden met een beroep op de onschendbaarheid der mooning." Als dan weer op bepalingen in andere
wetten, in de Arbeidswet en de veiligheidswet, is gewezen,
wordt geconcludeerd : „Iets principieel nieuws brengt het
onderhavige ontwerp in dit opzicht derhalve allerminst" 1).
De redacteur van het Sociaal Weekblacl, Mr. T a s m a n,
overigens warm voorstander van het wetsontwerp, zegt bij
het spreken over dit gedeelte der Memorie van Antwoord :
„Wij zijn nieuwsgierig of de Kam ergroep die dezen minister
het naast staat deze weerlegging van het aangevoerde
bezwaar zal accepteeren " 2). Tot die nieuwsgierigheid is
aanleiding. Misschien zal een gedeelte van 's ministers
geestverwanten hem gaarne volgen, reeds vooraf overtuigd.
Maar voor anderen zal het aanleiding zijn zich met meer
klem dan voorheen de vraag to stellen naar welke wereldbeschouwing de coalitie bezig is het kompas to richten.
En de sofismen van den minister zullen hen daarbij zeker
niet in verwarring brengen. Op zijn bewering dat alleen
het bedrij fsleven van den patroon door de wet zal worden
geregeld, zullen zij antwoorden dat de vraag juist is of dit
ook dan mag geschieden als het geheel met zijn particuliere
levee samenvalt, zooals wanneer het zich slechts binnen de
wanden van zijn mooning beweegt, en geen ondergeschikte
er deel aan heeft. Als de minister meent dat de eigenlij ke
patroonsarbeid, het beheer der onderneming, door de wet
onaangeroerd blij ft zullen zij opmerken dat het zonderling
klinkt het beheer van de onderneming den eigenlij ken
patroonsarbeid van den alleen-werkenden bakker to noemen,
en dat het argument trouwens weer in twij fel schij nt to
trekken het recht om in het bedrijfsleven, waartoe Loch
ook de eigenlijke patroonsarbeid behoort, in to grijpen. Zij
1)

Memorie van Antwoord, bldz. 17.

2)

Sociaal W eekblad, 24ste Jaargang, bldz. 219.
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zullen het ongemotiveerd noemen, gelij k to stellen burengerucht, dat de naastbijstaande mooning onbruikbaar kan
waken, en het verrichten van nachtarbeid door den alleenwerkenden bakker, een arbeid die dezen hoogstens, maar
dan toch met groote opofferingen zij nerzij ds, een voorsprong
op zijn concurrenten kan verschaffen. En als zij eindelijk
van den minister hooren dat het ontwerp principieel niets
nieuws brengt, zullen zij zich afvragen, of men voor zulk
een antwoord uit anti-revolutionnairen mond drie kwart
eeuw tegen den geest der tij den heeft gevochten ? Of men
daarvoor zoo lang heeft betoogd, dat wat er bruikbaars was
in onze staatsinstellingen en wetten, dit alleen kon zijn
ondanks de verderfelijke beginselen waarop het steunde, om
thans een anti-revolutionnair minister zich to zien verdedigen
met.... de overneming juist van die beginselen! En als zij
zich zoovele wetsontwerpen van den laatsten tij d voor den
geest roepen, zullen hun als een verwijt in de ooren klinken
de woorden van Prof. Buys, bij de aankondiging van het
straks genoemde boek van Jhr. d e S a v o r n in L ohm an 1) :
„Ik vraag voor de liberalen geen monopolie van vrijheidszin. Is de tegenpartij van dienzelfden zin doortrokken,
des to beter voor het vaderland. Pat Mr. Lo h m a n in
het bij zonder diepen eerbied koestert voor individueele
onaf hankelij kheid, alle y wat hij tot nog toe schreef, levert
daarvan de meest doorslaande bewij zen, en geen twij fel
dan ook, dat, zoolang zij die met hem eenstemmig denken
aan zijn invloed gehoorzamen, de vrijheidszin van dezen
zich niet zal verloochenen. Hij houde intusschen de opmerking ten goede, dat er tusschen den eerbied voor individueele vrij heid, nu door de zij nen aangeprezen, en dien
welke door ons wordt in praktij k gebracht, een klein maar
niet onbelangrij k verschil overblij ft : De onze is sinds tal van
jaren proefondervindelij k gebleken, die van de zij nen moet
nog blijken. Pat de anti-revolutionnairen nu hier to lande
beperking van het staatsgezag prediken, beteekent hoegenaamd niets. Immers dat gezag is de drager van beginselen,
1) Mr. J. T. Buys, Studien over Staatkunde en Staatsrecht, 1895, II,
bldz. 590.
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welke zij afkeuren, en geen wonder dus, dat zij de toepassing van die beginselen tot een minimum willen terugbrengen. De vraag is, hoe zij zouden oordeelen over de
grenzen van het staatsgezag, indien zij, beschikkende over
eene even onbetwistbare meerderheid als nu hunne tegenstanders, in de gelegenheid werden gesteld jaren achtereen
hunne eigen beginselen toe to passen ! Komt eenmaal die
dag, dan weet ik mijn vaderland niets beter toe to wenschen
dan dit, dat na verloop van vij f-en-twintig jaren het zondenregister van de anti-revolutionnaire regeering niet zwaarder
moge wegen dan nu, naar het eigen oordeel van Mr.
Lo h m a n, het onze weegt".
De rechterzij de heeft nog pas de eerste stappen op den
wetgevenden weg gezet. Ieder nieuw wetsontwerp brengt
nieuwe gisting en verhaast de afseheiding der beide wereldbeschouwingen. Een proces dat zeker belangrijk bevorderd
wordt door de verschijning der Borromeiis-encycliek.
Niet omdat Rome daarin andermaal aan de Rervorming
een schop toedient. „Kermisgaan is bilslag waard", plachten
onze vaderen to zeggen. En het blij kt dat het meerendeel
der thans met Rome verbonden protestantsche politici er
nog evenzoo over denkt. De waarde der Encycliek lig gt in
de wijze waarop zij de Protestantsche en Roomsche wereldbeschouwingen vierkant tegenover elkander stelt. Het is niet
alleen scheldlust, wat Naar de Hervormers zedelooze mannen
doet noemen. Rome kent maar een zedelijkheid : handelen
naar zijn voorschriften. Slechts de gevaren der vrijheid
ziende, zoekt het de mogelijkheid van behoud der wereld
alleen in gebondenheid. De hoofdvraag wordt dan: hoe
wordt er g ehandeld ? Eerst in de tweede plants komt in
aanmerking het eigen oordeel over de moreele waarde der
daden, het doen of laten van de dingen omdat men ze
zelf goed acht.
vierkant daartegenover staat, in zi j n eigenlij ke wezen,
het protestantisme. Wel heeft het dikwijls gepoog d, en
doet het dit nog dagelij ks, het moreele handelen (1k zwij g
p ier natuurlij k van het godsdienstig dogma) aan de voor-
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schriften der Bij zondere Openbaring to binden. Maar van
een verbindende moraal-theologie, als die der Roomsche
Kerk, is het toch verre gebleven. Zoodat het oordeel over
de moraliteit der handelingen van tij d en omstandigheden
of hankelij k blij ft, en het Protestantisme metterdaad de
volkomen vrijheid van zelfbepaling erkent. wel is waar
binnen de zedelijke normen, door de Bijzondere Openbaring
gesteld, maar voor zoover die inderdaad nog bindend worden
geacht zijn zij tevens de universeele uitdrukking (en dat
is Naar eeuwig-blijvende waarde) van wat de normale
mensch, tot al hooger zelfbewustzijn gekomen, categorisch
als goed ervaart, en staan dus ook zij gelij k met een slechts
innerlijke beperking onzer handelingen. Zoo stelt dus het
Protestantisme de moreele waarde onzer daden niet allereerst in die daden zelve, maar in onze bewustheid van de
waarde ervan, en in ons streven, ze alleen om die waarde to
volvoeren. Slechts zulk streven Loch kan het levend verband met het zich in ons openbarende Goddelijke bewaard
doen blijven, ons tot ware zedelijkheid, de voorwaarde voor
waren vooruitgang brengen.
De geest dezer beide wereldbeschouwingen valt niet
geheel samen met de beide godsdienstige richtin gen. In
landen waar het Roomsch-Katholicisme in de minderheid
is, blij kt het denken van menig g etrouw zoon der kerk,
voorzoover het niet onmiddellij k de g odsdi.enstige sfeer
raakt, geheel van protestantsche opvattingen dooraderd.
Aan den anderen kant staat een deel van de protestantsche orthodoxie met een been in het Katholieke kamp.
F r u i n, eraan herinnerende, hoe v o n H a 11 e r geeindigd
is met zich tot de Katholeke Kerk to bekeeren, zegt dan :
,,Ik hoop er telkens op terug i e komen en het kan niet
to dikwijls herhaald worden : als G r o en en zijn geloofsgenooten consequent willen zijn, komen zij, zonder font,
tot ultramontanisme" 1). Eon gedeelte van de anti-revolutionnai.re pens verzuimt niet bewijzen voor die bewering to
leveren. Een der meest overtuigende is het, later onder1) Dr. R. F r u i n. Het Antirev olutionnaire Staatsregt van Mr. G r o e a
van Prinsterer. 1835, blz. 8.
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steunde, betoog van Ds. R u d o l p h tegen openbare neutrale
bibliotheken, die den volwassen lezer aan twijfel blootstellen
Onmiddellij k na zij n ontstaan, drie eeuwen terug, was
het Protestantisme nog ten deele van den Katholieken
geest doortrokken. Waar het nauwer met staat en maatschappij in aanraking kwam, eindigde het overal met de
consequentie's van zijn vrijheidsbeginsel to aanvaarden
of to versteenen. Zoo zal ook de coalitie niet halfweg
kunnen staan blij ven : zij zal naar de gene of de andere
zij de wij ken, of zich splitsen. Ter rechter zij de, onder den
invloed van de Roomsche wereldbeschouwing, het streven
naar een staatsbeleid, dat de verantwoordelij kheid voor
der menschen handelen verlegt naar het geheel, dat dus
alleen vraagt naar het doen, niet naar het zelfbewust
streven, naar den individueelen wil tot reiken naar het
betere. Ter andere zij de, in waarlij k protestantsche richting, de afwering, tenzij in uitersten nood, van ieder met
staatsgeweld opleggen van zedelij ke plichten, die niet als
zoodanig gevoeld en begrepen worden, het bevorderen
alleen van wat de persoonlij kheid, dat is de zedelij ke
meerderwaardigheid kan versterken.
Met het al weer bewust worden dezer onverzoenbare
tegenstelling zal, ook ter rechterzij de, de ontzetting stij gen
over de verwoestingen die de coalitie in onzen volksgeest
helpt aanrichten.
In drieerlei opzicht.
Zij doet de banden verschrompelen tusschen levensbeschouwing en politiek, die zoo tot opportunisme wordt
verlaagd.
Kort na het optreden van het kabinet Ku y p e r bepleitte Jhr. Mr. d e G e e r in dit zelfde tij dschrift 1) de
noodzakelijkheid van een Christelijk Nationaal Ministerie
voornamelij k met een verwij zing naar de begin sel-zwakheid
der liberalen, al moist men dan, dat op vele liberalen persoonlij k, in zake huisgezin, huwelij k, gezag enz., nog kan
gebouwd worden als op rotsen. Die beginsel-zwakheid
was niet toevallig : wie den wortel, het christelij k geloof,
1) Onze Eeuw, October 1901,
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afsnij dt, ziet de vrucht, de christelij ke ethiek, in zij n hand
verdorren. De schrijver heeft kunnen ervaren hoe een
Christendom boven geloofsverdeeldheid, als de wortel der
coalitie is, tot beginsel-zwakheid dwingt, in plaats van
ervoor to behoeden, omdat ieder toetsen van de praktische
politiek aan de beginselen, tot een dieper uitgraven van
de kloof tusschen de beiden verbonden wereldbeschouwingen
zou verplichten.
Niet alleen evenwel is de coalitie een hindernis voor
de opklaring der geesten, zij staat er mede schuld aan
dat een groot gedeelte van ens yolk met een gevaarlij k
staatssocialisme is besmet. Geen verkiezingscampagne in
de laatste twintig jaren, die niet de kleinere anti-revolutionnaire en Roomsche pers, den plattelandsspreker en
debater, aan arbeider en kleinen man van coalitie-zij de
een alschenkenden en alverzorgenden toekomststaat zag
beloven. Het liberalisme moest worden ten onder gebracht,
en daarom moest dag aan dag aan den eenvoudigen kiezer
worden voorgehouden hoe schandelijk in gebreke de „liberalistische" regeeringen waren gebleven in het wetten maken
en staatsgeld uitgeven ten zij nen behoeve. Bij dat alles
een heftigheid van vorm en gebrek aan kieskeurigheid in
uitdrukking, die het verschil met socialistische artikelen
en redevoeringen tot een wat kwistig aanwenden van den
Christusnaam terugbrachten.
Zij, Wier invloed op den geloovigen arbeider die dwaze
en gevaarlij ke voorstellingen; had kunnen wegvagen, hielden
af, em medestanders niet in de flank to rij den, en stelden
zich zoo ook zonder het altij d to willen tot een schild
waarop de slagen der liberale critiek konden worden opgevangen. Men heeft daarmede, ongetwijfeld, een gedeelte
van de arbeiders van de sociaal-democratie afgehouden
maar om een veel greeter aantal to voeren in de arm.en
van een uit geestelijk en maatschappelijk oogpunt niet
minder gevaarlij k clerico-socialisme, als Mr. Ty d e m a n
het noemde in zij n rede op de laatste jaarvergadering van
den Bond van vrij e Liberalen.
Mogelij k meenen zij, die zich de gevaren daarvan niet
2
o. E. x 10

18

WINDSTILTE.

ontveinzen, eenmaal door een handgebaar de noodlottige
beweging to kunnen stuiten. Zij toonen zich dan wel geheel onbekend met de mentaliteit der groote menigte.
Slechts in dagen van groote beroering laat de massa zich
plotseling op nieuwe wegen leiden, soms door een enkel
woord, een enkel argument. In alle andere tij den is zij voor
subiete overreding ongevoelig. Dan heeft zij, om tot nieuwe
inzichten to komen, noodig de langzame vorming van een
zekere dispositie, die besmetting van den een op den ander
gemakkelijk maakt, de aanhoudende en langdurige herhaling van steeds dezelfde stellingen, uitgesproken liefst zonder eenig bewijs, maar op eon toon van gezag voorgedragen
door menschen die zij dicht nabij zich voelt. Moge men
op den langen dour al slagen in die tack, inmiddels zullen
wij hebben moeten toezien hoe staat en maatschappij voor
geruimen tijd nit een spoor zijn gebracht, waarin zij slechts
na onmeetbare schade zullen zijn terug to voeren.
Niet minder, ten slotte, misdeed de coalitie aan het
deel van ons yolk, dat zich buiten haar kring beweegt.
Ongetwij feld heeft menig leider ter rechterzij de gemeend
met de coalitie mede een bolwerk tegen de sociaal-democratie to bouwen. Inderdaad heeft men slechts het sta g tssocialisme de eigen vesting binnengehaald en daarbuiten
de sociaal-democratie al sterker gemaakt.
Allereerst door het liberalisme to bestrij den met ver wijten en argumenten, aan de sociaal-democratische strijd pers ontleend. Zoo word ieder van het liberalisme afvallend
stuk, dat zich niet in de coalitie liet opnemen, aan de
sociaal-democratie toegevoerd.
Meer nog evenwel door het liberalisme haast tot een
verbond met de sociaal-democratie to dwingen. Reeds nu
en dit schijnt al moor en moor het g eval to wortoch
den neemt hot liberalisme een politieke positie in, verre
beneden zijn beteekenis. Ook de overzijde erkent dit. In
eon der vole Standaard-driestarren, vol sinistere voorspellingen omtrent het liberalisme in Nederland, laat de schrijver
ook in ons vaderland eenmaal eon B r i a n d minister-president worden, en daarmee het liberalism ten grave dalen,
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„een toekomst die daarom zoo pij nlij k zal blij ken, omdat
het overwicht van de intelligentie en de macht der sociale
positie nog steeds bij hen (de liberalen) blijft, en de toestand nooit normaal kan zijn, dat een zoo invloedrijk deel
der natie al nieer op zwart zaad zit" 1).
Nu moge het waar zijn, dat een onzelfzuchtig streven
naar verwezenlijking harer levensgedachten het eenige doel
eener politieke partij behoort to zijn, tenslotte is ook zij
niet anders dan een organisatie van menschen y ook van
menschelij ke zwakheden dus. Verklaarbaar, zoo al niet
vergeeflij k, zoekt zij dus, als vernietiging haar bedreigt, uit
zelf behoud steun bij hem, dien zij liever als vij and behandelde.
De schuld daarvan rust allermeest op hen, die Naar slechts
de keuze laten tusschen ondergang of beginselzwakheid.
Te meer wanneer, als bij de jongste Staten-verkiezingen,
de geheele tactiek erop gericht blijkt het liberalisme van
de sociaal-democratie afhankelijk to maken. In haast alle
nleervoudige districten stelde de rechterzijde een niet voltallig aantal candidaten. Zoo bracht zij opzettelijk een
deel der sociaal-democratische candidaten, dikwijls met een
luttel aantal stemmen, in herstemming. net gevolg daarvan
is dat de sociaal-democratie ook in streken Wass zij een
onbeteekenenden invloed oefent tot een macht van bete ekenis in de oogen der kiezers wordt, en het liberalisme
zich verplicht ziet stemmen, die anders wellicht zonder
weer op zijn candidates zouden zijn uitgebracht, to koopen
met toezeggingen of hulp in andere districten.
Wie zich, ter rechterzij de, alleen om het belang zij ner
partij bekommert, kan zich daarover in de handen wrij ven.
Maar wie zijne politieke verantwoordelijkheid minder eng
opvat, kan slechts zelfverwijt gevoelen over een politiek,
die een groot deel der bevolking al meer en meer vertrouwd maakt met socialistische candidaten, socialistische
leuzen en socialistisehe beloften, om het zoo geleidelijk de
sociaal-democratische sfeer binnen to voeren. Want zoo
moeilijk als het is, een yolk op to voeden tot een hoogte,
1) Dc Standaard, No. 11742.
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die het recht boven belang doet stellen, zoo gemakkelij k

wordt het ov^rtnigd van de overbodigheid dier moreele
ingetogenheid, en aangespoord allereerst aan eigen- of
klassewelzijn to denken. Gezondheid en kracht moeten met
inspanning verworven en behouden worden ; een besmetting grijpt vanzelf em zich peen.
Of het proses van bewustwording en ontbinding, waarvoor ik de elementen bij de rechterzij de meende to kunnen
aanwijzen, een weer of minder spoedig verloop zal hebbens
hangt, naar mij voorkomt, gedeeltelijk ook van de linker
partijen af. De overtuiging van de noodzakelijkheid, de
coalitie to doen breken, heeft weer dan dens aan een aanval in gesloten gelid doers denken.
Ten onrechte, naar mij voorkoint, voorzoover niet alleen
zelfverweer wordt beoogd. Ik denk her nu andermaal aan
de gebeurtenissen van 1870/71. In Duitschland was, sedert
'48 vooral, de idee van de Duitsche eenheid groeiende.
Het breken van Oostenrijk's invloed, in '66, had alle hinderpalen voor de verwezenlij king ervan weggenomen. Opdat oogenblik meende Napo 1 e o n III, met de oppervlakkigheid en het gebrek aan psychologisch inzicht dat hem
kenmerkte, door een oorlog de elkaar naderende deelen
van het Duitsche rij k weer vaneen to zullen Brij ven. Nauwelij ks echter had in de straten van Parij s het „a Berlin"
geklonken, of het geheele Duitsche yolk drong zich nauwer
bij een. Nog geen jaar later was het Duitsche rij k gevormd,
en stonden Noord- en Zuid-Duitschland dichter bij elkaar
en daarna.
dan ooit vb6r dien tij d
Niet anders zal, naar het mij toeschij nt, de linkerzijde de gisting in de coalitie kunnen bespoedigen dan
door gelij k ontbindings-proses ook in haar eigen midden
to bevorderen.
Dat zal de waarlij k liberalen in staat stellen een
scherpe en tot op den bodem gaande critiek op de
regeerings-voorstellen en de handelingen der regeeringspartijen to voeren, en deze daarmede tot zelfkennis
to dwingen.
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Dat zal ook aan de rechterzi j de dezulken, die niet
gaarne het land aan beroerende proefnemingen blootstellen,
gemakkelij ker den rug doen keeren aan hen met wie ze
nu nog samengaan. De nieuwe partij ^agglomeratie is dan
immers als vanzelf aangewezen, en niet opnieuw behoeft
de staat to worden blootgesteld aan een proef als het
ministerie-d e M e e s t e r met zoo schamel succes trachtte
to nemen.
Dat zal, ein delij k, de linkerzij de, bij het verdiepen
parer eigen inzichten, het naar voren brengen van Naar
wereldbeschouwing, in eerbied doen winnen voor de religieuze levensovertuiging van hare tegenstanders, en tot
bewustzij n brengen van eigen zwakke punten.
A d a lb e r t W a hi, de bekende nationaal-liberaal, wij st
er bij zijn critisch overzicht der geschiedenis van , het
Duitsche liberalisme op 1), hoe zich onder de liberalen langen
tij d de dwaling verspreidde, als zou individueele en maatschappelijke vrijheid slechts bereikbaar zijn door verzwakking van den staat. In verband daarmede woekerde dan
dikwijls een zeker internationalisme in de geesten, dat niet
gunstig werkte op den bloei van het nationaliteitsgevoel.
Metterdaad is het Rollandsche liberalisme voor deze
gevaarlij ke ontaarding bewaard gebleven. Het had, anders
dan b.v. het Duitsche liberalisme, zelf de teugels to voeren,
en twij felde dus niet aan de noodzakelij kheid die vast in
handen to houden. Niet altij d echter heeft het ook
theoretisch met nadrukkelij k gebaar op den voorgrond gesteld dat een sterke staat, sterk naar buiten door nationaliteitsgevoel en voldoende weermiddelen, sterk naar binnen
door hechte organisatie en niet weifelend gezag, voor duurzame vrij heid niet slechts geen verhindering, maar de
eenige waarborg is. Dieper overtuiging zal ook dit inzicht
klaarder voor oogen doen staan.
Niet ontkend mag intusschen worden dat de linkerzij de allerminst in omstandigheden verkeert, die Naar het
vervnilen van Naar taak gemakkelij k waken. Een partij,
1) Beitrage zur Deutschen Parteigeechichte im 19. Jahrhundert,1910
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die jarenlang het stuur in het land voerde, zal, in de minderheid gekomen, ook bij hare kiezers slechts met moeite hey
verlangen onderdrukken, allereerst de plaats aan het roer
to heroveren. Voor zulk een strij d zij n eenheid en samenwerking noodig, die door het forscher uitbeitelen van de
principieele tegenstellingen zeker niet bevorderd worden,
ofsehoon ze dan, b?j matiging in den vorm, geenszins onvereenigbaar daarmee zij n. Toch zal hij, Wien allermeest
het belang zijner beginselen, het belang van het land dus
ook, ter harte gaat, wie niet de toekomst zij ner partij aan
het heden wil opofleren, aan het overigens begrijpelijk verlangen der kiezers moeten weerstand kunnen bieden.
Van dit standpunt gezien, is er geen reden tot verheuging over het nieuwe program van de Liberale TTnie.
Voor het niet verstoren van de eenheid in de linksche
gelederen is daarin wel alle zorg gedragen. Van de zneer
dan honderd twintig eischen die het program telt is er
een honderdtal iedeen Nederlandschen, niet sociaal-democratischen kiezer nit het hart gegrepen, blijken sommige
zelfs van een gelukkige redactie, die hen voor het geheele
wereldrond bruikbaar zou maken. Zorgvuldig vermeden
echter is iedere poging, den kiezer to doen beseffen dat
hij aan een tweesprong staat. Eerder maakt het program
den indruk op de beide uiteenloopende wegen tegelij k to
willen voortgaan. Een voet zet het in de eene richting,
met den eisch dat het beginsel der vrij heid het streven
der Partij zal beheersehen. De tweede naar den anderen
kant, met de eischen voor staatsexploitatie van monopolistische bedrijven, staatspensioneering, verplichte invaliditeitsverzekering, wettelijke vaststelling van arbeids- en rustdag.
Zorgeloos sluit het de oogen voor de opkomende gevaren. filet gevaar voor de kracht van den staat, die zij n
werkzaamheid met verlamming ziet bedreigd door een al
dieper invreten van den syndicalistischen geest onder zijn
beambten en ambtenaren. Het gevaar voor het radicalisme,
dat al brutaler het belang eener enkele klasse met het
belang van het geheel vereenzelvigend, den staat tracht to
vermeesteren om hem tot dienaar van dat belang to maken.
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Als, in een vochtig land als het onze, niet een stevige
bries de dampen voortjaagt, blijven ze bij den grond
hangen, benemen het uitzicht, en verdikken zich tot een
donkere, Brij pbare mist, waarin we slechts zoekend en tastend
voorwaarts kunnen gaan. Wie er niet nit moet blijft bij
zulk weer liefst in huffs. De half verlaten stra yen, waar de
menschen het gevoel van saamhoorigheid verliezen, vrienden
niet meer van vij anden kunnen onderscheiden, ieder liefst
voor eigen veiligheid zorgt, bieden dan een gemakkelij ke
ggelegenheid tot aanslagen op wie er zich door waagt.
Alleen in een politieken tij d als de onze, waarin geen
krachtig e geestesstroomen klaarheid en uitzicht in de
atmosfeer brengen, zijn aanvallen mogelijk als die op den
Staten-zetel van Jhr. Ho e 11 in Amsterdam. Het is er dan
mistig, in de politieke straten, en de op buit beluste
straatslij per vindt, bij het nazetten van een eerzamen burger,
licht brave menschen die op zijn „houdt hem" roepen
toeschieten en in de stelligge overtuiging er goed aan to
doen hem het slachtoffer in handen leveren. 7ij meenen
een vonnis to helpen voltrekken, en zien niet dat zij slechts
bij een misdaad de hand leenen. Eon misdaad, daar iinmers
nooit minder dan in dit geval aanleiding bestond tot een
aanslag op den Staten-zetel: Om den persoon, die, als
Socrates, het recht had alleen dankbaarheid van de
gemeenschap to vorderen. Om den zetel zelf, die om z^jnentwille door eon geestverwant was ontruimd.
In dagen van feller geestesleven schijnt ons het wereldgebeuren de ernstige strij d voor de verwerkelij king van de
idee. Dan wijkt, in onze gedachten, M a r x' economische
geschiedverklaring terug naar den rang van de kinderlij ke
cosmologien der Ouden, vraagt B u c k 1 e 's allesbeheerschende
invloed van den vooruitgang der natuurwetenschappen
nauwelij ks welwillende aandacht. Politieke tij den als de
onze, gebeurtenissen als die in Amsterdam, brengen ons
dan echter, als met een schaterlach, voor den geest wat
een Fransch philosoof in het woord vooraf bij een zijner
boeken schreef : ,,Ik wilde mijn lezer overtuigen, maar hij
moot beneden de dertig jaar zijn. Boven dien leeftijd zijn
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de meeningen gevestigd ; men leest om zich to vermaken,
om op de hoogte to zijn van wat er geschreven wordt,
om zich over een detail in to lichten. Wat de fondamenten betreft, die zijn gelegd, gemetseld, onwankelbaar;
er om keen hebben gewoonte, geestesluiheid, dagelij ksche
bezigheden, de noodzakelijkheid menschen van invloed to
ontzien, de wensch zijn vrienden ter wille to zijn, een
cement gelegd dat door niets zou kunnen opgelost worden.
Dan vernieuwt men zijn wereldbeschouwing niet meer ;
men trekt de consequenties van de wijsbegeerte die men
zich uitkoos, of liev er, in den regel, men heeft er in het
geheel geen weer; men denkt aan belangrij ker Bingen, aan
geldelijke of partijbelangen, aan zijn eerzuchtige plannen;
men ziet abstracte redeneeringen achter zich, in een verwij derde duisternis, als een oefening uit den studenten-tij d ;
men glimlacht over de naieve menschen die zich ermede
ophouden ; men ziet uit de hoogte op hen veer, en vermaakt
zich ermede hen over de oorzaken der dingen to hooren
praten, zooals men naar het boogschieten van kinderen
kijkt" 1).
Maar T a i n e schreef voor een rottend Tweede Keizerrij k. Er is, laat het zijn voor den optimist, reden van een
in den kern gezond Nederland weer ernst, weer diepte van
overtuiging, grooter liefde voor het werkelijk waarde
hebbende to verwachten.
1) H. T a in e, Lea Philosopher claseiques du XIXe Siècle en France,
1888. Preface. Blz. Iv.
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ZESTIENDE HOOFDSTUK.
Niets van het vee van P i e t N i e v e 1 t werd gespaard.
De stallen waren uitgestorven ; in enkele dagen, als de
bliksem, trof de ziekte zijn koeien en zijn schapen. Met
moeite ken T r i e n t j e er de knechten toe brengen ze onder
den grond to stoppen. Ze ging door de leege stallen, en
begreep, dat dit het begin moest zijn van het steeds naderend einde.
Er waren vroolij ke gelagen in de kamer ! P i e t N i e v e 1 t
lachte om den dood van zijn vee, zoodat de menschen kwaad
spraken van zijn lichtzinnigheid. Er was geen uur dat
het goud niet nit zijn huis ging. gale bressen tusschen
't geld waren in de kast, en 't onheil dreigde onverbiddelijk.
J an Tub e r tin k had een stal met drie koeien en
geloofde niet aan besmetting. Hij zei, dat de ziekte alleen
maar kwam in onzindelij ke stallen. En waarlij k werd zijnn
vee niet gedood. Iedereen, die wilde mocht er zich van
overtuigen. „Brengt in mien stal een zeeke koa, en hi zal
bie mien weer beter worden," riep hij overmoedig uit.
In zijn stal wend een krank beest gesmokkeld ; maar
de pest week niet.
„'t Zit al to vaste," zeide hij met overtuiging.

26

VER VAN DE MENSCHEN.

Enkele dagen later kwam P e t e r St r i e zijn boerderij
voorbij . En den volgenden dag bemerkte J a n T u b e r t i n k,
dat zijn vee ook door de ziekte was aangetast. Nu begreep
het de heide : P e t e r St r i e behekste de runderen. Wat
help het luiden van klokken, die men luidde, allerwege,
om het onheil to bezweren, wanneer eon der vloekwaardige
St r i e's op het land bleef ? Het kwam door Is f o r din k,
die hem in dienst hield. Dat was een schande.
Wat deed het er toe, of des Zon dag s de orgels klagelij k
ruischten en de psalmen weenden ? En of de predikant
trachtte met stem en gebaren den zegen des Hemels of to
wringen ? Er was geen genade : de S t r i e's, die vooraan
moesten gaan, hadden de heide onteerd.
Had Peter minder schuld dan Hilde Wolters,
die tot zes jaar gevangenis was veroordeeld P Waarom
bevrij dde men het land niet evengoed van hem P Het vee
dat nog over was gebleven zou g espaard zijn na den dag,
dat hij vertrok ; en op denzelfden dag zouden de zieke
runderen gezond worden.
.
Rusteloos kreten de klokken Na iederen klank sneden
ze 's nachts rossige vlammen door de lucht met spokenden,
violetblauwen nagloed. Geesten, allang vergeten, zag je
dansen in den wolkenschemer. Kabouters en kobolden
kwamen terug, of ze nooit verdreven waren. Bij den Duivelshoek vooral zag je booze gedaanten, in griezelige slieren,
rij-dansen en ze stieten geluiden nit, als dolle honden. Wie
het eons gehoord had, vergat het nooit meer in zijn leven.
Gardes Kloosterboer, die in Merloo moest zijn, en
voorbij den Duivelshoek kwam, zag een lichtende heks
naar hem toe komen, die hem een Steen nasmeet, toen hij
harder Iiep dan zij . Die Steen raakte hem in zijn achterhoofd, en hij verloor daardoor zijn zinnen, voor altij d.
Anderen mogen rustig beweren dat 't kwam, omdat hij in
enkele weken al zijn vee verloren had; maar de vrouw
van Klein Br e u kin k heeft de wonde gezien. En Go ii d a
B e u n hoorde ook bij den Duivelshoek twistende stemmen
in de lucht, en Coen ze naar 't dorp Wilde hollen, omringden
haar troepen spriugende geitebokken met menschenhoofden,
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die om haar bleven als een dicht cordon, dat hoar den
teruggang belette. Het is niet aan to nemen, dat J an
A a r n ink met haar had afgesproken, en dat ze het verhaal
als voorwendsel gebruikte om haar late thuiskomst to
rechtvaardigen ; ze bracht een stuk geitevel mee, dat ze
ten laatste aan een der spoken had ontrukt, op het oogenblik, dat ze zich ern doortocht baande. Je kunt 't stuk
geitevel nog bij de B e u n s zien. Wilt g e beter bewij s P En
in dezen tij d van rouw zou het schande geweest zijn, als
jongens en meisjes tezamen gegaan waren.
Met al deze kwade g eesten hield P e t e r St r i e in den
nacht samenkomsten. Ze hadden middelen beraamd, om
Hi 1 d e W o l t e r s uit de gevang enis to bevrij den: dan
zouden ze nog machtiger zijn, en Satan zou allerwege
triomfeeren.
Er was een sluier tusschen den Hemel en het land,
door helsche g Best en geweven. Er was geen genade. Alles
was de schuld van P e t e r St r i e. Hij had de stallen besmet, en, waar zijn voet ging, onheil gezaaid. En hij had
vele boeren gedwongen, om hun hoeven to verkoopen en
ver van hun vaderland to trekken, in vreemde landen.
Maar toch was er verbazing in de stilste dorpen op
den dag, toen P i e t N i e v e 1 t' s besluit bekend werd zijn
rijke boerderij en landen to verkoopen. Men had niet
geweten, dat hij er hypotheek op genomen had: nu werd
dit geheim g emeen goed voor den eenvoudigsten boerenj ong en. Men vertelde van hem, dat hij, arm was. Zij n
vrienden kwamen niet meer, om to kaarten. T r i e n t j e
had hem angstig gemaakt voor de toekomst : zware schul4
rustte op de boerderij. En in de kast waren nog maar
enkele verdwaalde geldstukken. De knechts en de meiden
waxen het werk ontwend, en de akkers zouden dit jaar
niets geven. Geen stuk vee stond in de stallen. Ze raadde
hem aan, om zijn schuldenlast to ontvluchten, de boerderij to
verkoopen, de hypotheek of to doen, en van het geld, dat
hij overhield, een nieuwe boerderij op de Strie-landen to
zetten. Da it zouden ze gaan wonen.
Hij begreep, dat hij missehien nog jaren leven zou en
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suf onderwierp hij zich. Niemand der boeren had kapitaal
genoeg, nu de veepest de spaarkassen had uitgemergeld,
om de Nievelt-boerderij to koopen. Dus viel ze in handen
van stadsche speculanten, voor weinig geld. Piet N i e v e 1 t
kreunde, Coen hem de som genoemd werd.
Op den dag na den verkoop trok de oudste knecht
zijn Zondagsche plunje aan, en ging near een der heeren,
die het meeste geld had gestort. Hij schoof zijn pet bedremmeld in de hand, en wachtte in de vestibule. Hij
werd duizelig van al die pracht en hij had het gevoel, of hij
niet zou durven spreken, want nooit bi j kans hadden ze in
de laatste jaren gewerkt. En dat moist een ieder.
Een oogenblik later, met korte, driftige pasj es, k wam
de heer naar hem toe.
„Wat wilt u ?" vroeg hij, ij zig-beleefd.
„Wi hept altied bi N i e v e it ewarkt," zeide de knecht
hulpeloos. „En noe wolle wi oe vroagen of wi. an 't wark
kont blieven."
„Ik vermoed van niet," antwoordde de ander. „Ik wil
geen oordeel vellen over juilie ijver dat moet mijnheer
N i e v e 1 t doers, maar 't schijnt me toe, dat ooze onderneming jullie niet gebruiken kan."
Moedeloos ging de man naar huis. Dat bete,ekende
zorg om brood, en ellende voor velen.
En de haat tegen P e t e r S t r i e vies als een zwellende
stroom.
Hij merkte niet, dat de woede der bevolking scherper
werd. T e u n i s S c ho 1 t e n, waar hij nu iederen Zondagmiddag les kreeg, vertelde het hem.
„Wat he'k dan edoan ?" vroeg P e t e r.
De meester verzweeg hem nets. Peter balde de vuisten.
„Kont ze mien dan neet met ruste loaten ?" schreeuwde hij.
„Het lijkt van niet," antwoordde de meester medelij Bend. „Ik vrees, dat je 't land zult moeten verlaten, mij n
jongen. Er is niets aan to doen."
Kier op 't
„Ik wol mien name weerumme hebben
land," zeide P e t e r.
„Ik geloof 't niet, dat je diem ooit terng zult krijgen,"
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wanhoopte T e u n is S c ho 1 ten. „Er zijn er maar enkelen,
die in je gelooven. De anderen waken je het leven rnimogelijk."
„Dan denk ik noe moar veer altied, da'k hen-goa,"
ar twoordde P e t e r.
„Probeer buiten dan to slagen voor een krachtig
mensch als jij is in de wereld Loch wel plaats," moedigde
hem T e u n i s S c ho it en aan. „Wie weet, wat je nog
wordt, Peter."
„Ik zal d'r altied an motten denken," riep P e t e r uit,
„dat ze me hier 't land uut-ejaagd hebt. Da's um nooit
to vergeten."
„Kom jongen," zei de meester vriendelijk, „'t komt er
maar op aan, dat je moed houdt. Als je moed houdt, komt
alles in orde."
„Joa", zeide P e t e r mat, ,,doar trump 't op an."
Buiten wachtte J an s j e G r e u v e, die Naar eenige koe
aan de veepest verloren had op hem. Ze had allang besloten, hem Naar verloren koe terug to vragen. Ze zou er
Naar ziel voor willen verkoopen. Ze volgde hem dus op
den weg naar Merloo, en kwam naast hem loopen.
„Ik wol mien koa groag weerumme hebben," zeide ze.
„Kon ie mien dee weerumme bezorgen ?"
„Ik ?" zeide hij stag. „Ik wete niks van oe koa." Ze
deed heel geheimzinnig.
„As-ie vanoavond hoar den Duvelshoak goat," stelde
ze voor, „zal ik d'r oak wezen."
„Ik komme vanoavend net bie den Duvelshoak." En
hij versnelde zij n pas. Zij, vlug-loopend, bleef hem bij .
„Mergenoavend dan ?" smeekte ze. „As-ie d'r mergenoavend bint."
„Ik komme d'r heelemoale net", riep hij ongeduldig.
„Ik bemeuie mien neet met den Duvel."
„As-ie d'r noe mergenoavend bint", drong ze aan.
„Dan wil ik d'r oak wezen."
„Ik wete net, wat-ie wilt", riep hij ongeduldig. „Ik
doa net an die dingen."
Ze deed, of hij niets gezegd had. „Heur ie mien neet?"
vroeg ze. „As-ie mergenoavend bie den Duvelshoak wilt
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wezen en met mien in de koele zol willen goan dan
kan ik den Duvel zelf spreken en dan kan-e mien de koa
weerumme geven."
Zonder to antwoorden liep hij nu door. Zij bleef op
een korten afstand, en Coen hij het dorp naderde begon zij
to gillen en to roepen, achter hem aan, en steenen to rapen,
die ze hem nawierp. In een oogwenk was 't geheele dorp
om haar peen. Zij, ademloos, balde haar vuisten, en liep
hem dreigend na. J an T u b e r tin k plaatste zich voor
hem, en zeide rustig : „Ie komt pier net veurbie."
De vrouw ging op hem toe, en sloeg pardoes haar
scherpe nagels in zi jn gezicht. Het eerste oogenblik wist
hij niet, wat hij doen zou. Allen uit het dorp omringden
hem en drongen teg en hem aan. Een puntige kei sloeg
tegen zijn voorhoofd. Toen ze bloed zagen, huilden de me nschen nit lust tot wraak, en achter nit de rij smeet nog
iemand met een steer.
Hij zocht den man, die dat had durven doen. Maar
alien stonden om hem, en hij kon zich niet verroeren.
Met moeite held hij Jan s j e G r en v e van zich af.
„Wat he'k oe edoan ?" vroeg hij. Er was even stilte.
Het leek een oogenblik, nu hij had gesproken, of de drift
geluwd was. Er trilde een diepe, vreemde klank in zijn
stem, die de menschen gunstig voor hem stemde.
„Wat he'k oe edoan ?" zeide hij. „Ik bin altied rustig
mien weg egoan en heb gieneene in mien leven kwoad
edoan. Woarumme loat-ie mien neat met ruste."
Maar J a n s j e G r e u v e joelde waanzinnig : „Ie hebt
dat heb-ie edoan".
de veepest ebracht
„Joa, joa," riepen alien, „dat heb-ie edoan."
„Heur 'ns," zeide hij, en hij bleef zoo kalm, dat hij er
rich-zelf over verwonderde, „a'k noe wil, kan 'k met mien
voesten d'r verscheiden van oelu ongelukkig maken. Moar
dat wi'k neat ik wil oe vroagen : hoa wet-ie, dat ik
de veepest ebracht heb. In 't heele land is de veepest
en in Engeland is de veepest — heb ik dat dan allemoale
pier en gunder ebracht? Ik heb niks edoan."
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„Ie hebt mien koa zeEk emoakt," huilde J an s j e
G r e u v e, „mien eenigste koa."
't Volk morde. J an T u b e r t ink wilde hem vastgrijpen, maar P e t e r sloeg hem tegen zijn hand aan, dat
hij ze kreunend terugtrok. Toen smeet hij J an T u b e rt i n k op zij, en ging naar het dorp, niet lettend op
de steepen, die naast hem neerploften.
Dezen avond liep J a n s j e G r e u v e naar den Duivelshoek. Zonder zich maar even to bedenken daalde ze in de
kuil en ging op den bodem zitten, zachtjes in de handers
klappend, en zingend. In den nacht liet ze haar stem luider
klinken, en een paar menschen, die voorbij kwamen huiverden en hielden elkaar's hand vast, om zich dicht bij
elkander to voelen. Een g roote wolk dreef tegen den lichten
hemel, en ze stond op en groette diep.
„Bin-ie doar, duvel ?" kniklachte ze, en ze wuifde met
Naar hand, en neeg ter aarde, Naar hoofd op den grond.
En daarna richtte ze zich op, en streek in plechtige langzaamheid Naar arm door de lucht, peen en weer. Ze danste
in de diepte, en zong forsch. Zoo springend en schreeuwend,
brach t ze den nacht beneden door.
Den volgenden dag kwam ze in Merloo, en murmelde
allerlei vreemde dingen tegen de lucht, en ze sprak boomers
aan, of het menschen waren. Ze lachte vroolijk tegen
iedereen, en enkele males ging ze naar een Boer toe,
geheimzinnig, of ze hem iets ongewoons to zeggen had.
Dan week ze terug en beg on to schaterlachen en praatte
weer met de lucht.
Ze kreeg alle kleine kinderen achter zich. Ze kon ineens
stil-staan, out ze to doers vluchten. Dan liepen ze alien
weg, dock ze bleven op een afstand. En weer groette Naar
hand de wolken en hoorde ie haar onwijze stem.
De jongens en meisj es werden na een paar dagen
minder bang voor Naar. In wij de kringen op hun hossende
klompen plaagden ze haar, en joelden: „Gekke J a n s," en
wierpen haar met zand. Als ze bleef staan, weken ze niet
achteruit, maar brutaal wachtten ze tot ze weer verder
zou trekken. Ze lachte tegen de lucht, of betuurde met
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aandacht een paar musschen voor Naar voeten, tot ze opvlogen en zij ze onverstaanbare klanken na-prevelde. Alleen
als ze zich omdraaide, en Naar gezicht een masker werd
van diep-gevoelde smart, holden de straatkinderen achteruit.
Lusteloos vielen haar armen langs het lichaam, en Naar
hoofd bong zich. Dan plotseling schreeuwde ze het nit:
„Mien koa ! mien koa."
Twee seconden later lachte ze weer, huppelde op den
weg, strooide bloemen, en praatte met vogels en boomers
en wolken, in eindelooze blij heid.
Toen Isfordink hoorde, dat Jansj e Greuve krankzinnig was geworden, sloeg hij met de vuist op tafel, dock
zeide niets. Maar 's avonds kwam hij naar Peter S tri e,
en riep : „Ie hebt bie mien gedoan. Ie mot argens anders
wark zeuken."
„'t Is goed", antwoordde P e t e r toonloos. Hij dacht,
dat hij nergens werk zou kunnen krij gen. Nu moest hij
het land verlaten, of zich weder bij de bende van G e u s j e
W o 1 t e r s aansluiten. En als hij dat deed, zou hij voor
altij d verloren zijn.
Hij besloot, nu hij voor altij d wegging, T r i en t j e
N i eve it goedendag to gaan zeggen. En hij koos den
Zondag uit, omdat ze des middags natuurlijk thuis zou
zijn en het niet druk in huis zou hebben. Hij Wilde ook
graag weten, waar ze zou gaan wonen, nu de Nievelt-boerderij
verkocht was.
Aileen bij en zoemden licht bij de brew en de erica.
Vogels waren er niet in de lucht, en geen wolk dreef aan
den hemel. Toch scheen het, of overal nog de nagalm
kionk van de orgels der kleine dorpkerkjes. Hij plukte
wat dopheide, liep daarmee in zijn hand, en de weelde van
dezen wonderplechtigen dag doortintelde zijn bloed.
In het IJselland stond het graan hoog. Op de stille,
kleine wegjes tusschen het koren ruischte de eenzaamheid.
Klaprozen en bolderikken en wikke streelden mengelingen
van kleuren, diep-rood en roze en violet en paarsblauw door
de zee van korengeel, dat aan haar horizon zijn felle tint
schaterde vlak tegen het glanzend ultramarij n van den
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hemel. Er was her wel beweeg van vogels, schitterende
vinken op de voetpaadjes, en licht-sjilpende meezen, en
een parmantige ekster her en daar ; en hoog in de lucht,
wijd-uit-drijvend op zijn effen vleugelen een schijnbaaronbewegelij ke reiger. Ver weg leek het lied van verlangen,
geneuried door een wielewaal. Iffier was het de rust van
den Zondag, bewogener, en minder statig, maar Loch vol
onnoembaren vrede en gratie bovenal.
de pond blafte woedend bij
In de Nievelt--boerderij
zijn komst en rammelde aan zijn ketting was het obk
vol rust, of de boer en de boerin er niet aan dachten to
vertrekken. T r i en t j e speelde met de kinderen, liet ze
rij den op Naar knieen en lachte om de woordj es, die Naar
oudste stamelde.
Op het oogenblik, dat P e t e r de klink oplichtte, wist
ze, dat hij het was. Ze zette de kinderen op den grond,
en trad naar de deur. Uaar oude glimlach omspeelde Naar
lippen, en P e t e r, die den geheelen dag in zonnelicht
gegaan was, had een gevoel, of hij zou kunnen schreien
van geluk. Ze gaven elkander de hand. P i e t N i e v e 1 t
rookte door en lette niet op hem. P e t e r deed een poging
hem to groeten, maar daar hij afgewend zat, gelukte hem
dit niet. T r i e n t j e schoof een stoel bij, en hij ging zitten.
„Ie hebt volle ongelukken ehad in de loatste tieden,"
zeide hij zachtj es.
„Joa", antwoordde ze eenvoudig. „Heel, heel volle."
„Ie hebt van oe koaien niks oaver-eholden", vroeg hij.
ze bint allemoale an de vee-pest
niks
„Nee
estorven," zuchtte ze.
„En ie hept oe boarderiee motten verkoopen," riep
hij uit.
„Joa", $uisterde ze, „wi hept de boarderiee motten
verkoopen."
„As d'r een ongeluk kump, kump 't nooit allenig,"
peinsde hij.
Zij streelde het meisje over de Karen. Hij keek naar
de kinderen, en ze begreep, wat hij dacht. Het was alles
voor niets geweest, haar opoffering. Pie t N i e v e 1 t was
0. E. X 10
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een oude, gebroken man. De boerderij was verkocht. En
haar ouders Waren gestorven.
Hij zag, hoe 't jongetje en meisj e op h aar geleken ;
toes ze zag, dat hij de beide kinderen naar zich toetrok,
schrok zij even. Ze wist, hoe hij er nu over peinsde, dat
zij vieren bij elkander hadden kunnen behooren.
„'t Is zoa mooi buten vandage", zeide hij eindelij k.
„Ko'j 't zingen ?" vroeg zij glimlachend.
„Joa", zeide hij rustig, „toen ik langs 't land bin
egoan, had ik 't konnen zingen. A.ndere menschen zollen
moar oe kan 'k Wel zeggen."
mien uutlachen
„Joa," riep ze, „ik begriep 't wel, al kan 'k 't zelf net."
Hij nam de beide kinderen op zijn knieen en liet ze hossen.
„Hop, hop, hop, hop," lachte hij. „Noe goan Wi soamen
op 'n peerd noar Amsterdam."
De beide kinderen joelden en schaterden. De jongen
zwierde met zijn bloote beentje door de lucht, en borg
Coen vertrouwend zijn blonde kopje tegen zijn borst.
„De kinder holdt van oe," zeide ze. „Ze hint anders
nooit zoa bie een vremde."
„Ik mag groag met kinder spullen, " antwoordde hij.
P let N i eve it in den hoek, zonder op ze to letten,
rookte gedachteloos.
P e t e r zag naar hem en schudde even zijn hoofd.
„Joa," zeide ze, „hi bemeuit zich noe weinig met de
Bingen, noe de boerderiee verkocht is."
„En Woar goa'j noe hen ?" vroeg hij.
„Weet-ie dat nee t," riep ze verwonderd. Ze zweeg even.
„Nee," verwonderde hij zich. „Gieneene hef 't mien
verteld."
„Ik goa noar het Strie-land," zeide ze, toonloos ; ze
kon Naar stem niet al Naar groote medelij den doen dragen.
„Hoar het Strie-land ?" wanhoopte hij. „hoar mien
land? Ie en oe man ?"
„Joa," zeide ze. „Wi kont net anders."
„Oa," riep hij nit, „dan bin ik bile, da'k hier 't land
uut-goa."
„Goa 'j 't land uut ?" vroeg ze zacht.
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Hoe veranderde alles in de wereld. Na veel jaren, nu
iij de vrouw van een ander geworden was, Wilde hij de
heide verlaten. Ze zou nu misschien om dezen tij d met
hem getrouwd zijn, als hij Naar raad Coen had opgevolgd ;
waarschi j nli j k had zij dan op hem gewacht.
Hij dacht hetzelfde en sloeg smartelij k de handen voor
het gezicht. Zij had lust op to staan en Naar hand troostend op zijn schouders to leggen. Ze deed het niet: ze was
de vrouw van een ander. Die gedachte was streng en onverbiddelij k. Het kleine meisj e op zijnn knie keek hulpeloos,
en begon plotseling to huilen. Dat bracht hem weder
kracht, en hij deed tegenover 't kind, of 't alles gekheid van
.hem geweest was: met uitgespreide vingers verschrikte hij
haar, dat ze ging lachen. En de jongen die altij d deed,
wat zijn zusj e deed, lachte mee. Zij nam 't meisj e op haar
schoot. Nu vonden ze een nieuw spelletj e nit. Ze hieven
ieder een kind op en duwden het naar elkander toe, zoodat bijna de hoofdjes stootten, en ze trokken het dan
terug, en deden het nu van voren of aan. Ads ze er maar
even mee ophielden, trok het meisje een lip en de jongen
stampte met zijn voetjes van ongeduld. En zoo speelden
ze er een half uur mee, tot de kinderen moe werden en
druilerig, en zij ze beide to slapen legde, dicht tegen
elkander....
„Ik zal koffie zetten," stelde ze voor. Bedrijvig ging
^e nu aan 't werk, en 't leek hem, of ze altij d bij elkaar
geweest svaren, zoo gezellig vond hij het in de kamer. Er
was een prettige klank in den zingenden waterketel ; en de
namiddagzon kleurde 't vertrek intiem-rossig.
Ze praatten niet over vervlogene tijden, dock zij beiden
dachten er voortdurend aan: ze wisten dat heel goed van
elkander. In de meest-gewone woorden glimlachte hun
beider herinnering, zoodat ze ten laatste zwegen, en geheel
_zich wij dden aan oude droomen. Hi j durfde Naar niet aan
to zien en vouwde zijn beide handen, het hoofd geboge n,
over de knieen. Zij keek telkens even naar hem, en gumlachte rustig . Pie t N i e v e 1 t had zijn pij p terzij de gele gd
en knikkebolde.
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„Vin-ie 't iie^t vervelend pier nut 't land to goan ?"
vroeg ze.
„Joa, T r i e ii t j e," zeide hij. „hoar 't mot."
„En wat goa'j dan in vremde streken doan ?" vroeg ze.
„Ik weet 't neet," riep hij nit. „Ik stoa allenig in de
wereld, en zal mien kost wel verdeenen."
Ze wilde het hem niet zwaar maken. En zachtj es zeide
„A'j
oe best doat, kom ie oaveral terechte."
ze:
„In de wereld kent mien gieneene," zeide P e t e r.
„Zoa kan 'k d'r voile beter kommen."
Ze schonk koffie in. „'t Zal oe wel lukken", moedigde
ze hem aan, terwijl ze hem een kop toeschoof.
„Joa," zeide hij, „ik zal mien beste doan, al weet ik
nett, woarveur ik 't eigelijk doa."
„Veer oezelf, Peter," zeide ze.
„Joa," spotte hij cynisch. „Veur mienzelf. 't Zal altied
bien mien blieven, da'k in 't hues van Hi 1 d e W o It e r s
heb ewoond. Dat kan 'k nooit vergeten."
„Wat veurbie is, is veurbie. 't Kump d'r op an veur
de toakomst to warken. Doar allenig trump 't op an wat

vrogger is gebeurd, doar mot-ie moar net an denken."
„Ik wete 't nett," zeide hij zwaarmoedig. Ze zwegen
even. De gezelligheid was nit de kamer gebannen. Hij stond op.
oe helpen kan met de verhuzing," stelde hij voor.
„Heil graag," antwoordde ze hartelijk.
In den avond praatte ze met Pie t N i eve it, dat ze
toch een werkkracht op het Strie-land noodig zouden hebben.
Hij knikte ja, en was blij, toen ze hem weer bij zij n pijp
liet. Ze vroeg den volgenden dag bij verscheiden buren, of ze
niemand kenden voor boerenwerk; ze wilde niet een der oude
knechts of meiden het vragen. Ze kon geen mensch vinden,
die zich bereid verklaarde. En daarna besloot ze maar
desnoods een, die vroeger bij Naar in dienst geweest was,
to huren, maar niemand durfde op het Strie-land to arbeiden.
Daar Bing vloek van nit, zeiden ze, en hoe ze ook praatte,
't help niet. Wie met Naar mee naar Merloo zou gaan,
was verdoemd, beweerde men. Een roggeveld was er geweest,
dat elken nacht, in piaats van halmen, kleine kabouters
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droeg, die zacht met elkander praatten. En Gait A a r i n k,
die over het erf gegaan was, had plotseling gevoeld, dat
hij niet verder kon; eerst den volgenden ochtend, toen de
kracht van den toovercirkel brak, kon hij zijn weg vervolgen. Er was geen sprake van, dat een 0 verij selsche boerenknecht zich op ook maar een boerderij bij de heuvelen
zou verhuren.
Onderwijl werd er op het Strie-land door vreemde werklui danig gezwoegd, om op de oude plaats de hoeve weder
to bouwen. Reeds woei de vlag ten teeken, dat het werk
half-voltooid was. De menschen op de heide echter schudden het hoofd : waar zou dat peen moeten ? Als het huffs
er stond, zou Satan er natuurlij k een aardig spel m.ee gaan
spelen : in een nacht, dat niemand erbij was, zou hij het
ineens doen in storten. Alles, wat den St r i e s behoorde,
behoorde hem. Dat contract had P e t e r zelf met den duivel
afgesloten. Het toeval Wilde dat een Steiger naar beneden
kantelde, en de boeren zagen dit voor het begin van den
val aan. Langzamerhand, steen voor stee p, zou de duivel de
hoeve tot pain doers verworden. Menschen mochten er niet
wonen, tot de St r i e s uitgestorven waren. En dat kon
ieder oogenblik gebeuren. De Satan was begeerig naar
P e t e r' s ziel en Wilde hem ten val brengen. Geen uur
kon hij meer zeker van zijn levee zijn.

P e t e r St r i e zou nu in enkele dagen het land verlaten. Hij wist, dat hij in verre streken altijd zijn heimwee
met zich zou moeten dragen. De heide heeft op hen, die
er geboren zijn, de angstwekkende aantrekkingskracht van
mystiek en mysterie ; ze is zoo oneindig, dat men in Naar
oneindigheid begint to gelooven. Ook is het zwaar, ze
vruchtbaar to houden en elke graankorrel, die men er wint,
is door arbeid alleen gewonnen. V6br hij wegging echter
kwam hij nog bij T r i en t j e N i e v e 1 t, om haar bij het
inpakken van goed to helpen. Terwijl hij kisten sjorde en
aannam, wat zij hem reikte, zag zee hem plots zinnend aan.
„Zol ie lust hebben op de Strie-boerderiee knecht to
worden ?" vroeg ze.
Hij dacht een oogenblik na. „Joa," riep hij nit.
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„Da's goed," antwoordde ze. Ze spraken niet weer
tot elkaar den ganschen dag.
Z66 werd, toen de hoeve gebouwd was, Peter S t ri e
knecht op het land der Stries.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
Ze werkten naast elkander, P e t e r en T r i e n t j e, en
praatten weinig. Piet N i e v e 1 t zat in de boerderij, en rookie
zijn pijp. Het kon hem niet schelen, wat er gebeurde, als
hij maar met rust gelaten werd.
De menschen praatten en spotten er veel over, dat
P e t e r in hetzelfde huis woonde als zijn vroegere lief. De
veepest was uitgewoed, en ze hadden nu weer tij d en lust
van anderen kwaad to spreken ; ze m oesten de verloren
schade inhalers.
Ze woonden op een eenzame hoeve, en bemoeiden zich
niet met de menschen. Hij was gelukkig, terwijl hij het
Strie-land mocht bebouwen. Het was hem of de grond
hem toebehoorde, nu hij erop werkte. Hier hadden de
St r i e s gezaaid, en door duizend jaren peen wellicht waren
er hun voetstappen op gegaan. Hij voelde zich een met
het trotsche, weerbarstige land; of ze ern ziel hadden. Het
leek, of hij het nooit verlaten had, en of er nooit iets met
de S t r i e s was gebeurd. In zijn eentonig leven van voortdurend werk schenen zijn herinneringen belacheli j ke fantasieen; nooit had Han n e s St r i e zijn levee ten gronde
gericht, na met Jan n a J an n ink getrouwd to zijn.
Han n e s St r i e was rustig gestorven, of hij nimmer een
zonde had begaan. En zijn zuster had nooit G a r des t e
R i e 1 e en den jongen baron ontmoet, en ook Naar dood
was vredig geweest. En hij-zelf had zich niet laten lokken
door H ii d e W o 1 t e r' s donkere oogen, maar na zijns
vaders flood was hij op het Strie-land gaan werken. Als
hij de boerderij zag, moest hij de werkelij kheid wel weder
ondervinden. Dan moist hij, dat 't huis verbrand was, en
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dat het land hem niet toebehoorde. Doch na eenige dagen
al begreep hij het niet meer ; er was Loch niets met hem
gebeurdP
Ze wisten Been van beiden, hoe 't kwam. Langzamerhand, hoe weer dagen zij arbeiden, gevoelden ze, zwijgend,
elkanders gedachten.
De menschen in de steden, de reusachtige gevangenissen, waar niemand meer uit kan, die er eens is opgesloten, begrijpen niet, hoe twee menschen, die tezamen
werken, in de natuur, elkander al zwij Bend leeren kennen
tot in 't verborgenste hunner gedachten.
Trientj e Nievelt moist, hoe het Peter to moede
was, dat hij op het land der St r i e s werkte. En ze besloot
hem zoo min mogelij k to doen voelen, dat hij toch in een
vreemd huis was. Hij moest denken, dat de Strie-boerderij
er nog stond in vollen mister, en dat nooit zijn naam een
puinhoop geweest was. Ze merkte na een paar maanden,
toen ze bij hem stond, dat hij zoo gelukkig was, of hij zijn
eer teruggewonnen had. Ze glimlachte zachtjes en hij
glimlachte ook. Zoo werden de dagen voor hen beiden als
feesten, elken dag. Ze dachten, dat hun vreugde eeuwig
duren zou, elken druppel van het geluk dronk hij gretig ;
zijn dorst bedaarde nooit. Het was nu voor beiden, of ze
broeder en zuster waren in een lack- schaterend huis. Ze
wisten niet, dat het dorp achter de horretjes hoonde, tot
ze eens een Zondag samen over de heide gingen naar Merloo,
en haar broer J a n op ze toe-trad.
„Ik mot oe even spreken," zeide hij tot zijn zuster.
P e t e r zag hij niet aan, natuurlij k, en hij liet de twee voor
zich uitgaan, zelf langzaam volgend.
„Ik wol noar oe toa-goan," fiuisterde J a n dreigend.
„Wat is er dan ?" vroeg ze.
„Ze proat d'r allemoale van," zeide Naar broer, „dat
Peter bie oe knecht is."
„Wat zol dat ?" vroeg ze verwonderd.
„Dat 't net to pas trump," riep hij uit.
„Ik zal zelf weten, wa'k doa," antwoordde ze rustig.
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„De St r i e s hint vervleukt," fluisterde hij. „En de
boerderiee ook."
„Ik hebbe d'r nog niks van erarkt," zeide ze.
„'t Zal kommen, wat ik oe zegge," voorspelde hij
nadrukkelijk.
Ze woonden in den huis, en ze werkten op etn land.
Ze was niet in staat hem lang to verbergen, dat iemand
Naar pijn had gedaan. Toen ze een paar dagen later van
den akker terugkeerden, vroeg hij haar, of Naar broer
kwaad op Naar was en waarom.
„Hi is net kwoad op mien," bog ze. En ze boog Naar
hoofd, dat hij Naar niet in 't gezicht kon zien.
Het was hem vreemd, dat ze hem niet vertrouwde.
Maar hij zweeg. Waarorn moest hij het noodlot weder
roepen, nu het de Strie-hoeve voorbij was gegaan, en voor
altij d van hem wij ken Wilde ? Waren er ooit heerlij ker tij den
voor hem geweest dan nu hij op het Strie-land werkte P
Eens dat hij in werktij d op de hoeve kwam, om een
gaffel to halen zag hij daar Jan Willi n k zitten bij
P i e t N i e v e 1 t, die zijn pijp tusschen de handers had
geklemd en telkens instinctmatig, nu hij bezoek had, in
zij n vestj eszakj e tastte.
„Hold P e t e r St r i e in de gaten," hoorde hij J an
Will ink zeggen, „dat roa 'j ik oe. Ik bin ekomen, um
oe to woarsehoewen, da'j oe geen jong yolk in oe huus haalt."
Peter trad op hem toe, greep hem in den kraag, en
sweet hem de deur uit.
„Ik doa misscheen kwoad," zeide hij rustig, „da'k oe
uut 'n boerderiee, de e mien net toa-heurt, zet. Moar veur
zukke schandelijke dingen heb-ie 't-verdeend."
Jan Will ink dacht er een oogenblik aan, to vechten.
Doch hij waagde het niet.
„Ie brengt weer in een anderman's huus ongeluk,"
smaalde hij op een afstand.
„Oelu Strie's hint schurken, datwete ik noe veur altied."
„Dat meugt wi wezen," antwoordde P e t e r, „moar
wi hept nooit achter den rugge van andere menschen kwoad
esproaken. Dat hebbe wi nooit edorfd."
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,,le hebt slechter edoan," riep J an. „Ie hebt slechter
edoan."
En in 't zegevierend besef, dat bij de overwinning
had behaald, stapte hij peen.
Eenige da gen lang was Pie t N i e V e it onrustig, tot
zijn pij p hem weer kalmte bracht en hij als vroeger T r i e n t j e
ert zijn knecht den rug toekeerde, en zich met het aardsche
leven niet meer bemoeide. De stilte op het land werd
bang voor de twee werkenden. Zij had gehoord, hoe Naar
broer scheldend het huffs had verlaten. En ze begreep, dat
P e t e r nu Naar geheim wist. Ook 's avonds, als de lamp
gonsde, en zi j beiden alleen waren want P i e t N i eve it
ging vroeg naar bed, zoodra hij zijn twaalfde pijp had
uitgerookt werd het samenzijn een angstwekkende kwelling. Daarbuiten op de heide en verder in de hoeven der
uiterwaarden sprak men honend over hun geluk. Voortdurend
moest hij eraan denken, dat zij nu onherstelbaar Naar
naam verloren had, omdat ze na alle geruchten hem in
huis had genomen. En hij begreep, dat hij de vrees, om
erover to spreken, had to doen wijken. Hij Wilde niet weer
aan de dwaze dagen van zijn jeugd denken.
Toen ze weer bij elkander zaten, begon hij eensklaps
to spreken. Ze schrok even.
„Ik wete noe, woarumme ie en oe breur kwoad bint,"
zeide hij.
„Joa," antwoordde ze toonloos, „ik wist, dat ie 't eheurd
had, dat kon'k denken."
„Ie mot 't oe neet zoo antrekken," troostte hij, „oe
geweten is zuver."
„Joa," zeide ze rustig, „dat is 't. Noe ie d'r oaver
groat bin 'k ook heelemoale net bange meer. Moar ik kon
't net uut mien heufd zetten, dat-ie misscheen oak denken
zol.... Veur mienzelf was ik nooit bange."
„Ik dorst d'r neet goed met oe oaver to proaten,"
antwoordde hij.
„Wat de menschen van mien zekt kan mien net weer
schelen. Dat verstuf wel weer."
„Joa," riep hij uit, „doar biif niks van oaver."
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De oude vrede keerde weder. T3ij boog zich over het
boek, waarmede hij bezig was, en las met voile aandacht.
Zij nam het goed der kinderen, dat ze to stoppen had en
ging weer aan het werk. De blij de vertrouwelij kheid, zoo als vrienden onder elkander die kennen, welfde weder
tusschen hen beiden, en bleef in de volgende maanden.
En zoo kwam de winter, die 't droge dennenhout in den
haard gezellig op deed vonken. Hij Wilde op de Strieboerderij blij ven wonen, als een eenvoudige knecht. Er
was geen eerzucht in hem, om zijn naam voor de menschen
terug to winnen ; wel voor zichzelf. En ook T r i e n t j e zou
weten, dat hij een man van adel was.
Wanneer de kinderen naar bed zouden gaan, speelde
hij altij d met ze. Want 't jongetje en 't meisj e waren 't
liefst bij hem, zoodat de moeder meermalen zeide: „'t Liekt
wel, of ie de vader hint. Z66 holdt de kinder van oe."
Ze zeide het zonder herinnering aan hun beider liefde,
omdat het Naar zoo leek, als de kinderen speelden met
den forschen man. Ieder zette zich op een van zijn stevige
schouders, en terwijl hij zelfs hun hand niet vasthield,
rustig en zeker, poste hij met ze door de kamer, tot ze
moe-gespeeld naar bed verlangden.
Zonder dat P e t e r en T r i e n t j e de schaduw, die het
dreigende ongeluk voor zich uitwerpt, hadden gezien, veranderde er door 66n dag alles. Er was niet 66n boer of
boerin, die niet beweerde, Coen het gebeurd was, het voornit to hebben geweten. Waar P e t e r St r i e kwam, stond
grijnzend van leedvermaak het noodlot achter hem, dat 't
juiste oogenblik ult-koos om to vernielen.
Een winteravond kwamen P e t e r en T r i en t j e last
tehuis. Pie t N i e v e it sliep op den stoel. De kinderen
waren niet in de kamer. Door den fellen schrik scheen het
bloed Naar to stollen in het lichaam, en ze schudde haar
man wakker.
„Woar hint de kinder ?" riep ze vol onrust. „Woar
hint de kinder, vroag ik oe."
„De kinder ?" zeide hij verbaasd. „Bint ze nett thuus ?"
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„Nei," schreeuwde ze. „Woar kont ze wezen, 's oaves
late?"
„Ze bint vanmiddag d'r nut-egoan," antwoordde hij
wezenloos. „Ik wete 't neet."
„Wi mot ze goan zeuken," zeide P e t e r. „Wi mot
hier neet blieven."
„Woar wil-ie dan hen-goan," vroeg ze. Haar wil was
verlamd.
„Naar de Slat," riep hij vastbesloten. „Zi bint misscheen noar 't schoatsenriejen goan kieken, en ze staat
d r misscheen nog."
„'t Jongsken kan zoa vied neet loopen," wrong ze
Naar handen.
„Wi mot toch dee kant uut-goan," raadde hij. „'t Meken
hef misscheen dee kante uut willen goan en hef 't jöngsken met-enoamen, en noe is-e to meuj eworden en wacht
ze beiden an den weg. Zoa liekt 't mien ten minste."
Het was anders gc gaan. Het meisj e en het jongetje
waren er samen uitgetrokken en bij de heuvels waren ze
een heele troep kinderen tegengekomen, met een paar
grooteren, die naar het ij s op de Slat gingen. Een der
volwassenen had den jongen gedragen, en eeu ander had het
meisje bij de hand gehouden, en zoo waren ze met zijn
alien naar de baan gehold.
Het ij s was nog broos en zonder kracht een wij d
wak was erin geslagen en bij 't donkere water kon je zien
hoe dun het was. De kinderen echter waren erop gesprongen, dat 't suizelend gonsde. Het meisj e en het jongetje
hadden toegekeken, en zonder dat iemand op ze gelet had
waren ze doorgeloopen, tot aan het wak. Geen der spelenden had gezien, hoe plots ze in de Slat choten. De kinderen waren naar huis gegaan, en hadden niet meer aan
de N i e v e 1 t j e s gedacht, tot ' een hunner stilstond en er
naar vroeg. Ze liepen allemaal hard terug en gilden de
namen. Er kwam geen antwoord. Schreiend stonden ze
om den plas, en geen hunner moist, wat ze moesten doers,
tot ze allen huilend naar huis gingen en in 't dorp de
tijding brachten, dat de twee kinderen van P i e t N i e v e it
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verdronken waren. Een jonge man sprong plomp-verloren
in het water, dook en zwom daarna met de twee lijkjes
naar het land, joist toen T r i en t j e en P e t e r naderden.
Hij hield haar vast, anders zoo ze in de eerste razernij
van smart in de Slat zijn gesprongen ; stevig omknelden
zijn hander haar polsen, tot haar waanzinnigheid week, en
ze op Naar knieen zonk, gillend. De dorpelingen bleven
in een wij den kring om haar peen staan. De dokter, die
bij de kinderen was neergeknield, schudde zijn hoofd, en
stond op. Hij zei tegen P e t e r, dat hij een kalmeerend
drankje zou sturen voor de moeder. Hij zou met Naar
naar huis gaan.
P e t e r stoorde zich niet aan het dreigend gemor der
omstanders voor de kar, waarop de dock lag, die de
lijkjes verborg droeg hij T r i e n t j e naar de Strie-hoeve.
In 't huffs wreef hij Naar met koud water de slapen, en hij
dwong Naar met zacht geweld het drankj e to gebruiken,
dat de dokter gestuurd had. Moede-glimlachend, even maar
knikkend met het hoofd, bedankte zij hem.
Het eenige gevoel, dat Pie t Ni e v e It over den dood
der kinderen toonde, was zijn ongerustheid, dat de begrafenis
niet rijk en vroolijk genoeg zou zijn. Al kon het niet met
zilveren messen, brood met nagelhout zouden ze toch wel
eten onder malkander, en daar een bittertj e of twee, drie
bij kunnen verschalken. Ze zouden alleen de buren en de
nabestaanden vragen : 't hoorde er nu eenmaal bij. Hij
wilde er alles aan besteden, wat ze dit jaar hadden overgehouden. Het moest een begrafenis worden, die klonk als
een klok. Hij stuurde in 't geheim een boodschap naar de
Will inks, dat ze stoete zouden leveren, maar J an zei,
dat hij 't niet deed zonder de toestemming van T r i en t j e.
En die zat den geheelen dag voor zich uit to staren, en
Wilde daar niets van weten.
De eenvoudige begrafenis was voorbij en het leven
ging zijn gang. De menschen in het dorp zeiden wreed,
dat ze nu wel genoeg straf zou hebben gevoeld, en dat ze
nu eindelij k wel' zou begri jpen, dat het niet aanging met
het noodlot to spotten. Nu zou ze met de lente zeker een
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nieuwen knecht nemen, opdat niet me^r onheil 't huis
duister stemmen zou. Men bepraatte onder elkaar, dat dan
eindelij k P e t e r S t r i e de heide zou moeten verlaten, want
Rude Wolters en Gardes to Riele waren naar Groningen verhuisd, en dat de vloek, waarmee het land tot
dusver geslagen was, zou wegtrekken als een onweer, dat
to lang heeft gewoed.
De stilte tusschen hem en T r i e n t j e leek een droef
verwijt, dat hij het ongeluk in de hoeve gevoerd had. En
zij, die zijn gedachten raadde, meende, dat het leven haar
zoo wreed geweest was, daar de Strie-legende hair ook als
een S t r i e beschouwde : zij had P e t e r liefgehad en dat
wreekte zich nu. De stilte werd voor beiden Vol dreigende,
geheimzinnige $uistering, die hen den adem belette. In de
eenzaamheid waren vage figuren, spookachtig-schemerend
waar hen de lampglans raakte. Ze liepen in lichte, geluidlooze passen en wenkten zacht, met fluweelige stemmen,
of ze elkander mysteries to vertellen hadden, die niemand
weten mocht. Ze wezen met nevelige gebaren naar de twee
menschen aan de tafel, en lachten dan in Wilde blij dschap, dat ze den vrede verstoren konden. Ze werden z66
ondraaglij k, dat P e t e r een der donkerste avonden op-stond,
zijn bundeltje greep en naar de deur gebogen strompelde.
Hij ging, zonder to spreken, peen. Zij liep hem na, tot ze
hem had ingehaald. De deur bleef open en het leek, of
door de open dear, snel, niettegenstaande hun rust, de
vage figuren hen bleven volgen en wij d-uit over het duistere
land een wezenlooze lichtstreep wierpen.
„Woar goa'j hen ?" vroeg ze angstig.
„Ik holde 't neat uut," kreunde hij. „Ik heb oe 't
ongeluk ebracht."
„Oa oa," zeide ze mat. 't Was Naar, al had ze dagen
niet gewerkt, of een sluikende moeheid arglistig Naar
lichaam beslopen had. „Ie hebt d'r gien schuld an, Peter.
Gleuf mien Loch. Ik wete, dat-ie d'r Bien schuld an kept.
Ie bint altied goed in mien huus ewest 't kan neet woar
wezen, dat 't oe schuld is."
boat mien van oe hengoan,"
„Ik heb 't geveul
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smeekte hij. „Noe weet ik, dat neet allenig de menschen,
maar ook 't land mien d'r uu.t-gooit. Ik mag her net
niks is meer goed veur mien niks, niks."
langer leven
oe zuster ?" vroeg ze zacht.
„En ik dan
Het scheen beiden, of ze om zich zacht geritsel hoorden,
en instinctief keken ze beiden om naar 't huffs. vredig
de kamer Was onveranderd
glansde het licht naar buiten
gezellig en de beelden van hun angst waren opgelost
in de lucht.
Even kuste hij Naar voorhoofd. Plechtig, hand in hand,
gingen ze naar de hoeve terug.
En de dagen en de avonden werden zooals ze vroeger
geweest waren, vol intieme gezelligheid. Soms dachten ze
beiden met plotselingen schrik aan de twee kinderen; maar
in het rust-gevend denkbeeld nu, dat het voorbeschikt was
door een hoogere macht, vond zij meestal troost in Naar
vredige overpeinzingen over 't vroeger geluk. En ook de
Weelde, dat P e t e r S t r e bij Naar gebleven was, deed
Naar blij de droomen.
En weder kwam in het nieuwe jaar de lente, die de
spieren der menschen tot arbeid staalde.
In het dorp en ver daarbuiten Werd de machteloosheid,
om P e t e r S t r i e het land uit to jagen tot een scherpe
bedreiging. Want intultief benij dden de machtelooze willoozen hen, die naar het geluk streefden.
P e t e r en T r i en t j e stonden in de lente Weder naast
elkaar op het land, zwijgend en eenzaam, twee vrienden,
werkend.

ACHTTIENDE I300FDSTTJK.
Het was eenigen tij d later, dat het gebeurde.
T r i e n t j e had er al een paar dagen op gelet, dat
Pie t N i e v e 1 t minder welgemoed in den stoel zat zijn
pijp to rooken. En toen hij klaagde over hoofdpijn werd
ze on gerust en haalde den dokter, die beval, dat hij to bed
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iedereen had
zou worden gelegd. Na eenige weken
gedacht, dat-ie sterven zou zei hij, dat hij op Wilde
staan. P e t e r droeg hem naar den stoel, waar hij gewoonlijk
had gezeten, en hij rookte zijn pijp weer, of er niets was
voorgevallen, en of hij eeuwig zbb in het levee zou blij ven.
In de dag en, dat hij ziek was, had P e t e r aan zijn
jeugdliefde gedacht, en aan het geluk, dat hij naast T r i e n t j e
op de Strie-boerderij zou kunnen vinden. Hij meende, dat
je met weinig strij d al veel kon bereiken. Hij twij felde er
niet aan, of T r i e n t j e zou hem dadelij k willen hebben,
zoo hij dat zou voorstellen. En zoo zou hij licht de Strieboerderij terug hebben gewonnen en behoefde hij nimmer
meer angst to hebben voor de legende der St r i e s.
Terwijl hij dit bepeinsde lette hij op T r i e n t j e, zooals een jonge man ziet naar een vrouw, die missehien zijn
keus zal zijn. Ze was klein, maar zoo frisch en zoo aardig
en zoo vrouwelijk. Ze was vol levensblijheid, al was het
niet levensgeluk na den dood van Naar kinderen, en proper
en werklustig. En dan moist ze zoo, wat hij bij zichzelf
dacht. Zij hoorde bij de St r i e s. Ms hij zong verstond
ze elken klank. Wanneer hij Naar aanzag, begreep hij,
dat niemand op de heide mooier was dan zij. Omdat Naar
ziel rust had. De weken, dat P i e t N i e v e 1 t ziek lag,
on iedereen dacht, dat hij sterven zou, Wilde hij geduldig
wachten, din zou hij Naar van zijn liefde spreken. Echter
kwelde hem het denkbeeld ten laatste, dat hij in 't huis
der W o 1± e r s geweest was, en dat zij hem, wanneer hij
har vroeg zijn vrou w to worden, zou verachten. Dat
maakte hem onzeker, en hij begon to twijfelen. Doch als
hij Naar aanzag, wist hij, dat hij wel moed zou hebben:
Naar glimlach stemde hem tot vertrouwen, en hij geloofde,
dat, als hij Naar vragen zou, ze niet neen zou zeggen.
Ze merkte met verwondering, dat hun verhouding
anders ging worden. Ze meende in het eerst, dat hij
kwaad op Naar was, maar Coen ze naar mogelij ke redenen
zocht, vond ze, dat dit onmogelijk zijn kon. Eens, dat ze
merkte, hoe hij haar aankeek, bloosde ze, en ze begreep
niet waarom, tot ze zich zijn bilk herinnerde aan den rand
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der groef op hun liefdedag. Ze schrok, en wendde nu Naar
oogen af, als ze naast hem ging.
Op den morgen, dat P i e t N i e v e 1± zoo gezond als
een veldhoen lui in zijn stoel zat en zwaar dampte, en het
restje van 't dokters-drankje op het erf werd weggesmeten,
verdwenen P e t e r' s illusies. Nu zouden hij en T r i en t j e
als vroeger weder rustig tezamen moeten zitten, en aan
liefde en zulke dwaasheid mocht hij niet denken.
Het was hem onmogelij k to vergeten, dat hij Naar als
vrouw verlangd had, en zij herinnerde zich voortdurend,
hoe hij Naar beschermend en smeekend tegelij k had aangezien. De avonden verloren niet hun vrede, maar wel hun
intimiteit. Ze dwong zichzelf de gedachte op, dat ze zich
vergist had, en Naar glimlach geleek in schij n op dien van
vroeger. Hij echter wist, dat hij Naar liefhad, en met
graagte herinnerde hij zich, hoe ze, kinderen, over de heide
gezworven hadden hand in hand, en hoe hij Naar in zijn
armen had gesloten en Naar had gekust. Hij zou precies
de plaatsen van Naar gezicht kunnen aanwij zen, waar hij
Naar gekust had. Bij Naar oogen, waar dat kleine rim-.
peltj e was, dat wel een kuiltj e leek. En op Naar kin, waar
waarlij k een kuiltj a was; en juist onder haar rechter oor.
En terwijl hij nog eens zich terugdacht in het verleden,
en zij gebogen zat over Naar werk, ging zij droomend ook
terug in verre tijden, Coen hij Naar de weelde van zijn
liefde toegezongen had.
In beide jonge menschen ontwaakte een strijd, zooals
zij zich geen van beiden ooit hadden kunnen denken. Het
was niet, dat zij er een oogenblik aan dacht Naar man to
bedriegen : dan had ze reeds lang eerder hem bedrogen.
Maar ze wilde P e t e r niet liefhebben, en had hem lief:
En hij was angstig, dat ze zou bemerken, hoe hij van
haar hield. Ze vond haar liefde zondig, en vergat niet,
dat ze haar man trouw had gezworen ; ze zou zich nooit
aan het idee kunnen wennen, dat ze haar oogen naar een
ander keerde. Maar tegelijkertijd onvoorzichtig, en onbewust-coquet wilde ze zichzelf den rij kdom gunnen naast
hem, P e t e r S t r i e, to mogen staan, en als ze voelde, dat
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hij niet keek, naar hem to zien. Zooals zij voor hem de
vrouw was, was hij voor Naar de man. Het was Naar, als
kuste hij Naar, wanneer ze zijn gedachten van liefde begreep. Elk woord, dat hij Naar zou willen zeggen, als hij
dat had mogen doen, was Naar een zachte streeling, en ze
durfde er zich soms geheel, Naar oogen sluitend, aan overgeven. Ze waren ver van elkander, dacht ze. En aan de
lust met zijn gevoelens n to zijn kon ze zich niet onttrekken .
Langzamerhand scheen het hem, of hij zijn liefde zou
kunnen bedwingen, wanneer hij Naar eenmaal, even maar
naar zich toe zou mogen trekken. Hij zou to trotsch zijn,
meende hij, om heur Naar kussen of to dwingen. Hij Wilde
nu fier kunnen blij ven op zichzelven en hij schaamde zich
voor het uur, dat zij zijn liefde zien zou. Hij trachtte
luchtig to doen, en vond fantasieen nit, om haar to doen
gelooven, dat hij in Averkamp een meisje naar zijn hart
had ontmoet. Hij wilde graag, dat ze hem daarmee zou
plagen, en hij beschreef Naar het meisje precies : ze had
heel donkerbruine oogen en blond Naar, dat op 't voorhoofd kringelde en porcelein-fijne oortjes en een echtbrutaal wipneusj e en een mondj e, dat om zoenen scheen
to vragen ; en ze liep wat schommelend, vooral als ze een
knappen jongen zag . Dan keek ze zoo niet, dat je juist
merkte, dat ze keek: en dat mogen de knappe jongens
graag.
Ze praatte zichzelf in, dat 't verhaal misschien wel
waar was. En ten laatste ging ze ertoe over, er met hem
over to schertsen en to lachen.
Doch den volgenden avond al konden ze de erbarmelij ke komedie niet voortzetten.
Hij begon er over to denken, waarom hij Naar niet
van zijn liefde zou spreken. Hij Wilde het Naar alleen maar
zeggen, dat ze het zou weten. Hij zou Naar met geen
vinger aanraken. Hij zou het alleen maar vertellen, om
eindelij k rust to hebben, en weder geregeld to kunnen
werken. Als hij zich daartoe slechts zou kunnen dwingen,
dat ze niet meer des avonds bij elkaar zouden zijn, maar
O. P. X 10
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hij een lamp in de schuur zou krijgen, om er zijn boeken
bij to lezen. Wanneer hij weder aan zijn studie was, gelukte het hem wellicht zijn zorgen to vergeten. Hij beleedigde Naar zoo niet, noch haar man. Hij vroeg haar
liefde niet, daar dacht hij zelfs niet aan. Z66 kon de legende
der St r i e s zich onmogelij k op hem wreken, want hij deed
nets slechts.
llij dacht er ook aan, dat ze misschien wel van hem
zou houden. Ze had P i e t N i e v e 1 t getrouwd om der
wille van Naar ouders, die dood waren. Ze bad zelfs haar
naam niet meer to verspelen, want dien had ze gewaagd;
als je geld waagt, dacht hij, kun je ermee winnen ; maar
bij 't wagen van je naam verlies je onvermij deli] k altij d.
Wat bond Naar aan Pie t N i e v e 1 t? Maar terwijl hij
dit bepeinsde, viel het hem in, hoe T r i. en t j e er nit zag.
Dat bond haar aan Piet Nievelt.
llij woelde heen en weer, tot hij de slaap zijn martelende droomen voelde besluipen, en hij tegelij kertij d zich
tot wilskracht moest dwingen, daar 't tij d was, om op to staan.
Vaal vas de morgen. T r i en t j e klopte aan zijn deur ;
zij stood al buiten. Ze gingen tezamen over 't erf, naar 't
wachtende laud.
Toen, in ontoerekenbaar liefde-verlangen sloeg hij zijn
armen om haar peen, knelde Naar naar zich toe, kuste Naar
op den mond, liet Naar los, snikkend en viel op den
grond. Zij, na de eerste bedwelming zijner kussen, verweerde zich zooveel ze kon, en liep, zonder naar hem om to
zien, door naar het veld. Hij richtte zich op, en volgde
langzaam, zooals een geslagen hoed. Zij beiden, machinaalarbeidend, visten van elkander dien dag, dat ze onmogelijk
denken konden, omdat, als ze trachtten to weten, wat er
nu eigenlijk gebeurd was, hun herinneringen zonder inhoud waren.
Des avonds zaten ze tegenover elkaar. Hij liep been
en weer, de kamer door.
„Ik holde van oe," snikte hij ten laatste.
Ze zweeg langen tij d.
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„Ik bin etrouwd met Pie t N i e v e it," antwoordde
ze eindelij k rustig.
oa" kreunde hij. „Ik heb mien bedaard eholden
„Oa
zoolang as ik dat ekund heb."
„En noe blif oe moar eene weg oaver," zeide zij.
„Wat mot ik dan doan, T r i en t j en?" smeekte hij.
„Noe mot-ie 't land uut-goan noe mot-ie 't land uutgoan, P e t e r;" antwoordde ze zacht.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
P e t e r hoorde in de stad weinig meer van zijn land.
Toen hij naar Amsterdam zou gaan, had Klein B r e u. k i n k,
die door P e t e r' s besluit to vertrekken hem gunstig gestemd was, de menschen genoemd, waar A. al t j e Klein
`B r e u k in k diende. Maar hij had, daar hij zich iederen
avond loom gevoelde na zijn sjouwerswerk hij was een
sterk en krachtig man, en het had hem niet veel moeite
gekost tegen levensnoodzakelijk loon werk to vinden
nog geen lust gevoeld Naar op to zoeken. Hij had onderdak
gekregen bij een familie, die landarbeiders geweest waren
in Wymbritseradeel. En hij merkte, hoe er hon derden
menschen waren, die hun stukj e grond hadden moeten
verlaten, en in de benauwde huizen der stad werden opgedrongen ; in hen bleef altij d het heimwee naar de natuur :
ze liepen met gebogen hoofden, en waren to schuw, om op
to zien. Ze konden niet praten, behalve als je ze van het
land sprak, dat ze verlaten hadden; dan met vochtige oogen
vonden ze vanzelf de woorden.
De oorlog van 1870 bracht weder een stroom jongen
en ouderen van den grond, waarop ze . geleefd hadden, in
de groote steden, werk-zoekend. Peter zag, dat na
iedere trilling bij het dreigen der maatschappelijke evenwichtsverstoring de menschen van hun land gestooten
en opgestuwd werden in de sloppen en krotten van zijn
steeg. Ze droegen den oneindig-zwaren last van het ver-
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langen naar hun streek ternauwernood ; ze werden geworpen
in de engte der donkere huizenrij en als vreesachtige dieren
door de jacht. Hun angst dreef ze bij massa's, elken dag,
tusschen de muren der steden. Ze vonden niet het werk,
dat ze van ouder op ouder hadden geleerd. Ze stonden
niet meer in de vrije lucht, en werden gebonden. De smart
van hun slavernij was dof in hun moe-starende oogen. En
zoolang ze leefden zagen ze naar de verte, of daar het
visioen was van hun land.
Hun kinderen schenen de natuur vergeten to zijn, en
waren blijkbaar weder vrije menschen. Dit begreep P e t e r
niet, want het was, of den eersten dag zijn heimwee al
begonnen was, en z66 sterk bleef het in hem, dat hij
meende, dat het zich door geslachten moest voortplanten.
Het werk maakte hem eindeloos moe, terwijl het nooit zoo
zwaar was als op het land. Hij voelde zich zoo loom, des
avonds, dat hij geen lust weer had boeken to gaan lezen.
Met zijn kameraden bemoeide hij zich weinig; hij werd
in 't groote leger der arbeiders weinig opgemerkt ; hij
laadde de zware vrachten in de schepen, en men betaalde
hem daarvoor.
Langzamerhand gewende hij zich aan zijn arbeid. Hij
trachtte de herinneringen aan zijn vroeger leven to vergeten,
en dacht, dat hij in de toekomst nu wel in de stad zou
blij ven, en zoo goed als het hem mogelij k was zich in zijn
eentonig bestaan zou schikken. Den lieden van den Ouden
Zij ds Achterburgwal, bij wie hij woonde, liep het hevig tegen.
De man had bij de overlading van vrachten een kist op
den voet gekregen, waardoor hij zes weken achtereen
liggen moest ; en de oudste zoon had twee dagen later
zijn been gebroken. Nu leefde het gezin bijna uitsiuitend
van het kostgeld, dat hij inbracht, en de vrouw, in armoeverbittering, schold in boerenfriesch, waarvan hij geen
woord verstond, elken avond, dat hij van het werk kwam.
Dus viel hem eens het adres in van A a 1 t j e Klein
B r e u k i n k, en hij besloot Naar op to zoeken, en de ongezelligheid to ontvluchten. Ze diende op de Weteringschans
en langzaam liep hij door de Kalverstraat, vol van vreemde
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menschen, die hem voorbij schoten als schimmen, naar het
Leidsche Plein, en toen, duizelig van het beweeg der honderden om hem heen en het schelle icht, dat den avond
verdrong, sloeg hij links of de stilte in. Ze ontving hem
met verbazing, al moist ze, door een brief van Naar vader,
dat hij in de stad was. Hij gaf Naar de hand, en ze stonden een oogenblik zwij gend tegenover elkander. Het deed
hem goed na het geroezemoes in de hem vij andige stad
weder iemand to zien, die de heide kende. Het gaf hem
een blij gevoel van stille vertrouwelijkheid, zooals er is
tusschen menschen nit eenzelfde land, die elkander ver van
hun geboortegrond ontmoeten. Al zijn beklemming week,
Coen hij Naar zag. En zij kon niet spreken van louter geluk
P e t e r S t r i e voor zich to zien, want als ze aan de heide
gedacht had, had ze aan hem gedacht en aan den dag, dat ze
vergeefs bij 't huis der W o 1 t e r s in Bathmen had getoefd.
Doch eindelijk wenschte hij Naar goeden avond, en ze
lachten beiden, dat hij dit niet eerder had gedaan. Ongedwongen stale ze hem nogmaals de hand toe, en Coen zeide
ze haastig, omdat haar mevrouw belde, dat hij Naar den
volgenden avond aan den ingang van het Leidsche Plein
zou wachten, daar ze dan vrij was. Ze had een brief gekregen van thuis, vertelde ze nog gauw, waarin veel over
de heide werd gesproken.
In den brief stond iets, dat hem deed schrikken. Het
wend maar met enkele woorden medegedeeld, maar hij
begreep het volkomen.
Na zijn heengaan had T r i en t j e tevergeefs getracht
een nieuwen knecht to krij gen. In het dorp held iedereen
vol, dat de Strie-hoeve behekst was en tot ongeluk voor
iedereen, die er langeren tij d durfde to verblij ven. Er was
in de buurt een man gekomen, die werk zocht en zij had
hem gehuurd. Het was iemand, die meer van den borrel
dan van arbeid hield en zij, een vrouw, was niet berekend voor 't bebouwen van 't veld, alleen. Ook meende
hij, dat ze geen weerstand kon bieden aan zijn lokkende
blikken, daar hij in het dorp veel over Naar had hooren
kwaadspreken, en ze had veel moeite gehad zijn liefdes-
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betuigingen to fEniken. Ze had echter moedig alles gedragen, om de Strie-hoeve to behouden, en rustig zijn vernederingen geduld, tot hij in een dronken bui haar wild
aangreep, en ze hem den dag daarna zijn ontslag had
gegeven. Ze zsag Been kans nu langer in de Strie-hoeve to
blijven, en besloot ze to verkoopen. Er was niemand op het
land geweest, die er eigenaar van durfde to worden, en
en er
de combinatie, die ook de Nievelt-boerderij bezat
grof geld aan verdiende betaalde er een prikje voor.
Ze waagde het niet, omdat het haar laatste spaarduiten
waxen, het geld in een bank to brengen, en besloot dus
een xnanier to zoeken, die haar brood voor Naar en haar
hulpeloozen man, die nog altijd ontelbare pijpen tabak
rookie, zou doers verdienen. Ze had plannen om naar Zutfen
of naar Deventer to vertrekken, en voor menschen to gaan
naaien.
Zoo was dus de Strie-hoeve in handen van speculeerenden, die ze aan een Duitscher verpachtten. Het leek
Peter, of dit nu het laatste deel van zijn drama zijn zou.
De Strie-hoeve zou door de combinatie natuurlij k niet weder
verkocht worden dan tegen zeer hoogen prij s, Hij verdiende
ternauwernood zooveel, dat hij kon leven en er was dus geen
denken aan, dat hij ooit weer eigenaar zou kunnen worden
van zijn land. T r i e n t j e stood, door zijn schuld, aan den
aanvang van een zorgeiij k Leven. Ook zij was door de
dorpelingen van de heide gejaagd : ze hadden systematisch
samengespannen, om haar het bestaan in Merloo ondraaglijk
to maken. Ret kieinste geracht, dat ze tegen Naar konden
verspreiden, hadden ze net graagte rondgezaaid. Ze hadden
Naar nu voor goed ongelukkig gemaakt --- en niemand
had haar geholpen. Alleen T e u n is S c ho it en had getracht Naar bij to staan door over 't bij geloof to spotten ;
maar de food had zijn grij ze hoofd geschud en of keurend
gezegd : „Nooit kun je bij de menschen hun domheid wegkrij gen ; de domheid is to veel in de hersens geroest."
„Je hebt eigenlij k gelij k," lachte Tennis S c h o 1 t e n.
behalve van
„Een mensch is van alles to genezen
ziju dood en van zijn domheid," zeide de Jood.
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„Ik zal ook maar geen pogingen meer aanwenden",
antwoordde de meester.
Dus had hij zij n bekeeringswerk opgegeven, en T r i e n t j e
moest met Naar geheele boeltj a naar de stad verhuizen, als
zij den strij d om 't bestaan wilde volhouden.
Er waren harde slagen op het land gevallen. De maatschappelij ke machine had, bij den teruggang van een
harer raderen, een zwaren moker op de kleine dorpjes van
de heide neergeslagen. P e t e r moist het nu, hoe door den
verren oorlog de loop van het geld tot stilstand was gedwongen, en het verkeer gestremd was. Bovenal op het
land is de achteruitgang voor een korten tij d reeds velen
een rune. Nu was bovendien uit Elzas-Lotharingen nog de
veepest overgewaaid ; en de runderstapel slonk met den dag.
De menschen begonnen zich beangst to maken, dat 't
ongeluk over de heide wolkte, daar men een St r i e valsch
had durven beschuldigen.
Dan stond er in den brief van K 1 e i n Br e u kink
een droef verhaal over de bakkerij van de Will ink s,
Welke met Pie t N i e v el t' s geleend kapitaal na de heide
brand weder was opgebouwd. De broers hadden het, opgestookt door hun vrouwen, niet al to best kunnen vinden,
en door hun ruzies was de zaak al meer en weer achteruitgegaan. De boeren, die niet zelf bakten, kochten alles
in de stad, of ze kochten de stoete in Averkamp. Ten
laatste waren de broeders maar overeengekomen den Winkel
aan kant to doen : en een hunner concurrenten was de
gegadigde geweest voor f 3500, die de broers onder elkander
verdeelden. Van 't geld was niet veel overgebleven : ze
hadden besloten, na de Vrij dagmarkt in Deventer, in verschillende cafe's een verzoeningsfeest to vieren, .en, daar een
paar kwartjesvinders hun luidruchtige vroolijkheid hadden
bemerkt, sloten ze in een oogwenk vriendschap met de
voormalige compagnons, en wat ze niet met kaarten wonnen,
stalen ze handig. Geplukt als kale kippen waren de W i 11 i n k s in Merloo teruggekomen ; ze hadden tevergeefs getracht hun avontuur geheim to houden ; maar wie houdt
er nu jets geheim ? Het verhaal bracht de profeteerende
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orakels weer druk aan het werk, en men verkondigde, dat
het met het geld van P i e t N i e v e 1 t mis was. Weer had
de Duivel er de hand in. Hij had Pie t N i e v e 1 t rij k gemaakt, op voorwaarde, dat hij alles nog tijdens zijn leven
terug zou krij gen. Was zijn laatste cent 't huis nit, dan
zou Piet Nievelt sterven.
P e t e r, toen hij den brief gelezen had, ging zwij geed,
door gedachten bedwelmd, naast A a 1 t j e Klein B r e u k i n k.
Het gebruis der groote stad vaagde over het IJ onduidelijk
en niet compact van geluid. En P e t e r St r i e, die in die
weinige maanden de maatschappij had leeren kennen, ging
na, wat er eigenlijk van P i e t N i e v e 1 t' s kapitaal terecht
was gekomen. Het leek wel een spotternij van het noodlot,
dat zich sours tegenover de menschen, na zijn zwaarmoedigheid, wat palj asserige grimassen veroorlooft. Piet N i e v e 1 t,
de rij kste boer van Gelderland, was nu of hankelij k van
zijn vrouw, die zijn laatste spaarduitjes had gered. Elke
gulden, die hem had toebehoord, was zijn vloek geweest.
Het geleek of, Coen hij met zijn jonge vrouw getrouw d
was, het leven het gekocht huwelij k cynisch had willen
wreken. A a 1 t j e K 1 e in B r en k i n k, die niet vermoeden
kon, wat hij bepeinsde, zeide niets. Ze liep naast hem voort,
haar hoofd gebogen, en dacht, zoo goed ze dat kon, wat
ervan komen moest, als ze hem vaak ontmoette. Als hij
verkeering met haar had gezocht, zou ze gelukkig zijn
geweest, zonder to weten waarom. Ze wist echter, dat
P e t e r S t r i. e daar niet aan zou denken : hij had Naar
alleen maar opgezocht, omdat ze een landgenoote van hem
was. Bovendien voelde ze, intuItief, dat hij van een ander
hield, en hij Naar nooit een avond mee zou uitvragen,
zooals de andere jongens dat deden. Ze hoopte, dat ze
hem niet weer zou zien, dock toen ze van elkander gingen,
en hij Naar bedankte voor den brief, vroeg ze: „Wanneer
zee 'k oe weer
En zoo kwam het, dat hij iederen uitgaansavond op het
Leidsche Plein wachtte. Ze liepen een eindje verwijderd,
en dachten aan hun land. Hun heimwee deed ze beiden
ondraaglijk lijden : het was het eenige, wat ze van elkander
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wisten, dock deze gemeenschappelijke smart werd hun
innige vriendschap.
Een dag, toen P e t e r moede van zijn werk kwam,
sprak hem een man aan, die vuur Wilde hebben. Hij ontstak aan P e t e r s pij p zijn sigaar, en maakte onderwij l
een onverschillig praatj e over 't weer. Het was een oude
man met militaire allures; een nog stram figuur, al trachtte
ouderdom het to buigen.
.Avond aan avond kwamen ze elkaar op het Rokin
voorbij ; en ze begonnen een weinig nieuwsgierig to worden,
ieder voor zich, wie de ander zou zijn. Pus was er tusschen
beiden een gevoel van kameraadschappehjkheid, en eens
sprak 't oude manneke P e t e r gemoedelij k aan, en ging
dadelijk wat van zijn leven vertellen. Hij was gevangenbewaarder geweest, en had allei lei verhalen. Zoo stale hij
dadelij k van wal met een historie, hoe hij een boerenj ongen,
die enkele dagen to goed had, en in zijn kleeren een reep
spek had willen smokkelen, had gesnapt. Hijbeschreef ook,
hoe novices, die voor 't eerst van hun levee een trap hadden gezien, daar met handen en voeten tegen opklauterden,
of ze een berg moesten bestijgen. P e t e r, die zich wat stijf
voelde, zeide hem alleen maar, dat hij van 't land kwam,
en boerenarbeider geweest was: 't oude manneke, dat niet
meer behoefde to weten, liep nu zoo ver met hem mee,
voortdurend pratend. Ze werden goede vrienden, en
groetten elkander heel vertrouwelij k.
Een paar maanden later kwam ook P e t e r een oogenblik aan de praat, en op een onverschillige vraag van den
gepensioneerde antwoordde hij, dat hij uit Merloo kwain.
„TTit Merloo ?" vroeg 't oude manneke, en hij stond
stil. „Een kameraad heeft me een geschiedenis verteld, die
zich daar in de buurt moet hebben afgespeeld."
Bruusk nam P e t e r van hem afscheid. Hij Wilde zich
de donkere dagen van zijn levee niet weer herinneren. De
gepensioneerde schudde 't grijze kopke en veegde met het
zeemleeren lapj e, dat hij altij d bij zich droeg, zijn brilletj e
zachtj es af, terwij 1 hij zich verbaasde, dat P e t e r het vervolg van zijn verhaal wilde verzuimen. Eenige weken Lang
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ontmoetten de vrienden malkander niet. Maar na een maand
of zoo dacht P e t e r, dat 't mannetje wellicht andere verhal en zou vertellen dan 't zij ne ; en moedig ging hij over
't Rokin. Op dezelfde plaats als de vorige keer ontmoette
hij den oud-gediende, die dadelij k op hem toe kwam,
hem de hand schudde, en zonder aarzelen, oogenblikkelijk
P e t e r St r i e's tragedie afdraaide.
De vreemde man, die de inbraak in P i e t N i e v e it s
boerderij met H i 1 d e W o it e r s gepleegd had, was in de
gevangenis krankzinnig geworden. Wild was hij tegen den
muur en de tralies gesprongen, die ombogen bij zijn woesten
aanval. Hij had de deur gebarricadeerd, en eindelij k na
veel moeite waren een paar stevige kerels in zijn eel gedrongen en hadden hem in den wagen overgebracht naar
't gesticht. Hij had zich gekromd onder den dwang van
zijn hallucinaties en hij had geschreeuwd om lucht, daar
helsche geesten zijn keel dichtknepen. Voor hij aan de
waanvoorstelling leed had hij stil gezeten, 't hoofd gebogen
en naar den grond getuurd of hij iets zocht, had de
kameraad van 't oude manneke gezegd.
P e t e r St r i e schrok, toen hij het leed van den dief
overdacht. De man, die altij d in een groote stad had gewoond en plots een deel werd van de vrij e natuur, die hij
liefkreeg als een vagebond en een zwerver en een kunstenaar ze lief kunnen hebben, en Coen onder bekoring gekomen was van de incarnatie der donkerste heide, van Hi 1 d e
W o it e r s, de duivelin, die man voelde, weer opgesloten,
't heimwee naar 't land, of hij niet stamde van geslachten,
die in vuile sloppen hadden gewoond, en benauwd hadden
geleefd.
Peter vroeg 't oude manneke, of hij hem kon zeggen, wat er van H ii d e W o it e r s terecht was gekomen.
En die beloofde hem er eens over to zullen schrij ven. Al
enkele dagen later had hij antwoord. H ii d e W o it e r s
wist niets van 't ongeluk, dat den vreemden man had getroffen. Ze zat stil, de handen over Naar schoot gevouwen,
en de eenzaamheid scheen niets angstwekkends voor Naar
to hebben, want ze glimlachte, of ze het geluk zag. Nooit
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had men een rustiger gcvangene gekend dan zij . Het leek,
of het cel-leven en de jaren geen rimpels sloegen in Naar
meisjesfijn gezicht, en Naar lichaam bleef Blank en soepel,
zonder dat de eentonige eenzaamheid het vergroven kon.
P e t e r St r i e, Wien het grij ze ventj e den brief van zijn
collega voorlas, hoorde dit alles nit de onbehouwen woorden,
die de kameraad van het oude manneke had geschreven.
En omdat hij moist, waarom ze gelukkig was, begreep hij
haar volkomen. De maanden, die in de gevangenis voor
de opgeslotenen zijn als jaren, waren voor Naar minuten
en de jaren wren. Zij dacht aan niets anders dan aan die
g ene seconde, dat ze den vreemden man voor het eerst
weer zou zien. Die eene seconde was voor Naar heur leven.
Ze zouden samen naar de Nievelt-boerderij gaan, en er het
geld opgraven. Niemand anders moist, waar 't lag ze
hadden beide voor de rechtbank volgehouden, dat ze het
verloren hadden, ze konden niet denken waar. Ze zouden
naar 't buitenland gaan, een stil plaatsje op een heide,
waar niemand hen kende. Ze zouden heel stil naast elkander
leven, en wij de zwerftochten over het land ondernemen,
als de zon scheen, en de erica bloeide, en de gieteling
Hoot in de doornhagen. De wereld zou van hun zijn. Het
was haar onverschillig geweest, Coen Naar vonnis viel.
Alleen had ze medelij den gevoeld voor den vreemden man,
die op den grond was gezonken gelijk een Stier, die een
hamerslag tegen den kop krij gt. Ze hadden hem niet
kunnen bewegen, tot hij zich losgerukt had van de helpende handen en Naar snikkend om den pals was gevallen
tot vermaak van 't publiek. Wild had hij geschreeuwd,
dat ze elkander weer zouden zien, en die woorden klonken
Naar nu nog in de ooren. Nu ze op hem to wachten had,
kon het Naar niet schelen, waar ze in de wereld was. Over
P e t e r St r i e dacht ze niet meer ; ze dacht alleen maar
aan den vreemden man en hoe hij Naar, zoo zij beiden vrij
waren, in zijn armen zou sluiten. P e t e r huiverde nu hij
haar toekomstig leed begreep; die gene seconde, dat ze
zou hooren, hoe Naar wachten vergeefsch geweest was. Die
g ene seconde, die Naar leven zou zijn....
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Het was voor hem geen kunst na to gaan, wat Naar
in de gevang enis troostte. Hij ook leefde in gevangenis, en
hij verlangde naar den dag, dat hij T ri en t j e weer zou
zien. Alleen leek 't hem, of dat nooit zou zijn. Als hij
des avonds op zijn bed lag, en de benauwde lucht van zijn
kamer op hem woog, en 't hem was, of hij net moeite
adem kon halen, zag hij Naar voor zich in de frissche kracht
van Naar jeugd dat aardige, lente-zonnige figuurtj e en
dien glimlach, dien hij nooit kon vergeten. Met A a 1 t j e
K 1 e i I Br e u k i n k, zijn vriendin, had hij over Naar gepraat, en hij was heel verbaasd geweest, dat 't zoo langen
tij d duurde, voor ze hem antwoord gaf. Maar dat is zeker
de stem van Aaltj e Klein Breukink was zbd kalm
geweest, dat hij niets van Naar liefde vermoedde, en ze
klonk liefdevol als van T r ie n t j e N i e v e it.
„Ie hadden motten wachten," zeide ze. „A'j geduld
ehad hadden was alles in orde ekommen."
„Joa," riep hij bitter, „moar i.e weet wel, wat 't is,
as-i.e van 'n vrouwe holdt en ze is den heelen dag bie oe.
Dan bi'j op 't loatst net weer zoo a'j wezen mot."
„D'r bint een heeleboel vrouwen," antwoordde ze rustig,
,,de e 't ook nooit zeggen meugt, wat ze denkt. En Loch
wat mot, dat mot."
holdt ze zich goed
„Noe dorf ik haar nooit meer an to kieken," zeide hij.
deur mien
„Ik heb d'r heelemoale in de warre emoakt
schuld. De menschen bie mien in 't dare hebt g eliek
woar ik komme breng ik moar ongeluk. A'j 't zoo denkt,
most ik zoo min meugelijk met andere menschen ummegoan."
„Ie bint een St r i e," zeide ze.
Hij stond stil. De stad lag vobr hen beiden als een
donkere, dreigende massa. Het breede water stroomde
duister in zijn ondo orgrondelij kheid, klagelij k-ruis chend
langs hen peen.
„Een St r i e a" herhaalde hij moeizaam. „Wat beduudt
dat eigelijk, da'k 'n St r i e bin. Hier, woar geen mensche
mien kent en woar duzenden menschen woont. Gen
mensche pier hef mien name eheurd geen mensche. Loat
mi mien eigen neet uutlachen."
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„En Loch mot 't wat to bedujen hebben, dat oe name
altied zoo in eere eholden is," antwoordde ze.
„Proat mien doar neet van," smeekte hij. „Da's lange
veurbie, en dat wi'k vergeten."
„Dat mot-ie toch neet down," raadde ze hem.
Hij wilde 't gesprek afleiden. „Ik bin beniej d," zeide
hij, „of ze nog wel 'ns an mien denkt."
Ze glimlachte. „Ie kent de vrouwen slecht, " spotte
ze even. „Ik weet natuurlijk net, hoa ze d'r oaver denkt,
moar ik wete, dat ze d'r altied oaver denken zal."
„Dat gleuf ik neet," zeide hij. „Ze zal mien natuurlij k
noe nooit meer met een gezicht an-kieken. Ze zal niks
meer met mien to waken willen hebben."
T r i e n t j e N i e v e it was met haar man naar de stad
verhuisd, en T e u n is S c ho it e n had voor Naar een aanbevelingsbrief geschreven naar een onderwijzer, die Naar
opnieuw verder aan werk hielp. Ze was overdag van huis,
en stond doodsangsten nit, dat P i e t bij het aansteken van
zij n pij p brand zou maken, en het geld in de vlammen zou
verloren gaan. Het was het laatste restje van zijn kapitaal,
dat ze had zien sunken, gulden voor gulden. Net, of ze
kwaad had gedaan, dacht ze. Ze was niet alleen bang
voor het geld, maar ook voor het vreemde tooverachtige
ongeluk, dat het deed verdwijnen. Ze maakte zich bevreesd,
haar rust to zulien verliezen, wanneer ook het overgeblevene geld werd gedwongen het huis to verlaten. Elken
avond, dat ze op de kamer kwam, trad ze naar 't kastje
naast Naar bed, en greep naar de kous. P i e t N i e v e it
rookte stil voor het raam en staarde naar de weiden in de
verte, terwij 1 de dikke damp van zij n pij p de ruiten omwolkte en het uitzicht benevelde : dat was hem onverschillig,
als hij maar voor het raam zat.
G-een oogwenk vergat ze P e t e r S t r i e. Ze wist niet,
wat hij deed in die groote stad, maar ze twij felde er niet
aan, of hij zou daar veel beteekenen. Het was het beste
maar. Dan zou hij een meisje nemen van rijke menschen,
dat net als hij veel boeken had gelezen, en met hem over
al die wij ze dingen zou kunnen praten. Ze hoopte, dat hij
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niet om haar zou lij den, en ze had wel eens lust toe to
g even aan Naar angst, dat ze hem to hard had bejegend.
zoo droomde ze, als ze voor de vreemde menMisschien
schen werkte had hij het nog wel op de heide uitgehouden, en was het verkeerd van haar geweest, dat ze
hem zoo had gedwongen peen to gaan. Maar het denkbeeld, dat ze het gelukkigst waren, zoo ze ver van elkander leefden, stemde Naar tevreden en deed nimmer Naar
glimlach wij ken.
Ze had het niet gemakkelij k om dezen tij d. Terwijl
ze in het begin al Naar dagen buiten haar woning verzegd
had, verloor ze na eenige weken oogenblikkelijk achter
elkander verschillende naaihuizen. Veel menschen in de
stad, die na den verren oorlog financieele klappen gekregen
hadden, besloten nu hun eigen goed to verstellen, en het
werk, dat nog over was, werd liever aan stadgenooten dan
nan een vreemde gegund. Wanneer ze niet zoo nu en dan Naar
klein kapitaaltj e had kunnen aanspreken, zou ze zware
zorgen hebben ondervonden. Nu was ze gelukkig in staat
P1 e t N i e v e it naar behooren tabak to geven, en hem van
's morgens vroeg tot 's avonds laat to laten dampen. Een
buurvrouw kwam zoo nu en dan Bens naar hem kij ken,
of hij wat noodig had; niemand moist, dat ze nog een
beetje geld hadden overgehouden.
Op het land waren het harde dagen. Verscheiden
boerenknapen, stevige jongens, het beste deel der bevolking,
werden door het geld in de groote steden gelokt, en verlieten den geboortegrond. Ze zeiden hun liefsten vaarwel
en beloofden Naar eeuwige trouw, gelij k G alt Is f o r din k
T on i a D en e k amp, het blankste meisj e van de heide,
de vergelijking is van J an
met een velletje zoo wit
Klein B r e u k i n k als van een jonge geit. Nu is
Gait Is ford ink in Chicago getrouwd met een negerin
zoo zwart als roet. Bat moeten rare landen zijn, zooals
Jan Klein Breukink beweert.
En niet alleen, dat er leed was onder de jonge meisjes,
die na den eed van eeuwige trouw een zonderling begrip
kregen van eeuwigheid. Er was feed overal, omdat de vee-
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pest de randeren uit de stallen had geroofd, en veler oogsten mislukt waren. Hagelslag en nachtvorsten rupsen
en veldmuizen en een ziekte onder 't pluimvee brachten
welvarende boerderij en tot den bedelstaf. De combinatie,
die de Strie-hoeve had aangekocht voor een prijs ver beneden de waarde, be] eefde er weinig plezier van. Want
alles spande samen, om het land tot verval to brengen. Er
was niet een man uit het dorp, die ervoor durfde to werken,
nadat de vreemde pachter er het bijltje bij had neergelegd ; de aandeelhouders moesten zich tevreden stellen
met minderwaardige arbeidskrachten ; en de natuur
scheen het erop toe to leggen de hoeve to vernielen. Het
bleek nu, dat de combinatie, begeerig naar den koop, er
niet op gelet had, hoe de boerderij gebouwd was, met ondeugdelijk materiaal, zoodat het slechte weer in een oogenblik het geheele huis in een toestand van verrotting bracht,
en de heeren uit de stad het tweede jaar veel geld hadden
bij to passen. Bovendien leek het noodlot zijn duisterste
krachten to richten tegen de Strie-hoeve ; de boekhouder
der combinatie was een falsaris, die leans zag in zijn administratie foutieve posten over de bezitting in Merloo to
smokkelen, waardoor al den tij d de Strie-hoeve ongunstige
balansen opleverde, die de vennootschap huiverig stemde
nieuw geld in de onderneming to steken. Men zeide, dat
P e t e r S t r i e, voor hij wegging, met den Duivel was overeengekomen om de Strie-hoeve tot een ruine to doen ineenzinken.
Aaltj e Klein Breukink vertelde er Peter Strie
niets van: ze wilde hem zoo min mogelij k doers lij den, en
ze wist, dat hem T r i e n t j e N i e v e 1 t' s ellende verdriet
zou doen.
Des avonds op Naar zolderkamertj e huilde ze, daar
P e t e r S t r i e zoo onbereikbaar-ver van haar afstond, en
ze toch naast elkander gingen. Ze besloot bij zichzelf,
telkens en telkens, om in een ver land to gaan, en hem
daar to vergeten. Maar ze kon wel denken, dat ze zich
hem altij d zou herinneren, omdat ze altij d de heide van
het vaderland voor zich zou zien. Voor Naar
ze was de
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^enige was de naam St r i e nog altij d vol magische
kracht, en eerbiedwekkend. voor Naar had in waarheid nooit
een vermindering van zijn eer bestaan. Ze zou de slavin
willen zij n van Peter St r i e, maar hij zag niets van haar
leed, dat zij, trotsch als een vrouw, verzweeg.
Ze moest iederen avond, dat ze hem zag weer een
avond bepalen, waarin ze hem weer zou ontmoeten. Ze
had het gevoel, het niet lang meer to kunnen uithouden,
omdat elken avond Naar liefde grooter werd en Naar smart.
Maar in 't huis, waar ze diende, zeiden de menschen, dat
ze nog nooit zoo'n vroolij k meisj e hadden gekend. Ze hield
van zingen en van lachen, dachten ze. Zoo verborg dat
kleine, bescheidene meisje Naar groot verdriet.
(Wordt vervolgd.)
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De vreemdelingen, die tegenwoordig ons land bezoeken,
komen zelden hierheen om jets van ons to leeren. Zij willen
kennis maken met Hollands eigenaardig natuurschoon, bewonderen in onze musea het werk onzer vaderen, maar aan
hetgeen wij thans door eigen hand en hoofd tot stand
brengen, gaan zij in den regel met een zekere hooghartige
onverschilligheid voorbij, in de overtuiging, dat wij, Hollanders, in de meeste zaken onzen tij d ten achter zij n.
Hoe anders was dat in den bloeitij d der Republiek,
toen wij in Europa op allerlei gebied vooraan stonden en
heel veel buitenlanders pier ter school gingen om zich in
wetenschap, krijgsbedrijf en handel to bekwamen. Talrijk
zij n dan ook nit Bien tij d de beschrij vingen van ons land
door vreemdelingen, vooral door Engelschen en Franschen,
waarin zij hunne bewondering, met afgunst vermengd, voor
den bloei, de welvaart en den rijkdom van dit gemeenebest
uiten. Zoo is er ook een Duitscher geweest, die veel over
onzen handel en onze industrie heeft opgeteekend. Ik bedoel
Jo h an Jo a c him B e c h er, bekend Duitsch econoom nit
de tweede helft der 7d
1 eeuw.
O. E. X 10
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Toen ik in den zomer van 1908 in opdracht onzer regeering een onderzoek to Rostock instelde naar handschriften,
drukwerken en bescheiden, belangrij k voor onze geschiedenis,
vond ik daar op de universiteitsbibliotheek o.a. 3 foliodeelen met nagelaten papieren van dezen B e c h e r 1). Zij
zijn niet alleen van gewicht voor de geschiedenis van
Duitschland, maar ook voor de onze, omdat hij Merin veel
mededeelt nit zij ne ervaringen en indrukken over ons land,
opgedaan bij de onderhandelingen, die hij persoonlij k met
onze kooplieden heeft gevoerd uit naam der regeeringen,
in Wier dienst hij stood. Want in opdracht van verschillende
Duitsche vorsten heeft hij herhaaldelijk ons land bezocht,
bij voorbeeld in 1660 voor den keurvorst van Mainz, in 1664
voor dien van Beieren, in 1669 voor den graaf van Hanau,
in 1671 voor den keizer van Oostenrijk. Vele van deze
stukken heeft hij opgenomen in zijn hoofdwerk : „Politische
Discurs von den eigentlichen Ursachen des Auf- and Abnehmens der Stadte, Lander and Republicken, im specie wie
em n Land volckreich and nahrhafft zu machen, and in
eine recite societatem civilem zu bringen," door Jo h a n
Joachim Becher von Speier, Rom. Kayserl. Majest.
Commercien Rath. Dit boek, dat in 1668 is verschenen, in
1673 vermeerderd en daarna nog ierhaaldelij k herdrukt,
schijnt ontsnapt aan de aandacht onzer historici, die het
toch alleszins verdient.
Frisch en levendig is bij voorbeeldzijn schildering van
Hollands bloeiende industrie en handel: „Dat Holland,
vroeger slechts een een voudig graafschap, thans in middelen
meer vermag dan het geheele Duitsche rijk, is alleen aan
den handelsgeest zijner bewoners to danken. Zij verwerken
zij de, hoewel de grondstof ervoor in hun eigen land niet
to vinden is. Bij vreemden halen zij vlas, hennep, wol en
huiden, die zij hun als kant, linnen, laken en leer terugbrengen. Wie overtreft hen op het gebied der drukkunst
en des boekhandels ? De Fransche, Neurenbergsche en
1) Voor de besohrijving dezer papieren en voor litteratuur over
Be oh e r verwijs ik naar blz. 16-26 van mijn Versiag, dat in 1909 bij
Mart. N ij ho f f to 's-Gravenhage versohenen is.
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Augsburgsche waren weten zij volkomen to evenaren.
Men moet zeggen, dat Holland de moeder van den juweelhandel is. Welk fraai vast- en glaswerk komt niet nit de
glasblazerijen van Amsterdam! Van hun drukken houthandel op Noorwegen en den Rijn zal ik maar zwijgen.
Welk prachtig schrij nwerk en kostelij ke wandbetimmering,
welke trotsche schepen bouwen zij er niet van! Ik geloof
niet, dat ergens anders meer handel wordt gedreven in
,good, zilver, koper, ij zer, lood, tin en de waren, die nit
deze en andere mineralen worden vervaardigd. Wat zal
ik nog spreken van kruiderijen, specerijen en allerhande
levensmiddelen ! Bijna geen enkele ervan wast er, en Loch
hebben zij elk van deze frisch en overvloedig, zoodat zij
alle andere landen er mee voorzien. Van Athene goldt
het spreekwoord, dat men er meer koren zaaide dan
oogstte ; van Holland zou men hetzelfde hebben kunnen
zeggen, als niet hun vlijt alles had veranderd. Voor hun
handel voeren de Hollanders kostbare oorlogen, omdat zij
wel weten, dat de commercie alle burgers ten goede komt,
daar de een van den ander leven moet, en zij hun land yolkrijk en welvarend maakt. Zij hebben hun machtige koopmanscompagnieen, die zelfs koningen kunnen trotseeren.
In Holland heeft ieder zijn brood; men ziet en duldt er
geen bedelaars (sic). Hoe dichtbevolkt het is, weet elk,
die het bezocht heeft : het lijkt wel een groote stad.
Hunne heerlij ke voorraadschuren, hunne bankhuizen, tuchten werkhuizen, de koophuizen der Compagnieen, doze alle
getuigen van hun vlijt, geestkracht en beleid. Niet tevreden met hetgeen zij in hun eigen land verrichten,
trekken zij er op nit en drij ven handel met de geheele
wereld ; en waar niets to doen valt, brengen zij Loch nog de
goederen van de eene plaats naar de andere; in eon woord,
zij weten uit alles munt to slaan, zaodat dan ook terecht het
spreekwoord is ontstaan : waar Hollanders komen, daar
groeit goon gras moor, daar is niets moor to verdienen."
Van eon man, die de koopmansdrift onzer vaderen zoo
treffend wee# to schetsen, willen wij natuurlijk gaarne wat
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naders vernemen. Hij was to Spiers geboren. Zijn vader,
een Luthersch predikant, verloor hij op jeugdigen leeftij d.
Reeds in zijn leerjaren openbaarde zich bij hem dezelfde
veranderlijke en onrustige aard, die hem ook later steeds
heeft gekenmerkt : na zich eerst op het onderwij s to hebben
toegelegd, ging hij achtereenvolgens over tot de studie van
de theologie, mathesis, medicijnen en chemie. De veelzij dige ontwikkeling, die hij zich hierdoor eigen maakte,
moist hij door een verbazende werkkracht nog uit to breiden.
Niet alleen als geneesheer, maar ook als chemicus, meehanicus en vooral als staathuishoudkundige heeft hij naam
gemaakt. In de jaren tusschen 1650 en 1660 kreeg hij,
door tot het Katholicisme over to gaan, een aanstelling
tot professor in de medicijnen to Mainz en tot lijfarts van
den keurvorst. Vervolgens heeft hij als staathuishoudkundig raadsman de hovers van den Palts, Beieren en
Oostenrij k gediend.
Over zij n reis naar ons land in 1660 zij n in zij n pap ieren
maar weinig aanteekeningen to vinden. 0. a. kocht hij van
Johan Godfried van Gersdorp to Amsterdam voor
200 rijksdaalders het geheim om salpeter to waken, „in
grocer quantiteyt ende veel meerder avantagie dan op de
ordinaris manier". Te Leiden zag hij een mechanische
structuur van het menschelijk lichaam, met alle zenuwen,
adem (P) en arterien. De auteur ervan was een Zweed, die
aanbood een dergelijk exemplaar ten behoeve der 1Vlainzer
universiteit samen to stellen. Bij F ran s H e m o n y to
Amsterdam bestelde hij voor zij n meester een spel van 21
klokken, zooals op de Beurs ping. Toen het afgeleverd zou
worden, verklaarden „J a co bus v an No or t, orgelist van
de Oudekerck, Sal o m o n V e r b e e c k klockespeelder van
dito kerxtoorn ende M i c hi e 1 N outs klockespeelder van
de Snij derkerxtoorn " als deskundigen ten overstaan van
B e c h e r s zaakwaarnemer, dat dit klokkespel dat van de
Beurs in toon verre overtrof, „jae dat hetzelve klockspelwerck zoo heerlick en uytmuntende is, dat het hens bedunckens niet is to verbeteren ende zij noyt beter gezien
nochte gehoort hebben".
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Voor een werk over het perpetuum mobile liet hij door
T h e o do r u s Math am to Amsterdam twee platen snij den.
Dit vraagstuk, waarmee in vroeger dagen zoo menig geleerde zich het hoofd heeft gebroken, heeft B e c h e r volgens
zijn eigen zeggen opgelost. (In zijn papieren to Rostock
vindt men verscheidene teekeningen en becijferingen hieromtrent). Hij vond namelijk een uurwerk uit, dat niet opnieuw behoefde opgewonden to worden en dus ten eeuwigen
dage zou doorloopen. Daar het een vast steunpunt behoefde,
liet de keurvorst van Mainz een toren bouwen om het op
to stellen. Maar de oppasser, door zijn benij ders opgestookt,
bedierf het toestel „zoodat dit kunstig en kostbaar werk
van een perpetuum mobile tot een perpetuum stabile werd".
Na dit fiasco keerde hij Mainz den rug toe.
Meer nog dan zijn onderzoek op chemisch en mechanisch gebied nam de staathuishoudkunde B e c h e r' s geest
in beslag. Hij Wilde den Duitschen handel opheffen nit den
staat van verslapping en stilstand, Waarin deze door den
Dertigj arigen Oorlog Was vervallen. In overeenstemming
met den toenmalig en tij dgeest Was hij met hart en ziel
mercantilist. Invoer van bewerkte goederen uit den vreemde
moest zooveel mogelijk Worden beperkt en uitvoer van ruwe
producten verboden. Geld in het land to brengen gold
hem als de stelregel van de hoogste staatsmanswij sheid.
Toen hij in 1664 in Beierschen dienst overging, moist hij
spoedig den keurvorst over to halen deze denkbeelden in
praktij k to brengen. Op zijn advies besloot deze to Munchen
een „Werckhaus von allerhand manufacturen" to stichten
benevens „ein allgemeines fontico, Landkauffhaus oder
general Niderlag aller waahren, die in unserm Furstenthumb
and landen verbraucht werden, mittelst anrichting einer
compagnie oder societat zwischen in oder auslandischer
verstandiger kauf- and handelsleute". Hij droeg Bee h e r
op om in Holland en Brabant daaromtrent met invloedrij ke
kooplieden overleg to plegen. Bij de Hollanders had hij
niet veel succes. Een groep van hen wenschte voor deze
compagnie een monopolie van 20 jaar tegen een behoorlij ke
recognitie. In hun aanbiedingen trad hij echter niet, want
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de uitsluiting der inlanders, die zij uitdrukkelijk verlangden,
screed geheel met de bedoeling van het plan. B e c h e r had
echter nog een andere opdracht meegekregen. Hij moest
de West-Indische Compagnie polsen over aankoop van
land tot stichting eener kolonie in Amerika.
Voor koloniale politiek bestond er in die dagen onder
de Duitsche vorsten en staatslieden niet weinig stemming.
Met klimmenden tegenzin zagen zij, hoe de Hollanders
met den alleenhandel in specerij en ook nit hunne landen
schatten trokken. Zij zonnen op middelen om die uitmergeling to keeren en ook hunne eigen onderdanen in die
winsten to laten deelen. Zoo had o.a. de Groote Keurvorst
den ex-gouverneur van Amboina, A. r n o 1 d G ij s e 15 v a n
Li e r, die met de Oost-Indische Compagnie overhoop lag,
in den arm genomen om een Duitsch Oost-Indisch e Compagnie op to richten : de Duitsche kooplieden moesten
zelven de koloniale waren nit de overzeesche gewesten
halen. Ook de Beiersche regeering, vooral de keurvorstin,
had groote belangstelling voor zeehandel en koloniaal bezit, al klinkt dat haast ongelooflij k voor een staat, die in
het hartje van Duitschland ligt. Zij wenschte in Amerika
een Beiersche kolonie to stichten. Als bemiddelaar met de
West-Indische Compagnie wilde zij den graaf van Hoorn e
to Batenburg gebruiken, dien de keurvorst op den rijksdag
to Regensburg (1663) had ontmoet. B e c h e r begaf zich
daarom naar diens kasteel bij Nijmegen en bracht zijne
commissie over aan den graaf, die zijn best heeft gedaan
om den wensch der Beiersche regeering to vervullen. Dat
blijkt nit den brief, dien hij 2 November 1664 aan de
keurvorstin schreef.
Begin October, zoo meldde hij, had hij de directeuren
der Amsterdamsche kamer in den Haag opgezocht, waar
zij wegens de dreigende hooding van Engeland vertoefden,
en hij had een onderhoud gehad met burgemeester W i t s e n
(Cornelis Witsen), Terburg (= Coenraad Burg?
schepen in 1663, thesaurier-generaal sinds 1666), Ten
Ho ft (het is niet zeker of Ten HO v e of Ho oft bedoeld
is; beiden waren bewindhebbers) J a c o b P e r g e n s (be-
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windhebber) en nog drie anderen. Hij hield hun voor, hoe
wenschelij k een verbond met Beieren voor hun bedreigde
kolonien zou zij n : de keurvorst kon gemakkelij k een 5 a
6000 man daarheen sturen. De Amsterdammers hadden
wel ooren naar dit plan. Nieuw-Nederland hemelden zij
op als uitnemend geschikt voor een Duitsche kolonie: het
klimaat was er gematigd, de bodem leverde tarwe, rogge,
gerst, haver, tabak en wijn, benevens allerlei zeldzame
boomvruchten. Br waren vischrijke stroomen, overvloed
van gevogelte, de bergen waren er rijk aan koper en kristal.
Het land leende zich voor een voordeeligen handel met de
wilden, vooral in pelswerk. Van Guyana, waarover de
graaf ook inlichtingen vroeg, moisten zij niet veel goeds to
vertellen ; het was ongezond, koortsig en moerassig. Daar
Guyana onder directie stond van de Zeeuwsche kamer, wier
gespannen verhouding met de Amsterdamsche hem niet
onbekend was, besloot hij ook eens bij de heeren to Middelburg aan to kloppen. Hun oordeel luidde geheel anders :
Nieuw-Nederland was to arm voor kolonisatie, Guyana
daarentegen rijk; immers men vond er veel good, zilver,
paarlen, kristal, edelgesteenten, salpeter, balsem, gummi,
suiker, verf hoot en dergelij ke zaken ; en het klimaat, het
was er voortrefelij k, zelfs versterken d als men maar oppaste
voor den maneschij n (! ), want die was in die warme landen
den mensch meestal nadeelig. Middelburg, Vlissingen en
Veere hadden reeds kolonien to Esekepe (Essequibo) gesticht, die wonderwel gedij den.
Het resultaat dezer besprekingen was, dat een concept
werd opgesteld, waarin de Compagnie aanbood een landstreek in Guyana van 3600 quadraatmijlen met alle hoogheidsrechten aan „het doorluchte Huis Beieren" voor een
kolonie of to staan ; er zou een nauw bondgenootschap
worden gesloten tusschen Beieren en de Compagnie, Welke
zich verplichtte voortdurend een oorlogsschip aan de kust
to zullen onderhouden. De keurvorst en de hoofdleiders
der kolonie zouden als participanten in de Compagnie
worden opgenomen, die echter het recht van voorkoop
van alle in de kolonie gewonnen producten verlangde.
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Bovendien zou de kolonie na twintig jaar, als zij tot bloei
was gekomen, van alle opbrengsten een twaalfde deel aan
de Compagnie moeten afstaan. Tot een definitieve overeenkomst is het echter niet gekomen. Misschien vvaren de
voorwaarden, die de Compagnie stelde, den keurvorst niet
naar den zin. Het is ook mogelijk dat de uitbrekende
oorlog tusschen de Republiek en Engeland verdere onderhandelingen heeft belet. Volgens B e e h e r was het de
schuld van een zekeren Mu lie r, journalist, die de keurvorstin had voorgespiegeld, dat zij bij de Engelschen veeleer dan bij de Hollanders zou slagen. Inderdaad zijn er
voorstellen aan de Engelsche regeering ontworpen, voor het
afstaan van een eiland in Amerika, maar de onderhandelingen met den Engelschen kanselier He y d e zijn spoedig
weer afgesprongen, omdat het de tusschenpersonen, zegt
B e c her, alleen to doen was om Beieren geld uit den zak
to kloppen. Hiermee was de koloniale politiek der Beiersche regeering evenwel nog niet van de baan.
Reeds het volgend jaar (1665) werd zij door het hof
to Weenen in een nieuw plan betrokken. Ook nu was de
handel op Indie hoofddoel ; er zou een Oost-Indische Cornpagnie worden opgericht, en wel onder nationalistische
vlag : men sprak zelfs van een vereeniging van geheel
Duitschland op economischen grondslag. Ook B e c h e r
heeft in dit stuk een rol gespeeld ; zoowei de keizer als de
keurvorst hebben een instructie voor een zending naar
Holland voor hem ontworpen. Al deze schoone plannen
zijn echter in den dop gebleven.
Maar B e c h e r gaf den moed niet op. Slaag ik bij
de machtige van Duitschlands vorsten niet, welnu, dan
beproef ik het eens bij de kleine, heeft hij ongetwijfeld
gedacht. Inderdaad wist hij graaf Fri e d r i c h C a s i. m i r
van Hanau Lichtenberg, peer van een vorstendommetj e
in den Beneden-Elsas, voor de stichting van een Duitsche
kolonie in Zuid-Amerika op to warmen. In den zomer
van 1669 zien wij hem, met een gevolg van vier personen,
to Amsterdam in onderhandeling met de kamer der WestIndische Compagnie. hit zijn reisverslag, waarin hij aller-
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lei vertelt over Amsterdamsche personen en toestanden,
wil ik het een en ander mededeelen. „Den eersten Juli
kwamen wij to Amsterdam aan, waar wij onzen intrek
namen in den Liesveldschen Bij bel in de Warmoesstraat.
Het eerst begaf ik mij naar A bra h am Co in (C oh en),
een Portugeeschen Jood, in de St. Anthonis Brees tract.
Hij is hoofdparticipant der West-Indische Compagnie, en
is wel vij ftien jaar in Brazilie geweest ; met prins (J o a n)
Mau r its is hij zeer bevriend ; ik heb brieven gezien, die
deze in den tij d, dat ik to Amsterdam was, aan C o in
heeft geschreven. Dank zij diens bemiddeling werd ons
den achtsten Juli audientie verleend in het West-Indische
huis.
Nadat wij eerst in de wachtkamer een oogenblik hadden getoefd, werden wij plechtig in de groote zaal geleid.
Bij ons binnentreden stonden de bewindhebbers op; bovenaan zat de heer Bo n t e m ant e 1, president der schepenbank en een man van aanzien, rechts de heeren B e r g e n s
[PergensP], van Be[e]ck en Spiegel, links Hooft
en Er p e c o m. Toen ik mij n opdracht had uiteengezet,
antwoordde de president, dat zij onze voorstellen met ingenomelheid hadden aangehoord, en verzocht hij mij het
plan artikelsgewijze op papier to brengen, opdat zij des
to eerder een beslissing zouden kunnen nemen. Dit stuk
heb ik Donderdag 11 Juli ingeleverd. Omdat de heeren
maar tweemaal 's weeks vergaderden, gingen wij 's Maandagsmorgens (15 Juli) weer ter audientie om onze geschenken aan to bieden." Daaromtrent vond ik het volgende
aangeteekend in de Resolution der kamer van Amsterdam
op 18 Juli 1669: „dat deselvig e (ni. de geschenken), sooveele als de leeden vande vergaaderinge m t particulier
concernerende, geensints konden noghte souden aengenomien
iverden, maar indien de intentie van sijn Eds Heer Principale vas, deselvige aan de Generaale Comp(agnie) to vereeren, dat in die gevalle, ende anders niet, de vergaaderinge die was aannemende, ende sijn Excellentie uijt naame
vande gemelte Comp. desweegen vrindelij ck bedanckende ;
waarop door zij n Ed. (B e c h e r) verclaart sij nde, dat sulci
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aan het goetvinden ende welgevallen van de vergaaderinge
werde gedefereert ende gelaaten, soo sijn de voorsz. presenten (waarvan den inventaris hieronder geinsereert staat)
inde voorverhaalde sin aangenoomen, ende verders goetgevonden, aan de dienaars van sijn Ed., die deselvige
binnen gedraagen hebben, twintigh silvere ducatons tot
een vereeringe toe to leggen, ende de opgemelte heeren
Gedeputeerde, in recompense ende erkentenisse van der
selver genoomen moeij to ende aangewende devoiren, eens
statelij ck ter maaltij t op 't oude Heere Logement to tracteeren."
De inventaris luidt aldus :
1. een lampet en schenckan van hartshoorn, met 't
graaffelij ck wapen op 't selve gesneeden ende silver
vergult omset.
2. een christalij ne de Montagne lampetschootel en schale
van 't selve, beijde gedrilt en met silver vergult beset,
in Naar respective koockers, off custodien.
3. een marmere lampetschotel ovaal.
4. een drinckhoorn, met een Neptunes booven op, en
silververgulde voet.
5. een harthoorn drinckkroes, met sijn decksel met silver
vergult omset en voeten.
6. een yvore gesneeden snuij ff tobacxdoosj e met paarden daarop.
7. een getrocken jaghtroer, met yvoor ingeleijt.
8. een paar yvoore pistoolen, snaphaanen.
9, een agaten houwer, met een agaten mesj e en vurckj e
daarop.
10. een ivoren deegen.
11, een yvoren krits en mesj e daarbij .
12, een portrait vanden coninck Carel van Engelandt
den t en, met de pen gedaan.
13. swarten rottingh met fieldegraen silver verciert.
Verder geef ik weer het woord aan B e c h e r: „Nadat
den 18 d en Juli de door mij opgestelde artikelen na eenige
kleine wij zigingen waren goedgekeurd, werden wij tegen
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den volgenden dag ter feestmaaltij d genoodigd in het
Reerenlogement, waar ook vorstelijke personen door de
Reeren van Amsterdam plegen onthaald to worden, zooals
voor eenigen tij d de keurvorst van Keulen en de bisschop
van Straatsburg. Toen wij tegen &en uur in een koetsslede
ons daarheen hadden begeven, werden wij ontvangen in de
groote zaal, waar wij ons, na eerst nog wat over en weer
gepraat to hebben, aan een ronde tafel zetten. De gerechten bestonden nit visch, zeker omdat zij wel moisten, dat
wij Katholiek waren. Het eers to gerecht duurde ongeveer
twee uur; er werd tamelij k sterk gedronken, op gezondheid
der aanzittenden. Daarna werd de tafel in Naar geheel
weggenom en en gingen wij een pij p rooken en thee drinken.
Nadat de tafel opnieuw, met vischspijzen voorzien, was
binnengebracht, werd er lustig geklonken, op de gezondheid
van den keizer, van de gravin, van uwe genade (den graaf
van Hanau) en van de Heeren Staten-Generaal en van de
bewindhebbers. Vermelding verdient, dat de gezondheid
van uwe Genade knielend werd gedronken, waarbij de
castoren hoeden op den grond werden geworpen, een eerbetoon, dat zij zelfs aan hun eigen prins niet bewijzen. Ret
waren alle groote roemers en een goede, maar geweldig
sterke rij nwij n. Toen de tafel voor de tweede keer was
weggenomen, begonnen de heeren vroolijk to worden en
zelfs met elkaar to dansen, en allerlei vertrouwelijke gesprekken to voeren. Intusschen werd het derde gerecht
opgediend, bestaande uit allerhande kostelij k gebak, waarvan alien to voren reeds een schotel naar huis hadden
gestuurd. Dit rij k banket, dat ongetwij feld veel geld heeft
gekost, begon 's middags om twee uur en eindigde 's nachts
tegen twee. Ten slotte zijn zij alien „uitgeknepen", behalve
de heer Bo n t e m ant e 1, die mij met alle geweld naar
huis Wilde geleiden".
Den volgenden dag zond B e c her zij n secretaris bij
de gastheeren rond om voor het onthaal to bedanken en
tevens om excuus to vragen, al's er bij het drinkgelag soms
jets onbetamelij ks was voorgevallen. De heeren schij nen
niet van haarpij n verschoond to zij n gebleven ; „omdat wij
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gisteren zeer zwaar gedronken hadden", zegt B e c h e r,
„noodigde de Neer van B e (e) c k ons heden op een kop
thee om wat op to knappen, want hoofd en maag warm
leelij k van de wij s".
Wat behelsde nu dit verdrag, dat op zoo'n lustige
wijze door de contractanten werd beklonken ?
In hoofdzaak komt het hierop neer : De West-Indische
Compagnie geeft aan den graaf v a n H a n a u een stuk land,
naar zijn keuze, tusschen de Orinoco en de Amazonerivier,
van 30 HOilandsche mijlen kustbreedte en 100 mijlen landdiepte in erffleen. De graaf . mag daarvan op zijn beurt weer
stukken in leen uitgeven, znits de achterleenman aan de
Compagnie een recognitie betale van 500 pond suiker of 10
ducaten. Alle personen- en vrachtvervoer moet over Nederland geschieden, terwijl de Compagnie bij afvaart of aankomst aldaar aanspraak heeft op vij f gulden per last, een
recht, dat thans reeds van alle schepen naar of nit de West
wordt geheven. Van alle in de kolonie verhandelde waren
moet 12 2 % betaald worden, waarvan de Compagnie 5 %,
de graaf een g elij k deel en de achterleenman 2 2 % zal
ontvangen.
Het verdrag moest nu natuurlijk door de StatenGeneraal bekrachtigd worden. Daarom kreeg de advokaat
der Compagnie M i ch a e 1 ten Ho v e, die op dat tij dstip
in den Haag vertoefde, last „de ratificatie van de bewuste
duijtsche colonie, soo haast doenli j ck, bij Naar Hoog Mog ende
to procureeren, ten dien eijnde een memorie to concipieren,
ende den Heer praesident van H. H. M. mondelinghe nopende
de reghte gelegentheij d der voors. colonie to imbueren."
(Resol. kamer v. Amsterdam op 18 Juli 1669.) Dit schijnt
echter niet glad van stapel to zijn geloopen. Toen B e c h e r
daaromtrent ongunstige geruchten ter oore kwamen, zond
hij zijn zwager H o r n i g k, die als zijn secretaris fungeerde,
en den kamerj onker van den graaf, A n g e 10 c h, naar den
Haag met een schrijven aan den advocaat, dien hij voor
zijn ijver een dikke belooning toezei, en met een verzoekschrift aan den heer Ho oft en aan C o en r a a d Burg,
den thesaurier-generaal, om de ratificatie zooveel mogelijk
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to bevorderen. Door bemiddeling van den vader van den
advocaat werden B e c h e i s afgezanten ook toegelaten bij
den president der Staten-Generaal (J oh an) Me e r m an
(burgemeester van Leiden), die beloofde zijn best voor hen
to zullen does. „De advocaat", zegt B e c h e r, „droeg zorg,
dat de zaak nog deze week in de Staten-Generaal ter
tafel kwam, nu Holland (M e e r m a n) voorzat, want de
volgende week presideerde Zeeland en dan zou het er
kwaad voor ons hebben uitgezien."
Zoodra B e c h e r van de bekrachtiging der StatenGeneraal zekerheid had, Wilde hij zij n tegenonthaal niet
langer uitstellen. Den eersten Augustus had in de Cloveniersdoelen dit feestmaal plaats, dat 'smiddags tegen half
drie begon en waaraan drie-en-twintig personen in deze
volgorde aanzaten : bovenaan de heer Bo n t e m a n t e 1,
president van de schepenbank en schout, toenmaals de
aanzienlijkste man in Amsterdam (!), rechts de heeren
P erg e n s, bewindhebber en president der West-Indische
Compagnie, T e n Ho v e, bewindhebber van de Maas en vader
van den advocaat, een beminnelij ke oude peer, die onze zaak
krachtig heeft gesteund, van Beck, bewindhebber, D o r v i 11 e,
L e B 10 n, M o star d, expediteur der West-Indische Compagnie, H in o n i o s s a, gewezen gouverneur van Nieuw-Nederland, Fr e in s, Holsteinsch en Deensch keldermeester, G o ri s,
A b r a h am Coy n, links zaten de heeren Vi u g, bewindhebber en schepen van Amsterdam, C a r p e n t i e r v a n
Do r d t, bewindhebber van de Maas, D e May, bewindhebber
en schepen van Rotterdam, H o o ft, bewindhebber en schepen
van Amsterdam, Doctor P is o, gewezen lij farts van prins
M a u r its in Brazilie, P e it en, bewindhebber der Aperwacgische kolonie, T e n Ho v e, advocaat der West-Indische
Compagnie, Liefring (Jan Baptista Liefrinck),
secretaris der Compagnie, I z a a k T e 1 g e us (zaakwaarnemer
van B e c h e r, op Wien hij ook zij n wissel had), Angelo c h,
Horn i g k, aan het benedeneinde mij n persoon tegenover
Bo n t e m a n t e 1" (onder de personen, van wie pier alleen
de naam is vermeld, waren er twee, P e 1 t e n en Do r v ill e,
die hij ook elders nog nader noemt. Het waren kooplieden,

7$

EEN DUITSCH ECONOOM IN EN OVER

de laatste nit Hanau of komstig. Zi j hadden met nog eenige
Hollanders octrooi voor vijf jaar op een strook gronds aan
de rivier de Aperwacque, dat zij met goedkeuring der
Compagnie aan den graaf van Hanau voor 7000 rij ksdaalders
overdeden. G or is had daar zes jaar geleefd en ging
naderhand met B e c h e r naar Duitschland om den graaf
uitvoerig over deze kolonie in to lichten). De gasten hielden
het deze keer tot vier uur 's morgens nit; vooral Bo n t em ant e 1 was zeer vroolij k geweest ; hij was het eerst
begonnen to dansen.
Den derden Augustus kwam eindelijk de lang verbeide
ratificatie, tot aller vreugde. Voor zijn afreis bracht
B e c h e r o. a. ook nog een bezoek bij A bra h a m C oh en
om hem voor zijn bemiddeling to beloonen, maar deze was
er niet mee tevreden zonder toezegging van meer. Toen de
graaf in October zijn secretaris met de ratificatie van het
verdrag naar Amsterdam zond, Werd dan ook, behalve de
advocaat der Compagnie, onze A b r a h am met 200 ducaten
bedacht. B e c h e r kreeg voor zijn diensten een gouden
penning van dezelfde waarde.
De kosten van B e c h e i s diplomatieke reis hebben
de toch al scbrale beurs van den graaf ongetwijfeld geheel
uitgeput. Bij zijne verwanten schijnt zijn onderneming alles
behalve instemming to hebben gevonden. Er berust in het
archief der Staten-Generaal nog een brief van zijn schoonzuster „A n n a M a g d a l e n a Pfaltzgravin beij Rheijn,
Hertzogin in Bayern, gravin zu Veldentz and Spanheim,
verwittivte gravin zu Hanau, Rieneck and ZWeybrucken,
frau zu Muntzenberg, Liechtenberg and Ochsenstein", gegeven to Bisschoffsheim 6 Sept. 1669, waarin zij, tegelij k
met Naar broeder „C hr is t i a n Pfaltzgrav beij Rheijn,
hertzog in Bayern, graf zu Veldentz and Spanheim", protesteert tegen het door Naar zwager met de West-Indische
Compagnie gesloten verdrag. Zij beweerde bovendien dat
het ongeldig was, omdat ook zij daarvoor Naar toestemming
had moeten geven.
In Duitschland stak men den draak met de grootsche
onderneming van den graaf. Er werd verteld dat hij een
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groot deel zijner bezittingen had to gelde gemaakt o'n
zich in Indie tot koning to laten kronen; door enkele
spotvogels werd hij reeds „der Konig im Schlauraffenland"
geheeten. Zooveel is zeker, dat hij weldra op zwart zaad
zat. Niet alleen verpandde hij het district Rotheim aan den
landgraaf van Hessen Homburg, maar hij moest dezen ook
als mederegent in zij n land aannemen. B e c h e r geeft de
schuld hiervan aan de verkwistende neigingen van den
graaf, die o. a. alleen van den kunsthandelaar D a n i e 1
N en b erg e r to Frankfort voor 9000 rijksdaalders rariteiten
had gekocht. Het geheele kolonisatieplan is op niets uitgeloopen.
Hadden de Hollanders dit niet kunnen voorzien ? Dat
de West-Indische Compagnie zich heeft ingelaten met dezen
miniatuur-vorst, die bovendien nog diep in de schuld zat,
wekt reeds bevreemding, maar laat zich desnoods nog verklaren, omdat zij zelve zeer wrak stond. Reeds in 1667
was er sprake van geweest Naar bezittingen en Naar octrooi
aan den meestbiedende to verkoopen. Maar dat de StatenGeneraal hun naam geleend hebben tot bekrachtiging van
dit verdrag, begrij p ik niet. Ongetwij feld is er oppositie
tegen gevoerd, al melden de Resolution der Staten-Generaal
daaromtrent niets. Want zelfs de bewindhebbers der WestIndische Compagnie keurden het niet onverdeeld goed.
Toen de ratificatie in den Haag aanhangig was, „fielen
von einem and anderen Bewindheber wunderliche Reden,"
zegt B e c h e r; hem was ter oore gekomen, „dasz sie unterschiedliche schlimme Reden gefuhrt von unserm Wercke."
Trouwens B e c h e r zelf beweerde naderhand, dat hij nooit
groote verwachtingen had gebouwd op den graaf, die zij n
eigen landj e niet eens kon bes turen. Het was hem er
alleen om to doen geweest zijne kolonisatieplannen in
Duitschland bekend to maken en van de Hollanders deze
voordeelige voorwaarden to bedingen, die zij aan een machtig vorst nooit zouden hebben verleend.
Aan het welslagen der onderneming zelve schijnt B e c h e r
overigens niet getwij feld to hebben. Hij liet zich, evenals
zijn handlanger G e r a r d G o r is uit Rotterdam, door den

80

EEN DUITSCH ECONOOM IN EN OVER

graaf een strook gronds in Guyana in achterleen geven en
moist zelfs van de West-Indische Compagnie nog bijzondere
voordeelige voorwaarden to bedingen. In de Resolution
der kamer van Amsterdam van 28 October 1669 heet het:
„verder is naar voorgaande omvrage goetgevonden de
onderleenen aan de persoonen van den Heere Jo a c h i m
B e c h e r ende Gerard Go r i s, bij den Hooghgemelte
Grave uytgegeven, to confixmeren, ende in het regarde van
den gemelte Heere B e c h e r desselfs leen voor den tijt van
tien jaren to remitteren de 5% die de Compagnie van alle
vrughten etc. voor Naar heeft bedongen."
Be c h e r en Go r is besloten daarop zelven het kolonisatiewerk ter hand to nemen. In Februari 16 70 lieten zij
van Munchen uit een stuk verspreiden, waarin zij de voordeelen der onderneming opsomden en deelnemers er voor
opriepen. Als we B e c h e r gelooven mogen, meldden en
zich verscheidenen aan, van alierlei natie en uit allerlei
stand. Sommigen verplichtten zich op eigen kosten 200,
anderen 100 personen, weer anderen een kleiner aantal
met hunne families naar Guyana to laten overbrengen.
Waarom dan toch het plan nog nlislukt is, vertelt hij ons
echter niet. Vermoedelijk is hij er zelf voor een groot gedeelte de schuld van geweest. Hij was niet de man om
zulk een moeilijke onderneming tot een goed einde to
brengen. Niet alleen had hij geen practische ervaring,
maar hem ontbrak ook de zelfbeheersching en wilskracht
om zich langen tij d met alle krachten aan n taak to
wijden. Dat is ook de reden, waarom zoo goed als al zijn
plannen en hij heeft er vele uitgedacht luchtkasteelen
zijn gebleven. Ongedurig en onrustig als hij was, had hij
reeds weer een nieuw project aangepakt, voordat het oude
nog behoorlijk was uitgewerkt. Het ging hem in dit opzicht als later keizer J o z e f II, van Wien de Groote Fr it s
beweerde, dat hij reeds den tweeden stap deed, voordat hij
den eersten nog genet had.
Na het mislukken van het kolonisatieplan is B e c h e r
in 1670 voorgoed overgegaan in dienst der Oostenrijksche
regeering, die hij vroeger reeds meermalen met zijn kennis
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had voorg elicht. in het Collegium Commerciorum, dat
vooral op zij n aandrij ven was opgericht, kwam hij spoedig
voor den dag met allerlei voorstellen tot verhooging van
de nationale welvaart.
Een daarvan wil ik nader bespreken, omdat het onze
Republiek raakt. Uitgaande van de veronderstelling, dat
de rijkdom van een land afhangt van het geld, dat er van
buiten wordt ingebracht, drong hij met klem aan op nitbreiding van den uitvoerhandel, die tot nu toe in Oostenrij k weinig had beteekend. Hij begreep echter, dat de pas
in het leven geroepen industrieen eerst na geruimen tij d
met voordeel op export konden werken ; maar de in het
land zelf verbouwde producten kwamen daarvoor terstond
in aanmerking, daaronder in de eerste plaats de wijn. Hoeveel daaraan to verdienen was, leerde het voorbeeld van
Frankrij k en de Rij nstreken. Bij Oostenrij ks naburen echter
viel in dit artikel niet veel to doen ; daarom wees hij op
Holland. „Daar bloeit de wij nhandel, want de menschen
behoeven wegens het koude klimaat krachtige dranken ;
het ontbreekt hun ook niet aan geld noch aan lust om to
drinken." B e c h e r overdreef niet; onze vaderen hielden
van een hartigen dronk. We bezitten daaromtrent sprekende
cij fers : v an B en n in g en deelde 7 October 16 71 in de
Amsterdamsche vroedschap mee, dat er j aarlij ks 216.000
okshoofden wijn werden ingevoerd, waarvan to Amsterdam
volgens het convooikantoor 108.000 tegen een uitvoer van
12.000. De convooilijst van 1667/1668 spreekt van een
invoer to Amsterdam in dat jaar van 23.3602 vaten Franschen wijn, benevens 35.851k poinchoenen (= ± 226 liter)
brandewijn tegen een uitvoer van 2738 vaten wijn en 44182
quarteelen (170 liter) brandewijn. De ambtenaar bij het
tolkantoor vraagt naar aanleiding dezer cij fers veelbeteekenend „of niet alle wij nen en brandewij nen to houden zij n
voor waeren, die pier genoegsaam dood loopen," d. w. z. in
de maag der Hollanders terecht komen 1).
„Als de zaak link wordt aangepakt, " zegt B e c h e r,
1) Zie het hoofdetuk van Dr. II. B r u gm an s over Handel en Nijverheid, blz. 83 in deel II van Amsterdam in de X VIIde eeuw.
O. E. X 10
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„kan er weldra jaarlijks voor 100.000 ducaten wij n worden
geleverd. Hoe uitnemend zal dat de keizerlij ke erianden
to pas komen, vooral als de Hollanders reeds in den herfst
op goede gewassen geld voorschieten, zooals zij aan de
Rij nstreken plegen to doen". Voor dien handel wenschte
hij een door den keizer geprivilegeerde compagnie, die hij
alvast de „Occidental Compagnie" doopte. Zij zou nog
verscheidene andere producten naar Holland kunnen uitvoeren o. a. leer, laken, linnen, saffraan, koper, kwikzilver,
staal en ij zer, en omgekeerd daarvandaan allerlei specerij en
betrekken om die dan naderhand weer tegen Turksche
waren to ruilen. Welk een rij k afzetgebied in Holland
was to vinden, toont hij aan door een breede opsomming
der waren, die Frankrij k jaarlijks daar verzilvert, to zamen
voor meer dan 35 millioen.
B e c h e r berekent, dat Oostenrij k van then uitvoer naar
Holland met eenige inspanning wel 2 millioen voor zich
kan veroveren. Maar dan is daar een stapelplaats met
vrij dom van tol onontbeerlij k. In o verleg met zij n chef,
den graaf Z in z en d or f f, schreef hij daarom 14 September 1670 in dien geest aan Burgermeesters van Rotterdam, dat zich door zijne ligging bijzonder aanbeval. De
vroedschap was ten zeerste met dit voorstel ingenomen ;
in Naar antwoord van 22 October schreef zij, dat zij verlangend uitzag naar den expressen keizerlijken gezant, die
de zaak nader met haar zou afspreken, waarbij zij tevens
de gelegenheid aangreep om Rotterdam boven alle andere
Hollandsche steden in de hoogte to steken, niet alleen
om de gezonde lucht, maar vooral wegens zijn voortreffelijke haven, die ook in den winter open bleef en zelfs voor
zwaar beladen zeeschepen met voile lading toegankelij k was.
Er schijnt echter een kink in den kabel to zijn gekomen, want de eerste proefzending van ruim 50 „eij mer"
wij n in het voorj aar van 1671 werd niet voor Rotterdam,
maar voor Amsterdam bestemd. B e c h e r zelf zou er den
verkoop leiden. Het vervoer geschiedde geheel per as,
oindat de wijn een landreis beter kon verdragen en men
dan ook minder tollen had to betalen. Het voerloon van
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Weenen naar Augsburg bedroeg 240 fl., van Augsburg,
waar men de Zwolsche retourkarren van den voerman
TI an s Ma c ho 1 d t gebruikte, naar Zwolle 341 fl., van
.Zwolle naar Amsterdam 20 fl.
Met den verkoop ging 't niet voorspoedig. De wijn,
die van 14 April tot 28 Mei 1671 onderweg was geweest,
was door het vele schudden troebel geworden en had
maanden noodig om to klaren. B e c h e r, die zijn verblijf
natuurlij k niet zoo lang kon rekken, gaf den voorraad
daarom in commissie aan den Amsterdammer koopman
Is a a k T e 1 g e n s, en besteedde intusschen zij n tij d pier
to lande om de andere opdrachten, die hij had meegekregen, uit to voeren.
Bij de afrekening naderhand bleek, dat hij zich de
uitkomst to rooskleurig had voorgesteld ; in plaats van de
winst, die hij had voorspeld, was de verkoop op verlies
uitgeloopen. Pat lag voor een deel daaraan, dat hij aan
verscheidene personen proefesschen ten geschenke had
gezonden om de nieuwe waar to introduceeren; bovendien
waren de verzendingskosten veel hooger, dan hij had geraamd. Toch had hij gegronde hoop, dat voortaan de
Oostenrijksche en Hongaarsche wijnen Kier met voordeel
aan de markt waren to brengen, omdat zij weldra verlost
zouden zi j n van de Fransche wij nen, tegen w-elke zij in
gewone omstandigheden niet konden concurreeren. De
Staten-Generaal hadden namelij k uit weerwraak tegen de
vij andige maatregelen, waardoor C o l b e r t den Hollandschen handel op Frankri j k dreigde to vernietigen, 2 Januari
den invoer van Franschen brandewijn en manufacturen, 2
November 1671 dien van Franschen wijn, azijn, kanefas,
papier en kastanjes verboden.
De Oostenrijksche regeering begreep, dat zij van deze
uiterst gunstige omstandigheden moest partij trekken en
gelastte daarom Naar agent in den Haag, Daniel Cram pr i c h, het door B e c h e r aaugevangen werk met alle kracht
to bevorderen. nij zond een exemplaar van het plakkaat
der Staten-Generaal van 2 November naar Weenen, dat
B e c h e r, met een toelichting, in het Duitsch liet drukken
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om de Oostenrijksehe wijnbouwers wakker to schudden.
Bovendien trachtte Or amp r i c h een groep Hollandsche
kooplieden voor de opening van een handelsweg naar
Weenen to Winnen. Hij hield hun voor, dat op een geregelden aanvoer van Wijnen uit de Rijn- en Moezelstreken,
die de Fransche anders voor een groot deel hadden kunnen
vervangen, niet viel to rekenen. Zouden de Fransehen, die
Breisach en Philipsburg in bezit hadden, en in het Keulzij hadden al troepen in Bonn,
sche den baas speelden
Neuss en Kaiserswerth den Rij nhandel naar Holland
niet afsnij den ? Ook de toevoer uit Spanj e en Italie liep
in geval van oorlog tussehen de Republiek en Frankrijk
of Engeland gevaar. Waren zij dus niet aangewezen op
Oostenrij k, waar de wij nbouw bloeide ? Zij n woorden vielen
bij de Hollanders in goede garde. Van een vervoer over
land wilden zij echter niet Weten. De weg van Weenen
naar Silezie en verder langs de Oder leek hun de beste,
of anders van Frankfort door het pasgegraven Brandenburgsch kanaal langs de Spree en de Elbe naar Hamburg.
Zij besloten twee van hen naar Weenen of to vaardigen
voor vender overleg, die zich dan tevens van de vaart
langs de Oder en de Elbe persoonlijk op de hoogte konden
stellen en, voorzien van een keizerlij ken pas, de aangrenzende vorsten tot verlaging der tollen moesten bewegen.
C r a m p r i c h had reeds vernomen, dat de vorsten in KeurSaksen en in Brandenburg de onderneming wilden steunen.
Zoo stonden de plannen in Februari 1672. Over den aloop
ervan geven B e c h e r ' s papieren helaas geen licht.
Het streven van Oostenrij k om met de Republiek
handelsbetrekkingen aan to knoopen, schijnt hier bij verscheidene kooplieden weerklank to hebben gevonden. Becher
verhaalt nog van een tweede plan, namelijk om over de
Adriatische zee een handelsweg to openen. Het was hem
aanbevolen door enkele Hollanders, die door bemiddeling
van den vice-admiraal v an G en t daarover ook reeds met
D a n i e 1 C r a m p r i c h, den keizerlij ken agent in den Haag,
besprekingen hadden gehouden. St. Veit am Pflaume (Fiume),
ineenden zij, was een geschikte uitvoerhaven. Hier konden
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zij kwikzilver, lood, koper, staal, huiden en wijn nit de
naburige landstreken innemen tegen Hollandsehe waren.
Toen B e c he r hun tegenwierp, dat de Venetianen dit nooit
zouden toelaten, gaven zij trotseh ten antwoord, „dasz sie
nach denen Venetianern nichts fragten, sondern ihrentweg en hinfahren rochten, wo sie wolten. lJnd obgleich
die Venetianen Ihro Kayserl. Maj estat verbieten wollen,
nicht mit deco eigenen Schiffen auf der Adriatischen See
zu fahren, so konten sie es dennoch ihnen (n.l. de Hollanders) nicht verwehren, dasz sie mi.t ihren eigenen Schiffen
dahin fahren, and komme ihnen wunderlich vor, das alle
Potentaten auf selbigen Kuste ihre portus, allein aber Ihro
Kayserl. Maj estat die ihrige nicht gebrauchen mogen, wollen
derohalben dieses obstaculum auf Bich nehmen."
Wat de bovengenoemde Oostenrijksche waren betreft,
daarvan was de handel in kwikzilver reeds in Hollandsche
handers. Te Amsterdam hadden zich verschillende kooplui
bij B e c h e r bezwaard, dat de keizer dit belangrijk artikel
geheel aan Jo h a n D e u t z overliet. Zij beweerden namelijk, dat hij niet tevreden met zijn provisie de kei.zerlij ke schatkist jaarlijks wel voor 20.000 rij ksdaalders bedroog, en dat hij de grootste Jood en vrek was, die er
in Amsterdam op twee beenen rondliep. Maar omdat hij
een zwager van Jo h a n d e W i t t was, zou hij diens hulp
wel inroepen, als men hen dien handel Wilde ontnemen.
Of deze beschuldigingen grond hadden of slechts verdachtmaking en uit handelsnaijver zijn geweest, zal bezwaarlijk
zijn nit to waken.
Uit B e c h e i s verslag van zijn verblij f in Holland in
den zomer van 1671 wil ik nog twee punten bespreken :
namelijk wat hij over den wolhandel en over het credietwezen vertelt. Op verzoek van den Spaanschen gezant to
Weenen, Don Mar q u is S p in o 1 a, had hij zich nauwkeurig op de hoogte g esteld van den Spaanschen wolhandel.
Hij had zich daarvoor gewend tot den voornaamsten wolmakelaar to Amsterdam, Franz C u s t or. „Deze bekleedt
het ambt van „generaal-wolsorteerder ", hij moet alle aangevoerde wol onderzoeken, merken en taxeeren. De koop-
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lieden vragen hem bij den inkoop om raad en de handwerkslieden geven hem commissie om hun wol to zenden ;
kortom hij is een soort van scheidsman bij alle in- en
verkoop der Spaansche wol. Hiermede heeft de man het
zoo druk, dat men hem thuis bij na niet kan treffen, en
op de beurs haast geen enkel woord met hem spreken,
vooral niet als hij daarvan geen direkt voordeel heeft to
verwachten, maar door verlies van tij d schade heeft to
vreezen, want hij heeft weken, dat hij 3 a 4000 gld. verdient. Hoewel ik niet over den gouden magneet kon
beschikken, die nog eer dan een goed glas wij n bij de
Hollanders de tong losmaakt, heb ik hem er toch toe
weten to brengen niet alleen mij halve dagen en nachten
to schenken, maar ook om over deze aangelegenheid met
voorname kooplieden, ja zelfs met den „commercienrath"
van Amsterdam to spreken."
B e oh e r schijnt Cu s to i s vertrouwen to hebben gewonnen door hem voor to spiegelen, dat de Spaansche
regeering niet ongenegen was den alleenverkoop der wol
aan de Hollanders over to laten in de hoop daardoor
dezen handel, die in de laatste jaren sterk was achteruitgegaan, weer to doen opleven. In de deductie over den
Spaanschen wolhandel, die hij op B e c h e i s verzoek opstelde, zegt Cu s to r, dat de koning zijn onderdanen moet
dwingen alle wol to leveren aan een op to richten koninklij ke
compagnie, die dan de Hollandsche kooplieden als factoren
kan gebruiken ; en dat deze gaarne bereid zij n Z. M. op
die wol jaarlijks eenige millioenen voor to schieten. Tot
nu toe werd de meeste wol geruild tegen koopwaren, als
peper, kruidnagelen, leer en linnen.
Volgens C us to r gebruikte Holland jaarlijks 15 a 16.000
balers hoofdzakelijk van de beste wol, de Segovische, die
27 a 28 st. per pond gold; Engeland en Frankrij k maar
3000 balen; vlaanderen en Brabant 2500 balen van de
grovere soorten. Als de voornaamste wolhandelaars noemt
hij Coymans, Johan Deitz, Everhard Schott,
Bernhard en Gabriel Voet, Michael Marsellis,
Francisco Farroni, Octavio Tensini, Johan Tani-
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meek, Jan Biler, Robert Boyset en Joseph Felix,
die volgens hem alien eenige millioenen rij k zij n en tot
de eerste kooplieden van Amsterdam behooren.
Over Silezie, dat ook veel grondstofen voor onzeu
lakenhandel leverde, zwij gt C u s t or. Toch geven B e c h e i s
papieren ons ook daaromtrent eenige inlichtingen. Het
versehil tusschen onzen handel op beide landen bestond
daarin, dat Spanj e slechts onbewerkte wol leverde, Silezie
daarentegen veel laken, maar nog ruw en ongeverfd. De
Hollanders lieten het thuis verven en bewerken en brachten
het als echt Hollandsch laken aan de markt. Evenzoo
deden zij met het linnen, dat zij ook in groote hoeveelheid
uit Silezie betrokken. Zij moisten het door een bij zondere
methode van walsen zoo to verbeteren, dat zij het als echt
Hollandsche waar zelfs aan de Sileziers terugverkochten.
De regeeringspresident van Silezie, graaf S c h a f f g o t s c h,
wien dit verdroot, trachtte dien kunstgreep ook in Silezie
toe to passen en huurde daarvoor een vakman door bemiddeling van een Hollandseh koopman, die groote verplichtingen aan hem had. De toeleg mislukte echter, doordat
het plan uitlekte en beiden vlak voor hun afreis werden
gevangen genomen. Ik ontleen deze gegevens aan een brief
van Be cher's zwager, Hornigk, aan graaf Zinzendorff
nit 1673. Hij zegt niet in Welk jaar dit is voorgevallen*
Wel wij st hij er op, dat de Hollanders bij de tegenwoordige
vriendschappelij ke betrekkingen met Oostenrij k misschien
genegen zullen zij n dit vakgeheim der Laken- en linnenbewerking mede to deelen.
Het merkwaardigst hoofdstuk uit Be c h e i s reisverslag
is zij n verhandeling over het credietwezen. Daar door den
jongsten oorlog met Turkije de Oostenrijksche schatkist
was uitgeput, had B e c h e r den last meegekregen in Holland,
waar geld in overvloed tegen 3 a 4 % to krijgen was, een
of twee millioen rij ksdaalders op to nemen. Niet alleen
deelt hij zij ne onderhandelingen daaromtrent uitvoerig
mede, maar hij tracht bovendien aan de keizerlij ke regeering
een duidelij k beeld to geven van de inrichting van het
bank en credietwezen in Holland.
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Over de bekende Amsterdamsche wisselbank zegt hij
o. a.: „Er zijn to Amsterdam in het raadhuis tweeerlei
cassae of banken ; de eene is de algemeene stadsbank,
waarin de Belden liggen, die de stad „verpensionirt". De
andere is de koopmansbank, waarin de kooplieden geld
deponeeren, dat zij bij hun dagelij ksch bedrij f noodig hebben.
Aan het hoofd dezer koopmansbank staan eenige commissarissen nit den Raad, die de rekening voeren, de gelden in
ontvangst nemen en de bedragen der kooplieden, naar
gelang van hun orders, bij- of afschrijven. Dit geschiedt
aldus : telken jare Worden er eenige boeken aangelegd,
waarin een blad wordt opengelaten voor ieder, die geld op
de bank heeft. Als nu de kooplieden met elkaar handelen
en ell^aar betalen Willen, gaan zij eenvoudig naar den bankmeester en laten de som van het blad van den een op dat
van den ander overschrijven. Dit openbare bank- en
boekhouden der stad heeft voor den koopman groote voordeelen : hij heeft geen geldkist noodig en bespaart ook de
kosten van een kas- en boekhouder. Want desverkiezend
tegen eene kleine jaarlijksche vergoeding aan
krijgt hij
de stadsboekhouderij elken avond een folium thuis,
waarin de toestan d van zij n kapitaal wordt vermeld met
hetgeen hij dien dag heeft laten bij- of afschrijven."
Vooral het credietwezen had B e c h e r zeer getroffen,
omdat daardoor de handel zooveel vereenvoudigd en vergemakkelijkt wordt. „Crediet wordt ggegeven zonder Waarborg of onderpand, en is alleen op het eerlijk Woord van
den debiteur gegrond. Zulk een crediet is in Holland weer
waard dan geld. Want het gebeurt Wel, dat menschen met
veel geld toch geen crediet hebben, omdat geld hebben en
woord houden tweeerlei is; zij kunnen dan alleen tegen
baar geld handelen. Ook moet iemand, die geld op hypo^
theek verlangt, weer interest geven dan hij die het op crediet
neemt, lets wat ons ongehoord toeschijnt. Pat komt, omdat
wie in Holland crediet heeft, to allen tij Ue geld kan krij gen.
Een koopman bij voorbeeld, die weinig kapitaal bezit, kan
toch in zeer korten tijd over groote sommen beschikken,
als hij maar crediet heeft. Zoo heb ik zelf gezien, dat de
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makelaar H e in rich St a at s in beurstij d, d. i. van 12 tot
1, voor twee kooplieden zes ton gouds tegen 3 procent
op crediet negotieerde. Bij ons zou men dit niet hebben
kunnen doen zonder heele landstreken to verpanden en
bovendien nog veel akten door notarissen en getuigen to
laten opmaken.
Zooals bekend is, is in Holland veel kapitaal voorhanden ; en de Hollanders laten niet gaarne een daalder renteloos
liggen. Om hun geld to plaatsen en tot interest to brengen
roepen de kapitalisten gewoonlij k de pulp in van makelaars
of sensali, die jaarlijks daarvoor, zoolang als de gelden
uitstaan, een pro mule vergoeding krijgen. Zij zijn voor
den handel van groot nut, omdat zij een koopman, die
soms plotseling geld noodig heeft, dit meestal in zeer
korten tij d weten to verschaflen. De voor tnaamste van hen
is tegenwoordig H e i n r i. c h St a at s, een geslepen dock
eerlijk man, nog jong en resoluut, en katholiek. Hij heeft
de meeste kapitalen van Holland aan de hand en heeft
onlangs de pro vincie Overijssel nog aan een groot bedrag
geholpen".
Tot hem had ook B e c h e r zich gewend voor de leening
van den keizer. St a at s was met verschillende kapitalisten.
to rade gegaan en had het sluiten van een lijfrente aanbevolen. Dit kon men op tweeerlei wijze doen : een overlevingslij frente, waarbij de groep van kapitalisten, die het
geld bijeenbrachten, de rente zou trekken, tot de laatste
van hen overleden was of een tij deli] ke lij frente, die meer
aanbeveling verdiende. Reeds had een aantal kapitalisten
zich bereid verklaard een millioen bij een to brengen, als
de keizer zich verplichtte gedurende 40 jaren de rente
daarvoor to betalen ; na affloop daarvan zou de opgenomen
som zijn eigendom blijven. Zij vroegen echter niet minder
dan 15 % interest. B e c h e r tracht aan to toonen, dat dit
niet buitensporig hoog is. Hij wijst er op, dat Overijssel
en Frankrij k, dat ook geld in Holland had opgenomen,
beiden 8 % moesten betalen met de verplichting het kapitaal terug to geven. Bovendien had hij hoop, dat de Hollanders nog wel eenige percenten zouden laten vallen ; een
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som gelds of een gouden ketting voor H. St a at s zou
ongetwijfeld het gewenschte resultaat bewerken.
De Hollanders hadden echter nog een tweeden eisch :
een rijksstad moest zich borg stellen voor de betalingen
van den interest. Keulen, dat anders de aangewezen stad
zou zijn, achtten zij wegens den dreigenden oorlog minder
gewenscht ; daarom wezen zij op Hamburg. Ook baron
Lis o 1 a, de Oostenrij ksche gezant in den Haag, dien
B e c h e r had gepolst, was van oordeel, dat men bij deze
stad wel zou slagen, als er een geschikt persoon Werd peen
gezonden ; hij zelf was er gezien, omdat hij Naar bij Naar
geschil met de Engelsche kroon over de op de Elbe verbrande schepen groote diensten had bewezen. Als vergoeding
kon men haar dan een tol of een „intrade" in Boheme
toestaan.
In veertien dagen had S t a at s het kapitaal samengebracht ; hij verzocht echter haast to maken, omdat hij zulk
een groote som, die nu voor den keizer in de Amsterdamschen bank gereed lag, niet langen tij d renteloos bij een
kan houden. Bovendien vroeg hij volmacht om met de
actien van dit millioen, die uit 5000 brieven bestonden,
handel to drijven ; hij verzekerde dit op zoo voord eelige
wijze to kunnen doen, dat binnen weinige jaren de keizer
een groot deel zijner eigene papieren weer in handen zou
krijgen en hij met die winst gemakkelijk den interest zou
kunnen betalen. Typisch is, dat B e c h e r zijn regeering
aanried deze gelden over land op karren met eenig gewapend geleide naar Weenen to laten brengen, „Wat tienmaal
goedkooper is, dan het per wissel to laten overmaken." Onder
de stukken, die B e c h e r overlegde tot toelichting van het leeningsplan, behoort ook een lij st der voornaamste Amsterdamsche kapitalisten, nl.: Jo h an C o y m an s en Co m p a g n i e,
Johan Deutz, Joseph Deutz, Octavio Tensinii,
Francisco Feronii, Gualtero Kambhoven en de
Noy; Jost de Schmidt, Raymondt de Schmidt,
Daniel en Mattheus Lestevanon, Paulus en Peter
Godin, Carl Barbou, Johan de Santins, Johan
de Planches, Thomas de Wedinger (?), Danie
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Haspidt, Guillelmus en Jacob van der Vort;
Nicolaus Rogue(?) van Capella, Johan en Andreas
Bunnet en Compagnie; Guillelmus en Johan
Peltz, Hendrik en Carl Gerhardt, Arnt van Goudhoven, Adriaan Boddens, Michael Marselijs,
Bartolotty en Rihel, Balthasar en Josef Coymans.
Blijkbaar is de leening niet gesloten. Anders zou de
keizer het volgende jaar, Coen onze Republiek door Frankrij k
en zijn bondgenooten Werd besprongen, niet zooveel moeite
hebben gehad voor het bij eenbrengen van een Leger om
tenminste in Duitschland het overwicht to bewaren ; dan
zou ook zijn gezant L is o 1 a, na het sluiten van een defensief verbond met onze Staten, deze niet zoo aanhoudend
en dringend om subsidie hebben behoeven to bedelen.
Pat de reis van B e c h e r veel praktische resultaten
heeft gehad, geloof ik niet. Te Weenen schijnt men
echter daarover niet ontevreden to zijn geweest ; B e c h e r
heeft zich tenminste nog een aantal jaren in de keizerlijke
gunst weten to handhaven. Toen echter de genegenheid
van zijn beschermer, den graaf Z i n z e n d o r f f, in haat
omsloeg en het met het „Kunst- and Werckhaus",
dat onder zijn leiding, maar op 's keizers kosten werd
gebouwd, misliep, moest hij Weenen ij lings verlaten (1678).
Hij zocht een toevluchtsoord in Holland, waar hij zich
reeds eerder had willen vestigen, zooals blijkt uit den brief,
die hij 30 Juli 1673 uit Weenen aan de Staten van Holland had geschreven ; hij zegt, dat hun land hem altij d
na aan het hart heeft gelegen : „Car ayant ete envoye par
six fois d'A llema gne en Hollande, avec de diverses commissions de 1'Empereur mon maitre, des Princes Electeurs et
d'autres Etats de 1'Empire et appris par ce moyen la langue, les coutumes et d'autres qualites et circonstances
dudit pays et de son gouvernement, j'avois dej a pris la
resolution de m'y transporter aver ma m aison et de me
rendre aupres de ses habitans, mais apres avoir ete detache
par d'autres obstacles, je n'ai pas manqué de lui porter
toujours une meme amour" etc.
In Februari 1678 vinden wij hem to Amsterdam. Hier
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trachtte hij voordeel to trekken van zijn kennis der zij defabricage, die hij zich door langdurige ervaring op dit gebied had verworven ; zoowel to Munchen als to Weenen
had hij gepoogd de zij dein dustrie in het leven to roepen.
Hij wist, dat in ons land veel zij den stoffen werden vervaardigd, maar dat de grondstof ervoor in bewerk ten toestand werd gekocht, omdat men pier van de reederij der
ruwe zijde slecht op de hoogte was. Hij echter kende het
geheim om „met seer weinige costen de ruwe fijne Italiaansche zij de op pij pen aff to winden." Daarom richtte hij
met Johan Daniel Kraft,Dr.GalenusAbrahamsz.,
David Rutgers, Jacobus Omphalius, Isaacq van
Nickelen en Hendrik van Noyen een Compagnie op
tot stichting van een zij dewindhuis to Haarlem. Burgermeesters en regeerders der stad verplichtten zich (volgens
het contract van 21 I'ebruari 1678, dat op het stedelijk
archief to Haarlem berust) om voor dat doel een huis van
25 a 30.000 gulden to bouwen, Naar dit voor 15 jaren to
verhuren en om „tot voortsetting e van dese fabrycque aen
de Compagnie de behulpsame hand to leenen in het becomen van kinderen nit de armhuysen." Zij interesseerden
zich sterk voor de onderneming. Voor de eerste vij f jaren
behoefde de Compagnie geen huur to betalen. Naderhand,
toen daaromtrent geschil ontstond, wend deze aldus vastgesteld : voor 1685 en 1686 op 1600 gulden jaarlijks, voor
1687 op 1500 en voor 1688 tot 1695 op 1400 per jaar.
B e c h e r, Wiens beurs leeg was, hoopte op een flinke
belooning. In de concept-propositie betreffende slit zij dehuis aan de Haarlemsche regeering heet het aan het slot:
„En de wijle de Ed. heer Joan Joachim Becher als
d' eerste proponent en principaale inventeur van dit werk,
het selve pier introduceert : als verhoopt hij dat bij gedane
introductie en perfectie van het werk hem ofte aan de
zijnen de stad Haarlem tot een gedagtenisse of memorie
eenige gratie naa Naar discretie sal confereren.... in
welcken geval de gemelde E. heer B e c h e r dan ook aan
de stad Haarlem in poinct van weer andere manufactueren
tot Naar goede profij t verder sal aen de hand g aen."
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B e c h e r kende nog weer „vakgeheimen ", waarmede hij
geld dacht to verdienen. In Maart 1678 wendde hij zich tot
de Staten van Holland in de hoop, dat deze zijne diensten
nog beter zouden betalen. Daarom kwam hij terug op het
voorstel, dat hij hun reeds in 1673, then hij nog in Weenen vertoefde, door den keizerlij ken agent C r a m p r i c h had
laten overbrengen. Hij beweerde een middel uitgevonden
to hebben om de jaarlijksche inkomsten van hun gewest
met een millioen rijksdaalders to vermeerderen zonder geldleeningen, zonder invoering of verhooging van belastingen
of andere voor de onderdanen onaangename operaties. Hoe
hij dit dan Wilde aanleggen ? Door op staatskosten uit
duinzand good to winnen ! Wie mocht meenen, dat de
Staten di t aanbod als to onzinnig terstond van de hand
zullen hebben gewezen, vergist zich. Het voorstel werd niet
alleen met ernst en gewichtigheid overwogen, maar ook
aangenomen : zij stonden 3000 gulden toe voor een proef,
die door twee commissarissen uit hun midden zou worden
bijgewoond.
Hun uitvoerig rapport staat in de Resolution van 30 Maart
1679. Hierin heet het o.a. „dat hij Heere B e c h e r alvorens
tot de voorz. proeve van honderd elf en een half mark silver to koomen, aan de gemelde Heeren, Naar Ed. Groot
Mog. Gecommitteerden, hadde gepresenteert een experiment
van desselfs gedaane propositie in het klein t' haarder
presentie, onder toesegginge van secretesse, to doen, en
ook soodanig hadde gedaan, dat nit het sant tot de voorsz.
operatie, met toesettinge van verscheide andere materialen,
en specialij k van silver, soo veel goods in den tij d van
een dag was getrokken, dat na proportie van dien een
mark silver ses asen goods quam to rendeeren, sulks dat
van de voorsz. ses asen, de vij f voor de onkosten werdende gelaaten, en het sesde alleen geprofiteert ;" en verder
„dat de gemelde Heeren Gecommitteerden van meeninge
zijnde om het voorsz. experiment door luiden, hun des
verstaande, in secretesse, bij maniere van een contra proeve
to laten doen, hadden bevonden, dat voorsz, operatie bij
iemand, wesende in den dienst en eed van den Lande,
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alhier in den Hage op deselve wijse zijnde gedaan als tot
Amsterdam in presentie van de gemelde Heeren Haar
Edele Groot Mogende Gecommitteerden was geschied, bevonden Was, dat de operatie alhier gedaan met die van
Amsterdam accordeerde, en sulks meede getoont was, dat
door het emploij van silver in de voorsz. operatie op een
dag in een mark silver zes asen goods wierden bevonden."
Bij beoordeeling van dit rapport houde men in 't oog,
dat een der gecommitteerden de oud-burgermeester van
Amsterdam J oh an H u d d e was, een geleerde en een wiskundige van naam. Door de Staten werd een tweede bedrag uitgetrokken voor een proef op grooter Schaal. Hiertoe
is het echter niet gekomen, volgens B e c h e i s zeggen, omdat
de verdachtmakingen en intrigues van zijn vij anden to
Weenen hem langer verblij f in Holland onmogelij k maakten
en hem dwongen naar Engeland to vluchten. Hier gaf men
hem echter na, dat zijn goudbereiding slechts oplichterij
was geweest en hij daarom zoo ijlings de biezen had gepakt. Om zich van dien blaam to zuiveren, schreef hij een
werkj e, waarin hij zij ne uitvinding nader toelicht. Het is
getiteld : „Experimentum novum ac curiosum de Minera
arenaria perpetua, sive prodomus historiae, seu propositionis
Praep. D. D. Hollandiae ordinibus ab Authore factae, circa
A.uri extractionem mediante Arena littorali per modum
Minerae perpetuae seu operati.onis magnae fusoriae cum
emolumento." Frankfort 1680. Wie over die goudmakerij
meer wil weten, leze ook zijn geschriftje : „Trifolium Becherianum Hollan dicum of Haer Rooms Keyserlij cke Maj esteyts Kamer en Commercien Raeds Dr. Jo h an Jo a chi m
B e c h e r s Drie nieuwe Invention. Eerst in Holland geproponeert en gepractiseert. Met grondige aenwij singe hoedanig het met deselvige saecken gelegen is. 't Amsterdam.
Bij Jacob van V e 1 s e n. Anno 1679 (= Knuttel, Catalogus
van Pamfletten, n. 11691).
In Engeland heeft B e c h e r nog twee jaren geleefd ;
in 1682 is hij to Londen in groote armoede gestorven. Zoo
eindigde het veelbewogen en oogenschijnlijk mislukte leven
van dezen merkwaardigen man. Mislukt, ja in stoffelij k
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want van al zijn planner en ontwerpen heeft
opzicht
hij er geen enkel tot een goed einde weten to brengen
in geestelij ken zin echter niet. Zij n geschriften zijnn in
Duitschland reel gelezen, zijn denkbeelden op chemisch en
economisch gebied vooral zijn vruchtdragend geweest.
voor ons is deze man van beteekenis, in de eerste
plaats omdat behalve zijn papieren ook zijn boeken veel
over ons vaderland bevatten. Ik verwijs o. a. naar zijn
werkje, getiteld : „Narrische Weiszheit and Weise Narrheit
Oder emn Hundert, so Politische alsz Physicalische, Mechanische and Merkantilische Concepten and Propositionen,
deren etliche gut gethan, etliche zu nichts worden, sampt
den Ursachen, Umbstanden and Beschreibungen derselben.
Emn Tractatlein vor die Liebhaber, sehr curios and nutzlich
zu lesen, als worinnen viel nachdenckliche Sachen enthalten". Frankfort 1680, 1683, 1686. In dezen Spiegel van
wijzen en dwazen worden tal van ontwerpen en uitvindingen van Hollanders, die hij persoonlijk heeft gekend,
besproken.
Hij verdient ook onze belangstelling, omdat Hollandsche
toestanden en denkbeelden krachtig op zijn geest hebben
ingewerkt. Daarvan was hij zich zelf ook wel bewust. In
de voorrede van zijn hoofdwerk Politische Discurs (2e en
latere uitgaven), waarin hij zijn staathuishoudkundig stelsel
uiteenzet, spreekt hij de vrees nit, dat zijn boek weer
den lezers dan den schrijver zal baten, omdat de nietKatholieken hem wel Keizerlijk of Spaanschgezind, de
$atholieken echter to Hollandsch zullen vinden. Trouwens
door de meeste economisten en staatslieden in de 17e eeuw
werd Holland als een soort hoogeschool beschouwd ; men
herinnere zich slechts de opzienbarende studiereis van
Czaar Peter.
Met name heeft P i e t e r d e 1 a C our t met zijn
„Interest van Holland" op B e c h e r' s besehouwingen invloed gehad ; een zekere, zij 't ook verkapte, republikeinsche
geest is daarin niet to miskennen.
Al heeft B e c h e r van zijn landgenooten bij zijn leven
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weinig sympathie ondervonden, toch droeg hij hun een
warm hart toe. Hij laakte en geeselde weliswaar hun traagheid en kortzichtigheid, hun gebrek aan durf en energie,
rnaar in zijn spot klinkt toch een Loon van warme genegenheid. Hi j wenschte zijn vaderland krachtig en bloeiend,
zoowel geestelij k als stoffelij k geheel zelfstandig ; het is
vooral het kleine Holland, dat hij hun als leerzaam en beschamend voorbeeld voor oogen hield. Zijn wenschen zijn
op schitterende wijze vervuld. Duitschland staat thans aan
de spits der cultuurstaten. En wij ? Wij zijn leelijk in de
achterhoede geraakt. Pat wij het in politiek en economisch
opzicht tegen onzen grooten buurman op den duur moesten
afleggen, lag in den natuurlij ken loop der dingen. Maar
niet van zelf spreekt, dat wij in die zaken waarin ook een
klein yolk groot kan zijn, niet alleen niet meer uitblinken,
maar op hoogst bedenkelijke wijze, sinds de tweede helft
der negentiende eeuw, joist van onze oostelijke naburen
zijn afhankelijk geworden. Op wetenschappelijk gebied
teren wij eigenlij k op Duitschen kost. Men behoeft de
handboeken en tij dschriften in de verschillende vakken,
die door onze studeerende j ongelingschap geraadpleegd
worden, slechts in to zien. Zou die geestelij ke of h ankelij kheid een voorafschaduwing zijn van hetgeen er met ons
yolk ook op economisch en staatkundig gebied geschieden zal?
Pit bedenkende, maakt het op zijn zachtst gezegd
een vreemden indruk, dat juist in de kringen onzer intellectueelen steeds uit de hoogte op de Duitschers wordt
neergekeken, alsof wij hen in geestelij ke beschaving nog
verre de baas waren.
Onze vaderen in de zeventiende eeuw hadden er reden
voor ; maar wij ? Het schij nt wel of die kleinachting ons
in het bloed is gebleven. Hadden wij in plaats daarvan
maar liever wat meer van hun stoerheid, beleid en voortvarendheid overgenomen.
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Van Hameln, het Rattenvangerstadj e nit, waren wij
langs mooi begroeide bergen de Wezer opgestoomd, tot
waar zij bij Minden, waterrij k en duidelij k zichtbaar,
ontstaat nit de samenvloeiing van Werra en Fulda.
Toen, per spoortrein ten naastebij den loop der Fulda
volgend, waren wij terecht gekomen in de naar die rivier
vernoemde stad. En, in het langzaam uitglanzende licht
van een helderen zomeravond drentelden wij daar rond,
ons vermeiend in opmerkingen over het karakter van den
genius der plants.
Oud, maar Loch niets wat aan de middeleeuwen herinnert. Veeleer ouderwetsch, dagteekenend nit den tij d
onzer bet-oud-overgrootouders. Ruim gebouwd, met groote
pleinen en ongebruikte grondstukken ; de grond moet her
niet duur zijn. Iets verlatens ; en nochtans voor het
grootste deel knap onderhouden. Alles in Fulda wijst op
een verleden als vorstelij ke (en wel speciaal kerkvorsteli j ke)
residentie en tegelijk op zijn tegenwoordig bestaan als
Pruisische g arnizoenstad.
Symbolisch voor de wij ze waarop in heel Fulda oude
en nieuwe dingen elkander ontmoeten, was ons hotel:
volgens B a e d e k e r het voornaamste en beste. Blij kbaar
is 't een stuk van een gewezen paleis, met zware muren,
O. E. X 10
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steenen trappen en verweerde zandsteen-ornamenten. In de
benedenzalen is, wegens een officierstafel, alles naar de
eischen van den nieuwsten ti j d ingericht ; op de slaapkamers staan, al naar den prij s, tweede- of derde- of nog
meerdere-hands salonmeubelen. Dwars over rococo-mooiigheidjes, aan het plafond, loopen leidingen van elektrisch
licht. In gangen en portalen hangen achttiende-eeuwsche
schilderij en met Bij belsche voorstellingen ; en daaronder is
een doorloopende muurschildering in „Jugendstil" : vele
dozij nen gestyliseerde roode eekhorentj es die, op gelij ke
afstanden, aan dito groene beukentakken zitten to knagen.
Terwijl wij ons over een en ander vermaakten, zei
plotseling een van het gezelschap :
„Heeft her niet nog een blauw-maandag ooze koning
Willem I gewoond?"
„Ooze koning Will e m I ?"
„Ja, vbcrdat hij dat was !"
„En wat moet die hier dan gedaan hebben ?"
„Wel, regeeren !"
Nu herinnerde zich eensklaps ieder, daarvan iets gehoord of gelezen to hebben. De &n moist er een beetj e van,
en de ander nog een beetje minder; het rechte wist eigenlij k niemand.
Mij liet deze ontdekking geen rust. Ik kreeg hoe langer
hoe meer neiging, in loco to onderzoeken, hoe, tusschen den
kromstaf van den ouden Kerkvorst en het geweer van
den modernen Pruis, een Prins van Oranje Kier een schepter
had gevoerd en hoeveel jaren de „blauwe Maandag" van
zijn regeering wel kon hebben geduurd.
Het slot was, dat ik kort daarna eenige dagen doorbracht in de Fulda'sche „Landesbibliothek". De welwillende
bibliothecaris, Dr. S c h e r e r, gaf mij in zijn eigen werkkamer een plaatsje aan een venster, met mooi licht en het
uitzicht op glooiende bouwlanden, en verschafte mij de
noodige bescheiden, waaruit ik het volgende naploos.
Fulda's begin is een abdij geweest, gesticht door een
der eerste volgelingen van Bo n i fa c i us. D aaromheen
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vormde zich eerst een dorp en van lieverlede een stad, die,
door deze omstandigheid, van den beginne of een sterksprekenden kerkelijken stempel droeg. De Kerkvorsten,
eerst abten, sinds 1722 bisschoppen, moisten zich met goed
,gevolg door de moeilij kheden van den dertig- en den
zevenjarigen oorlog, waarin de middelduitsche Staten zoozeer op de kwade negen stonden, peen to slaan. Maar
toen de Fransche Revolutie uitbrak, voorspelde Vorstbisschop H e in r i c h VIII, een in vele opzichten verdienstelij k man, dat hij wel de laatste zij n zou die dat ambt bekleedde. Hij is werkelijk de laatste geweest, die in zijn
ambt stierf. Zijn opvolger, A d a lb e r t III, werd door
N a p o l e o n van het aloude wereldlijk gezag beroofd. Het
in den loop der negentiende eeuw nog zoo veel verder
doorgevoerde beginsel der scheiding van Kerk en Staat,
veroorzaakte toen reeds de seculariseering van dit kerkelijke
Staatj e.
Met de op die wijze vrijgekomen landen beschonk
N a p o l e o n verschillende vorsten, Wien hij reden had, op
de eene of andere wij ze een schadeloosstelling voor geleden onrecht toe to deelen. Hiertoe kwam o.a. in aanmerking onze Prins Will e m V, die, door de oflicieele erkenning
der Bataafsche R,epubliek, groote persoonlijke verliezen had
geleden. Hem werd Fulda aang eboden. Maar hij was er
de man niet naar, om dit zonderling-revolutionair geschenk
to aanvaarden ; als reden ggaf hij op: geen gestolen goed
to willen aannemen. Zijn zoon echter, de erfprins, meer
naar moeders-, dan naar vaderszijde aardend, zooveel jonger
en ondernemender, en vrij er tegenover traditioneele bezwaren staande, dacht er anders over. Hij was toen dertig
jaar oud, hunkerde om jets to wezen en to beteekenen,
had reeds allerlei mislukte plannen achter den rug, en
besloot nu, met zijns vaders goedvinden, to aanvaarden
wat deze versmaadde.
Zoo k wam het dat, op 11 September 1802, aan het
posthuis to Fulda afstapte zekere Baron v o n S c h en k,
die den titel voerde van „Furstlich Oranien-Nassauischer
yGeheimer Regierungsrath and Kammerdirector". Hij vroeg
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tegen den volgenden morgen audientie bij den Bisschop,
A d a lb e r t III, die :;ich nog altij d „Furstbischof" noemde,
maar hem beleefd ontving, en Wien hij een brief van Prins
Will em overreikte.
De aanhef daarvan luidt :
„Hochwi rdigster Bischof,
des Heiligen Romischen Reiches Furst,
Hochgeehrter Herr,
Ew. Liebden werden die Erklarungen bekannt sein,
welche in der aligemeinen reichsfriedensschlussmaszigen
Entschadigungsangelegenheit von Seiten Seiner RussischKaiserlichen Majestat and des ersten Konsuls der Franzosischen Republik der aligemeinen Reichsversammlung, so
wie such den angeordneten Reichsfi°ieden,sdeputaten am 25
des vorigen Monats vorgelegt worden sind.
Hochstdieselben werden insonderheit daraus mit Mehrerem entnommen haben, dass, infolge der unterm 23 Mai
dieses Jahres, zu Paris, zwischen Preussen and Frankreich
getroffenen, and in der Folge, unterm 4 Juni d. J. durch
den Kaiserlich-Russischen Beitritt bestatigten formlichen
Convention, dem Furstlichen Hause Oranien-Nassau-Dillenburg, zur Schadlosstellung wegen der Statthalterschaft and
wegen den niederlandischen Domanen, unter andern auch
das Erbstift Fulda mit allen semen Bestandtheilen and
Zugehorungen als Erbfi rstenthum zugedacht and angewiesen worden."
De briefschrij ver gaat dan voort, mee to deelen dat
zijn vader hem alle rechten op Fulda heeft afgestaan;
en hoe het nu zijn voornaamste wensch is, de zaak in der
minne to schikken, op een wij ze die eensdeels overeenstemt met de aan „Ew. Liebden " verschuldigde hoogachting, anderdeels met de belangen der bewoners van het land.
Aldus met het noodige decorum, kort en goed : „Ote-toi
de la, afin que je m'y mette."
De bisschop stak den brief in den zak en zei dat hij
„zich als een goed christen in den wil des Allerhoogsten
zou dienen to schikken". Maar in zijn antwoord verklaarde
hij, niet p een to gaan, voordat hij door den Keizer en het
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Rij k, de machten die hem hadden aangesteld, afgezet werd.
die formeele afzetting had eerst 25
Dit oponthoud
Februari 1803 plaats veroorzaakte eenig peen en weer
schrij ven tusschen beide partij en. De Prins, wetende dat
eenige invloedrij ke personen, o.a. leden van het Domkapittel, veel sneer vrede met de nieuwe orde der dingen
hadden dan de bisschop zelf, vaardigde den Zen October
1802 een „Besitznahmepatent" uit, dat aldus begint :
„Wir W i 1 h e 1 m Fri e d r i c h, Erbprinz von Oranien
and Nassau etc. etc. etc.
Entbieten in Gefolge der zwischen TTnzeres Herrn
Vaters, Herrn W ii h e l m V, regierenden Prinzen von
Oranien and Nassau Gnaden and Tins getroffenen Verei.nbarung and Tins ubertragenen Rechte, den sammtlichen
geistlichen and weltlichen Standen, so wie den Lehnleuten,
Einsassen and Einwohnern des $ochstifts Fulda, Unsere
Furstliche Gnade, geneigten Wille and alles Gute."
Hij verklaart aldus bij dit decreet, het land in bezit to
nemen ; verlangt van alle inwoners, tot welken stand of
welke waardigheid zij mogen behooren, dat zij zich aan
zijn regeering zullen onderwerpen, zich in geenerlei wijze
tegen den door hem, ter bezitneming gezonden commissaris,
zullen verzetten, maar dezen volkomen gehoorzaamheid en
trouw bewij zen ; en hem zelven, zoodra hij daartoe zal verschijnen, den voorgeschreven huldigingseed zweren.
Hij geeft daartegenover de verzekering : dat hij jegens
hen met vorstelij ke genade en landsvaderlij ke welwillendheid
vervuld zal zijn; hun bij de vervulling hunner godsdienstplichten niets in den weg zal leggen ; in het algemeen,
aan hun welzij n en geluk zijn landsvaderlij ke zorg zal
wij den, ten einde hun allen burge lij ken voorspoed to doen
genieten. Eindelij k dat, zoolang er geene nadere verordeningen werden gegeven, ieder op zijn post en in zijn ambt
bleef aangesteld, in de hoop dat hij daarin „ordnungsmassig"
zijn plicht en functien vervullen zou.
Dit stuk is gedagteekend uit Oranienburg in Nassau,
waar de Prins bij zijn ouders vertoefde.
Den 21ste n October deed hij een bataillon Pruisisehe fuse-
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Tiers van Erfurt uit naar Fulda oprukken. Deze noodzaakten
den bisschop het slot to ontruimen, dat nu tot residentie
van den nieuwen landsheer in orde werd gebracht. Den
Eden December held deze met zijn bofstoet 1) een plechtigen
intocht, door het yolk met gejuich ingehaald. Bisschop
A d a lb e r t had al zij ne ondergeschikten hun ontslag gegeven
en vrijheid gelaten om to does wat zij in deze goedvonden;
terwijl hij een naast de hoofdwacht gelegen huis betrok
en overigens aan zijne opvatting vasthield. Intusschen
reikten de oude en de nieuwe machthebbers elkander op
dien dag de hand en onthielden zich wederkeerig van
hatelij ke bej egeningen.
In het algemeen kan men zeggen dat de nieuwe landsheer zich ter dege inspande om voor de hem toebedeelde
onderdanen den overgang met de daaraan verbonden bezwaren zoo draaglijk to waken als hij kon. Van den dag zijner
aankomst of begon hij to regeeren, en dat wel in ouderwetschen zin.
De uitdrukking dat hij „de teugels van het bewind in
handen nam", kan pier als weer dan alleen banale spreekwijze opgevat worden. Veeleer kan men gevoegelijk de
beeldspraak nog voortzetten en zeggen : dat hij vlug in het
zadel sprong en zij n paard de sporen gaf, en dat het nu
lustig voorwaarts ging in behoedzamen, gestadig versnelden draf.
.Als men alleen maar nagaat, Welke „Landesherrliche
Verordnungen" hij zich haastte nit to vaardigen in het
korte restj e van 1802, ten einde ze met 1 Januari 1803 in
werking to kunnen stellen !
Het hoofd dezer staatsstukken luidt altij d :
„Von Gottes Gnaden, Wir Wilhelm Friedrich,
Erbprinz von Oranien-Nassau, Furst zu Fulda and Corvey,
Graf zu Dortmund and Herr zu Weingarten, etc., etc., etc."
1) In een Fulda'sch „Staats- and Adresbuch fur 1806" wind ik in den
„Hofstaat" Been andere Hollandsohe namen dan van: General Graf v on
B y 1 an d, Oberstkammerherr ; General Freiherr v. B e n t i n c k, nberhofineiater,
en Karl v on L y n d e n, Kammerherr.
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En dan volgen eenige paragrafen, waarin het persoonlijk
regiment zijn goeddunken to kennen geeft.
Allereerst Werd het there punt der kerkelij ke aangelegenheden in behandeling genomen.
Door de seculariseering was de Prins volkomen peer
en meester geworden over alle kerkelijke inkomsten binnen
zij ne bezittingen. Maar in plaats van die tot eigen voordeel
to exploiteeren, deelt hij daarvan jaarlijksche pensioenen
uit, o. a. aan de verschillende leden van het Domkapittel
en de proosten, naar gelang van hun rang, van fl. 9000
tot fl. 1500, mits zij dit jaargeld binnenslands bleven verteren „en zich niet onttrokken aan de naar verhouding tot
hun stand gepaste mildheid, ten behoeve van algemeene
belangen, armen enz". In zeven-en-twintig paragrafen worden
de noodige bij zonderheden op dit punt vastgesteld ; en het
welsprekendst is Wel de laatste :
„Ten slotte zij nog opgemerkt dat, in geval uit de
aan Ons overgegane inkomsten, na aftrek van bovengenoemde pensioenen, nog een voordeelig saldo mocht overschieten, Wij voornemens zijn hiermee zooveel mogelijk
de bedienden der genoemde kerkelij ke lichamen to verzorgen."
Dit stuk Was gedagteekend 15 Dec. 1802.
In 't begin van 1803, nadat op verschillend gebied de
noodigste huishoudelij ke zaken geregeld waren, volgde, bij
dergelij ke verordening, een uitvoerige wet, betreffende de
organisatie van een „Consistorium", dat tegelij k de katholieke en de protestantsche belangen zou behartigen.
Aan de Katholieken (zegge Roomsch-Katholieken,
want Oud-Katholieken waren en zijn er in Fulda niet),
wordt bij deze gelegenheid de verzekering van volkomen
vrijheid in eeredienst-zaken gegeven, „mits zij in wereldlijke
aangelegenheden de voorschriften van justitie en politie
eerbiedigen, en dat zij voorts de verdraagzaamheid in acht
nemen, die door de christelijke beginselen en de bepalingen
van den Westfaalschen vrede Worden voorgeschreven".
Dit laatste wordt trouwens even sterk den Prostestanten
op het hart gedrukt, die aanstonds bij deze regeerings-
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wisseling zeer wel voeren. Het Protestantisme, dat in den
Reformatietij d to Fulda algemeen was ingevoerd geweest,
maar later geheel uitgeroeid, en, na een korte herstellingsperiode in den tij d van 0-u s t a a f A do 1 f s overwinningen
sinds diens val weer bijna uitgestorven was, werd nu nog
slechts door enkele in stad en land verspreide familien
vertegenwoordigd. Een eigenlij ke protestantsche gemeente
bestond er niet meer. Vorst Will em stichtte er weer
eene, richtte een stuk van een der bestaande kerken voor
Naar in, beriep een predikant en werd zelf een der eerste
lidmaten. „Elke1 Zondag", meldt een plaatselijk kroniekschrijver, „zag men den Vorst in zwarten rok, met hoogen
hoed en parapluie naar de kerk stappen." Die eenvoud
in 's mans optreden verbaasde zijn Fulda'sche onderdanen,
maar deed hun niet onaangenaam aan. Zij kwamen al
gauw tot de conclusie, dat N a p o l e o n hun wel een slechteren landsheer op de schouders had kunnen werpen ; en
allicht had hij zich bemind gemaakt, indien zijn regiment
langer had geduurd. Tot persoonlij ke aanraking gaf hij
intusschen den Fuldaers weinig gelegenheid. Aan dat
,.elken Zondag" mocht men wel toevoegen : „als hij aanwezig was". Gedurende den winter gold als des Vorsten
residentie het prachtige bisschoppelij ke slot (dat er thans,
gedeeltelij k aan particulieren verhuurd, gedeeltelij k voor
Pruisische administratiebureaux ingericht, tamelijk onttakeld uitziet). Maar de Vorst hield zich vaak to Berlijn
op, in het paleis Unter den Linden, nog altij d bekend als
het „niederlandische Palais", dat hem toebehoorde door
zijn gemalin, de Pruisische Prinses W i 1 h e 1 m i n a (ter
onderscheiding van hare schoonmoeder „W i 11 e m i j n t j e"
in den familiekring „M i m i" genoemd). Deze woonde daar
altij d gedurende den winter, met de drie kinderen : G u i 11 o t (onze latere Koning Will e m II), Fri e d r c h (onze
latere Prins Fr e d e r i k) en een dochtertj e P an 1 in e, dat
jong gestorven en to Freienwalde, bij Berlij n, begraven is.
's Zomers betrok het hof het landgoed de „Fasanderie",
een uur gaans van Fulda. Wie daar thans heeugaat, kan
alleen nog de rustige landelijke ligging tusschen boschrijke
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heuvelen en bouwland constateeren ; het destij ds door de
vorstelij ke familie bewoonde kasteel heeft intusschen zooveel veranderingen ondergaan, dat er van Naar verblijf zoo
goed als geen sporen zijn achtergebleven. (Het heet thans
Adolf seek.)
In den loop van den zomer van 1803 bezocht de Vorst
met de Vorstin ook de overige, hem met Fulda toebedeelde,
op tamelij k verren afstand g elegen bezittingen. Pat was
1e. Corvey, een rijke abdij, eveneens door N a p o l e o n
geseculariseerd, nabij het stadj e IIoxter aan de Wezer ;
2e. de graafschap Dortmund, Welker hoofdplaats toen nog
niet de belang rij ke stad was, waartoe in den loop der
negentiende eeuw de stoom haar heeft gemaakt ; 3e. de
abdijWeingarten, die aanzienlij ke inkomsten opleverde.
Ondanks al dit reizen en trekken, dat per paard en
wagen moest geschieden, (de Fulda is hier nog onbevaarbaar) was de Vorst steeds op zijn post, als het gold wetten
en reglementen uit to vaardig en. Wat ik van dien acrd in
handen kreeg waxen gedrukte stukken. De manuscripten
berusten to Marburg, in het archief van het „voormalige
Vorstendom Fulda" 1).
Ik heb den stapel, die mij ter inzage gegeven werd,
doorzocht, en getracht de meest karakteristieke punten
nit den ouderwetsch-duitschen kanselarijstijl, waarin zij
vervat zijn, los to pellen, en geef die thans, zoo trouw
mogelijk, in gewoon hollandsch terug.
Het meeste is g edagteekend of nit Fulda, of nit de
Fasanderie, gedeeltelij k direct met eigen onderteekening,
gedeeltelijk in des Vorsten naam uitgevaardigd door eon
of andere comrnissie, o. a. het „Regierungsrevisionsdepartement".
Zeker, gerevideerd word er, op alle mogelijk gebied.
De Vorst vond blij kbaar toestanden to redderen, die hem,
na zij ne hier en in Engeland en Pruisen opgedane ervarin1) In het Keizerlijk-Pruissiseh Staatsarehief to Berlijn (Klosteretraase)
moet een verzameling van brieven aanwezig zijn, die vooral op de v66rgeachiedenis van Prins W ill e m'
licht werpen.

S

aanstelling tot Vorst van P+ ulda een interessant
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gen, door slordigheid en achterlijkheid ergerden. En in
het besef zijner goede bedoelingen, aarzelde hij niet, met
land svaderlij ke zorg tot in bij zonderheden in to Brij pen.
Reeds aanstonds ontdekt hij dat de kultuur van veldvruchten niet overvloedig genoeg is, om al zijne onderdanen
behoorlij k to voeden. Dientengevolge verscheen er op 5
October 1802 (dus al vd6r de inhuldiging) een verbod van
uitvoer van tarwe, rogge, gerst, haver, erwten, linzen, boonen en aardappelen, op straffe van een gulden per „Maas".
Een poos later wordt dit besluit versterkt in dier voege
dat, ingeval van uitvoer van genoemde producten, niet
slechts de waren zelf, maar ook schip of wagen, waarop
men ze transporteert, zullen geconfiskeerd worden, en de
confiscatiegelden eventueel aan denuncianten toebedeeld.
Daarentegen zal aan den nvoer van genoemde waren volkomen vrij dom van inkomende rechten worden toeg estaan.
Tegelij k wordt het stoken van brandewij n, hetzij uit graan,
aardappelen, bessen of wat ook, verboden op straffe van
50 Reichsthaler. En „opdat in het vervolg voor dezen schadelij ken drank geen geld van belang nit het land moge gaan,
en het gebruik daarvan zooveel mogelij k worde beperkt",
wordt op den in voer van vreemden brandewij n een verhoogd
recht van tien gulden per vat „genadig vastgesteld".
Weldra verschijnt ook een, bekendmaking „betreffende
de wenschelij kheid van de herleving der achteruitgegane
linnendamast-industrie". De vorst vindt het jammer dat
in zij ne residentiestad „een ruim, voor dit bedrijf ingericht
gebouw; met twaalf weefstoelen voor damast en grootere
patron en en daarnaast gelegen bleek" onbeheerd staat, en
dat wel „terwijl de in het land voorhandene, reeds tot
hoogen graad van volkomenheid gebrachte spinnerij en,
evenals de bestaande vlasbouw zelf, zonder twij fel voor dit
fabrieksbedrijf zeer gunstig zijn". Daarom biedt hij „aanzienlij ke privilegieen of begunstigingen" aan, tot de heropening der bestaande fabriek ; „mits de daartoe gegadigde
personen in staat zijn geloofwaardige getuigenis, zoo omtrent hunne bekwaamheid en vakkennis als omtrent hun
vermogen bij to brengen".
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Op 15 December 1802 wordt een verordening betreffende het boschwezen afgekondigd. Wie de ligging van
het land, tUsschen Vogel- en Rhongebergte, nagaat, kan
begrij pen dat dit her een punt van groot belang is.
„Buchonia" placht men het Bisdom Fulda to noemen, bij
wijze van verlatinizeering van „het land der beukenbosschen",
die er nog altij d in groote uitgestrektheid dalen en berghellingen bekleeden. Maar de verzorging en exploitatie
daarvan liet destijds veel to wenschen over; en dus decreteerde de nieuwe regent:
„Bij het genomen overzicht van de algemeene toestanden heeft het onze opmerkzaamheid niet kunnen ontgaan, dat het bestaande „Oberforst- en „Jagermeisteramt",
zoo wat zijn uit- als inwendige inrichting betreft, een belangrijke hervorming behoeft, om den daaraan toevertrouwden belangrijken tak van administratie met de geheele
staatsinrichting in verbinding to brengen en daaraan een
doelmatigen vorm to geven. Dus wordt het bedoelde „Amt"
met 2 Januari 1803 opgeheven en met de „Hofrentkammer"
verbonden". Volgen dan zeven paragrafen met details; en
ten slotte, gelij k in de meeste dergelij ke verordeningen, de
mededeeling, dat zij, bij wijze van proef, gedurende drie
jaren als geldig beschouwd moet worden.
Bij decreet van 5 Januari 1803 wordt het geheele
finantiewezen, dat tot nog toe in twee afdeelingen bestond,
grondig hervormd. De Vorst heeft bevonden „dat deze
verdeeling niet alleen op zich zelve ondoelmatig en met
vele bezwaren verbonden is, maar dat de inwendige inrichting dezer lichamen velerlei fouten en gebreken heeft, die
aan het algemeen belang hunner werkzaamheid in den weg
staan". Om aan deze staatsmachine meer eenvoud en
vastere bepalingen to geven, werd besloten dat de ,,Landesobereinnahme" is opgeheven en met de vorstelij ke ,,Hofrentkammer" verbonden.
Op 8 Januari 1803 wordt over de rechterlijke macht
beschikt, in overweging dat „de veelvuldig verwikkelde
inrichting en ondoelmatigheid der bestaande jurisdictie in
het Vorstendom Fulda to zeer bekend is, dan dat daarvan
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meer behoeft gezegd to worden, en dat nu het tij dstip gekomen is om op dit gebied een zoo goed mogelijke opruiming to houden". De daarbij „vastgestelde grondbeginselen" komen hoofdzakelij k hierop neer, dat „in alle
wereldlij ke gerechtshoven van het 1Torstendom een en
hetzelfde recht zal gelden ; „en dat, in hoogste instantie, de
opperste landsregent als hoogste „Jurisdictionsquelle", gelij k
ook als eenige vertegenwoordi ger van het uitvoerend gezag,
is to beschouwen.
Op 5 Juni 1803 wordt de conscriptie georgani seerd,
om in plaats van de oude militie een „naar den onzvang
van het vorstendom berekenden soldatenstand " to organi.seeren. De rekruteering „geschiedt bij keuze, nit de tot den
krijgsdienst geschikte jonge mansehappen". Zeer landsvaderlij k is „daarmede het doel verbonden, den landsonderdanen in hun jeugd een behoorlijke opleiding to
geven, opdat zij des to beter in staat worden gesteld, hetzij
in hun eigen bedrij f of in staatsdienst, tot het algemeen
welzij n mee to werken". Alle tot den krijgsdienst geschikte
jonge lieden, van 10 tot 25 jaar, zijn gehouden zich beschikbaar to stellen tot een dienstplieht, die in vredestij d
zes jaar zal duren. Uitzondering hierop maken : de zoons
van inwoners der Residentie (wegens andere aan hen opgelegde verplichtingen) ; van degenen die Ridderschapsbelasting betalen ; van de hoogere burgerlij ke en houtvesterij beambten; van predikanten; van schoolmeesters, in zoover
ook zij zelven zich aan het onderwij s wenschen to wij den ;
en voorts eenige zoons, Wier hulp in het ouderlij k bedrij f
volstrekt onontbeerlij k is. Overigens zal in vredestij d dikwij is verlof worden gegeven, „om jonge lieden in staat to
stellen, in het drukst van het seizoen hunne ouders ter
zij de to staan".
8 Juni 1803 verschijnt een verordening tegen aanwerving van soldaten voor het buitenland. Dit schijnt dikwijls
to zijn voorgekomen ; maar het wordt den onderdanen
voortaan ten strengste verboden, „aan zulke aanwerving
gehoor to geven, of uit eigen beweging in vreemden
krijgsdienst to treden, tenzij bij bijzondere vergunning van
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des Vorsten Eigen Persoon". Wie zich daaraan schuldig
maakt, verliest voor altijd het recht op de vorstelijke bescherming, en zijn vermogen wordt verbeurd verklaard.
Deserteurs zullen „met al de gestrengheid van de militaire
wet bestraft worden". Elk soldaat, die zich zonder verlofpas
een uur g aans van zijn garnizoen verwij Bert, zal reeds als
deserteur beschouwd, en ieder die een deserteur aanbrengt,
zal met tiers Rchsth. nit de krijgskas beloond worden.
In December 1803 wordt de armenzorg onder handen
genomen.
De Vorst, bevonden hebbende „dat de toestand op dit
g ebied hoogst gebrekkig is", wenscht „de armenzorg doelmatiger en naar een vast plan in to richten " . Hij is beg onnen met een onderzoek in to stellen, dat als een voor
dien ti j d flunk opgezet begin van statistiek mag golden.
Er is bij die gelegenheid gebleken dat zich in de residentiestad en hare voorsteden bevinden : „138 armen, die in het
geheel niet meer tot werken in staat zijn;; 545 die nog
gedeeltelij k hun onderhoud kunnen verdienen ; en 348 die
daartoe in staat zouden zijn, indien hun arbeid werd verschaft". Deze alien, „te samen een achtste der bevolking
uitmakende", moeten „naar hun verschillenden aard" geholpen worden. Maar wat den Vorst vooral tot herziening
van het armwezen heeft gedwongen is: „het groote aantal
bedelaars, die van aalmoezen leven". Zelf werkzaam van
nature, heeft hij een afkeer van „lediggang en luiheid" ;
en hij acht een geregelder toezicht hoog noodig „op de
vele personen die zich daaraan overgeven en zich di.entengevolge allerlei andere ondeugden aangewend hebben,
en Wier toenemend getal op den duur drukkend zou
worden".
Om op dit gebied orde to schaffen, roept hij nu mannen op, die bereid zijn zich als „armenvaders" to doen
aanstellen. Hiermee wordt niet bedoeld ;een bezoldigd ambt,
maar een eerepost, bekleed „door ingezetenen nit allerlei
rang en stand, die zich daartoe nit burger- en christenplicht
bereid verklaren". Hun taak zal zijn, zich nauwkeurig op
de hoogte to stellen van den aard en den graad der armoede
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in de hun toe to wijzen wijk. Aan de straks genoemde
drie categorien van armen, zal door hunne tusschenkomst
bij stand verleend moeten worden, bij voorkeur hetzij door
werkverschafling, hetzij in den vorm van voedingsmiddelen,
kleeding en woongelegenheid in „een daartoe to stichten
armenhuis met Rumfordsche soepkokerij ". Die armen daarentegen, die zulke ondersteuningen versmaden, en liever
loopen to bedelen, zullen worden opgepakt en gedwongen
om zich in een afzonderlijk „werkhuis" aan orde en arbeid
to gewennen.
Merkwaardig is eensdeels, dat de armenvaders „bovendien zullen hebben to letters op degenen die de armoede
nabij zij n en hen helpen die zoo mogelij k to voorkomen ;
en anderdeels, dat het tevens tot hun competentie zal behooren, to informeeren in hoever de welvarende inwoners
hunner wij k, elk naar gelang van zij n vermogen, tot het
armenfonds bij dragen". Er wordt van hen verwacht dat zij
„de politie in alle opzichten zullen helpen, dat fonds doelmatig to besteden, en het beheer van arm- en werkhuis
behoorlijk to leiden".
hit een latere bekendmaking blijkt dat zich 119 personen van verschillenden maatschappelij ken stand voor dezen
eerepost hebben aangemeld. Dus kon de zaak op den gewenschten voet worden georganiseerd.
Maar tegen bedelarij wordt nu ook krachtig to velde
getrokken. Niet alleen zullen alle bedelaars zonder dralen
naar het „welingerichte werkhuis" getransporteerd worden;
maar ieder die nochtans aan bedelende lieden aalmoezen
geeft, „en aldus de to beteugelen bedelarij begunstigt",
zal met een boete van een gulden gestraft worden!
Met behulp van de armenvaders kan thans ook „beter
voorzien worden in de geneeskundige behandeling en verpleging der stedelij ke armen".
zoo luidt de beredeneerde
„De beste maatregel"
verordening „zou zijn, dat deze allen in het Nicolaihospitaal ondergebracht werden ; maar daar de to geringe
ruimte van dit kleine gebouw de opneming van alle
behoeftige zieken niet toelaat, zal dit slechts bij uitzon-
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dering kunnen geschieden ; namelijk als de patient onmogelij k in zij n woning kan blij ven of deze daartoe al to
ongeschikt is."
Zoodra een in de termen van arni.verzorging vallend
persoon ziek wordt, „heeft ieznand van zijn huisgenooten
of Buren daarvan onverwijid kennis to geven aan den aangewezen arts, die dan verplicht is, den zieke aanstonds to
bezoeken". Heeft deze „meer vertrouwen in een anderen
Physicus of „Wundarzt", en wil die zich „uit menschlievendheid" met de behandeling belasten, dan mag dit ook
wel gebeuren, mits met inachtneming van alle volgende
bijzonderheden, waartoe o. a. behoort „het betrachten van
de meest mogelij ke spaarzaamheid".
Voor 't geval dat de zieke niemand heeft om hem to
verpleg en, moot de politie, in verband met de armenvaders,
eon lij st houden van de mannelij ke en vrouwelij ke bedeeldell of ter werkverschafl'ingTingeschreven armen, „die tot
verpleging in de huizen, tot het of halen van voedsel nit
het armhuis en dergelij ke diensten bruikbaar zij n". Door
hen geschiedt ook eventueel het transport naar het hospitaal, waartoe in het R,aadhuis „eon nieuwe portchaise"
gereed zal worden gehouden.
Op geneeskundige behandeling 'voor rekening der
armenkas hebben, behalve de eigenlij ke armen, al diegenen
recht, die een geloofwaardig bewij s van behoeftigheid inleveren. Daartoe behooren : harndwerkers en hunne gezellen,
leer] ongens, dag looners, bedienden, knechts en meiden, in
zoover zij niets dan hun loon tot levensonderhoud hebben.
„Wat intusschen dozen laatsten, de dienstboden, betreft,
spreekt het van zelf dat degenen bij wie zij in dienst zij n,
verwacht worden ze zoo mogelijk voor hun eigen rekening
to doen verplegen, in plaats van ze ten laste van de armenkas to laten komen."
In het volg ende jaar liet de Vorst eon ruim klooster
tot ziekenhuis inrichten, in eon vorm die, wat de hoofdzaken betreft, nog heden bestaat.
Het is niet onbegrij pelij k dat eon regent, die to goeder
trouw zoo autocratisch optrad, na nit eigen initiatief zoo-
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veel maatregelen to hebben genomen om het lot der armen
to verbeteren, nu ook met sterke hand to keer ging tegen
sommige dingen, die zijns inziens tot armoede moesten
Leiden. Een der daartoe strekkende decreten is intusschen
voor het oog van ons, twintigste-eeuwers, curieus genoeg
om het in zijn geheel to vertalen. Het betreft de beperking van studeervrij heid en luidt aldus :
„In den laatsten tij d zijn wij tot de overtuiging gekomen, dat her to lande een naar verhouding to groot
aantal jonge lieden zich aan de hoogere wetenschappen
heeft gewij d ; dat zelfs gewone burgers en boeren vaak door
valsche vooroordeelen verleid zijn geworden, om hunne
kinderen, zonder dat zich bij hen een bij zondere neiging
of begaafdheid voordoet, to laten studeeren.
„Niet zelden brengen onvoorzichtige ouders, doordien
de studiekosten hunne krachten to boven gaan, hun eigen
ondergang en dien hunner kinderen teweeg. Nog vaker
echter wordt daardoor eensdeels de Staat belast met halfwetenschappelijke en onbruikbare onderdanen, anderdeels
aan akkerbouw, handwerk, bedrij f en krij gsdienst een belangrij k aantal bruikbare personen onttrokken.
„Deze nadeelige gevolgen eener al to groote studievrijheid in aanmerking nemend, hebben wij ons dus, in
het bewustzijn van onzen regentenplicht, gedrongen gezien,
to bepalen, dat aan niemand, Wiens kinderen aan de
conscriptie onderworpen zijn, veroorloofd is hen to laten
studeeren ; tenzij dan dat Wij, in een enkel bij zonder
geval, genadigst zullen goedvinden daartoe dispensatie to
verleenen.
„Tot een ieders onderrichting en opvolging hebben
Wij deze verordening eigenhandig opgesteld, om door den
W. F.
druk openlijk bekend gemaakt to worden."
Trouwens, voor al zijne verordeningen stelde de Vorst
eigenhandig een plan op, dat hij daarna uitvoerig met
deskundige raadslieden besprak. Zoo in Juli 1804 eene
reorganisatie van den geneeskundigen dienst. Er werd
een „Medicinal- and Sanitats-collegium" ingesteld. „In den
regel zullen daartoe als leden slechts gepromoveerde Doc-
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tores medicinae gekozen worden, met voorbehoud echter
dat uitzondering kan gemaakt worden voor mannen, wier
kunde, zonder promotie, voldoende gebleken is." Zoo zal
er o.a., voor zijn speciaal yak, een veearts in opgenomen
worden. Dit college heeft, behalve toezicht op het doen
en laten van artsen en heelkundigen (,,Physici" en ,,Centchirurgen") apothekers en vroedvrouwen, ook de examens
der zich tot die ambten aanmeldende candidates op zich
to nemen : hunne „scientifische" en „artistische" bekwaamheden nauwgezet to onderzoeken.
In verband hiermee volgt er een wet, om paal en perk
to stellen aan den onbeperkten handel in medicijnen.
Deze mogen niet langer „tegelij k met Materialwaaren"
(drogerijen, kruideniers- en grutterswaren) verkocht worden,
„dan alleen in zoover zij, behalve als medicijn, ook voor
huishoudelijke en technische doeleinden in gebruik zijn".
Aan dit decreet is een lij st toegevoegd, waarin, bij hunne
duitsche en latijnsche namen, alle artikelen vermeld zijn,
waarvan de verkoop „en gros" of „en detail" in gewone
winkels vergund is. Zoo mag Witte arsenica niet beneden
de Lien pond, en russisch geel, operment en loodsuiker
niet beneden de twee pond verkocht worden. Tot hetgeen
alleen in apotheken to koop mag zijn, behooren ook
„muizenpillen en andere tot dooding van ongedierte bestemde praeparaten" . Een slotparagraaf voorziet in de be..
slechting der „mogelij ke twisten" die „ondanks deze duidelijke wet" tusschen apothekers en drogisten zouden kunnen
voorkomen.
Omstreeks dienzelfden tij d werd orde gesteld op het
notariaat. Aan alle in het land functioneerende notarissen
wordt de verplichting opgelegd, zich binnen zes weken
schriftelij k bij het „Regierungs-Revisions-Departement " aan
to melden, met de noodige bewijzen van hunne bevoegdheid tot dit ambt. Onbevoegd worden o.a. diegenen verklaard, die wel voor de Paltz, maar niet voor den Staat
Fulda de noodige diploma's bezitten. Ook Kier, zooals bij
alle overige decreten, behoudt zich intusschen de vorst
„genadige dispensatie" voor.
8
o.r.x 10
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Aan oorzaken of aanleidingen tot heer^chende knoeierij en wordt, of en toe, kort en goed een einde gemaakt.
Zoo verschijnt 29 September 1804 de bepaling : „Geen
beambte is het in de toekomst vergund, binnen het hem
toevertrouwde ambtsdistrict waste goederen to bezitten,
hetzij die door koop, roil of op welke wij ze ook verkregen
ziju. De daarop betrekking hebbende contracten zijn als
van nul en geener waarde to beschouwen." Enkele uitzonderingen worden met name genoemd.
In het begin van 1805 wordt het schoolwezen onder
handers genomen. Gelijk doorgaans, in den aanhef zijner
verordenin gen, geeft de Vorst ook pier heel gemoedelij k
rekenschap van de gevoelens en bedoelingen die hem daartoe
hebben doen besluiten.
„Van het eerste oogenblik Onzer regeering of hebben
wij het oog Onzer landsvaderlij ke zorg op het schoolwezen
ins Ons Vorstendom Fulda gericht. Wij voeden de vaste
overtuiging, dat alleen door doelmatig ingerichte scholen
een gepaste volksontwikkeling verspreid en de zedelij kheid
op eon hooger peil gebracht kan worden; en dat daardoor
ons hart de vreugde deelachtig zal kunnen worden, Onze
trouwe onderdanen tot gelukkige menschen gevormd to
zien, die in alle verhoudingen van 't leven in staat zij n,
verstandig to denken en rechtschapen to handelen."
Zoo heeft hij dan, „geleid door het beginsel dat een
goede schoolinrichting van de verbetering van den onderwijzersstand dient nit to gaan " en dat dus, „zoo voor het
noodzakelijk onderhoud als voor de geestesontwikkeling"
der onderwij zers behoorlij k dient gezorgd to worden",
drieerlei besluiten genomen. Ten eerste zal voortaan, „als
verhooging van de al to lage schoolbezoldigingen ", aan
elken onderwij zer, jaarlijks bij wij ze van schenking, een
wintervoorraad van rogge worden bewilligd. Ten andere
zal „ter betooning van Ons hooge welgevallen in dienstvlijt
en eerlij ke inspanning ", een jaarlijksche som van 250 $ orij nen
worden i uitgetrokken voor premieen aan de verdienstelij kste
onderwijzers en de vlijtigste leerlingen. En ten derde is
besloten „aan de toekomstige onderwij zers een bij zonder
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bewijs van Onze landsvaderlijke zorg to geven", door de
stichting van een opleidingsgesticht of seminarie.
In een daartoe ingericht gebouw zal eon modelcursus
worden gegeven en bovendien vrij kost en inwoning aan
voorloopig zes jongelieden, vier van de katholieke en twee
van de protestantsche belij denis, terwiji bij uitzondering
ook externen er aan mogen deelnemen. De candidaten
moeten ininstens zeventien jaar oud zijn, vrij van hinderlijke
lichaamsgebreken, met goeden natuurlij ken aanleg en eenige
v6orkennis. Daartoe behooren : goed lezen van Duitsch en
I^atijnsch schrift, het schrijven van een tamelijk goede
hand, rekenen volgens de vier hoofdregels en den eenvoudigen regel van drieen, eenige kennis van de Duitsche
taal en de beginselen van orgelspel.
In deze vakken wordt een toelatingsexamen afgenomen.
Jongelingen, die neiging tot het onderwij zersambt voelen,
hebben zich daartoe schriftelij k aan to melden. „IHet is
Onze uitdrukkelij ke wil en order, dat alleen geschikte, met
een bewij s van goed gedrag voorziene suj etten aangenomen, diegenen daarentegen, die geene geschikte ei.genschappen voor dit ambt verraden, voorgoed afgewezen
worden." Den geestelij ken wordt opgedragen, „aan die
jongelingen in hunne gemeente, bi j wie zij een bij zondere
neiging tot het onderwijzersambt waarnemen, hun bijzondere aandacht to wi j den, hun het gewicht en de bezwaren
ervan onder het oog to brengen, hen bij voortdurende
ñeiging tot vl ij t in het verkrij gen der voorbereidende
kundigheden aan to moedigen, en door persoonlijken omgang hun karakter to leeren kennen".
Het seminaristisch onderricht, dat door oefeningen in
scholen wordt afgewisseld, bestaat in „theoretische kennis,
technische bekwaamheden en practische voordrachten."
De eerste omvatten : godsdienstleer, duitsehe taal, lezen
(met de noodige uitdrukking), geografie, natuurlijke historie,
natuurkunde en methodeleer. De tweede : schoonschrijven,
rekenen (op schrift en uit het hoofd), muziek en handenarbeid. De derde : een handleiding, hoe den kinderen de
letters, het spellen, het lezen enz, bijgebracht behoort to
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worden; oefeningen in het schriftelij k weerge ven van gedachten, schriftelij ke opstellen voor het praktische leven
en katechiseeroefeningen.
„Ter wille van de opleiding tot zedelij kheid, als hoofdvereischte in een nuttig werkenden onderwijzer, en tot
uiterlij ke welvoeglij kheid, waardoor hij zich van de onbeschaafde klassen dient to onderscheiden, om door deze
beide punten de achting voor de waardigheid van zijn stand
to bevorderen, moeten den candidaten, naast een grondig
onderricht in de christelij ke zedeleer in 't algemeen, nog
in 't bij zonder de plichten van hun ambt, de deugden van
een waardigen onderwij zer duidelij k en nadrukkelij k voorgehouden, de dwaalwegen waartoe lichtzinnigheid voert en
hare treurige werkingen en gevolgen met waarschuwende
hand getoond, en hun daarenteg en vaste beginselen ingeplant worden. Er moet in hen een gevoel voor het goede
en schoone gewekt ; zij moeten met de voorschriften van
fatsoenlijk gedrag, zoowel in den omgang met elkaar als
met anderen bekend gemaakt ; en op hun gansche doen en
laten moet zorgvuldig toezicht gehouden worden."
In Februari 1805 klinkt plotseling de mare dat de
doorgaans alleen in Amerika heerschende gele koorts zich
ook in Spanje en Italie vertoond en daar reeds „verschrikkelij ke verwoestingen aangericht" heeft. Ofschoon in de aan de
besmette streken grenzende duitsche landen reeds doelmatige
maatregelen tegen insluiping genomen zijn, zoo voegt de
vorst, voor zijn speciaal gebied, daar nog het zijne aan toe.
Zijde, wol, katoen en pelswaren en ongelooide huiden
mogen voorloopig „in deze landen nosh in- nosh doorgevoerd worden, tenzij voorzien van een geloofwaardige
schriftelijke verklaring dat zij noch direct, uoch indirect,
nit besmette streken komen." A.n dere, minder gevaarlij ke
artikelen moeten door de grenspolitie aan een streng onderzoek worden onderworpen ; en reizigers „uit besmette of
daaraan grenzende provincien, zonder geloofwaardige gezondheidspassen van kortgeleden datum, eenvoudig teruggewezen worden." Voor zoover ik kon nagaan heeft de
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gele koorts, misschien dank zij dezen voorzorgsmaatregelen,
de „Fuldasche landen" ontweken.
In Maart 1805 wend een decreet uitgevaardigd ter
beperking van den straathandel in verschillende artikelen ;
en dat wel „zoo ter bevordering van den binnenlandschen
handel als in het belang van het koopende publiek zelf".
Bescherming dus naar twee kanten !
Merkwaardig is het onderscheid, dat op dit stuk gemaakt wordt tusschen stall en land. In Fulda en de kleinere
„municipal"-steden, is het ,,Hausiren" (de huizen afloopen
met koopwaren) voortdurend volkomen vrij voor alle kooplui
in leant, batist, neteldoek, garen, vlas, kousen en dergelijke
waren, en in citroenen, sinaasappelen, visch, fruit en
boheemsch glas. Buitenlanders hebben daartoe bij de politie
een permissiebrief to halen, tegen betaling van een kleine
som aan de stadskas ; alleen op twee dagen na iedere jaarmarkt zij n zij daarvan vrij . Op de jaarmarkten is de straathandel in alle artikelen zonder vergunningsgeld geoorloofd,
behalve „aan wortel-, medicijn- en zalfventers, vreemde
ketellappers zonder pachtbrief, vreemde tinnegieters en
boheemsche en poolsche Joden in goedkoope goudwaren
en linnen". Wat overigens de Joden betreft, voor hen gelden,
„voor zoover zij in het land woonachtig zijn, dezelfde bepalingen als voor andere onderdanen" ; alleen is hun de
handel in specerij en, op straffe van twintig Rchsth. met
verbeurdverklaring der waren verboden. Buitenlandsche
Joden mogen alleen op de jaarmarkten verkoopen ; alleen
veehandel mogen zij, binnen de perken der bondswetten,
altij d Brij ven.
Nu zou men allicht meenen dat op het platteland,
waar geen winkels zij n en de menschen verder nit elkander
wonen, aan het rondventen van allerlei waren meer vrij heid
werd gelaten. Maar integendeel. Een desbetreffende paragraaf luidt : „A.angezien de landbewoners, hetzij op hunne
eigene jaarmarkten, hetzij op die van onze residentiestad,
genoegzaam gelegenheid hebben tot aankoop van hunne
behoeften, zoo is ten platten lande het rondventen, met
welke waren ook, aan alle zoowel binnen- als buitenlandsche
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kooplieden, op straffe van verbeurdverklaring ten strengste
verboden, met uitzondering alleen van de twee dagen,
volgende op die van een jaarmarkt".
Tenslotte komt dan een waarschuwend woord naar
de andere zij de : „Terwij 1 Wij aldus den tot nu toe bij na
vrij uitgeoefenden rondvent-handel, in het belang Onzer
binnenlandsche kooplieden sterk beteugeld hebben, verwachten Wij daartegenover van Onzen gezamenlij ken binnenlandschen handelsstand, dat deze het publiek met steeds
goede waren in genoegzame mate zal trachten to bedienen,
en ten opzichte der prij zen de gematigde perken niet zal
overschrij den".
Op 21 Maart 1805 verscheen een verordening op de
invoering van stempelpapier.
„Eensdeels om aan verschillende openbare handelingen
en bekendmakingen weer waardigheid bij to zetten en Naar
aldus meer vertrouwen to verschaffen, anderdeels om een
fonds voor verschillende nuttige doeleinden en staatsuitgaven to scheppen, waarvan de kosten anders uitsluitend
op de bezitters van belastbare grondstukken zouden drukken (o.a. een hoogst dringende algemeene landopmeting)
hebben Wij, naar het voorbeeld van andere Staten besloten,
het gebruik van stempels in to voeren. Van 1 Mei a.s. of
moeten alle verzoekschriften, kortom alles Wat aan Onszelve,
Onze Geheime Conferentie-Commissie, de hoogere Landscollegies, militaire en civiele gerechtshoven, het justitie- of
finantiebeheer of stedelijk bestuur geadresseerd wordt, benevens al wat verder openbare geloofwaardigheid vereischt, als :
patenten, aanstellingen, begenadigingen, privilegien, schulden pandbrieven, testamenten, codicillen, schenkingen, inventarissen, erfovereenkomsten, boedelscheidingen, troop- ruilen pachtcontracten, minnelijke schikkingen, doop- doods- en
huwelij ksbewijzen, dispensaties, huwelij kscontracten, gildeen gezellenbrieven, certificaten, getuigschriften en al dergelijke documenten op gestempeld papier geschreven
worden. Ook mag voortaan niemand zich meer van ongestempelde speelkaarten en kalenders bedienen."
Volgen eenige paragrafen net uitzonderingen, (b.v. als
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het geschrift in het belang van den Staat is) en een gedetaileerd tarief.
Onder de telkens veelvuldiger, en telkens meer in bijzonderheden afdalende verordeningen behoort er nu ook
eene „tot oprichting van een pandhuis of lombard, ten
einde aan handel en bedrij f de gelegenheid tot opneming
van geldmid delen gemakkelij ker to maken, en tegehj k den
voor het algemeen belang zoo schadelijken woeker to beteugelen." Dit pandhuis wordt opgericht in Fulda, maar
is bestemd om gaandeweg in kleinere steden filialen to
vestigen. En het wordt tegelij k bedoeld als een z66 secure
deposito-bank, dat „voogden, curatoren en beheerders van
kerkgoederen en bezittingen van hospitalen en liefdadige
instellingen voortaan verplicht zullen zij n," alle aan hen
toevertrouwde gelden, ,,voor zoover die niet elders tegen
5% o veilig uitstaan," pier tegen 5% in to brengen.
In October 1805 is de vorst gereed met eene stichting,
waarvan de plannen hem reeds lang hadden vervuld en
die nog altij d als een glare spunt van zij ne Regeering wordt
beschouwd. Hij vond namelijk to Fulda eene in de eerste
helft der achttiende eeuw gestichte TTniversiteit, die hem
echter door hare onvolledigheid en achterlijkheid een doomn
in het oog was. IE[ij kwam weldra tot de overtuiging, dat
zij „bij de geringe beteekenis harer beschikbare fondsen,
nooit tot eenige volkomenheid zou zij n to brengen en niet
aan Naar doel kon beantwoorden." Daar hij zelf geen leans
zag hiertoe een genoegzame mate van extra fondsen nit
de moues to schudden, vond hij na rijpe overweging raadzamer, „deze TTniversiteit voorloopig geheel op to heffen,
en het daarop rustende keizerlij ke privilegie ongebruikt to
laten ; maar daarentegen aan de verbetering van het pier
bestaande Gymnasium One aandacht to wij den en daaraan
een Lyceum to verbinden. „Dit laatste zal ten dienste staan
voor de gezamenlij ke landskinderen, zonder onderscheid van
geloofsbelij denis, om aan hen, die zich in de toekomst aan
de wetenschappen wenschen to wij den, het tot eene Universiteit voorbereidende onderwij s to verschaffen. „Dit instituut"
(heette het verder) „is thans gereed, met genoegzame fondsen
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op goede grondslagen gevestigd, en met geleerde mannen in
de verschillende vakken bezet."
Na nu echter zoo glansrij k gezorgd to hebben voor
een doelmatige binnenlandsche gelegenheid om zich tot de
toelating aan een Universiteit voor to bereiden, meende hij
ook to mogen verlangen dat de landskinderen, die zich
aan de studie wilden wij den, vooraf dit Lyceum zouden
bezoeken. Hij eischt dat ieder bewoner zijner verschillende
bezittingen, die zich aan een geleerd beroep, hetzij wereldlijk
of geestelijk, wenscht to wij den en daartoe eene Universiteit
to bezoeken, eerst in dit Lyceum den vastgestelden cursus
doorloope. „Wie daaromtrent niet de vereischte bewijzen
kan overleggen, zal nooit op eene aanstelling of verzorging
in Onze Staten to rekenen hebben."
Hetzelfde geldt van het van ouds bestaande Gymnasium voor die inboorlingen van het vorstendom, „die wel
niet tot den ei.genlij ken geleerden stand zullen behooren,
maar later subalterne ambten bij regeeringsafdeelingen
zullen wenschen to bekleeden, of wondarts, houtvester,
landmeter of jets dergelij ks wenschen to worden." Mochten
enkele j ongens binnenshuis voldoend onderwij s van dien
card ontvangen, zoo is dispensatie van Lyceum en Gymnasium niet uitgesloten. Maar alle private inrichtingen van
dien aard worden bij deze gelegenheid verboden.
In dezer voege ging het regeeren nog een half jaar
voort. Maar Coen kwam er een kink in den kabel.
Door N a p o 1 e o n's willekeur aangesteld, zou de Vorst
van Fulda weldra ook op Nap o 1 e o n's bevel afgezet worden.
De bezwaren waren reeds begonnen Coen, in September
1$05, de troepen van Bern a dot t e over onzijdig grondgebied naar den Donau oprukten. Dientengevolge werd
Fulda met Fransche troepen overstroomd.
De Prins ontveinsde zich niet in Welke moeilij kheden
hem de steeds aan groeiende oneenigheid tusschen Frankrij k
en Pruisen zou bren gen. Hij was in alle opzichten met
sterke banden aan Pruisen gehecht ; hij had tot nog toe
in de politiek alleen van Pruisen heil verwacht; wist ook
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dat hij zijn tegenwoordige positie wel direct had to danken
aan N a p o 1 e on, maar indirect aan diens tij delij ke neiging
om het Berlij nsche hof to vriend to houden. Hij was veel
to Berlijn, om op de hoogte van den loop der diplomatieke
gebeurtenissen to blijven; zijn twee zoontjes wares op de
Pruisische cadettenschool ; hij voelde dat zijn kracht lag
in vasthouding aan Pruisen. Er viel niet aau to twijfelen
Welke partij hij eventueel, bij het uitbreken van een oorlog,
zou hebben to kiezen.
In 't eind van Juli 1806 werd hem ofl'icieel aangekondigd : dat alle zuid-duitsche vorsten en heeren, die niet bij
de eerste uitnoodiging tot het „Rijnverbond" (onder protectie van den Franschen Keizer) toetraden, van hunne
regeering vervallen zouden worden verklaard. Hij belegde
een raad op de Fasanderie. Zijne Fuldasche raadslieden
neigden tot aansluiting bij N a p o l e on, omdat zij liever
den bestaanden toestand wenschten to bestendigen, dan
veranderingen to gemoet to gaan die hun niet veel goeds
beloofden. Maar de Prins persoonlij k weigerde deel to
nemen aan genoemd Verbond en bood, als vroeger, voor
geval van oorlog zijne diensten aan zijn koninklijken zwager
aan. Den Eden Augustus vertrok hij naar Berlijn, om met
dezen to overleggen, en liet aan Hofraad A r n old i eenige
bevelen achter voor zij ne afwezigheid. Toen kort daarop
de oorlog uitbrak, aanvaardde hij eene benoeming tot bevelhebber van den rechtervleugel van het Pruisische
hoofdleger. Dc veldslagen van Jena en Auerstedt beslisten
over zijn lot, in dier voege, dat hij Fulda nooit terug zag.
Op 11 October 1806 werd nog door eene „Fiirstlich
gnadigst angeordnete Kriegscommission" een rescript betreffende maten en gewichten uitgevaardigd.
Op 11 November 1806 regeerde reeds de „Etat-major
de la Place", onder het opschrift : „Grande arm^e". En op
20 November 1806 decreteerde uit het Gouvernementspaleis to Fulda, de Fransche geueraal-gouverneur, (in fransche en duitsche taal naast elkander) y
„In naam en op bevel van Z.M. den Keizer der Franschen, Koning van Italie, enz.
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De generaal-commandant van het Vorstendom Fulda
maakt hierdoor aan alle inwoners van dit land bekend,
dat in naam Zij ner Keizerlij ke en Koninklij ke Maj esteit
van deze Provincie bezit is genomen, en dat zij nooit weer
onder de heerschappij van den Prins van Oranje zal komen.
Dientengevolge beveelt Z. M. dat alle wapens van dezen
Vorst en alle pruisische adelaars, waar zij ook mochten
zij n aangebracht, onmiddellij k worden verwij derd."
(get. Thiebault.)
Dat was het einde van het lied, zegge van de Fulda'sche episode in het leven van onzen aanstaanden koning
Willem I.
De „blauwmaandag" had dus omstreeks vier jaar geduurd. En geregeerd was er in dien tij d ter dege.
Voor onze verbeelding, als wij thans door Fulda drentelen, waart des Prinsen nagedachtenis op een zonderlinge manier rond. Onwillekeurig kij ken wij er de heele
stad op aan.
Wij vragen ons af, welken vleugel van het omvangrijke slot hij zou bewoond hebben, en hoe de omgeving
er in zij n tij d zou hebben uitgezien. Door eon laan van
oude linden den weg inslaande naar den nabij gelegen
Frauenberg (een mooi-begroeiden hoogen heuvel) en van
den top het omliggende landschap beschouwend, bedenken
wij, hoe hij daar ook dikwijls zal gestaan hebben, den
omtrek overziende met den blik van den verantwoordelij ken regent.
Hoe veel stiller nog dan thans moet het zich voor
hem uitstrekkende panorama toen geweest zijn, eer het
door spoortreinen doorkruist werd ! Hem, nit de vlakte
of komstig, heeft het stellig, even als ons thans, zonder ling aangedaan, dat men wel eenige vlekjes water (boch ten van de Fulda) ziet glinsteren, maar nergens een
vaartuig er op!
Voor ons, Nederlandsche reizigers, wordt de schim van
wijlen dezen landgenobt van lieverlede de hoofdpersoon
in Fulda.
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Bij het grootste deel van de levende bevolking is hij
nu totaal vergeten. Als gij naar hem vraagt, loopt gij
veel leans verbaasd to worden aangekeken. Er is sinds
zijn tijd alweer zooveel over de hoofden der Fuldaers heengegaan ; en de overdrachten van de gene regeering aan de
andere liepen tamelijk glad van stapel. De menschen
schikten er zich in zonder veel drukte. De naam v o n
S c h e n k, in 's Prinsen tij d hoog in aanzien, stond alweer
rustig onder een bekendmaking van 28 October 1806, van
wege de „provinciale fransche regeering". In Juli 1807 werd,
met inbegrip van Fulda, het Koninkrij k Westfalen gevormd.
Na den val van N a p o l e o n werd Fulda bij het Keurvorstendom Hessen Kassel ingedeeld ; en dientengevolge
werd het in 1866 pruisisch.
Het meest leeft 's Prinsen herinnering in de protestantsche gemeente, die zich onder Pruisen in toenemenden
bloei verheugt, met een mooie nieuwe kerk en drie predikanten. Toen zij in 1903 Naar eeuwfeest vierde, heeft zij
met veel waardeering Karen stichter herdacht.
Onder de plaatselij ke geschiedschrij vers zijn het dan
ook de Protestanten die hem de meeste eer geven.
Maar ook Roomschen, voor zoover zij ruim genoeg
van oordeel zijn om jegens hem geen wrok to koesteren
wegens de secularisatie, waaraan hij geen schuld had,
erkennen dat hij de gevolgen daarvan zooveel doenlijk
verzacht, en zich in vele opzichten verdienstelijk gemaakt
heeft. Zij wij zen u op de verschillende stichtingen, in
bovenstaande verordeningen vermeld ; op de Landsbibliotheek, die, door den voorlaatsten bisschop begonnen, eerst
door den Vorst ter dege op gang werd gezet ; op de door
hem gebouwde en naar hem genoemde Wilhelmstrasse (in
ons oog nu juist niet veel bijzonders, wegens den kazerneachtigen woonhuis-bouwstijl van die dagen). Hoogstens
betreuren zij het dat hij, door al die nieuwe inrichtingen,
plus de groote pensioenen, aan voormalige dignitarissen
verleend, en die na hem voor landsrekening moesten worden
voortgezet, het landje in schulden heeft gestoken; maar
zij stemmen dan gaarne toe, dat al zij ne ondernemingen
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op een langere toekomst berekend waren en dat hem de
tij d niet is gelaten om ze volgens zij ne plannen met beleid ten einde to brengen.
Trouwens : een aardig bewij s voor de achting die hij
zich had weten to verwerven, is het feit : dat in het naj aar
van 1813 een deputatie nit Fulda zich tot de to Frankfort a/M. vereenigde monarchen Wendde, „met verzoek om
Willem Frederik van Oranj e als Vorst van Fulda to
herstellen."
Deze had Coen intusschen al heel iets anders in zicht.

VEREENIGINOEN VAN AMBTENAREN
EN MILITAIREN
DOOR

Mr. J. A. E I G E M A N.

Het is zeker een merkwaardig teeken van onzen tij d,
dat in alle rangen en standen der maatschappij zich een
streven openbaart, om door onderlinge aaneensluiting to
komen tot wegneming van grieven en misstanden, vermeende of werkelij ke, en langs den weg van gemeenschappelijke actie to verkrijgen, ZOO noodig of to dwingen, wat
voor den enkeling niet was Weggelegd. Voornamelij k in
den kring der arbeiders heeft dit verschijnsel zich voorgedaan ; langzamerhand is men daar gaan beseffen, dat de
arbeiders ieder op zichzelf niet tegen den ondernemer opgewassen zijn, maar dat zij, aaneengesloten, een macht
vormen, waarmee Wel degelij k rekening gehouden moet
worden. Die drang om zich met anderen to vereenigen,
liggende in de natuur van den mensch zelf, is bij de arbeidende klasse tot ontwikkeling gekomen, toen onder het
stelsel van het laissez faire, laissez passer der liberale
Staathuishoudkunde al meer en weer bezwaren zich deden
gelden tegen de maatschappelijke toestanden, zooals deze
zich hadden gevormd door de toepassing van de beginselen
der oudere economisten. Wel heeft de vrij e werking van
het individueele belang, door A d am Smith aangeprezen,
gunstig gewerkt op den omvang der voortbrenging, en
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hebben handel en nij verheid, gesteund door den grooten
vooruitgang der wetenschap, eene reusachtige vlucht genomen, maar de verdeeling der rij kdommen liet veel to
wenschen over: onder de leuze „vrij heid voor alien" werd
slechts eene juridische gelijkheid voor de wet verkregen,
dock van eene economische gelij kheid was geen sprake, en
dus evenmin van een vrij contract tusschen werkgever en
werknemer.
Wat de alleenstaande niet heeft kunnen verrichten, is
tot stand gebracht door de georganiseerde arbeiders, en de
gunstige invloed van vereenigingen van werklieden in particulieren loondienst is bekend : wat deze voor hare leden
wisten to bedingen, toont ons de geschiedenis der tradeunions, die erin slaagden vermindering van arbeidstij d,
verhooging van loon, in het algemeen verbetering van
arbeidsvoorwaarden to verkrijgen.
Waarschijnlijk onder invloed van dit voorbeeld heeft
het vereenigin gsleven zich ook geopenbaard onder ambtenaren, beambten en werklieden van openbare lichamen,
en evenzoo onder militairen; de bonden verrijzen in tallooze
schakeeringen, en doen zoozeer van zich spreken, dat door
de Regeering in de vergadering der Tweede Kamer van 26
September 1905 Naar standpunt tegenover org anisaties van
ambtenaren moest worden aangegeven. Zij verklaarde toen,
aan de vakorganisatie een goed hart toe to dragen, en
deze in geen enkel opzicht to willen tegengaan of belemm.eren, ook niet wanneer personen, die in dienst van
den Staat zijn, daaraan deelnemen, mits dezen geen handelingen verrichten, die onvereenigbaar zijn met den eerbied
aan het gezag, waaraan zij ondergeschikt zijn, of met de
tucht, die in leger en vloot onmisbaar is.
In 1907 komt men," mede naar aanleiding van de
eenigszins vage verklaring van 1905, op deze kwestie terug,
en men verzoekt de Regeering, duidelij k en beslist Naar
gevoelen to uiten over de vraag, welke houding door haar
voortaan tegenover de vereenigingen van ambtenaren en
militairen zal worden aangenomen, speciaal wat de task
en werkkring van door de Regeering erkende vereenigingen
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behoort to zijn : moeten zij zich alleen bezighouden met
de arbeidsverhoudingen, of moeten zij ook gekend worden
in de regeling van den dienst. Het Kabinet antwoordt, dat
door het vereenigingsleven to hinderer of tegenover de
uitingen daarvan zich ontoegankelij k to toonen, de goede
zaak geenszins gediend wordt, en dat het dus niet voornemens is de welwillende houding, tot dusverre jegens
vereenigingen van ambtenaren en militairen aangenomen,
to wij zigen, maar in een adem voegt het eraan toe, dat
daarbij geen oogenblik nit het oog zal worden verloren,
dat de Regeering en zulk eerie vereeniging niet staan op
voet van gelijkheid. „Organen, die als zoodanig tegenover
de Regeering rechten zouden kunnen doen gelden, zijn de
vereenigingen van ambtenaren en militairen niet; de
beslissing, of hetgeen zulk eene vereeniging in het belang
parer leden wenschelij k of nuttig acht, al dan niet wordt
ingewilligd, blij ft aan de Regeering". Wel is zij bereid
wenken en opmerkingen van besturen der vereenigingen
van ambtenaren en militairen, op gepaste wij ze bij Naar
voorgebracht, in overweging to nemen, niet slechts als zij
arbeidsverhoudingen, maar ook als zij den dienst betreffen,
maar eene verplichting om de vereeniging to erkennen,
dus dat aan regelingen, hetzij van de arbeidsverhouding,
hetzij van den dienst, raadpleging der vereeniging zou
moeten voorafgaan, erkent de Regeering niet.
De kwestie der vereenigingen van ambtenaren en
militairen, door den Heer d e S a v o r n i n Lo h m a n van
internationaal belang geoordeeld, en door den Heer T r o e 1s t r a in 1905 genoemd een moeilijk punt, is bij ons nog
in staat van gisting, en over de werking der vereenigingen
is men het nog lang niet Bens. Sommigen zien erin een
kraeht ten goede : het bestaan van zulke vereenigingen is
voortgekomen uit misstanden in de takken van dienst,
waartoe hare leden behooren, en de overheid zal dus op
bestaande wanverhoudingen door de rechtstreeks belanghebbenden opmerkzaam gemaakt worden, wat zal kunnen
leiden tot oplossing van grieven. Anderen meenen daaren-
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tegen, dat men pier to maken heeft met eene geheele omzetting van maatschappelij ke toestanden, omdat bij vele
dier vereenigingen een geest van verzet tegen het gezag
zou bestaan, en hare leiders dikwijls bezield zouden zijn
met de bedoeling, dit verzet to sterken ; bovendien zou
eene vereeniging van ambtenaren en militairen niet noodig
zijn, aangezien tegenwoordig ten voile gelegenheid bestaat
om klachten bij de overheid in to brengen. Door erkenning dezer vereenigingen zou men eigenlij k eene verplaatsing van het gezag van boven naar beneden in de hand
werken, zoodat, om bijv. bij den Algemeenen Bond van
Nederlandsche Marine-matrozen to blij ven, de vraag gesteld
zou kunnen worden gelij k zulks dan ook geschied is
in het Voorloopig Verslag over de Marine-begrooting van
1906 of voortaan het VIe hoofdstuk der Staatsbegrooting in overleg met dezen Bond zal worden opgemaakt, en
of er een scheidsgerecht zal worden ingesteld, waaraan
alle kwesties omtrent loon, ontslag, bevordering, e. d.
moeten worden onderworpen.
I. In de eerste plaats kunnen wij de vraag stellen,
of naar ons geldend recht ambtenaren en militairen als
zoodanig ter bespreking van vakbelangen als anderszins op
het recht van vereeniging kunnen aanspraak waken. De
materie wordt beheerscht door art. 9 der Grondwet en de
wet van 22 April 1855, Staatsblad No. 32. Voor de oprichting eener vereeniging wordt geene machtiging gevorderd, zegt art. 1 der wet van 1855, en alleen de vereeniging, strij dig met de openbare orde eene vraag, waarover
slechts de rechterlij ke macht kan beslissen door de leden
van zoodanige vereeniging to vervolgen is verboden.
Zoolang vereenigingen dus niet door den rechter verboden
zijn verklaard, zijn zij wettig bestaande lichamen, ook al
werden zij niet als rechtspersoon erkend : immers, rechtspersoonlij kheid behoeven vereenigingen slechts inzooverre
art. 12 der wet van 1855 zegt het uitdrukkelij k als
zij wenschen op to treden als privaat persoon, m.a.w. slechts
inzooverre zij vermogensrechtelijke betrekkingen wenschen
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aan to knoopen, als het aangaan van verbintenissen, het
voeren van processen, e. d. Voor het wettig bestaan en
werken van eene vereeniging is echter geen erkenning,
noch door den wetgever, nosh door de Kroon, noodig ;
„vereenigingen, ook al maken zij geen gebruik van de
aldus
bevoegdheid om rechtspersoonlijkheid to vragen
zijn
professor B u y s in zijn bekend werk De Grondwet
wettig bestaande lichamen".
Ook de Regeering in 1907 verklaarde uitdrukkelij k,
dat, wits het doel der vereeniging niet valle onder de omschrij ving van het begrip „strij dig met de openbare orde",
zooals art. 3 der wet van 1855 deze geeft, militairen en
ambtenaren evenzeer bevoegd zijn vereenigingen op to richten.
En dat het wenschelij k, ja zelfs hoogst nuttig kan zijn
een dergelij k vereenigingsrecht to erkennen, blij kt zonneklaar nit het bestaan en werken van eene vereeniging als
die tot beoefening der Brij gswetenschap, eene specifiek
militaire, d. w. z. oflicierenvereeniging : niemand zal beweren,
dat deze vereeniging strij dig is met eene strenge handhaving van het gezag in het leger.
Maar bovendien, zelfs hem die over het vereenigingsleven van ambtenaren ongunstig denkt, zal een verbod van
vereeniging niet aanbevelenswaardig lijken : werden de
vereenigingen verboden, dan zou het noodwendig gevolg
zijn het werken van organisaties in het geheim, en dit
ware veel erger. De Regeering meende in 1907 in deze opmerking van den Heer R u y s d e B e e r e n b r o u c k een
reden to meer to zien, zij het dan ook geen positieve,
dock een negatieve, om het vereenigingsleven gunstig gezind
to zijn.
II. In de tweede plaats kunnen wij vragen, of men
bij vereenigingen van ambtenaren en militairen mag spreken
van eene vakorganisatie of eene vakvereeniging in den eigenlij kea zin van het woord, een kwestie die bi v. door de
Nieuwe Rotterdamsche Courant in Naar hoofdartikel van
22 December 1905 van ondergeschikt belang geacht wordt.
Naar het mij voorkomt, is al- of niet-erkenning als yakO. E. X 10
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vereeniging van het meeste belang met het oog op de
wijze van actie-voeren dier vereenigingen : erkent men ze
als vakvereeniging, dan zal men Naar ook moeten toekennen de rechten, die de moderne vakvereeniging heeft. En
van to meer belang is dit punt, naarmate zoowel in de
litteratuur als bij de practische doorvoering van looneischen de meening opgeld heeft gedaan, als zoude met
vakvereenigingsrecht tevens stakingsrecht samenhangen.
Aan het denkbeeld vakvereeniging zit het denkbeeld strijd
door staking vast: een vrij vakvereenigingsrecht en een
onbeperkt stakingsrecht beschouwt men eigenlijk als elkaars
supplement. Economisch gesproken mag dit juist zijn:
wat heeft de arbeider aan een vereenigingsrecht, wanneer
hij tensiotte het scherpste strijdmiddel in de maatschappelrjke worsteling, de staking, moet missen ? En ook uit den
loop der feiten is het verklaarbaar, dat in den geest der
groote menigte de gedachte post vat, als zou met vakvereenigingsrecht stakingsrecht samenhangen : immers Binds
het begin van hun ontstaan speelden de vakvereenigingen
eene groote rol bij stakingen, en werd de staking een dwangmiddel, door n der partij en, i. c. de arbeiders, op de
andere uitgeoefend. Juridisch daarentegen kan men de
samenkoppeling van deze beide begrippen eene verwarring
noemen : staken Loch in den eigenlij ken zin van het woord
is niet een recht, maar eenvoudig een feit, een stakingsrecht is dus geen rechtskundig begrip. Staken is jets, dat
geheel op zichzelf staat en in geen enkel opzicht inherent
aan het begrip vakvereeniging: in het algemeen gesproken
zou men een recht out vakvereenigingen to stichten kunnen
erkennen, maar tevens bepaaldeli j k het staken verbieden.
„Stakingsrecht of geen stakingsrecht" moge alzoo rechtskundig gesproken een erg onbeholpen omschreven dilemma
zijn, maatschappelijk houdt het ten nauwste verband met
het vakvereenigingsrecht. Vooral sedert bij ons de strafbepalingen op werkstaking gesteld, zijn vervallen, is de
samenkoppeling van deze begrippen inniger geworden, en
wordt een „stakingsrecht"het zij her nogmaals herhaald
erkend.
een juridisch verwarrend begrip
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Dat het van groot belang is op dit punt de aandacht
to vestigen, blij kt nit de jongste beweging van het personeel der posterij en, telegrafie en telefonie in Frankrij k,
welke aan de samenkoppeling van deze beide begrippen niet
vreemd is. Zooals men weet, bestaan daar to lande twee
wetten, regelende het recht van vereeniging en vergadering : de wet van 11 884 op de vakvereenigingen van patroons
en arbeiders (de syndicate professionels) en de wet van
1901 op de vereenigingen in het algemeen. Deze wetten
loopen over het geheel evenwij dig : de vakvereeniging heeft
ipso jure rechtspersoonlij kheid, de vereeniging kan deze
door eenvoudige aangifte insgelijks verkrijgen ; de vakvereenigingen kunnen zich onderling aaneensluiten, de gewone
evenzeer. Het eenige en niet eens zoo belangrijke verschil is
dit, dat de vakvereenigingen jets vrij er zij n in het bezitten
van vermogen. De hevige strij d om het al of niet vakvereeniging zij n staat nu in verband met het recht van
staking: wanneer staatsbeambten vakvereenigingen mochten
oprichten ingevolge de wet van 1884, dan mochten deze
organisaties naar de algemeene opvatting voor de belangen der leden opkomen, zooals andere vakvereenigingen
strij den voor de belangen van andere soorten arbeiders 1).
Brian d, tot kort geleden minister van justitie, had tot 1905,
tot zij n minister worden toe, met klem volgehouden, dat postbeambten, onderwij zers, werklieden in openbaren dienst, het
recht hadden ingevolg e de wet van 1884 vakvereenigingen
op to richten, en zelfs was het ministerie C as i m i r- P e r i e r
den 22sten Mei 1894 door eene motie omvergeworpen, omdat
het zich verzette teg en het vakvereenigingsrecht van zekere
groepen staatsbeambten. Van dezen tijd of gingen de
beroepspolitici visschen in troebel water: de staatsbeambten
werden aangemoedigd om, met verwijzing naar de motie

1) Zie bijv. Max i m e L e r o y, Les transformations de la puissance
publique, Les syndicats de Fonctionnaires, blz. 236. Le gouvernement a
refuse aux fonctionnaires le droit au syndicat, parce qu'il a liO au syndicat
la grove, dont elle eet Ovidemment le moyen normal d'action; elle lui est
incontestablement lice, ei non Bans les testes, au moires dans lee faits.
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van 1894, den strij d voor vakvereenigingsrecht en het
daarmee ten onrechte samenhangend geacht stakingsrecht
to gaan voeren, en de syndicate professionels verrezen in
alle takken van administratie. De regeering scheen de
kwestie niet aan to durven : les greves de fonctionnaires
aldus H. B e r t h e 1 e m y, hoogleeraar to Parij s in eene verhandeling „Le droit de greve et les fonctions publiques,"
ont
la consequence de la faiblesse, avec laquelle on a
tolere les syndicats on les associations de fonctionnaixes ;
de vraagstukken, die nom oplossing vroegen, werden zooveel
mogelij k ontweken, zelfs toen een aantal onderwij zers een
syndicat professionnel gingen opricliten. Nog deden Kamers
en Regeering alsof zij niets bemerkten, hoewel bijna zeker
deze laatste vereeniging onwettig was.
Aangemoedigd door het stilzwij gen der autoriteiten
besloten de onderwij zers, gebruik makend van het artikel
der wet van 1884, dat het zich onderling aaneensluiten van
vakvereenigingen vergunt, toe to treden tot den algemeenen
bond van den arbeid, de Confederation generale du Travail,
den om zijne revolutionaire en anti-militaristische propaganda beruchten bond der roode vakvereenigingen. Zelfs
vroegen zij als vakvereeniging toegang tot de arbeidsbeurzen, hiermede naar hunne opvatting wel degelij k to
kennen gevende, dat zij als staatsbeambten een stakingsrecht hadden. De Regeering kon nu de oogen moeilijk
langer sluiten en zij besloot last to geven tot vervolging der
vakvereeniging van onderwij zers. De kwestie werd in 1906
voor de gamer gebracht, maar het gevolg was een uitstel,
eene voorzichtige bevestiging van den status quo: de regeering constateert, dat de regeling van het vereenigingsrecht
en van de rechtspositie der staatsbeambten eene zeer dringende kwestie is, en binnen kort voor het parlement gebracht zal worden. De eenmaal bestaande vakvereenigingen
inochten blij ven bestaan, maar nieuwe zouden niet meer mogen
worden opgericht : aldus omzeilde men de moeilij kheid,
maar erkende als het ware of cieel den samenhang tusschen
vakvereenigingsrecht en stakingsrecht. Drie jaar ondertusschen verliepen, maar de beloofde regeling liet op zicli
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wachten ; het personeel der posterij en, telegrafie en telefonie
beroept zich ook op zijn vermeend stakingsrecht, krachtens
de wet van 1884, en de groote staking van 1909 breekt
nit. Tot ingrijpen verplicht door den drang der omstandigheden, verklaart het ministerie C 1 e m e n c e a u- B r i a n d,
dat eene vakvereeniging van postbeambten ingevolge de
wet van 1884 onwettig is, m. a. w. het recht van staking
wordt aan de staatsbeambten ontzegd.
Onder dit licht beschouwd, is de kwestie „vakvereeniging of niet" er eene van het meeste belang ; merkwaardig
data ook to constateeren
Kier keeren wij terug tot ons
land dat in de regeeringsverklaring van 1907 het woord
vakvereeniging of vakorganisatie niet voorkomt, maar neutraal gesproken wordt van vereenigingen van ambtenaren
of militairen. Waar dan ook de Bond van Nederlandsche
Onderwij zers zich bij voorkeur vakvereeniging noemt, en
evenzeer het Nederlandsche Onderwij zers Genootschap van
zichzelf gaarne als van de algemeene vakvereeniging spreekt,
daar komt mij deze benaming minder juist voor, en uiterst
geschikt om de verwarring van vakvereenigingsrecht met
stakingsrecht ook op het terrein van het publieke leven
over to brengen. Wel heeft de wet van 11 April 1903
voor ambtenaren in sommige gevallen de staking strafbaar
gesteld, de overweging echter, dat het begrip „ambtenaar"
in geenen deele omlij nd is, maakt het wenschelij k hierop
nog eens uitdrukkelij k de aandacht to vestigen 1).
Is er nu voor de vereeniging van ambtenaren en militairen emplooi als str'ij dvereeniging, wat de vakvereeniging
in de eerste plaats is? Immers, deze laatste heeft tot werkkring vnl. het optreden tegenover de patroons, ten einde
betere arbeidsvoorwaarden to bedingen : practisch hebben ook
de werklieden leeren inzien, dat het loonvraagstuk onderworpen is aan de wetten van vraag en aanbod, en dat, binnen
de algemeen aan to geven maximum- en minimum-grenzen,
de loonstandaard bepaald wordt door de kracht, waarmede
1) Zoo strijdt bijv. het Prinsenhof, orgaan van een Amsterdameohen
bond van gemeente-ambtenaren, in zijne nummers van 15 en 19 April 1909
voor eene regeling der reohtspoeitie met volledige vrijheid voor de ambtenaren.

184

V REENIGINGEN VAIt AMFTENAREN Eli MILITAIREN.

de contracteerende partijen weten op to komen voor hunne
belangen. In het vrije bedrijf staan werknemer en werkgever
tegenover elkaar, en in dezen economischen strijd is machtsoefening, desnoods door staking, eene historische noodzakelij kheid voor de vakvereeniging. Geheel anders ligt dit
alles in den publleken dienst : de ambtenaar, burgerlij ke
of militaire, diem t niet de overheid, het gezag, den staa t,
hij bevindt zich niet tegenover deze zooals de arbeider zich
bevindt tegenover zijn patroon, maar hij dient, zoogoed als
de overheid zelve, de gemeenschap. In het corps ambtenaren
openbaart zich in levende lijve het gezag, en aan dit gezag
dankt de gemeenschap het organisch karakter, hetwelk
haar als zoodanig ontbreekt. Deze georganiseerde gemeenschap bepaalt den omvang van de werkzaamheden parer
dienaren en stelt het bedrag van hunne belooning vast bij
wet of reglement, met de vooropgezette bedoeling, den
gang van den publieken dienst zoo goed mogelijk to verzekeren : voor overwegingen van economischen aard omtrent
loonstandaard e. d. is hier geen plaats. Van een strij d
tusschen den ambtenaar, zelf met gezag bekleed, drag ende
een deel der overheidsfunctien, en de overheid kan dus
geen sprake zijn, en evenmin van eene strijdbare vakvereeniging. Allerminst is er emplooi voor de vakorganisatie naar
de omschrij ving die P o 1 a k, de bekende .Amsterdamsche
organisator, van Naar geeft ; volgens hem moet „eeue vakvereeniging in alie opzichten eene organisatie zijn, d. w, z.
een lichaam als dat van een mensch, bestaande nit tal van
onderdeelen, welker verband onverbrekelij k is, die harmonisch samenwerken, bestuurd van uit &n centraal punt,
vanwaar alles wordt beheerd en overzien, vanwaar alle
actie uitgaat" : eene dergelijke orgaiiisatie is strijdia met de
meest fundamenteele begrippen van ambtelijke ondergeschiktheid.
Maar bovendien, het middel, waardoor de arbeidersvereenigingen hare eischen ingewilligd trachten to krij gen
als onderhandelingen niet baten, is de werkstaking, welker
eeonomische beteekenis vooral zit in den dwang, op de
patroons geoefend : op wie eehter zouden de ambtenarenj
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bij analogie geredeneerd, dwang moeten oefenen ? Op den
meerdere, den chef van den ondergeschikte ? Maar deze is
evenzeer machteloos als de mindere. Op Staat, Provincie of
Gemeente ? Maar dit is geen physiek persoon. Nauwkeuriger
beschouwd, blijkt, dat men op den wetgever indruk wil
waken, en dan ook tot dezen zijne bezwaren en wenschen
zegt de Fransche Hoogleeraar B e r t h e 1 em y
richt. Maar
terecht user de violence pour intimider le legislateur,
c'est accomplir un acte revolutionnaire, ce n 'est pas exercer
un droit.
Om al deze redenen komt mij de benaming vakvereeniging of vakorganisatie van ambtenaren onjuist voor.
III. In de vergadering van de Tweede Kamer van 13
November 1907 is de Heer T r o e 1st r a in verzet gekomen
tegen de door de Regeering uitgesproken meening, als
zouden de vereenigingen van ambtenaren of militairen geen
organen zijn, die tegenover de Regeering rechten kunnen
does gelden. Constateerende, dat er is een Rij kswerkliedenbond, waarbij zijn aangesloten werklieden, ressorteerende
onder verschillende departementen, merkt de afgevaardigde
voor Amsterdam III het volgende op:
„Wanneer nu het bestuur van den bond met den
Minister van Oorlog wil spreken over de belangen van de
werklieden, die tot zijn Departement behooren, dan staat
de Minister niet tegenover zijne ondergeschikten, want in
den bond zijn ook elementen, die buiten zijn Departement
vallen.
„De bond is een lichaam, dat absoluut niet past in de
hierarchie : hij is eene zaak uit de vrij e maatschappij, en
daarom is, wil men de zaak redelij k beschouwen, eigenlij k
niet de eisch to stellen, dat de Minister zal doen alsof het
bestuur van dien bond tot zijne ondergeschikten behoort.
Zij staan feitelij k op voet van gelij kheid tegenover elkaar,
en het meest redelij ke is, dat de Minister onderhandelt
met het bestuur."
Gaarne beken ik, dat de logica van deze redeneering
mij ontsnapt : wanneer iemand zich tot den Minister kan
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wenden, en met dezen op voet van gelij kheid zich onderhouden over dienstaangelegenheden op grond hiervan, dat
hij zelf niet behoort tot eene ambtelij ke organisatie, maar
afgevaardigde is van eene vereeniging van ambtenaren of
beambten, dan zou de Minister verplicht zijn zich in onderhandeling to begeven met ieder, die, in opdracht van eene
dergelij ke vereeniging, hem over de belangen van deze
staatsdienaren kwam spreken. Practisch denkbaar zou dit
nog zijn, wanneer er eene algemeen erkende groepsvertegenwoordiging was, omvattende alle beambten van ongeveer gelij ken werkkring, maar beslist niet to verwezenlij ken
gelij k bij ons to laude
zijn deze wenschen, waar
allerlei soorten van vereenigingen en bonden bestaan : de
Minister, onderhandelende met ht bestuur van n vereeniging, zou allicht eene overeenkomst treffen, waarin aan
de verlangens van andere vereenigingen niet wend voldaan.
Bovendien, wat zou er worden van des Ministers verantwoordelijkheid tegenover de Volksvertegenwoordiging ? De
Meer T r o e is t r a erkent zelf, dat aan de Hoofden der
Departementen de lang niet gemakkelijke taak is opgedragen, het algemeen belang en het belang van den dienst
zooveel mogelij k in overeenstemming to brengen met de
belangen van het personeel : vooronderstel nu eens, dat de
Minister en de bondsbesturen, met elkaar onderhandelende,
niet tot over^enstemming kunnen komen, wat dan? Moet
de „publieke zaak" dan maar stop worden gezet, tot het
partij en gelieft na tij d en wijle tot elkaar to komen? Juist
omdat wij pier, in het openbare leven, met geheel andere
toestanden to maken hebben dan in het vrij e bedrij f, is
die theorie van onderhandelen in den publieken dienst
zoo gevaarlijk, en weer uiterst geschikt om gedachten aan
rechteu en bevoegdheden to wekken, die nu eenmaal in
een geordenden staat aan zijne dienaren niet kunnen worden
toegekend. De Beer T r o e is t r a zelf acht het voor een
land een groot gevaar, wanneer men daar zou komen in
een systeem van groepspolitiek, omdat boven alles moet
staan het belang van het geheel: de vraag is gewettigd,
of men vooral door een onderhandelen in den staatsdienst,
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niet zou krij gen een ambtenaarsstaat in dezen zin, dat de
ambtenaarsvereeniging en er regeerden, en de ambtenaren
zich op de plants der overheid of ook maar naast de overheid stelden. De afgevaardigde voor Amsterdam III is daar
niet bezorgd voor, en hij koestert in het geheel geen
vrees, als men de zaken maar langs den natuurlijken weg
zich laat ontwikkelen, dat speciale, private beambten- of
ambtenaarsbelangen de algemeene politiek zullen overheeraldus T r o e 1schen. „Ik heb daarvoor deze goede reden
st r a dat natuurlij k de ambtenaren, rij kswerklieden,
gemeentewerklieden en dergelij ke, wel een zeker contingent
der bevolking vormen, maar Loch slechts een klein contingent, en tot Welke partij men nu ook behoort, en tot
Welke sociale groep van het yolk, dit weet men, dat, wanneer zij onmogelij ke eischen stellen, eischen, waardoor de
dienst niet behoorlijk zou worden vervuld, of eischen, die
een onevenredigen last zouden leggen op de schatkist, ten
slotte het geheele yolk, alle sociale groepen, daar nadeel
van zouden hebben. Waar dit het geval is, daar kan men
gerustelij k aan de vrij e beweging der sociale krachten
overlaten, dat deze zaak Naar beslag zal krij gen."
Ik merk alleen op dat, in het licht der spoorwegstaking van 1903, deze ontboezeming in 1907 een gansch
eigenaardig cachet krij gt !
Leerzaam in dit verband is ook de kennisneming van
een verdienstelij k opstel in de Vragen des Tij ds van 1908
van den Heer v a n H e t t i n g a T r o m p, onder den titel
„Vakvereenigingen van ambtenaren". Ook pier vindt men
de meening verkondigd, dat voor een steeds grooter deel
de regeling der inwendige dienstverhoudingen en ook der
arbeidsvoorwaarden aan het onderling overleg en overeenkomen van de hoofdambtenaren der regeering met de organisatie van het personeel moet worden overgelaten : de
overheid, het centrale gezag, zal dan slechts het geheel
beheeren, met de millioenen werken, latende de inwendige
regeling der diensttakken in hoofdzaak over aan de daarbij
betrokkenen en belanghebbenden. Hoever ook in de toekomst, aldus de Heer v an H e t tin g a T r o m p, de vraag
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of het Vie hoofdstuk der staatsbegrooting in overleg met
den matrozenbond zal worden ontworpen, zal op den duur
niet meer als ironie niogen worden opgevat. Deze conclusie
lijkt mij averechtsch; in hoeverre men kan of wil erkennen
medezeggenschap der vakvereenigingen van werklieden bij
de uitoefening van het bedrij f, naar mij n inzien is het eene
besliste onjuistheid deze theorie der economische gelij kheid
over to brengen op het gebied van den staat : een maatschappij zonder organisme, zonder gezag, zou geboren
worden, wanneer de uitoefening van de staatstaak afhankelijk werd gesteld van onderling overleg en overeenkomen
met het betrokken ambtenaarspersoneel. Wie zal beslissen
en wat zal geschieden, wanneer deze overeenstern ming niet
wordt verkregen ? Vraag van het meeste belang zoowel
voor de huidige, als voor eene sociaal-democratische maatschappij, en misschien zelfs voor de laatstgenoemde, met
hare overal ingrijpende staats- en overheidszorg, met hare
gecentraliseerde productie en haar ontelbaar heir ambtenaren en beambten van nog veel weer beteekenis dan voor
de tegenwoordige orde van zaken.
De theorie van onderhandelen, door den Heer T r o e 1st r a in 1907 den Minister van Oorlog zoo sterk aanbevolen, schijnt echter voor den afgevaardigde van Amsterdam
III ook maar eene zeer betrekkelij ke waarde to hebben, ten
minste oordeelende naar de feiten. Op grond van de hierboven aangehaalde woorden zou men allicht gaan denken,
dat de Heer T r o e is t r a aan het onderhandelen eene groote
beteekenis hecht, en dat hij voor zijn persoon wars zou zijn
van alle gezagsoefening; allerminst zou men verwachten,
dat op eene vergadering van geestverwanten hij zich aan
deze bourgeois-ondeugd bij uitnemendheid zou schuldig
maken. Het is echter een feit, dat niet is tegen to spreken :
in geen enkele partij bestaat een zoo strenge tucht als in
de sociaal-democratische, en de Minister van Financien
merkte het scherp op in 1907, juist de Heer T r o e 1st r a weet dit gezag in eigen kring zoo uitnemend met
kracht to handhaven. Ook de Heeren Dr u c k e r en
K o 1 k m an meenden op dit punt de iandacht to moeten
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vestig en, de eerste, die den Heer T r o e 1 s t r a verweet, dat
deze allerminst de man was, geroepen om over terrorisme
to spreken, de tweede, die zich onder weer beriep op den
fellen strijd tusschen v an d e r G o e s en T r o e is t r a zelf.
En wanneer men een laatste staaltje van sociaal-democratisch „onderhandelen" wenscht, dan denke men aan de
Deventersche excommunicatie van Februari 1909, waar aan
de Marxisten, die in „De Tribune" het woord voerden, de
keuze wend gelaten tusschen : zwij gen of de partij uit.
Merkwaardige inconsequentie, en men zou met reden
kunnen vragen, waarom het recept „onderhandelen op voet
van gelijkheid" niet door den (leer T r o e 1 s t r a zelf is toegepast, waar hij het in 1907 onder zulke schoonschijnende
redenen aan de regeering had voorgeschreven ? Of zou de
°afgevaardigde van Amsterdam III ook voor zichzelf tot de
gevolgtrekking zijn gekomen, dat zonder orde en tucht
geen enkele maatschappij bestaanbaar is, en dat voornamelij k in eene sociaal-democratische gemeenschap, waar
van uit een middelpunt het geheele Leven geregeld wordt,
een streng doorgevoerde discipline noodzakelij k is, zoodat
hij zij ne partij genooten maar van den beginne of op dit
punt van vrijheid niet verwent ? Het heeft er alien schijn
van, maar dan past het den Heer T r o e is t r a niet der
regeering to verwijten, dat zij de gezagsquestie stelt, en er
als het ware uit een gezagsidee behagen in zou scheppen,
Naar macht to toonen. Te onbillijker is deze uitspraak,
wanneer wij in „Het Volk" van 3 en 5 September 1907
het oordeel van den Heer T r o e 1 s t r a vernemen over de
vakorganisatie, welke organisatie z. i. eene zekere mate van
politiek gezag (!) met dwingende kracht over minderheden
moet bezitten. Heeft de vraag niet eenige reden van bestaan, of de T r o e 1 s t r a in de Tweede Kamer een andere
is dan de T r o e is t r a in „Het Volk" ? 1)
1) Dat dit begrip van onderhandelen met de overheid reeds post
gevat heeft bij sommigen, blijkt uit het schema van de regeling der recht-positie, zooals deze door den Amsterdamschen Bond van gemeente-ambtenaren is opgesteld. Voor elken tak van dienst wenscht men eene commissie
to kiezen uit en door de ambtenaren, en de werkzaamheden van die coin-
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Eene dergelij ke opmerking zou gemaakt kunnen worden
in zake de opvatting, door vele sociaal-democraten gehuldigd ten aanzien van het stakingsrecht; zoo vaak Loch
hoort men de leuze aanheffen : volkomen vrij heid van beweging in organisatie en politiek voor ambtenaren en werklieden. En z^lfs zien wij in art. 2 van het strij dprogram
der Sociaal-Democratische partij een stakingsrecht opgenomen voor alien, zonder onderscheid tusschen arbeiders
in vrije bedrijven en ambtenaren of arbeiders in publieken
dienst. Zoo ook meent de Heer v a n H i n t e, de man van
den Nederlandschen Bond van gemeentewerklieden, in „Het
Volk" van 14 Nov. 1908, dat de gemeente-arbeiders hun
recht van staking niet zullen prij s geven, maar er gebruik
van zullen maken wanneer tegenstanders er hen toe dwingen.
vakorganisatie en werkstaking zijn van sociaal-democratische zij de de strij dmiddelen, aangewend tegen de huidige
orde van zaken, en van eene beperking van de hierop betrekking hebbende rechten willen zij niets weten : ook het
georganiseerde „staatsproletariaat " moet staan op het standpunt van den klassenstrijd. Maar hoe zal het met deze
rechten gesteld zijn, wanneer eens de toekomststaat van
M a r $ geboren is ? wanneer zie „Het Volk" van 5
Sept. 1907 — de voornaamste tank van het sociaaldemocratisch regime is verwezenlij kt, en de staat van
thans geleidelij k is omgezet in eene organisatie der maatschappij, waarbij steeds de vakorganisatie sterk op den
voorgrond is getreden ? Zal een ' ongebreidelde uitoefening
van het vereenigings- en stakingsrecht den gemeente- of
staatsambtenaar dan zijn gewaarborgd P Ik geloof van neen,
en in deze meening word i.k versterkt, wanneer ik let op
_een antwoord van den Heer v a n d e r G o e s, voor de
bekende staking van 1t03 gegeven aan den Heer van
H e t t i n g a Tromp, Coen deze laatste den A.msterdamschen
privaat-docent eenige vragen stelde omtrent de leiding van
missie denkt men zich o. m. in dezen zin, dat, bij het vaststellen en wijzigen
door B. en W. van de instructie van een ambtenaar, de commissie niet
alleen moet worden gehoord, maar dat dit vaststellen en wijzigen in overteg
met die commisaie moet plaats hebben.
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industrieele ondernemingen in den toekomststaat. „Ik stel
mij voor aldus de Heer v an d e r Go e s dat wij b.v.
zullen krijgen een broodfabriek voor Nederland en Belgie."
Wanneer nu de bakkersknechts in deze reuzen-onderneming
meenen gegronde redenen tot klachten to hebben, hebben
zij dan ook volkomen vrijheid van beweging in organisatie
en politiek, m.a.w. mogen zij ook het werk staken ? Maar
een ieder gevoelt, dat bij bevestigende beantwoording men
zou krijgen eene onduldbare bakkerstyrannie, en daarom to
klemmender, omdat er nu enmaal geen ander brood to
verkrijgen zou zijn, dan wat in de staatsfabriek gebakken
was. Maar niet alleen de bakkers, evenzeer de slagers,
kruideniers
alien beambten in dienst van en ondergeschikt aan het Bestuur zouden over het middel beschikken om hunne eischen ingewilligd to zien, en bij de gecentraliseerde productie, zooals de socialisten zich deze
zoo gaarne voorstellen, zou voor onderlinge afspraak en
actie een prachtig veld open liggen. Bestaansvoorwaarde
voor eene sociaal-democratische gemeenschap moet m.i. zijn
eene absolute onthouding van het stakingsrecht, niet alleen
aan de ambtenaren, maar evenzeer aan beambten en werklieden in de eerti j ds vrij e bedrij ven. Waar echter, naar de
woorden van de Kerstrede van 1906, de staat, overeenkomstig sociaal-democratische opvatting, niet uitsluitend
een bureaucratisch-mechaniek is, maar op den duur de
leiding zal moeten hebben van alle voortbrenging en verdeeling, daar zal men zich in die nieuwe orde van zaken
heel wat weer vrijheidsbeperkingen moeten getroosten dan
eene (daarbij vergeleken, simpele) beknotting van het
stakingsrecht.
Ik zou geneigd zijn to vragen, of de Heer T roe 1 s t r a
ook niet de consequentie van deze redeneering voelt, wanneer ik zie, hoe gereserveerd hij zich uitlaat omtrent dit
stakingsrecht: „hoe men in onze kringen denkt over de
werkstaking van onderwijzers, post- en telegraafbeambten,
rij ks- en gemeentewerklieden en anderen, Wier patroon
feitelij k het publiek is, dat, hunne diensten gebruikt, dient
nog to worden uitgemaakt",
aldus Het Yolk van 8
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November 1908. Nu is in de sociaal-democratische gemeenschap iedereen beambte, en ieders patroon is alzoo
feitelij k het publiek : wanner dus T r o e is t r a op grond
van dit argument een stakingsrecht ontzegd wil zien aan
wie in onze maatschappij beambten zijn, dan zal in de
sociaal-democratische toekomstgemeenschap een absoluut
verbod van staken uitgevaardigd moeten worden. waar
dan ook de Amsterdamsche Raadsleden V lie g e n en
o u d e g e e s t, naar aanleiding van hun voorstel om de
gemeentewerklieden, die in 1903 wegens de staking ontslagen,
inaar later weer in dienst genomen zijn, to beschouwen
als in onafgebroken dienst, onlan gs schreven „geeneriei
straffen to billij ken, toegepast op menschen, die hunne
rechten verdedigen, en van het recht om over eigen arbeidskracht to beschikken, naar eigen goedvinden, i, c. door
staking gebruik waken", daar geloof ik, dat zij de verre
strekking van dezen passus niet beseffen. Zeker, de ambtenaren-organisatie met het daarmee zoo vaak ten onrechte
samenhangend geachte stakingsrecht moge een wapen zijn
tegen de huidige maatschappelijke ordening; men vergete
niet dat zij wel eens zou kunnen blij ken to zij n een tweesnij dend zwaard, welks scherpste leant gericht is tegen de
toekomstige sociaal-democratische gemeenschap.
IV. Eene vereeniging van ambtenaren en militairen,
mits niet strij dig met de openbare orde, zal dus als wettig
lichaam ook aanspraak kunnen makers op het recht van
petitie, tenminste voor zoover het betreft onderwerpen, tot
Naar bepaalden werkkring behoorende ; men bedenke echter,
dat bij de uitoefening van dit recht geen handelingen
mogen worden gepleegd onbestaanbaar met een goede tucht.
Ook de Regeering vestigde in 1907 op dit punt de aandacht, en uitdrukkelij k verklaarde zij niet blind to zijn
voor de verschijnselen, die er op wijzen, dat sommige
vereenigingen zich niet voldoende doordrongen betoonen
van de verhou ding van ondergeschiktheid, welke to sschen
den Staat en ambtenaren of militairen bestaat, en beslist
dient to worden gehandhaafd. Bij de oefening van het
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petitie-recht komt deze uitwas van het vereenigingsleven
aldus de peer Dr u c k e r sterk aan het licht, en in
het grondwettige van dit recht schijnen de besturen der
vereenigingen het moment to ontdekken, dat hun eene
ongebreidelde toepassing van dit recht verzekert, eene
toepassing, die door wetten of reglementen niet zou kunnen
worden omschreven. Zoo bij v. de vereenigiug „Ons Belang",
eene vereeniging van onderof cieren en mili.taire geemployeerden in den rang van onderoficier behoorende tot
de Nederlandsche Landmacht. Art. 2 der statuten verklaart,
dat o. m. het doel der vereeniging is het aankweeken van
militaire en maatschappelij ke deugden, en het behartigen
van de belangen der leden door billijke verzoeken aan
betrokken autoriteiten of licb amen. Als wettig bestaand
lichaam maakt de vereeniging een vrij druk gebruik van
haar petitie-recht, en zoo wendde zij zich in October 1905
tot den Minister van Oorlog met een verzoekschrift, waarin
zij opmerkte, dat „de wij ze, waarop in den laatsten ti j d de
werving plaats vindt, van lien aard is, dat zoodanige
elementen voor het leger verkregen worden, waarvan zelfs
under de gunstigste omstandigheden geen goede onderofficieren zijn to vormen." De vereeniging ontving goon aanmoedigend antwoord : Zijne Excellentie vertrouwde, „dat
men zich voortaan zou onthouden van bemoeiing intake
legerformatie, oefeningen in groot verband en verdere
hervormingen, als in de overgelegde memorie bedoeld". In
November 1905 verlaat dit antwoord, dat aan duidelij kheid
niets to wenschen overlaat, het Departement ; in Augustus
1906 vindt de vereeniging aanleiding, eon nieuw request
aan den Minister van Oorlog in to dienen, waarin het
bestuur opmerkt de overtuiging to bezitten, dat de werving
grooten invloed oefent op het gehalte van het onderofflcierskader, en mitsdien verzoekt de werving zoodanig to regelen,
dat de moge] ij kheid bestaat, eon good onderoflicierskader
to verkrij gen. Bezwaarlij k zal naar mij ne mooning ontkend
kunnen worden, dat dit zoo spoedig terugkomen op eene
quaestie, waarin de Minister kortweg de inmenging van
„Ons Belang" heeft afgewezen, getuigt van weinig eerbied
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voor den hoogsten militairen chef. Ik had mij best kunnen
voorstellen, dat een Minister, zelfs indien hij zeer welwil-.
lend gestemd was ten aanzien van deze vereeniging, en
met alle waardeering voor het gezonde standsgevoel der
onderoflicieren, Naar bestuur een „Tot hiertoe en niet
verder !" had toegeroepen : een verzoek als het laatst ingediende had meer het karakter van een dwanggeschrift dan
van een request, en van het inprenten der militaire deugd
bij uitnemendheid, gehoorzaamheid aan de bevelen der
blij kens de statuten het doel der vereeniging
meerderen,
is het bestuur dan toch wel zeer ver gebleven, om geen
sterker uitdrukking to gebruiken. Ongetwijfeld verdient
het bestuur waardeering voor de ruiterlijk uitgesproken
meening, dat het beroepskader beneden peil is, en dit
bewij s van zelf kennis toont, dat het de vereeniging ernst
is met haar streven ; de vraag kan echter gesteld worden
of de wijze, waarop het bestuur gemeend heeft de belangen
zijner leden to moeten voorstaan, to rijmen is met de
eischen van de militaire tucht. Ik geloof, dat wij pier to
maken hebben met groeistuipen in het vereenigingsleven
van militairen, verklaarbaar door de jeugd dier vereenigingen,
en dat „Ons Belang", zij het to goeder trouw, heeft misgetast op den weg om tot verbetering to komen van wat
in Naar oog misstanden zijn : de vereeniging heeft, bij
de behartiging van een overigens lofwaardig doel, zich
zelve voorbijgeloopen. Met vaste maar tactvolle hand dit
vereenigingsleven in nieuwe banen to leiden, zoodat het
strekken kan tot Neil der militaire maatschappij, lij kt mij
de belangrijke maar moeilijke taak van het Departement
van Oorlog.
In dit verband is het van belang uitdrukkelij k to
constateeren, dat de ambtenaar, beambte of militair, Welke
fanctie hij ook moge bekleeden in eene vereeniging van
collega's, in de eerste plaats ambtenaar, beambte of militair
blijft, en als zoodanig in a?le opzichten ondergeschikt aan
het wettig boven hem gesteide gezag. En dat het zij n nut
kan hebben op dit punt nader de aandacht to vestigen,
blijkt uit eene dispositie van het bog Militair Gerechtshof
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van 7 April 1903: een matroos 1 e kiasse was, als voorzitter van eene vergadering der afdeeling Hellevoetsluis
van den Algemeenen Bond van Nederlandsche Marinematrozen, krij gstuchtelij k gestraft wegens het plegen van
handelingen, onbestaanbaar met de instan dhouding eener
goede krij gstucht. De matroos beklaagde zich bij het bog
Militair Gerechtshof : hij meende onwettig gestraft to zijn,
omdat hij als lid eener vereeniging naar zijne overtuiging
niet onderworpen is aan de militaire wetten.
Het Hof overwoog, dat klagers opvatting berustte op
verkeerd begrip van de gevolgen, die de samenwerking van
personen tot en in een wettig bestaande vereeniging voor
elk dier personen heeft, en dat speciaal de leden, zoodra
zij als zoodanig bij een zijn, niet ontheven worden van
eenige op hen, als ambtenaar of als militair rustende verplichting. En zoo ook verklaarde de Regeering in 1907
zeer afdoende, dat, geven leden eener vereeniging door
hunne wij ze van optreden blij k, dat zij den aan het gezag
verschuldigden eerbied uit het oog verliezen, of de voor
leger en vloot onmisbare tucht trachten to ondermijnen,
alsdan de Minister, wien het aangaat, zal weten to handelen.

IT. Eene groote moeilijkheid, die zich bij het vraagstuk der vereenigingen van ambtenaren en militairen voordoet, is deze : to bepalen, wie ambtenaar en militair zijn,
een vraagstuk, waarvan — gelij k bekend de oplossing
door ons positieve recht niet gegeven wordt. Deze moeilijkheid klemt to meer, naarmate de overheidsexploitatie
zich uitbreidt, en staat en gemeente allerlei bedrijven in
eigen beheer nemen. Het is zeker, dat een rechter een
ambtenaar, een oflicier van het leger een militair is; minder
eenstemmig is men reeds over de qualificatie, die moet
worden gegeven aan bij v. een schrij ver bij een departement,
of een geemployeerde op het bureau van een regimentscommandant; maar de groote vraag is, of een ambtelij k
karakter moet worden toegekend aan de betrekking van
werkman bij de gemeentelijke gasfabriek of van arbeider
aan 's Rij ks marine-werven of artillerie-inrichtingen. Zal
10
o. r. x to
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men deze ambtenaren, beambten en werklieden alien onder
n categorie, die der burgerlijke of militaire ambtenaren
rangschikken, en dus aan hun vereenigingsleven, wat de
hoofdzaken betreft, dezelfde voorwaarden stellen ? Vooral
ten aanzien van de rij ks- en gemeentewerklieden is dit
vraagstuk belangrijk : moet een principieel verschil gemaakt
worden tusschen den timmerman, werkzaam in particulieren
loondienst, en den timmerman, verbonden aan de gemeentelijke centrale, tusschen den smid, in dienst bij een kleinen
bass, en den smid, werkzaam aan de Constructie-werkplaatsen ? De lezer begrij pt reeds het practisch belang van
deze vraag : wanneer men de werklieden van Staat, provincie
of gemeente als ambtenaar beschouwt, zal men aan hen,
evenmin als aan hunne vereenigingen, het recht van staking
kunnen toekennen. Naar den aard hunner bezigheden valt
zeker niet to onderscheiden, en de door hen gepraesteerde
diensten bij het timmer- en smidswerk kunnen geen aanleiding geven verschillende rechten en verplichtingen vast
to stellen ; Kier staat echter tegenover, dat de positie der
rijks- en gemeentewerklieden veel voor heeft boven die
van in particulieren„ dienst zijnde arbeiders : stabiliteit van
betrekking, geen ongemotiveerd ontslag, pensioen, nauwkeurige kennis hunner vooruitzichten en waarborg van
parlementaire contrSle, al die voordeelen geven aan hunne
dienstbetrekking een weer ambtelij k karakter, waken haar
principieei verschillend van het vrij e beroep.
Van belang lijkt het mij, na to gaan, wat hieromtrent de leer in Frankrijk is, tegenwoordig het land bij
nitnemendheid van de vereenigingen van ambtenaren en
militairen, van de „syndicats" en de „associations de
fonctionnaires". Gelij k bekend, onderscheidt het Fransche
administratieve recht de werkzaamheden van den Staat
in Les actes d'autorite tegenover Les actes de gestion 1},
alnaarmate aan deze handelingen het karakter van dwang1) Misschien het best to vertalen door gezagshandelingen tegenover
bestnurshandelingen; het bezwaar echter om vooral het begrip „fonctions
de gestion" goed weer to geven is oorzaak, dat ik genoodzaakt ben eenige
passages onvertaald over to nemen.
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-maatregel ja dan peen ten grondslag ligt : „d'une part
zooals L e r o y zegt in „Les Transformations de la puissance publique, Les Syndicats de Fonctionnaires" 1)
des
fonctions de police et d'ordre, assurees par des moyens de
coercition et de contrainte ; d'autre part, des fonctions de
nature technique, commerciale et industrielle, comme les
routes, les tabacs, les posies, l'enseignement." In overeenstemming hiermee onderscheidt men de fonctionnaires
d'autorite, de gezagsambtenaren, als de leden van de rechterlij ke macht, de gouverneurs der kolonien, al diegenen,
Wien de wet eene dwingende machtsuitoefening heeft toevertrouwd (tons ceux qui ont le privilege de l'imperium et
de la jurisdictio), tegenover de fonctionnaires de gestion,
de opzichters van bruggen en wegen, het personeel van
lager, middelbaar en hooger onderwij s, van posterij en,
telefonie en telegrafie, van spoorwegen, kortom al diegenen,
qui mettent simplement leur temps et leur intelligence au
.service de l'Etat dans des conditions identiques
celles
dans lesquelles le font les employes des particuliers.
Het is duidelij k volgens deze onderscheiding „il
est de doctrine, en fait unanime", zegt zelfs L e r o y op
blz. 127 van zijn hierboven aangehaald boek , dat de
fonctionnaires de gestion geen ambtenaren zijn in den
eigenlijken zin van het woord, geen agents de la puissance
publique : zij zouden tegenover den Staat niet verbonden
zijn door eene eenzij dige overheidshandeling, maar slechts
door eene privaatrechtelij ke overeenkomst van huur en
verhuur van diensten. De Staat, in zijne betrekking tegenover deze dienaren, is slechts een gewone werkgever, en
als zoodanig onderworpen aan de voorschriften van het
bnrgerlij k recht gelij k deze gelden voor den particulier, terwij 1
de fonctionnaires de gestion hunnerzij ds aanspraak kunnen
maken op al die vrij heden en rechten, die aan hunne
medeburgers, niet-ambtenaren, zijn toegekend. Geheel anders
daarentegen is de verhouding tusschen den Staat en den
fonctionnaire d'autorite : behoudens eenige voorschriften
1) Paris, V. G i a r d et E. B r

i e r e, 1907.
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van formeelen aard kan dezen zijn ambt naar willekeur
worden ontnomen door eene eenzij dige overheidshandeling,
gelijk aan die, krachtens Welke het ambt hem is opgedragen.
De fonctionnaire d'autorite, de gezagsambtenaar, staat
in eene verhouding van ondergeschiktheid tegenover de
overheid, hij is een der organen, door middel waarvan heh
gezag zich openbaart, en als zoodanig onderworpen aan
wat de meerdere, binnen de grenzen van zijne bevoegdheidssfeer, goed vindt hem op to dragen : aanspraak op rechten
en bevoegdheden zal hij dus slechts kunnen doen gelden
inzooverre dit met het karakter van zijn ambt overeenkomt.
„Le domaine de la gestion
aldus H e n r y N e z a r d,
Hoogleeraar to Nancy op blz. 461 van zijn werk : Theorie
juridique de la Fonction publique c'est le domaine des
interets particuliers ou generaux, c 'est celui de 1'ega1ite
de droit entre les parties, c'est celui du droit priv y. Le
domaine de la puissance publique, c'est celui des actes de
commandement et des rapports de puissance, de subordination, de l'inegalite de droit: c'est celui du droit public."
In dezen gedachtengang voortredeneerende begrij pt
men reeds, wat de verhouding zal worden van de werklieden,.
de eigenlijk gezegde arbeiders, in dienst van openbare
lichamen tegenover de overheid: les ouvriers des arsenaux
ne sont detenteurs d'aucune puissance publique, us ne sont
meme pas des fonctionnaires de gestion 1)
aldus L e r o y
op blz. 233 , maar zij zijn werklieden, tegenover den
Staat verbonden door een contract van huur en verhuur
van diensten, en hunne positie tegenover de overheid,,
gelij k die van de overheid tegenover hen, wordt geheel
en al beheerscht door privaat-rechtelij ke beschouwingen.
„De werklieden aan de fabrieken van C r e us o t zijn
tegenover hunnen werkgever, fabrikant van kanonnen en
pantseringen van forten, in dezelfde verhouding van burgerlij k recht, als de werklieden van den Staat-werkgever, fabrikant van oorlogsschepen."
Kent men dus een recht van staking toe aan de fonc1) Cureiveerin ; van mij .
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tionnaires de gestion en onder verwijzing naar wat hierboven is medegedeeld op blz. 132 blijkt, dat, tenminste
tot Mei 1909, tot de groote poststaking, naar veler meening
dit recht hun Wel deg elij k toekwam , dan zal deze bevoegdheid des to eerder moeten worden erkend voor de
werklieden en arbeiders in dienst van openbare lichamen.
Vooral de Confederation generale du Travail heeft zich op
dit gebied eene merkwaardige reputatie verworven door het
propageeren voor de algemeene werkstaking, niet alleen
in de vrij e bedrij ven, maar evenzeer in de Werkplaatsen
van staat, provincie of gemeente. Aldus construeert de
Fransche rechtslitteratuur een stakingsrecht voor alien, die
niet zijn gezagsambtenaar, een stakingsrecht, Welks toepassing geleid heeft tot Wat men tegenwoordig noemt la crise
du fonctionnarisme, en tot den Wantoestand in vele publieke
bedrijven, met name in die, Welke ressorteeren onder het
Departement van Marine.
Treffende staaltj es van de her heerschende anarchie
worden medegedeeld door M. G. B 1 an c h o n in een artikel
„Le bilan de la Marine" in de „Revue des deux mondes" ;
van 1909; na geconstateerd to hebben : „noire marine
est en faillite", merkt hij op, dat men de syndicaten
der marine-ambtenaren vrij laat in het propageeren van
anti-militarisme en sabotage en het beleedigen der meerderen, zelfs van den minister. De weinig intensieve arbeid
en de „zee" van administratieve formaliteiten hebben den
duur van herstelling van een torpedo van 15 tot 123 dagen
verlengd ! Het arsenaal van Toulon, waaraan 6500 Werklieden verbonden zijn, a fair d'une ville morte ou d'une
usine en greve. Le desordre, la paresse,l 'incurie s'y etalent.
Les hommes allonges au soleil 1'hiver, a 1'ombre 1'ete, cansent, fument, jouent aux cartes, lisent le journal. Werkplaatsen, waar in 1902 127 torpedo's werden gemaakt, produceerden er in 1905 hoogstens 69! Zelfs is op eene
vergadering in Toulon van 23 December 1908 met algemeene stemmen het besluit aangenomen, dat een werkman,
die de hem opgelegde tank afwerkt, nit het syndicaat gestooten en voor goed geweerd zal worden.
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De oorzaak van dit kwaad schijnt echter nog dieper
to zitten dan in deze vereenigingen alleen : „ons ambtenarencorps zegt R o g e r B o n n a r d in eene verhandeling, getiteld : „La crise du fonctionnarisme, ses causes et
ses remedes" inaakt eene crisis door, waarvan de actualiteit wordt aangetoond door de feiten van den dag. Deze
crisis openbaart zich in het streven naar de vorming van
vakvereenigingen met, als voornaamste oorzaak, het favoritisme, het nepotisme, dat in de administratie bestaat, en
dat ik zou when omschrijven als het stellen van politieke
of andere overwegingen in de plaats van overwegingen,
ontleend aan het publieke belang" 1). Als gevolg hiervan
ontstond bij de staatsdienaren een groot gevoel van onzekerheid ten aanzien van hunne positie, bevordering, salarieering,
dat hen tot onderlinge vereeniging drong, ten einde aan
dit favoritisme scandaleux paal en perk to stellen. En
werkelij k, wanneer men de feiten nagaat, was er tot onderlinge aaneensluiting aanleiding to over. De Fransche ministers schijnen er „attaches" op na to houden, die, apres
avoir fait le gracieux ornement de 1'antichambre ministerielle, de beste posten in administratie en prefectuur gaan
bezetten met voorbijgaan van de in den staatsdienst oud
geworden ambtenaren. Een enkel voorbeeld : in de Kamervergadering van 9 Mei 1907 heeft de afgevaardigde S t e e g
het geval gememoreerd, dat aan het ministerie van Kolonien
een reglement voor den tij d van den maand geschorst werd ;
men heeft Coen een ander gemaakt, waardoor de gelegenheid ontstond den candidaat to benoemen, dien men wilde
hebben, en toen die candidaat eenmaal benoemd was,
heeft men het oude reglement weer in eere hersteld. Aldus
werd aangesteld tot secretaire des colonies een jonge man
van nog geen dertig jaar.
Een tweede voorbeeld : in het „Journal officiel" van 5
Juni 1906 staan twee decreten ; een wij zigt de voorwaarden
van benoeming tot inspecteur g4neral des services admi.nistratifs, het andere benoemt tot dit ambt iemand, die onder
1) Zie de Revue du Droit public et de la Science politique en France
et

a 1'Etranger No. 3, 1907.
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vigeur van het oude decreet nog niet benoemd kon worden.
„J'ajoute aldus de peer St e e g que cet inspecteur
general des services administratifs etait chef-adj oint du
cabinet d'un ancien president de Conseil."
Wanneer men dergelijke zaken leest, behoeft het in
het geheel geen verbazing to wekken, zoo de vereenigingen
van ambtenaren getoond hebben, zulk eene enorme levensvatbaarheid to bezitten, dat er tegenwoordig bijna geen
tak van administratie bestaat, waarin de associations de
fonctionnaires niet worden aangetroffen i Te verklaren
en to billij ken is het dan ook dat, waar dergelij ke corrupte
toestanden in den publieken dienst bestaan, de belanghebbenden alle pogingen aanwenden om zich daartegen to
weer to stellen en gretig naar elk juridisch argument
luisteren, dat hunne actie ook voor de rechtbank der
wetenschap rechtvaardigt.
En nu moge het waar zij n, dat dit verderfelij ke favoritisme en nepotisme niet de eenige oorzaak is van den
groei dezer strij dbare organisaties, en dat hiertoe ook wel
bij gedragen zal b ebben de zucht der ambtenaren of beambten om door middel van hunne vereenigingen pressie
uit to oefenen op afgevaardigden en regeering ter betering
van de arbeidsvoorwaarden, niet licht zal het ontkend
kunnen worden, dat het gevoel van onzekerheid en ontevredenheid een vruchtbare bodem is, waarop het zaad van
radicalisme en socialisme welig is opgeschoten.
Intusschen, de onderscheiding tusschen fonctionnaire
d'autorite en fonctionnaire de gestion is ook niet onaangetast gebleven, en niemand minder dan D u g u i t in zijn
boek „1'Etat, le Gouvernement et les agents" verwerpt ze
als t'eenenmale valsch en onhoudbaar. Hij tast de onderscheiding in het hart aan en ontkelt, dat er een scherpe
grenslijn to trekken is tusschen actes d'autorite en actes
de gestion, en dat mitsdien de hoedanigheid van ambtenaar
in den engen zin van het woord alleen toegekend zou mogen
worden aan den gezagsambtenaar : volgens hem hangt de
qualificatie van ambtenaar niet of van den aard der door
hem to verrichten handeling, maar houdt zij rechtstreeks
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verband met het dwingende karakter van den geheelen
tak van staatsdienst, waaraan de ambtenaar meewerkt. Vele
ambtenaren verrichten dan ook tegelij kerti j d actes de
gestion en actes d'autorit^, als b.v. de prefecten en de
burgemeesters : dezen zijn wel degelij k „agenten van het
publiek gezag", inzoover als zij handelingen verrichten,
waaraan door de overheid kracht kan worden bij gezet,
maar evenzeer zijn zij fonctionnaires de gestion, inzoover
zij de alg emeene belang en behartigen van de aan hunne
zorg toevertrouwde departementen of gemeenten. Omgekeerd : de opzichters van brugg en en wegen, de ambtenaren
der posterij en, enz., die naar de bovenvermelde onderscheiding zijn fonctionnaires de gestion, verrichten evenzeer
actes d'autorite, wanneer zij gebruik maken van hunne
bevoegdheid om proces-verbaal van straf bare feiten op to
waken 1).
Zonder nu in deze juridische kwestie dieper to treden,
geloof ik dat het niet wel mogelij k is in den staatsdienst
een onderscheid to waken, dat gegrond is op het verschil
van den staat als overheid of den staat als ondernemer ;
aldus Professor
„of in sommige deelen der staatstaak
Kr a b b e op blz. 11 van zijn proefschrift het bevelend
karakter van den staat op den achtergrond treedt en de staat
dus, evenals bij zondere personen, eene administratie waarneemt, kan geen reden zijn om onderscheidingen to niaken,
in elk geval niet om aan die onderscheidingen eenig rechtsgevolg vast to knoopen. Zoowel van den volksverteg enwoordiger als van den ontvang er, rechter, soldaat, posbbeambte, onderwij zer enz. kan men getuigen, dat zij een ambt
bekleeden." En evenzoo, zou ik er bij willen voegen, van
de werklieden in dienst van openbare lichamen : al mope
het volkomen juist zijn, dat er naar den aard hunner
bezigheden geen verschil bestaat met de werklieden in de
1) Van deze opmerking is b.v. een practisch gebruik gemaakt door
den Minister van Handel Dub i e f, die, blijkene eene aanschrijving van 7
September 1905, gericht tot de Association gOnerale des sous-agents des
Pontes, deze ambtenaren rangschikt onder de fonctionnaires d'autorite, omdat zij het recht hebben, in sommige gevallen proses-verbaal op to waken.
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particuliere industrie, het karakter van hunnen werkgever,
de overheid, rnaald5 hunne positie tot eene geheele bijzondere, geeft daaraan een ambtelijk Stempel. Trouwens, in
deze oplossing 13 g m.i. niets vreemds, en zij laat zich
verkiaren nit het versehil tussehen de opvatting omtrent
de taak van den Staat, zooals die vroeger werd en zooals die
tegenwoordig wordt gehuldigd. De leer van de voistrekte
staatsonthouding, welke de staatstaak uitsluitend bepaalt
tot de zorg VOO de nit- en inwendige veiligheid, m.a.w.
tot de handhaving van de onafhankelijkheid van den
staat en tot de rechtspleging in burgeriijke- en strafzaken,
en welke haar hoogtij vierde in het midden der 19de
eeuw, heeft iangzamerhand piaats moeten makers voor
opvattingen, die voor de werkzaamheid van den Staat
een heel wat rimer gebied opeischten. Behaive op het
terrein der diplornatie, der justitie en der defensie, ook nu
nog omnium consensu behoorende tot het gebied der staatswerkzaamheid, zien wij de overheid tegenwoordig tusschenbeide komen zoowel ter bevordering van de hygiënische
belangen der menschheid, als ter regeling van verschiilende
economische verhoudingen of ter bevrediging van ethische
behoeften.
Wanueer de Staat aanleiding had om op to treden
tot ver in het midden van de vorige eeuw, geschiedde dit
dus steeds in voile wapenrusting, n.l. om to zorgen voor
orde en rust, rechtszekerheid en veiligheid: geen wonder
aizoo, dat men in den staatsdienaar, den ambtenaar, in de
ailereerste piaats iernand zag bekleed met overheidsmacht,
met dwingend gezag, ,,auquel la loi a confié une puissance
coercitive." Ambtenaar, orgaan van den Staat, was alleen
de gezagsambtenaar, de fonctionnaire d'autorité, en de
Staat zeif was een zuivere Etat gendarme.
Hoe hemeisbreed verschilt de tegenwoordige staatswerkzaamheid van de hierhoven geschetste, zooals zij in praktijk werd gebracht door het doctrinaire liberalisme en de
Manchesterschool! De aanraking van de overheid met de
burgers is heel wat veelvuldiger geworden dan een vijftig,
zestig j aar geleden; en waar de gewone burger eertjds
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slechts met de overheid to doen kreeg als gedingvoerende,
als loteling, als schutter, als ambtenaar, als verstoorder van
de openbare orde en rust, of als belastingschuldige, daar
komt hij nu met Naar in contact bij de eenvoudigste
huislij ke verrichtingen, als het drinken van een glas water,
het gebruik maken van de telefoon en van „stedelij k" gas
of „stedelij ke" electriciteit !
Mag men nu, naar gelang dit bevelend karakter van
den Staat op den achtergrond treedt, onderscheidingen
maken, waaraan verschil in rechtsgevolg wordt vastgeknoopt ? Ik vestigde er hierboven reeds de aandacht op:
m.i, in geenen deele ; dezelfde redenen toch, die pleiten
voor den ongestoorden gang van den dienst des staats,
inzooverre deze als gezagsorgaan optreedt, gelden ook voor
den staat-ondernemer. Eene ongestoorde voortzetting van het
maatschappelij k leven werd, naar vroeger inzicht, verkregen
door den staat de zorg van justitie, defensie en diplomatie
op to dragen : welnu, naar meer moderne inzichten beperkt
de taak van den Staat zich niet weer tot deze enge bevoegdheid. Maar dan geldeu pier dezelfde overwegingen als bij
den staat-gezagsinstelling : de meeste bedrij ven Loch betreffen
diensten van zeer groot belang voor het maatschappelijk
leven. Hoofdmotief voor de overheid is er steeds: ongestoorde
voortzetting van het bedrij f. Onder het licht van deze
beschouwingen kan men dus niet weer volstaan met uitsluitend diegenen als ambtenaren to qualificeeren, die met
dwingend gezag bekleed zijn tegenover hunne medeburgers,
maar bestaat er zeker aanleiding om al diegenen ambtenaren
to noemen, die in dienst van de gemeenschap, tegen een
zeker vooruitbedongen loon, belast zijn met de uitvoering
der werkzaamheden, Welke de overheid goedvindt hun op
to dragen, binnen den kring hunner aanstelling. Maar
dit zou dan tevens beteekenen, dat aan alle deze van
overheidswege aangestelde beambten of werklieden het
stakingsrecht ontnomen zou zijn, eene gevolgtrekking, waartegen m.i. to minder bezwaar kan bestaan, wanneer hunne
dienstbetrekking tot eene zuiver ambtelij ke wordt gemaakt
door ze geheel bij wet of verordering to regelen. Deze
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regeling van de rechtspositie zou niet weer dan billijk zijn:
immers de Staat, de vrij heid van de ambtenaren tegenover
zijn eigen gezag beperkende, moet daartegenover den
ambtenaren zooveel mogelij k waarborgen, dat hunne rechten
en bevoegdheden tegenover den Staat ook door dezen zullen geeerbiedigd worden. voor wat, hoort wat!
In eene alleszins lezenswaardige brochure, getiteld
„Van Maatschappij, Overheid en Ambtenaar," tracht de
Heer W. F. D e t i g e r to onderscheiden tusschen den
productie-ambtenaar en den gezags-ambtenaar, en op grond
hiervan bepleit hij een verschil in rechtspositie. „voor
den man, onverschillig of hij administratieven- of handenarbeid verricht, die der Overheid dient in hare tijdelijke
functie van produceute, komt mij (D) de titel van productieambtenaar juist voor ter onderscheiding van den ambtenaar,
wiens verhouding weer zuiver publiek-rechtelij k is, die
van het samenstellend deel der Overheid, wien ik daarom
den titel van gezagsambtenaar zou willen geven." De Heer
D e t i g e r geeft zelf toe, dat op deze titels heel wat is of
to dingen, „dock het zijn slechts hulpmiddelen om bij
voortduring aan het groote onderscheid in beider rechtspositie to heriuneren." Wij vragen met de Gemeentestem
van 14 November 1908, of de mogelijkheid van zoodanige
scheidingslijn wel bestaat ? Welk -verschil b.v. kan men
aantoonen tusschen de functie der gemeente, waar zij in
het algemeen belang de zorg voor de veiligheid behartigt
door de inrichting parer politie, en daar, waar zij evenzeer
in het algemeen belang voor eene goede verlichting zorg
draagt door het produceeren van gas en electriciteit ?
En zoo ook zegt Mr. M. W. F. T r e u b in de Vragen
des Tij ds van December 1908 in een artikel „Naar aanleiding
van het Amsterdamsch ontslag" het volgende : „Als regel
zullen dus ook de ambtenaren bij staats- en gemeentebedrij ven, uit overwegingen van algemeen belang wat het
hoofdpunt betreft, met de ambtenaren in engeren zi.n (d.z.
de oude gezagsambtenaren) moeten worden gelij kgesteld".
De eigenlij k gezegde ambtenaren en militairen, de
beambten in burgerlij ken en militairen staatsdienst, en even-
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zeer de burgerlij ke en militaire werklieden of arbeiders zou
ik dus alien als ambtenaren of militairen willen besehouwen,
aan wie het stakingsrecht is ontzegd, maar ik voeg er aan
toe, dat dan ook hunne rechtspositie wettelij k worde geregeld,
en to meer li j kt deze opvatting mij gewenscht bij de moeielijkheid om practisch de grenslijn aan to geven tusschen
ambtenaren en beambten, tussehen beambten en werklieden.
Zeer sterk doet zich dit bezwaar gelden bij art. 358bis van
het wetboek van Strafrecht, hetwelk strafbaar stelt den
ambtenaar of eenig in het openbaar spoorweg verk eer werkzaam gesteld persoon, die onder zekere voorwaarden nalaat
of weigert werkzaanlheden to verrichten, waartoe hij zich
uitdrukkeli j k of uit kracht van zij ne dienstbetrekking heefb
verbonden. De vraag is nu, of een werkman b.v. bij de
gemeentelijke gasfabriek ambtenaar is? Uitvoerig is dit
punt ter sprake geweest in de Tweede Kamer, en to dezer
play tse vermeld ik alleen, dat onder ambt, naar de algemeene
omschrijving van dit begrip gegeven, moet worden verstaan
de door het uitvoerend gezag opgedragen openbare betrekking, waarin hij, die ze bekleedt, tot den staat of een zijner
publiekrechtelij ke onderdeelen in eene verhouding van
ondergeschiktheid staat, terwiji zijne functies en de voor waarden van aanstelling, ontslag en bezoldiging publiek rechtelijk geregeld zijn 1). Verschil in opvatting is echter
niet buitengesloten, en als een sterk voorbeeld, waaruit
blijkt, hoe weinig in deze nog van een coinmunis opinio
sprake is, vermeld ik het volgende. N o y o n, de bekende
commentator van het wetboek van Strafrecht, zegt in den
eersten druk van zijn werk (I blz. 115), dat „iemand, door
het gemeentebestuur aangesteld in eenige functie, betrekking
hebbende op private gang elegenheden der gemeente, als
een geemploieerde der gemeentelij ke gasfabriek, geen ambtenaar zal kunnen zijn", dock in den 2den druk (I pag. 126)
inerkt hij op, dat „gemeentewerklieden, zoo ook andere
geemploieerden b.v. in private gemeentebedrijven als eene
gasfabriek, in het algemeen geen ambtenaren zullen zijn,
1) No yo n. Het Wetboek van Strafrecht, 2e druk I, blz. 12
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ofschoon aanstelling en regeling van positie hen dat kunnen
maken" 1). Ik meen, dat, bij de nawerking van het oude
begrip gezagsambtenaar, het eenige middel om aan doze
twijfelingen to ontkomen dit is: alien als ambtenaar to
beschouwen, die in eenigen bezoldigden tak van overheidsdienst werkzaam zij n, aldus in den geest van het eerste
ontwerp van wet, dat art. 358 bis in het strafwetboek
inlaschte.
Met een beroep op den loop der zaken in Frankrij k
kan ik mijn betoog versterken : onder den druk der omstandigheden is door de Regeering na de poststaking van 1909
eon wetsontwerp ing ediend tot regeling van den rech tstoestand der ambtenaren. In dit ontwerp worden als ambtenaren
beschouwd alien, die in hoedanigheid van vertegenwoordigers
van het openbaar gezag, van beambten, van werklieden,
eene voortdurende bediening uitoefenen in den staatsdienst,
en die eene maandelijksche bezoldiging genieten of aanspraak
hebben op verg oeding of eventueel pensioen. Behalve voorschriften ortrent benoeming, bevordering, straffen, instelling
van eon raad van tucht, enz., bevat het wetsontwerp eon
verbod aan vereenigingen om de ambtenaren aan to zetten
tot staking van den dienst.
VI. In een slot-gedeelte wensch ik kort to handelen
over de vraag, vat de werkkring kan zijn van vereenigingen
van ambtenaren en militairen. Of zal men wellicht op
grond van het bovenstaande tot de gevolgtrekking moeten
komen, dat dit vereenigingsleven, in tegenstelling met
het vereenigingsleven, zooals het zich geopenbaard heeft
in de vrij e maatschappij, voor de staatsdienaren weinig
practische resultaten kan opleveren ? Immers, dwingend optreden mag de vereeniging niet, en het scherpste strij dmiddel der spontane vak-organisatie, de werkstaking, staat
niet tot hare beschikking; het recht van petitie is haar
wel toegekend, maar de overheid zal to beslissen hebben
of en in hoeverre zij op doze verzoeken zal in gaan, dan wel
1) Cursiveering van mij.
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ze zal wijzen van de hand. De vraag lijkt gewettigd, of deze
vereenigingen reden van bestaan hebben. Toch geloof ik,
dat de bonden practisch van de meeste beteekenis kunnen
zijn ook voor de materieele positie hunner leden, al zal
men m.i. onmiddellijk moeten toegeven, dat de werking van
eene zoodanige vereeniging meer eene indirecte dan eene
directe k an zij n.
Bij de beantwoording van de gestelde vraag vergete
men vooral niet, dat wij ons op het oogenblik in een
overgangsstadium bevinden, en dat de wijze, waarop de
vereenigingen van ambtenaren goedvinden zich soms to
doen Belden, niet bevorderlijk is aan het wekken van algemeene sympathie voor dit nieuwe maatschappelijke verschijnsel. Te vaak nog ageert zij als strij dbare vakorganisatie,
maar wanneer dit stadium achter den rug is, en zij tot een
zuiver inzicht is gekomen van hare verhouding tegenover
de overheid wanneer zij door de kinderjaren peen is,
zooals de Heer Dr u c k e r opmerkte —, dan kan men wel
degelijk in het vereenigingsleven van ambtenaren meer
dan etn gunstig element ontdekken. „Ook ik
aldus de
Minister van Financien in 1907 beschouw sommige
verschijnselen als uitwassen, als onvolkomenheden, maar
ik wil daarom niet vergeten, dat het vereenigingsleven
nog jong is. In de jeugd moet, wat men noemt, worden
gepokt en gemazeld. Il faut que jeunesse passe. Men moet
die uitwassen voorloopig op den koop toe nemen, en ik
voor mij zou zelfs willen zeggen : liever her en daar een
teeken van wat opbruisend leven dan de stilte van den dood."
Een van de bedenkelijkste verschijnselen is wel dit,
dat vele van die vereenigingen tot over de ooren in de
politiek zitten en, zich plaatsende op het standpunt van
den kl asse-strij d, aansluiting gaan zoeken bi j de meer
moderne vakvereenigingen, wier leiders in het algemeen de
sociaal-democratische opvattingen huldigen : het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen is zonder twijfel
de grootste aantrekkingskracht gaan oefenen ook op het
arbeiderspersoneel in dienst van staat, provincie of gemeente. De toetreding van den Bond van gemeente-werk-
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lieden en van den Nieuwen Nederlandschen Postbond is een
feit geworden ; zelfs deden zich al stemmen hooren om
eene aansluiting van den Bond van Nederlandsche Onderwij zers met deze uit het vrij e bedrij f opgekomen va,korganisatie to verkrijgen, terwij I het „Prinsenhof", orgaan van
een Amsterdamschen Bond van Gemeente-ambtenaren, betoogt, dat een medezeggenschap in de uitoefening der gemeente-bedrij ven verworven zal moeten worden door den
steun der arbeidersbeweging, „waartoe ook wij behooren",
en dat „de regeling der rechtspositie met volledige vrijheid
voor de ambtenaren 1) verkregen moet worden door een innig
samenwerken met onze vrienden, de arbeiders" 2).
Zelfs in de militaire maatschappij heeft dit verschijnsel
niet nagelaten indruk to maken en, al is het niet met
zoovele woorden gezegd, inderdaad blijkt, dat men daar
toch ook wel iets voelt voor deze moderne vakbeweging.
De hierboven reeds vermelde onder-officiersvereeniging
„Ons Belang" n.l, streefde naar het bezit van fondsen, en
stuurde aan op samensmelting met eene militaire verzekeringsmaatschappij „Onderlinge Voorzorg". In eene circulaire
dd. 12 Maart 1908, oorspronkeli j k strikt vertrouwelij k, maar
waarvan later de geheimhouding is opgeheven, en namens
het Hoofdbestuur van „Ons Belang" door den tweeden
secretaris onderteekend, lezen wij o. m. dat, wanneer de
vereeniging fondsen bezit, en de Minister iets onaangenaams
zegt „het onze koude kleeren nog niet raakt". „Met die
in de eerste plaats geen wapen, wel een schild
fondsen
is de vereeniging een fort met kanonnen, terwij 1 kapitaal benoodig d is om mettertij d onze invalide leden aan
betrekkingen to helpen."
Dit is eene bloemlezing nit deze circulaire ; de opsteller
van den brief moet zich „On s Belang" gedacht hebben als
eene zuivere strij dvereeniging, met eene zoo goed mogelij k
gevulde weerstandskas om op de partij ter andere zij de,
1)

Cursiveering van mij.

2)

Zoo besloot het Hoofdbestuur van den „Bond van Nederlandsohe

onderwijzers" een som uit de kas to nemen ten behoeve van de Zweedsohe
stakers „om onze strijdende vrienden to kunnen steunen".

160

VEREENIGINGEN VAN AMBTENAREN EN MILITAIREN.

Minister, meerderen, ofcieren, een zekeren druk to kunnen
oefenen : blij kens de laatst geciteerde zinsnede moeten
„vriend en", (de circulaire begint met den aanhef „Beste
vriend", en wordt ook evenzoo kameraadschappelijk onderteekend) die in den maatschappelij ken strij d het onderspit
gedolven hebben, door de vereeniging worden gesteund : de
meest typische wijze van ageeren der vrije vakorganisatie.
Dat bij eene dergelij ke verhouding geen sprake kan zijn
van vast vertrouwen op gereg elde dienstvervulling, springt
dadelij k in het oog : de vereeniging van ambtenaren, beambten of werklieden zet zich schrap in het aangezicht
der overheid, en terecht vestigt de Heer d e V r i e s in
„de Gids" van Juni 1909 er o. m, de aandacht op, dat het
van geen lands- of stadsregeering gevergd kan worden, zich
in onderhandelingen in to laten met vereenigingen, die eene
politieke kleur hebben, om van den klasse-strij d niet eens
to spreken. Evenmin als het van de overheid kan worden
verwacht, dat zij zich om „consideratien en advies" zou
wenden tot de besturen der kiesvereenigingen, evenmin
ligt het op Naar weg contact to zoeken met vereenigingen,
die, in naam vereenigingen van ambtenaren en militairen,
inderdaad niets anders dan fractien der diverse politieke
partijen zijn. Van toenadering tegenover deze vereenigingen,
die meedoen aan den strij d om de macht, kan, ja mag
zelfs voor de overheid geen sprake zijn; voor een vruchtbaar werken en streven der ambtelij ke organisatie lij k t mij
dan ook aansluiting bij de vakvereenigingen nit het vraj e
bedrijf, die bijna alle op politieken of politiek-godsdienstigen
grondslag gevestigd zijn, uit den booze.
Maar wanneer de vereenigingen hare verhouding tegenover de overheid goed begrij pen w elk e v e rho u ding,
zoowel in eene kapitalistische als in eene socialistische maatschappij, eigenlij k in geen enkel
opzicht verschilt van die van het individu ,
dan geloof ik, dat voor deze organisaties eene ernstige en
belangrij ke taak is weg gelegd. Wanneer als gevolg van de
verhoogde belangstelling bij de leden in ambtelijke aangelegenheden, de aandacht gevestigd wordt op misstanden
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in de verschillende takken van dienst, en met degelijke
argumenten namens het corps ambtenaren de geopperde
bezwaren worden toegelicht, dan kan het dunkt mij niet
anders, of van deze vereenigingen zal eene heilzame werking
uitgaan. Te meer
en hierop vestigde de Regeering zelve
in 1907 de aandacht omdat de belangen in eigen kring,
de behoeften en nooden het best gekend worden door hen,
die daartoe behooren : kan een minister nit dien kring
inlichting en voorlichting krij gen, dan is dit dikwij is voor
hem zeer leerzaam en nuttig. Maar dan moet hij verder
uit eigen oogen kij ken, dan moet hij weten to onderscheiden tusschern hetgeen werkelij k kan worden toegestaan, en hetgeen op dit oogenblik niet noodig is, en op
eigen verantwoordelij kheid eene beslissing nemen. Teekenend in dit verband is het feit, dat door de Regeering
reeds meermalen oficieele vertegenwoordigers gezonden zijn
naar vergaderingen van ambtenaren, terwijl onlangs door
den Minister van Arbeid aan de vereenigingen van ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank advies is gevraagd over
de regeling van hunne arbeidsvoorwaarden : maatregelen, zeer
doeltrefend om eene gezonde verhouding tusschen overheid en dienaren to verkrij gen.
Al mag het nu joist zijn, dat eene tegemoetkomende
en welwillende houding der Regeering zich aanbeveelt,
omdat zij het vertrouwen vestigt of versterkt, en de Regeering de gelegenheid schenkt volledig to worden ingelicht ;
al mag men het Volkomen eens zijn met den Heer Drucker,
die in die vereenigingen, wanneer z.ij door de kinderjaren
heen zijn, eene opvoedende kracht ziet voor de ontwikkeling van de leden zelf ; men vergete niet, dat de Regeering
voorloopig eene krachtdadige houding heeft aan to nemen
tegenover deze, in werkelij kbeid, politieke vereenigingen:
zwakheid ware eene onvergefelij ke font, maar verkeerd ware
evenzeer eene uiterste gestrengheid, juist omdat het pier
een font der kinderjaren is: door paardenmiddelen is zoo
menig jeugdig gemoed tot in het uiterste verhard, en voor
goed voor de maatschappij verloren gegaan. De tack der
Regeering is in dezen geenszins gemakkelijk : nu eens
O. E. X 10
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gevende, dan weer nemende, staat zij eigenlij k als opvoedster tegenover deze jeugdige corporaties, en van het tactvoile van hare houding zal het voor een goed deel afhangen,
of deze verandering in het maatschappelij k levee geleidelij k
dan wel met horten en stooten zal plaats hebben. En
wanneer de overheid blij ken geeft van op prij s to stellen
het werken en streven der ambtenaren, Wier genootschappen
inderdaad ziju vereenigingen van ambtenaren of militairen
ter behartiging van dienstbelangen, wanneer zij met deze
neutrale corporaties zich misschien in offlcieel onderhoud
zal begeven, dan kan de Regeering, zij het indirect, er
ook wel ter dege toe bijdragen, dat de politiek bij vele
vereenigiigen buitengesloten wordt.
In hoever deze bemoeiingen zich kunnen uitstrekken
tot de arbeidsverhoudingen of de regeling van den dienst
zelven, zal geheel bepaald moeten worden door den aard
van den dienst, waartoe de betrokken ambtenaren behooren.
Ik zou mij voor kunnen stellen, om met van He t tin g a
Tromp to spreken, dat een directeur van gemeente-werken
tot eene organisatie van zijn personeel zegt : „wanneer gij
zorg draagt, dat eene zekere hoeveelheid arbeid naar behooren wordt uitgevoerd, dan kan de dagelijksche werkzaamheid worden bekort, of meer vacantie worden verleend" ; een dergelijk standpunt echter zal in al die takken
van staatsdienst, waar het vooral op de eenheid van nitvoering aankomt, bezwaarlijk kunnen worden ingenomen.
Bij leger en vloot geloof ik, juist omdat alle kracht in
de centralisatie schuilt, dat er voor eene inmenging in
dienstaangelegenheden minder aanleiding zal zijn dan
ergens elders. Ieder bij zonder geval worde echter op zich
zelf beoordeeld.
Van het vereenigingsleveu, aldus opgevat, en vertrouwen opwekkende ter eene, inlichtingen verschaffende ter
andere zij de, zal een heilzame invloed uitgaan op den ontwikkelingsgang der maatschappij . vooral bij de regeling
der rechtspositie eisch des tij ds zal er voor eene
vereeniging van ambtenaren nuttig werk to verrichten zijn:
zie ik wel, dan is joist het gevoel _van onzekerheid tegen-
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over de overheid, van geniis aan eene administratieve recbtspraak, hoofdoorzaak van het vereenigingsleven der ambtenaren. In tegenstelling met het privaat- en strafrecht
heeft de Staat tot op dezen dag zich niet laten verdringen
van het terrein, hetwelk door hem bij uitstek als het zijne
beschouwd wordt, het terrein des bestuurs : terwijl het
individu, de ambtenaar of beambte, de burger, gebonden
is tegenover hem, Staat, gaat hij zelf echter tegenover
dezen geheel vrij nit. In het aangezicht van den Staat,
zich bewegend binnen zijne regeeringswerkkring, was een
ieder tot weerloosheid gedoemd ; van een Staat „r^chtstaat"
in dezen zin, dat door hem het voorbeeld geg even wordt
van die gehoorzaamheid aan het recht, welke hij zelf van
zijne burgers verlangt, was geen sprake, kon veelal geen
sprake zijn, omdat er nog geen, in wet of verordening
geconsolideerd, recht bestond. Bij het steeds toenemend
heir ambtenaren, beambten en werklieden is dit gevoel
van of hankelij kheid tegenover den Staat, en in verband
daarmee het besef van geniis aan waarborgen tegen willekeur, de oorzaak geworden van een gevoel van ontevredenheid, zich openbarende in een overal georganiseerd vereenigingsleven. In 1903 heeft men de vrijheid van den
ambtenaar en het spoorwegpersoneel tegenover het gezag
van den Staat beperkt, maar daartegenover is geenerlei
waarborg gegeven, dat hunne rechten en bevoegdheden
tegenover den Staat ook door dezen ztUlen geeerbiedigd
worden : velen gevoelen dit als eene onrechtvaardigheid, en
de overtuiging, dat dit zwaard van D am o c l e s eigenlijk
hangt boven de hoofden van alien, die in dienst der overheid zijn, is niet geschikt een goeden geest onder het
beambtenpersoneel to kweeken. Wettelijke regeling . der
rechtspositie, opdat een ieder,, kenne zijne rechten, verplichtingen en vooruitzichten, lijkt mij het middel om
een opkomend kwaad to bezweren : wat zou er nu beter
zijn voor een bestuurscollege, hetwelk eene dergelijke task
zou aandurven, dan door de ambtenaren zelf to worden
ingelicht omtreut alles, wat in dien kring verlangd of afgekeurd werd ? Niet dat ik meen in wet of verordening
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een geneesmiddel voor alle maatschappelij ke kwalen to
kunnen vinden, en voor het welvaren en vreedzaam voortsehrijden der maatschappij alles to mogen verwachten van
het geconsolideerde recht ; maar wel geloof ik, dat het eene
groote dwaling is er niets van to verwachten. Tusschen
deze twee: aan den eenen leant alle nooden met wetten
willen bestrij den, het Neil verwachten van het dwingen der
geheele maatschappij in het nauwsluitende keurslij f van
wet en verordening, en aan den anderen leant alles overlaten aan ' het vrij e spel der maatschappelij ke krachten,
ligt een gulden, maar moeilij ke middelweg : het is eene
dankbare, zij het ook geen gemakkelij ke taak, aan de
maatschappij in hare ontwikkeling en evolutie juist daar,
waar zij er behoefte aan heeft, de noodige wetten en den
nieuwen en passenden rechtsvorm to schenken. Zeker, het
tij dig vinden en opstellen van een goeden rechtsvorm zal
niet alles in banen van geleidelijkheid kunnen voeren, en
niet altij d de moeilij kheden en schokken Voorkomen, waarmee elke sociale groei gepaard gaat; maar het uitblijven
van een passenden rechtsvorm, het achterblijven van het
recht op den ontwikkelingsweg der maatschappij kan oor zaak worden van verergering en verscherping der moei lijkheden, van vermeerdering in aantal en hevigheid der
schokken. A.an een ontwerp ambtenaarswet schijnt door
de Departementen van .Algemeen Bestuur reeds lang druk
gearbeid to worden, de invoering van eene administratieve
rechtspraak heeft reeds heel wat pennen in beweging gebracht, de Bond ter verkrij ging eener wettelij ke regeling
van den Rechtstoestand der Burgerlijke Ambtenaren,
40.000 leden tellende, ijvert reeds 8 jaar voor zijn doel,
maar tot op heden zijn de resultaten weinig bevredigend.
En het voorbeeld van Frankrij k is daar om het ons in
herinnering to brengen : het aarzelen van den wetgever om
met krachtige hand in to grijpen in den chaos der sociale
kwesties, is mede een der redenen geweest, naast de beruchte corruptie in den staatsdienst, die geleid hebben tot
de groote poststakingen in dit jaar en de vele moeilijkheden tusschen den staat en een aantal zijner ambtenaren.
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Telkens en telkens, wanneer de IRegeering daar to lande
kleur moest bekennen inzake het stakingsrecht, dat aan
zekere groepen staatsbeambten zou moeten worden toegekend, werd, om politieke redenen, de moeilijkheid omzeild,
hoogstens bevestigde men den status quo of gaf voor de
toekomst beloften, totdat de uitbarsting kwam, en men enkel
met groote opofferingen, kosten en gevaren een zwaar onheil
kon Voorkomen. Het is waar, wij zijn een kaim Volk, en
tot uitersten zullen wij niet spoedig oVergaan, maar toch
is de spoorwegstaking van 1903 een bewijs, dat men her
niet to optimistisch gestemd moet zijn. Bovendien: aan
bedenkelijke teekenen ontbreekt het in ooze ambtenarenwereld eVenmin.
CaVeant consul es.

BU ITEN LAND.
In de eerste plaats zij in dit overzicht een woord van hartelijke syrnpathie gewijd aan de groote gebeurtenis, die thans in
Zuid-Afrika plaats grijpt : de opening van het eerste parlement
van het Vereenigd Zuid-Afrika, van de Zuid-Afrikaansche Unie.
Welke h^rinneringen roept deze gebeurtenis op! Het is waar, dat
ook na den teleurstellenden afloop van den oorlog, dien de kleine
Boerenrepublieken met het wereldbeheerschende Engeland voorden
om haar bestaan, tal van dingen in Zuid-Afrika zijn voorgevallen,
die p ier to lande eon twijfelend hoofdschudden, ja bij velen zekeren
weerzin tegen, in ieder geval wanhoop aan de toekomst van het Hollandsehe element deden ontstaan. Maar wie met onbevangen blik
die dingen besehouwt, wie geneigd is in het algemeen ze to semen
zooals zij zi n en begrip heeft van de moeilijkheden, waarmede de
Zuid-Afrikaansche staatslieden, die de leiding van het Hollandsche
element op zich hebben genomen, hebben to worstelen; wie gevoel
heeft voor de taaie volkskracht, die in enkele j area zich hersteld
heeft na de zware beproevingen, die over de hoofden dozer bevolking
zijn heengegaan, die kan en mag niet wanhopen aan de toekomst
van Vereenigd Zuid-Afrika, aan de toekomst van het Hollandsehe
element in de nieuwe natie, die hare geboorte to danken heeft
aan de vereeniging van Boer en Brit. Vertrouwend op de biding
van hoogstaande staatslieden als B o t h a en S m u t s, als S toy n
en H e r z o g, als M a 1 a n en zoovele anderen, op de modeworking van mannen als Do W et en D e 1 a R e y, die allen
beter dan wij weten, wat Zuid-Afrika in doze bij vroeger zoo veranderde omstandigheden noodig heeft, moeten wij alle „parmantigheid", waarmede door Nederlanders reeds zooveel in dat land
bedorven is, tee zijde laten en tevreden zijn met wat bereikt kan
worden. De Kaffer en de Hottentot, die na den oorlog een oogenblik gedacht hebben, dat de Boer in de neer was en toen ook
„permantig" gingers worden, hebben met hun fijn gevoel voor
meerderheid reeds lang weer begrepen, dat de taaie Boer weder
,,bovenop" is. Laat ons niet minder willen zijn dan zij en zien
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wat voor onze oogen ligt. De vlag is een andere dan wij ons
vroeger hadden voorgesteld maar de lading is nog altijd van overwegend Hollandsch-Afrikaansche samenstelling. Moge dit laatste zoo
blij ven en molten wij leeren inzien, wat ooze taak is bij de ontwikkeling der nieuwe j onge natie, die onzen steun begeert, waar
zij meent dien noodig to hebben, wat nog niet hetzelfde is als
waar wij dien voor hen zouden noodig achten. Maar waar in
dozen verschil van opvatting zou kunnen bestaan, peen bestaat,
daar moot ons gebrekkig inzicht wij ken voor dat der bovengenoemde
manners, moeten wij niet willen geven wat niet wordt begeerd.
In dien zin hebben wij in Naar zoowel als in ons belang de hand
to reiken aan de nieuwe natie, haar van harte onzen gelukwensch
to bieden op dit keerpunt der geschiedenis van Zuid-Afrika. De
voorteekenen zijn gunstig. Gelukkig zij de vaart, zoo het kan
recht door zee, zoo het moat laveerend voor of tegen den wind,
zooals het leiders van een yolk betaamt.
En eon tweede gebeurtenis dient vermeld : het bezoek van
het Belgische koningspaar aan ooze vorstelijke familie. ,,Oude
veeten zijn vergeten" klinkt het sedert lang reeds van beide kanten. En weer dan dat: or is onder de leidende persoonlijkheden,
in de kringen van staatslieden en geleerden, van kooplieden en
letterkundigen eon duidelijk streven naar samenwerking, naar toenadering tusschen Belgie en Nederland op allerlei gebied. Men
gevoelt, dat wij beiden behoefte hebben aan die toenadering, aan
die samenwerking, dat ons beider toekomst daarvan of hangt. Nog
blijft or veel to doen over op dit gebied, maar de grondslagen zijn
gelegd en het veel betoaste ideaal van de grondleggers onzer
Nederlandsche taal-, peen stamcongressen is op wog naar de
verwezenlijking. Daartoe echter is noodig, dat niet alleen de
hoogere kringen maar ook de lagere, dat de gansche bevolking van
beide rijken mededoe aan de veel besproken toenadering, dat de
Hollander de hand reike aan den Belg. Hoe kan dit beter worden
ingeleid dan door de hartelijke handreiking van de beide koninklijke
familien, vertegenwoordigend niet de kringen van welken card ook
maar de bevolkingen zelve. Al moge dan volgens de strange
regelen van het „protocol" bij de officieele ontmoeting eon woord
Fransch gesproken worden, dat hindert niet. De ontmoeting zelve
is de hoofdzaak en wij verheugen ons in doze ontmoeting der
beide familieen in de hoofdstad van het Rijk als in eon symbool van
de innige, nieuwe, vrijwillige samenwerking, die in de plants komt
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treden voor de kunstmatige samenvoeging van eertij ds. Eéne
natie kunnen wij niet zijn, omdat onze gesehiedenis, onze nationals
samenstelling, ooze geaardheid, onze partikuliere belangen veelzins
versehillen, maar wij kunnen en moeten zijn vrienden en bondgenooten, eensgezind waar het noodig is, samenwerkend waar het kan.
Aan den politieken horizon pakken zich in het Oosten de
wolken samen. De onrustige Grieken en Cretensen streven nog
steeds naar vereeniging, maar de Turken weigeren het groote
eiland op to geven en de mogendheden toonen duidelijk, dat zij
niet van zins zijn Greta met geweld van Turkije to laten losscheuren, al gunners zij den Cretensen een ruime mate van zelf bestuur.
Griekenland kookt en ziedt van ergernis en de regeering heeft
alle moeite natie en leger in toom to houden, vooral nu de Creteneisehe minister-president V e n i z e 1 o s op zoo ondubbelzinnige wijze
de gelief koosde staatsman van Griekenland is geworden. Zijne
vierdubbele verkiezing tot parlementslid kon in ieder geval door
Turkije niet worden belet, want hij is een Griek van nationaliteit,
maar de verkiezing van Turksehe Cretensen tot leden van het
Grieksche parlement is ten minste door de Turksche protester
ten eenenmale verbinderd. Zal het tot eon oorlog komen ? De
Turken koopen schepen om hunne verloopen marine to herstellen ;
de Grieken doen insgelijks, want zij weten wel, dat zij to land
niets tegen de Turkscho overmaeht vermogen : zij hebben het herhaaldelij k aan den lij ve ondervonden. Reeds spreekt men van
grensgevechten. En wie weet, wat er gebeurt, als er in dozen
hook oorlogsbrand komt ! Men spreekt van aansluiting van Turkije
bij den Driebond, van geheime Duitsehe machination to Constantinopel, Sofia en Boekarest, van geheime Fransch-Erigelsehe dito to
Athene. Men denkt aan Italie's en Rusland's nauwe betrekkingen
met Montenegro, met Servie en Bulgarije. In ieder geval is de
toestand in het Zuid-Oosten kritiek en kan ieder oogenblik eon
uitbarsting verwacht worden. Afgezien van alle politiek zijn ooze
handelsbelangen in het Oosten groot genoeg om met spanning den
loop der dingen gade to slaan.
Want deze dingen zijn ernstiger voor ons voorloopig dan de
Japansche dreigenienten tegenover ooze Oost, in enkele Japansche
dagbladen geuit. Maar daarop dient toch to worden gelet, want
Japan is met de nu voldongen annexatie van Korea allerminst
voorgoed tevreden gesteld....

DE EENWORDING VAN ZU1D-AFRIKA
DOOR

M. P. C. VALTER.

Het streven naar federatie of unie van de Zuid-Afrikaansche landen is al oud. De tactvolle Britsche Hooge
Commissaris Sir G e o r g e Grey, die in 1854 optrad, heeft
er al voor geij verd. Hij dacht door middel van eene federatiepolitiek Britsch gezag weer to vestigen in het gebied
ten noorden van de Oranj e Rivier, van hetwelk kort to
voren formeel afstand was gedaan, de imperiale autoriteiten
afkeerig geworden zijnde van de velerlei moeielijkheden met
Welke zij to worstelen hadden gehad, in streken, die destijds
geacht werden van uiterst geringe economisehe beteekenis
en politieke waarde to zij n. Twintig jaar later werden krachtige pogingen, om de vrij e Staten tot een verstikkende
omhelzing met den Britschen kolos to verleiden, herhaald.
't Was na de ontdekking van de diamantvelden bij Kimberley en Coen men (ten onrechte) meende reeds aanwijzingen to hebben gevonden voor eene veelbelovende
goudmijnindustrie in de Transvaal 1). Die pogingen hadden
geen ander doel, dan om, onder voorwendsel van samenwerking voor gemeenschappelijke belangen, het Britsche
gezag uit-te-breiden. Vb®r de annexatie van de Transvaal
1) Het werk van Dr. L e y d s „De Eerste Annexatie van de Transvaal" bevat deze interessante mededeeling (Boek II Hfdst. XII pag. 187).
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in 1877, stelde de Britsche Minister van Kolonien een confederatie-schema aan de orde (1875). lit Lord C a r n a rv on' s eigen woorden en daden blijkt ten duidelijkste, dat
zijne planners slechte rekening hielden met de vrijheid
der Republieken. Toen Zijn voorstel door de soevereine
Staten was afgewezen, schreef hij (Oct. '76) aan den geschiedschrijver F r o u d e, die als zijn woordvoerder in ZuidAfrika optrad : Ben sterke hand is noodig.... ik ben voorncmens mijne confederatie politiek in Zuid-Afrika door to
zetten met alle middelen, die mij ten dienste staan 1). En snel
volgde op het woord de daad : een half jaar later was de
Transvaal niet met de andere kolonien gefedereerd, maar
formeel geannexeerd (12 April 1877) en daarmede werd ook
de vrij staat, nu aan alle zi j den door Britsch gebied ingesloten,
feitelij k of hankelij k gemaakt. Nadat eenmaal de Britsche vlag to Pretoria geheschen was en dus het einddoel der gezochte federatie werd bereikt, heeft de Britsche Regeering anderhalf jaar laten voorbij gaan, zonder
dat er met de federatie-politiek voortgang werd gemaakt.
Maar then de pogingen van de Transvaal em de onaf hankelijkhei.d hersteld to krijgen allerwege in Zuid-Afrika, met
name in het Parlement van de Kaap Kolonie, krachtigen
steun vonden en een opstand begon to dreigen, toen werd
de federale vlag weer to voorschijn gehaald. Aan de Transvaalsche deputatie, die in Londen was, ten einde het herstel
van de onaf hankelij kheid af-te-smeeken, werd door C a r n a rvon's opvolger, Sir Michael Hicks Beach, geantwoord, dat van herroeping van de annexatie geen sprake kon
Zijn, maar, dat het de begeerte van Harer Majesteits Gouvernement was, dat de Transvaal een zelfstandig lid zou
worden van eene confederatie, „waarvan het middelpunt in
de Kaap Kolonie zal liggen". Het doel, dat de Britsche
Secretaris van Staat beoogde, is duidelijk. Door een federatie voor-te-stellen, waarvan, naar hij het eigenaardig nitdrukt, „het middelpunt in de Kaap Kolonie ligt", hoopte
hij doze kolonie of keerig to makers van het herstel van
1) Dr. W. J. L e y d s. „De Eerste Annexatie" Boek II, Hfdst. XII
pag. 196.
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de onaf hankelijkheid van de Transvaal, en zoodoende aan
de vrij heidsbeweging haar oogenschij nlij k grootste steunpunt to doen ontvallen. De omstandigheid, dat President
Burg e r s, door den bouw van een spoorweg naar de Delagoabaai, de Transvaal en den Vrijstaat economisch onafhankelijk had willen maken van de Kaapsche havens, had
argumenten aan de hand gegeven, die bij vele Kaapsche politici niet zoo heel breed van opvattingen maar al to veel
effect hadden. Het gevaar, dat de Kaap Kolonie zich ten
gunste van federatie en daarmede tegen een herstel van
de onaf h ankelij kheid van de Transvaal zou verklaren, is
dan ook groot geweest. Kr u g e r en Jo u b e r t slaagden er
echter in de Kaapsche vrienden to overreden getrouw to
blijven. In 1880 moest de Hooge Commissaris, Sir Bartle
Fr e r e, dan ook aan den Minister rapporteeren, dat het
Kaapsche Parlement voorloopig niet tot eene federatieconferenti.e to bewegen was. De Afrikaners hadden geweigerd er op in to gaan „zoolang het onrecht, der Transvaal
aangedaan, niet was hersteld."
Na 1878 stonden de Afrikaners in het Noorden niet
langer absoluut vij andig tegenover de federatie of unie-idee.
In het gerekte staatsstuk, dat 15 Dec. 1880, vobr den aanyang der vijandelijkheden, bij wijze van proclamatie, werd uitgevaardigd en waarin de onaf hankelij kheid van de Transvaal
verklaard werd hersteld to zijn, heette het: „De Republiek is
bereid, in overleg en in overeenstemming met de Kolonien en
Staten van Znid-A frika, op eene Confederatie in to gaan."
Deze verklaring dankte haar ontstaan niet alleen aan overwegingen van opportunistische politiek, aan het doel den
Britschen Minister Sir M i c h a e l Hi c k s B e a c h in het
gevlei to komen en ter zelfder tij d de sympathie van de
Kaap Kolonie to voeden, dock ook aan een ontwakend
bewustzijn, dat samenwerking van het geheel der Afrikaner
bevolking een middel was, waardoor aan Engelsche overheersching pawl en perk zou kunnen worden gesteld.
Onder den indruk van de overwinningen, die de slecht
bewapende Transvaalsche commando's in den aanvang van
1881 op de Britsche troepen behaald hadden, waren er
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Afrikaners, die reeds droomden van eene federatie... onder
eig en vlag.
In de eerste jaren na den vrijheidsoorlog Was er van
fe deratieplannen geen sprake meer. De Imperiale Regeering
had van gezagsu.itbreiding in Zuid-Afrika to veel ellende
geoogst, dan dat zij voor federatie, die er toe moest voeren,
nog langer zou ij veren. Het Ministerie van Kolonien weigerde zelfs to voldoen aan het verzoek van de Kaap Kolonie
om Namaqualand (het tegenwoordige Duitsch Zuid West
Afrika), Waarover nog geen gezag der blanken gevestigd
Was, to annexeeren. En wat de Afrikaners betreft, zij begrepen
zeer goed, dat er voor eene federatie, de zwakke vrij e
Staten en Britsche Kolonien omvattend, geen veilige grondslag to vinden was. Men zag algemeen in, dat door federatie
de souvereiniteit in het Noorden zou Worden aangetast.
Zonder zulke een band bestond evenwel de beste verstandhouding, die men zich wensehen kon. Eerst eenige jaren
later zou Weer op federatie Worden aangedrongen, toen de
Transvaal, dank de opkomst van een hoogst belangrij ke
goudmijnindustrie, tot Welvaart begon to komen. Toen
hebben Britsehe politici Wederom federale neigingen ontWikkeld, omdat zij hun gezag in het Noorden gevestigd
Wilden zien, en vele Kaapsche Afrikaners, dewij 1 zij het
onmiddellijke materieele belang hunner kolonie hooger
stelden dan het werkelij k zelfstandig volksbestaan van
hunne broeders in Transvaal.
Na de ontdekking van de Witwatersrandsche goudvel den
werd, onder federale leuzen, de zelfstandigheid van Transvaal bedreigd op twee punten : het eene betrof de spoorWeg-, het andere de douanepolitiek. Toen de Republiek de
oude plannen voor den bouw van de Delagoabaai-lijn ten
uitvoer Wilde brengen, Werd zij met verwij zing naar hare
bereidverklaring van 1880, om op eene confederatie in-tegaan uitgenoodigd niet met de Portugeesche haven dock
met Kaapstad spoorwegverbinding tot stand to brengen.
Voor het politieke pleit, dat een handelsweg naar zee, via
eene niet-Britsche haven, voor een land, dat bijna volkomen
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door Britsch gebied was ingesloten, eene levenskwestie moest
heeten, bukte de Kaap Kolonie niet, en voor de overweging,
dat Lourenco Marques slechts 562, Kaapstad daarentegen 1674
K.M. van Pretoria verwij derd was en de Delagoabaai-route
dus een economische noodzakelijkheid mocht worden genoemd, boog men evenmin. In zake de douanepolitiek
wilde men unie. Verlangd werd, dat de Transvaal zou toetreden tot een tolverbond, door hetwelk de Republiek, om
van fiscale nadeelen maar to zwij gen, geheel of hankelij k
zou worden van de kolonien, die onder Britsch gouvernement stonden. De Transvaal nu was wel bereid over een tolverbond to onderhandelen, dock stelde deze gene voorwaarde :
Engeland moest toestemmen, dat de Hepubliek een haven
kreeg aan de Kosibaai ten 0. van Swazieland, (waarover
de Transvaal zich suzerein beschouwde). Aldus moest verhoed worden, dat eon tolunie absoluut afhankelijk zou
waken van Britsche havens. Onderhandelingen hierover
leidden echter tot slecht resultaat. Eene in 1894 gesloten
Conventie mocht al vooruitzicht openen, dat Transvaal voor
eon spoorweg en haven souvereine rechten zou krijgen o.m.
over eon 3 mij 1 breede strook gronds, van grens tot trust,
door tal van bezwarende bepalingen bleef de stichting van
eon eigen haven in ver verschiet. Vole Kaapsche politici wilden niet begrijpen, dat de Transvaal, tot eon tolunie toetredende vbordat eon eigen haven verkregen was, hare zelfstandigheid zou prij sgeven. Velen waxen geheel onder den
invloed van Britsche politici, die in takt en politieke ervaring
hunne meerderen waren. R ho do s vooral heeft eon zeer
verderfflij ken invoed op hen geoefend. Tegen het midden
der negentiger jaron was de verhouding tusschen de
Transvaal en de Kaap Kolonie, waar B ho des intusschen
Eerste. Minister geworden was, beslist zeer slecht.
De Transvaalsche Begeering heeft onafgebroken naar
samenwerking gestreefd, maar het beleid van President
Kruger en den Staatssecretaris Dr. L e y d s vond destij ds
niet overal in Z.-A. hooge waardeering. De Begeering streefde
or naar vb6r alles het onafhankelijk volksbestaan der Afrikaners in het Noorden to bevestigen, dock overigens held
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hare politiek ernstig rekening met algemeen Zuid-Afrikaansche belangen en met de sociale banden, die alle
Afrikaners vereenigt. Toen de Transvaal zich economisch
begon to ontwikkelen, vonden honderden Kapenaars plaatsing in den Transvaalschen landsdienst 1). Het binnenlandsche pelmy posttarief werd ook in het verkee met de
zuster-kolonien toegepast. Telegraaf-conventies legden getuigenis af, dat de Republiek samenwerking bevorderen
Wilde. Onder de douane-tarieven Waren de producten van
landbouw en veeteelt van Zuid-Afrika bevoorrecht boven de
van elders aangevoerde goederen. En nadat eenmaal de
bouw van den Delagoabaai-spoorweg verzekerd was, werd
oak onmiddellij k spoorwegverbinding met de Kaap en Natal
toegestaan ..... .teen tegemoetkoming kon echter bevredigen. Rho d e s Wilde in naam federeeren, in-de-daad overheerschen. Toen door de Republiek eene verdeeling van haar
overzeesch goederenvervoer Werd voorgesteld op den grondslag van 3 voor elk der drie groote routes (via de Kaap,
Mozambique en Natal) eischte de Kaap minstens de helft,
zoodat, daar aan. Natal bereids was toegezegd, voor de
Transvaalsche hoofdlijn, via Lourenco Marques, slechts 6
zou overblijven. De Kaap meende door een tariefoorlog
dit onevenredig deel \roor zich to kunnen afdwingen en
Coen het Goevernement der Republiek afdoen de maatregelen
van verweer nam, dreigde de Imperiale Regeering met een
oorlog, voor welken de Kaapsehe ministers vooraf materieelen
stern beloofd hadden (1895). Wel hadden zij eerie zonderlinge opvatting van federale verhoudingen, voor Welke zij
geacht werden to ij veren !
De agitatie voor maatregeleii van federatie op spoorWeggebied en voor unie in zake douan epolitiek culmineerde,
als in 1875/'77, in eene poginb om geweldadig het republikeinsche regime omver to werpen. Op den 31sten December
1895 viel Dr. Jameson met een troep van 600 man,
1) Volgene offioieele opgave van 1907 waren van . eea totaal van 1958
ambtenaaren, 682 Tranevalers, 478 Kapenaars, 105 Vrij staters, 42 Natallers,
145 andere Afrikaners, 306 Hollanders, 107 Engelsehen, 66 Duitsohers en
27 andere 'vreemdelingen.
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voorzien van artillerie, onverwachts de Republiek binnen.
Te Johannesburg zou .... de federale standaard van ZuidAfrika geplant worden. Dit was, naar men wil weten, om
redenen van praktische politiek, ook de wensch van den
pseudo-Afrikaner Rhode s geweest, van denzelfden Rho des,
die in 1889 de imperiale vlag in Matabeleland geheschen
had en die er oak ij verig voor gewerkt had, dat de republikeinsche vlag in Swazieland werd neergehaald zoomede,
door Britsche soldaten, in de omstreeks 1884 op de Westgrens van Transvaal gestichte kleine republieken, Stellaland en Land Goossen.
Onder den machtigen indruk van grof onrecht de
Transvaal aangedaan, welke in 1878/'80 oorzaak was
geweest, dat in den strijd met de Britsche Regeering de
Kaapkolonie getrouw de Transvaalsche zij de hield, kwam
ook in 1896 beweging over heel Zuid-Afrika. Onder Engelschen druk waren de nationale gevoelens weer ontwaakt. Een
anti-imperiale strooming ging over het land, waardoor zelfs
de Britsche bevolking van Natal werd meegesleept. Niet
slechts de Kaapsche, ook de Natalsche Regeering protesteerde, toen minister C h am b e r 1 a i n, acht dagen na den
inval van J a m e s o n, voorstelde Britsche troepen naar ZuidAfrika to zenden „om op alle eventualiteiten to zijn voorbereid". Van de eventualiteiten, die minister C h a m b e r l a i n
voorzag to kunnen in het leven roepen, Wilde men niets
weten ! De toeleg van het kabinet Salisbury kon echter
nog slechts tij delij k worden gestuit. Nadat de geweldadige
poging van 1895, om „federatie" tot stand to brengen
mislukt was, werd, in 1897, door de imperiale autoriteiten
de diplomatieke campagne geopend, die tot den oorlog
moest leiden, in Welke de onaf hankelij kheid der Republieken zou ondergaan.
Nadat het groote doel, toen 4000 Boeren op het veld
van eer gevallen waren, ten koste van 20.000 Britsche soldaten en een paar honderd miljoen pond Sterling was bereikt,
moest de Britsche iooge Commissaris natuurlijk wel maatregelen nemen met betrekking tot de federale politiek, dank

176

DJ EENWORDING VAN ZUID-AFRISA.

Welker propaganda hij immers, tij dens de voorbereiding der
vijandelijkheden tegen de Transvaal, van Kaapsche en Natalsche politici zooveel steun, ontvangen had. De Transvaalsche
en Vrij staatsche spoorwegadministraties werden ineengesmolten ; de leer ingsschuld werd den Vrij staat en de Transvaal
gemeenschappelij k opgelegd ; interkoloniale spoorwegconventies kwamen tot stand; een tolunie werd in het leven
geroepen, de voormalige Republieken, Natal, de Kaap en
Rhodesia omvattende ; aan het uniformeeren van de wetten,
in de onderscheidene kolonies geldende, werd gearbeid...
Doeleinden van algemeen Zuid-Afrikaansch nut mogen
hierbij wel eenigszins in aanmerking zijn genomen, doch
bevestiging van imperiaal gezag en bevordering van Britsch
belang bleef ook nu het voornaamste oogmerk van de
federale politiek. In de verhouding der voormalige Republieken tegenover de Kaap en Natal kwam, wel beschouwd,
geen groote verandering in de tolunie, welke door Lord
M i 1 n e r aan het land werd opgelegd 1), was echter het
beginsel van bevoorrechting van Britschen handel gehuldigd, hetgeen beteekent, dat op de invoeren van Engeland
eene kwijtschelding van douanerechten plaats had, welke
op gemiddeld ongeveer £ 400.000 jaarlijksch verlies van
inkomsten voor de Z.-A. schatkisten berekend wordt. In
de Kaap Kolonie, waar voorheen Britsche vestigers eerst
na verblij f van vijf jaren het kiesrecht konden verkrij gen,
werd die verblij fsvoorwaarde tot een van een jaar teru.ggebracht 2), quasi met het oogmerk om de wet in de Kaap
Kolonie eenigszins in overeenstemming to brengen met die
van den Yrij staat en de Transvaal, waar alle 21 j arige Britten,
die zes maanden in het land woonden, stemgerechtigd waren
verklaard, feitelijk echter met het doel het Britsche kiezerscorps ook in de Kaap Kolonie sterker to m.aken. In nauw
1) Van eene vrije overeenkomst kon geen sprake zijn, daar Lord
M i 1 n e r feitelijk autocratisch in Transvaal en Vrij staat heerschte en in
naam van die kolonies besliste.
2)

Dit geschiedde buiten medewerking van het Parlement, uit kracht

van eene verouderde bevoegdheid van den Gouverneur, bij eenvoudige
proclainatie.
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verband met dezen „maatregel van voorbereiding tot federatie" stond ook Wel het verleenen van een handgeld aan
meer dan 10.000 soldaten, Wier diensttij d verstreken was
en die bereid Waren in Zuid-Afrika to blij ven, (en er het
kiesrecht uit-te-oefenen) in stede van naar Engeland terug
to keeren 1), zoomede de invoer uit Engeland van constables (politie-soldaten), ambtenaren, beambten, en z.g. settlers (landbouw-kolonisten) een invoer, die aan ZuidAfrika millioenen ponders Sterling heeft gekost Z). Nu
nieuwe toestanden ontstaan Waren Werden echter de oude
bedoelingen der federate politiek verloochend. Hadden de
Britsche politici vroeger geleeraard, dat de enorme transmarine goederenaanvoer van de Transvaal, van Welk het
grootste deel via Lourenco Marques kwam, nadat federatie
zou zijn tot stand gebracht, bijna geheel over de Kaapsche
havens en Durban zou Worden geleid, thans dacht niemand
aan zulk een regeling en het aandeel van de Kaap in het
doorvoerverkeer daalde zelfs onrustbarend ver onder het
laagste cij fer, dat tij dens het bestaan der T epubliek bereikt
Werd. Tot groote ontsteltenis van de Kaap en Natal sloot
de Hooge Commissaris, in zijn machtsvolkomenheid, ten
behoeve van de Transvaal zelfs met Portugal een Conventie,
voorziening makende voor den bouw van een tweeden spoorweg naar Delagoabaai 3). Zoowaar, de Portugeesche Provincie
werd thans ook tot „federatie" uitgenoodigd ! Lourenco Marques immers biedt eene onvergelijkelijk schoone oorlogshaven
en Britsche staatslieden noemden het eene foot, dat Engeland, omstreeks 1872, in eene arbitrage over het bezit van
1)

De soldaten, die bereid waren in Zuid-Afrika to blijven, ontvingen

als handgeld een bedrag gelijkstaande met de kosten Welke hunne repatrieering met zich zoude brengen. Het aantal van ruim 10.000 is in 1903
in het Britsehe Lagerhuis ambtelijk opgegeven.
2)

Be „constabulary" alleen verslond gedurende eenige jaren belang-

rijk meer dan £ 1.000.000 per jaar.
3) Be Portugeezen hebben de sectie van dezen spoorweg Welke op
hun gebied ligt, tot aan de Swazieland grens, vrijwel geheel voltooid; dock
de Transvaal is tot nu toe in gebreke gebleven, den bouw to ondernemen
van de grens naar Ermelo, waardoor de aansluiting aan het Transvaaleche
spoorwegnet^ verkregen zal worden.
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de Delagoabaai en bet daartegenovear gelegen eiland Ynyack
had toegestemd, waardoor, onder M a c M a ho n's uitspraak
Portugal er meester geworden was, Die fout zou hersteld
worden als Portugal in de federale val gevangen kon worden.
De Hooge Commissaris, die het historisch woord gesproken heeft, dat hij het Afrikanerdom den nek zou breken,
heeft meer dan iemand anders gedaan om federatie of unie
^ to bevorderen ; hij Wilde echter eene federatie Welke
in Z.A.
zoo niet uitsluitend dan toch hoofdzakelijk imperiale belangen
zou dienen. Naar alle aanwij zingen is het zijn toeleg geweest
to federeeren, nadat de Transvaal degeli j k verengelscht
zou zijn en dan ook Rhodesia, als kroonkolortie, in den Bond
optenemen, waardoor de Rij ksregeering in den Federalen
Raad vertegenwoordigd en het overwicht van de Britsche
stem verzekerd zou zijn. In federatie heeft hij het middel
gezien waardoor het tractaatrechtelij k in vooruitzicht gestelde zelfbestuur aan Vrij staat en Transvaal feitelij k zou
kunnen worden onthouden.
Sedert de dag en vin Sir George Grey (1554) tot
aan den val van Lord 1MI i 1 n er (1905) hebben Britsche
staatslieden de federale vlag van Zuid-Afrika voortdurend
voor imperiale lading misbruikt ; het federale beginsel bepleit
met geen ander doel, dan om de nationale politiek der Afrikaners, die vddr den oorlog in Transvaal tot even gematigde als kvachtige uiting kwam, to bestrij den. Met de
gevolgen van dit groote feit is nog geenszins afgerekend.
De geschiedenis heeft de neiging zich to wreken. Straks
zullen de Afrikaners onder federale vaan gaan in bun strij d
tegen imperiaal gezag.
Op het eind van 1905 kwam in Engeland de TTnionistische Regeering, die voor den oorlog en het daarna
in Zuid-Afrika gevoerde beleid verantwoordelijk was, ten
val. Het liberale Kabinet Campbell Bannerman verleende
bijna onmiddellijk zekere mate van vertegenwoordigend
bestuur aan de voormalige Republieken, hiermede voldoende aan eene bij het tractaat van 1902 plechtig ondernomen verplichting, ter zake waarvan de Kabinetten Salis-
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bury en Balfour in verzuim gebleven Waren 1). De nieuwe
Regeering in Engeland oordeelde den toestand in ZuidAfrika als hoogst zorgwekkend. In deze omstandigheid, en
in geen andere, moet de verklaring gezocht Worden, dat
zij tegenover Zuid-Afrika in het algemeen en tegenover de
voormalige Republieken in het bijzonder eene geheel veranderde, een bescheiden houding aannam en volkomen
brak met de dwangpolitiek Welke, ter zake van de federatie, als anderszins, sedert 1890 teekenend is geweest voor
het optreden der imperiale autoriteiten in Zuid-Afrika. De
omstandigheden noopten inderdaad Wel de oude Paden to
verlaten en een nieuwen koers to zoeken.
Het grondbeginsel der liberale koloniale staatkunde,
hetwelk leerde, dat de eenige veilige Waarborg voor het
blijvend bezit van kolonien to zoeken is in de Weigezindheid der bevolking, was in Zuid-Afrika meest grovelijk
geschonden. De liberale regeering Wist, dat de bevolking,
Boer en Brit, als geheel genomen, hoogst ontevreden was.
Door de Wegzending der Chineesche arbeiders in Transvaal
in Naar verkiezingsprogram op to nemen, had de Britsche
Regeering de machtige partij der geldmannen wel hoogst
vijandig tegen zich gestemd, dock daarmede; nog geenszins
de arbeiders bevredigd. De ' arbeiderorganisaties van den
Rand hadden President K r u g e r, t©en hij begraven Werd,
als hun „besten vriend" gehuldigd. Herhaaldelij k was op
Werklieden+vergaderingen verklaard, dat men naar het
oude Afrikaner bestuur terug verlangde. Bij weer dan
eene gelegenheid Werden oproerige Woorden gesproken. De
eigenlij ke Afrikaner bevolking Was Wel volkomen stil en
onderworpen maar, nit den card der zaak, Loch niet in alle
eventualiteiten to vertr©uwen. De „opstand " van veldcornet
F err e i r a met 8 man had de heele militaire macht van
Engeland in de Kaap Kolonie op de been gebracht en allerWege in Zuid-Afrika onrust verwekt. Men mag met groote
1) Bij de vredesonderhandelingen verklaarde lord Kite hen e r dat
het uit den aard der zaak onmogelijk was zich fornaeel aan een termijn
to binden, maar dat, indien de bevolking zich rustig gedroeg, naar hij
rneende, binnen twee jaar zelfbestuur zou kunnen worden ingesteld.
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waardeering gewagen van de oprecht vriendelij ke gevoelens
van het Kabinet Ban n e r man jegens de Afrikaners,
want zoowel de Premier als de ministers C h u r c hi 1 en
L 1 o y d G e o r g e hebben herhaaldelij k in het openbaar op
onmiskenbaar heuschen hoofschen toon over de oude
vij anden gesproken ; maar men zal toch niet de oogen
mogen sluiten voor het feit, dat de liberale regeering, die
in de overheerschingspolitiek geen vertrouwen had, in het
eigen belang toenadering tot de Afrikaners heeft gezocht.
De Unionistische Regeering had zeer critieke verhoudingen
in Europa in het levee geroepen en slechts weinig minder
gevaarlijken toestand in Zuid-Afrika verwekt. Minister
Oh u r c hi 1 vond aanleiding in het Lagerhuis to verklaren,
dat zijn Gouvernement desnoods bereid zou zijn voor de
handhaving van Britsch gezag, als in 1899-1902, wederom
400,000 man naar Zuid-Afrika to zenden en wederom £ 250
miljoen to spendeeren, maar Coen hij die woorden sprak,
moist hij wel, dat er voor het dempen van een opstand,
die in recht en rede zijn grondslag en doel zou zoeken,
geen honderd-, misschien geen Lien-duizend man to vinden
zouden zijn. Er scheen geen onweer aan de lucht, maar
welk Britsch staatsman zou zich voor langen tijd op den
politieken barometer verlaten in het land, dat zoo dikwij is
onverwacht door storm was bezocht ? Intusschen werd
door de „home politics" imperatief geeischt, dat op de
uitgaven voor het Leger bezuinigd zou worden. Had Gl a ds t on e in 1883, vbbr de opheffing der Britsche suzereiniteit
over de Transvaal (1884), in het Lagerhuis gezegd : „ZuidA.frika heeft ons voortdurend groote moeilijkheden gegeven
en wij zijn nooit in staat geweest die nit den weg to ruimen.. .
aan Lord Grey heb ik reeds gezegd, dat Zuid-Afrika een
probleem stelde, waarvoor ik geen kans zie eene oplossing
to vinden" de liberale regeering van 1905 vond, na de
vestiging van Britsche heerschappij in het Noorden, het
oude probleem terug, slechts nog weer ingewikkeld geworden. De voile consequenties aanvaardende van hare
pessimistische opvattingen omtrent de toestanden in en met
betrekking tot Zuid-Afrika, besloot de Engelsche Regeering
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aan de bevolking van Zuid-Afrika zelve het beleid van
zaken over to laten. Het vertegenwoordigend bestuur, dat
aanvang 1906 in de Transvaal en een half jaar later in
den Vrij staat werd ingesteld, was geenszins volle vervulling van het tractaatrechtelij k in vooruitzicht gestelde
zelf bestuur, maar duidelij k bleek, uit hetgeen voorafging
en nit wat volgde, dat het Kabinet to Londen niets liever
begeerde, dan van verantwoordelijkheid voor de Zuid-Afrikaansche huishouding ontslagen to worden, dat het in het
rij ksbelang zely e er oprecht naar Wilde streven ZuidAfrika to pacificeeren door het zoover doenlijk toe-tevertrouwen de eigeii zaken naar eigen inzicht to regelen.
Door hare tegenstanders is de liberale partij beschuldigd
geworden alle de resultaten van den zwaren oorlog to
hebben prij sgegeven. Dit moge overdreven heeten en in
meer dan een opzicht onjuist, een feit is het, dat de
Kabinetten B a n n e r m an en As quit h aan Zuid-Afrika de
vrijheid hebben gelaten bijna alles te-niet-te doen wat na
den oorlog door de LTnionistische regeering was verricht
en voorbereid, met het oogmerk om de Afrikanerbevolking,
door middel van „federatie", voor altij d onder den duim to
houden. Het Kabinet B an n e r m an heeft, in dien geest
stelling nemende, o. m. den brutalen toeleg verij deld om
van de 15 a 20,000 soldaten, destij ds nog in Zuid-Afrika
vertoevende, Britsche kiezers to maken. Wanneer nauwelij ks
anderhalf jaar na den val van Lord M ii n e r den jingogeest in Zuid-Afrika den kop was ingedrukt, dan dankte
men zulks, niet minder dan aan Afrikaner actie, aan de
omstandigheid, dat Ministers in Engeland zich ten scherpste daartegen hadden gekeerd. Geen geloof hebbende
in de bajonetten, kunnende noch willende bouwen op de
invloedrijke cosmopolitische partij der geldmannen, wantrouwende de gezindheid der Britsche arbeiders en allerlei
eventualiteiten en complicities vreezende, heeft de Liberale Regeering steun gezocht bij het Afrikaner bevolkingselement, hetwelk naar de natuur der dingen, op den langen
duur Loch de overhand zou moeten verkrij gen op alle
andere fracties der Zuid-Afrikaansche samenleving.
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De verkiezingen van 1906 in Transvaal en Vrijstaat
brachten de Afrikaner partij aan het bewind. Deze k on
Coen tot op groote hoogte naar eigen wij sheid handelen.
Het eerste, wat zij ter zake van het federatie- of unievraagstuk heeft gedaan, was of breken hetgeen Lord Milner
had opgebouwd. De Transvaalsch-Vrij staatsche spoorwegunie werd ontbonden en eene scheiding der financien tot
stand gebracht. Het tolverbond zou niet worden vernieuwd.
Leiders in den Vrij staat, als President Ste y n, verklaarden
onomwonden niet aan eene federatie of unie met de Kaap en
Natal to denken en ook elders in Znid-Afrika, buiten de
Kaap, uitten invloedrij ke Afrikaners zich in denzelfden geest.
Dit was de natuurlijke reactie op het misbruik, dat Britsche
a utoriteiten van de federale politiek hadden gemaakt. Nadat
echter aan den spontanen drang was voldaan, zooveel
mogelij k ongedaan to maken al wat in willekeur, niet in
de eerste plaats in het Zuid-Afrikaansche belang, was tot
stand gebracht, is in de houding der Afrikaner leiders,
ten opzichte van het vraagstuk der aaneensluiting, eene
algeheele verandering gekomen. Een machtig complex
van overwegingen heeft zich ten gunste van vereeniging
geldend gemaakt. Het principieele bezwaar van vroeger,
dat door federatie de souvereiniteit der republieken in gevaar
zou komen, bestond niet langer, daar de Britsche opperhoogheid in het Noorden werd erkend ; oude oorzaken
voor samenwerking deden zich daarentegen met nieuwe
kracht gevoelen.
Het was vooral de voormalige Zuid-Afrikaansche Republiek, van Welke al de andere kolonies of hankelij k waren,
die voor ineensmelting ij verde. De houding der Transvalers
m.oet tot op groote hoogte worden aangemerkt als een gevolg
van de vrees, dat de parti j der geldmannen er op den langen
duur in zou slagen in hunne kolonie de bovenhand to
krij gen. Men heeft gemeend dit gevaar tot elken prij s to
moeten keeren en geoordeeld, dat in een Vereenigd ZuidAfrika de invloed van de plutocraten nimmer overheerschend
zal kunnen worden. Het zijn evenwel voornamelijk overwegingen van meer algemeen Zuid-Afrikaansch belang geweest,

DE EENWORDING VAN ZUID-AFRIKA.

183

die den doorslag hebben gegeven. De geschiedenis leerde dat
de imperiale autoriteiten voor hunne heillooze bemoeiingen
met de zaken van Zuid-Afrika bij na onveranderlij k een
voornaam steunpunt gevonden hadden in de tij delij k uiteenloopende of oppervlakkig tegenstrij dige belangen der
onderscheidene Afrikaner Landen. Met zekerheid kon
worden voorzien, dat in de toekomst Britsche Regeeringen
in die verdeeldheid telkens weder aanleiding zouden vinden
tot inmenging. Bemoeiing op dien grond moest en kon nu
gestuit worden door eene federatie of unie. Australia en
Canada zijn trekkende voorbeelden geweest Canada vooral,
dat eene raskwestie heeft niet ongelijk aan die Welke in
Zuid-Afrika bestaat en welks regeering, kort to voren, den
Britschen legerbevelhebber, Lord Dun do n a 1 d, eenvo udig naar huis had gezonden, omdat hij zich niet naar
den wil van den kolonialen minister, die zich zijn chef
achtte, gedragen had. Met het oog op deze en meer dergelij ke
voorbeelden vestigde zich de overtuiging, dat op geen enkel
gebied eene imperiale regeering het zou wagers Naar wil
op-te-dringen aan een Vereenigd Zuid-Afrika. Het besef
is doorgedrongen, dat er van een Afrikaansche Natie, waarvan de weinige zangers en de vele would-be politici, die
Zuid-Afrika rij k is, steeds den mond vol hadden, in waarheid Loch ook geen sprake kon zijn, zoolang men onder
verschillende gouvernementen leefde en krakeelde en nu
de eene dan de andere kolonie de help van Engeland
inriep. Het denkbeeld van vereeniging is mede sterk gevoed
geworden door de overweging, dat niet in elke kolonie
afzonderlijk maar wel in het geheel van Zuid-Afrika, de
bevolking, die in het land geboren is, de numerieke meerderheid heeft en dat de Engelsche minderheid zich wel in Afrikaanschen geest zou laten opvoeden, wanneer de vele onderling twistende regeering en zouden zijn vervangen door eene,
die nit naam van heel Zuid-Afrika handelen kon .....De
De
meening, dat vereeniging, als elders, zeer bevorderlij k zou
blij ken aan economische ontwikkeling hunner Landen,
heeft op de Afrikaner leiders, als op alle partij en, zonder
onderscheid, ook wel grooten invloed geoefend, doch het

184

DE EENWORDING VAN ZUID-AFRIKA.

allesbeheerschende motief, waardoor zij het denkbeeld van
de zwakkere federatie hebben prijsgegeven en de unie
aanvaard, is de overtuiging, dat deze gelegenheid zal
schenken one meester to worden in het eigen land, vrij
van imperiale voogdij .
Aan de Britsche autoriteiten is het niet geheim gebleven, dat aan de unie-gezindheid van vele Afrikaners
anti-imperiale gevoelens ten grondslag lagen. De liberale
regeering heeft zich echter door deze omstandigheid niet
nit den eenmaal gekozen koers laten drijven. Zij heeft die
gevoelens gebillij kt als een onvermij delij k gevolg van den
onrechtvaardigen oorlog en wat daarop volgde. Afgescheiden daarvan, heeft zij het streven naar losscheuring erkend
als een natuurlij ken drang, Welke zich ook in andere
kolonies openbaarde en die geeerbiedigd moest worden.
Aan de beginselen parer nieuwe Zuid-Afrikaansche politiek
getrouw, heeft zij geen direct deel genomen aan de Uni.eConferentie. Daarbij waren geen imperiale vertegenwoordigers aanwezig, al namen deze natuurlij k van de verhandelingen kennis : het gold eene Zuid-Afrikaansche aangelegenheid met welke de imperiale regeering zich niet
onmiddellijk Wilde inlaten. En nadat het uit de beraadslagingen ter conferentie, als anderszius, zeer duidelij k geworden
was, dat het er op werd toegelegd de zeggingsmacht van
een Unie Parlement zoo groot mogelijk to maken ten koste
van de zeggingsmacht, die de Rij ksregeering tot dusverre
in de verschillende kolonies uitoefende, ook toen heeft het
Gouvernement to Londen het hoofd gebogen, ofschoon
elkeen, die de kaart van Zuid-Afrika eenigshet Naar
zins kent, zal dit toestemmen zeer gemakkelijk zou zijn
geweest in Zuid-Afrika krachtige stemming to waken tegen
aaneensluiting met zulk eene strekking. De liberale regeering
heeft een zeer breed en hoog standpunt ingenomen.
Engeland verlaat zich voor hare toekomst in Zuid-Afrika
hoofdzakelij k op de trouw, op de patriotische gezindheid en
op de economische kracht en de, veronderstelde, intellectueele superioriteit der Britsche vestigers dan ook op
het Afrikaner volkskarakter, dat zeer meegaande is.
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Toen in 1908 de uit de verschillende partij en gekozen
g edelegeerden van de Zuid-Afrikaanscb e Parlementen
bij eenkwamen, om op de groote con'erentie over het al
of niet tot stand komen van federatie of unie in eerste
instantie to beslissen, was van alle partijen een groote meerderheid tot aaneensluiting bereid. Want ook de meeste
vertegenwoordigers der Britsche inwoners wilden de & nwording van Zuid-Afrika helpen bevorderen, eensdeels omdat
zij, evenals de Afrikaners, meer zelfstandigheid voor ZuidA.frika wenschten, anderdeels omdat zij, op het voorbeeld
der imperiale autoriteiten, tot samenwerking met de oude
bevolking geneigd waren. Zelfs de machtige partij der
geldmannen werkte niet tegen. Zij begreep niet tegen den
stroom op to kunnen. De goudmagnaten maakten dus bonne
mine a mauvais jeu. Zi j hebben tot op het laatst gehoopt,
door samenwerking to veinzen, macht to zullen verkrij gen.
Die zoete waan is door de Afrikaner leiders niet verstoord,
dan nadat de Ilnie onherroepelijk feit geworden was. Toen
hebben deze pas de idee van een coalitie-kabinet verworpen.
Aldus heeft men kunnen waarnemen het oogenschijnlijk
zoo wonderbare verschijnsel, dat zes jaar na den vrede de
bitterste vij anden van voorheen samenwerkten om de eenheid
van Zuid-Afrika tot stand to brengen.
Hoezeer nu echter ook algemeene en bizondere verhoudi.ngen het tot stand komen van eene federatie of unie begunstigden, onoplosbaar scheen Loch de vraag, op Welke wijze in de
groote kwesties, over Welke de regeeringen der verschillende
kolonies of de beide groote bevolkingselementen onderling
verdeeld waren, overeenstemming verkregen zou kunnen
worden. Twee zaken schenen onoverkomelijke moeilijkheden op to leveren, to weten de taalkwestie en het vraagstuk betreffende de staatsburgerlijke status der naturellen
en gekleurden. In de Kaap Kolonie waren naturellen en
gekleurden tot de stembus toegelaten tij dens het ministerschap van R h o d e s, die d aarmede zijn aanhang in de Kaap
to versterken had gezocht en terzelfder tij d de negrophilisten
in Engeland op zijne hand had gekregen, Wier medewerking
hij voor zijn financieel-staatkundige operaties in Matabele0. E. X 11
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land niet kon ontberen. Aldus waren er tal van parlementsleden, ook in Afrikaner kringen, voor het behoud hunner
zetels van de stem der gekleurden of hankelij k geworden.
De Kaapsche afgevaardigden wilden daarom van de ophefng
van het naturellenstemrecht niet hooren. In de andere
kolonies was daarentegen aan de inboorlingen en gekleurden practisch het stemrecht ontzegd en daar Wilde men
van andere dan blanke kiezers nets weten. Velen wenschten zelfs liefst nets gemeen hebben met een kolonie, waar
de stem der zwarten invloed had op de keuze der volksvertegenwoordigers. Het eerste doel van federatie of unie
moest zijn het scheppen van een uniforme naturellenpolitiek
voor Zuid-Afrika, dock eene regeering, Welke zou voorstellen autoriteit in deze over to dragen op een federalen
raad, zou daarmede Naar eigen doodvonnis onderteekenen.
Ter zake van het taalvraagstuk hadden Afrikaner leiders
met name President Ste y n en Hertz o g bereids
den eisch van absoluut gelij ke taalrechten gesteld ; maar
tegen zulke gelij kstelling zouden zich in de praktij k
onoverkomelijk schijnende bezwaren opdoen terwijl, afgescheiden daarvan, de vertegenwoordigers van Natal, dat voor
* deel alleen Engelsch sprekend is, Loch nooit in het „verhollandschen" van hunne kolonie, gevolg van geli j kstelling
der beide talen, zouden toestemmen. Ook to dezen opzichte
scheen geen basis voor toenadering to vinden. Naast deze
groote verschillen deden zich andere kwesties op, als die
voortvloeiende nit de ongelijke welvaart der onderscheidene
kolonien. _ Langen tij d scheen het, dat de pogingen om
tot innige aaneensluiting to geraken, zouden mislukken. Ter
zake van het taalvraagstuk was de Afrikaner partij sterk
genoeg om ter conferentie het beginsel van gelijkstelling
bij meerderheid van stemmen to doen aanvaarden en zij kon
hetzelve ver volgens door drie parlementen (in de Kaap,
Vrijstaat en Transvaal) doen bekrachtigen. Met betrekking
tot de naturellenkwestie was de groepeering echter weer
eene andere als staatkundige eenheden stonden Vi ij staat,
Transvaal en Natal vereenigd tegenover de Kaap Kolonie
verbonden met de imperiale regeering, die met de negro-
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philisten in Engeland rekening moest houden. De groote
massy der Afrikaners allerwege, ook in de Kaap, zoomede
de Engelsche bevolking van Natal, was wel ten gunste
van opheffing van het Kaapsche naturellenstemrecht, maar
men kon deze zaak toch niet doordrijven, daar de imperials
autoriteit daarvoor Naar veto zoude uitspreken en alsdan,
bij toekomstlge verkiezingen, de Kaapsche gekleurde kiezers
zich tegen de Afrikaner partij zouden richten. Men stond
voor uiterst gecompliceerde problemen. De Conferentie
heeft den Gordiaanschen knoop ten slotte doorgehakt met to
besluiten, dat aanvankelijk niets aan de in verschillende
kolonies geldende wetten en gebruiken veranderd zal
worden, maar dat een Parlement, gekozen door het gansche Yolk van Zuid-Afrika, volle macht zal hebben om
in de onderscheidene deelen van het land verschillende
wet to laten voortbestaan, of wel, met eerbiediging van
gevestigde rechten, de wet to maken, die overal gelden zal.
De Afrikaner partij, die over de meerderheid beschikte heeft
op geen enkel punt Naar wil absoluut kunnen doordrij ven,
daar zulks er toe zou hebben geleid, dat de Britsche
elementen zich zouden hebben vereenigd en de liberale
regeering, wier actieve medewerking, voor het tot stand
komen van de TTnie, toch noodig was, tot stilzitten zou
kunnen zijn bewogen. De houding der Afrikaners stond
in het teeken van Matiging en Geduld. Dank zulke houding
hebben zij de Britsche partij en verdeeld gehouden en konden
zij alle de beslissingen der Conferentie in meer of minder
sterke mate in hun geest beInvloeden ; dank zulk een
tact zij n de kolonien, de Transvaal, de vrij staat, de Kaapkolonie en Natal, tot een grooten ondeelbaren Kolonialen
Staat vereenigd, onder een grondwet, die het einde van
imperiaal gezag in „Zuid-Afrika" in dadelijk vooruitzicht
stelt.

Het ligt buiten het bestek van dit artikel eene schets
to geven van de Grondwet van de Z.-A.-Unie, Welke nadat
zij door de verschillende koloniale parlementen, en in Natal
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door middel van een referendum, was goedgekeurd geworden, in den vorm van eene wet, in 1909 door het
Britsche Parlement gepasseerd, den 31 ste p Mel 1910 bij
proclamatie, onder handteekening van Koning U e o r g e V,
werd afgekondigd. Uit enkele aanteekeningen moge echter
het karakter van de nieuwe constitutie blijken, zoomede
de strekking van de voornaamste parer bepalingen :
Het parlement van „Zuid-Afrika" bestaat uit Lagerhuis
(Volksraad geheeten) en Hoogerhuis (Senaat). — De mannelij ke
bevolking boven de 21 jaar is de grondslag waarop de zetels
met geringe afwijking voor de eerste
in het Lagerhuis
verkiezing(en) verdeeld worden. De zittingstij d der leden
is 5 jaar. Zij worden, totdat een nieuwe kieswet zal ziju
gepasseerd, verkozen onder de in de voormalige kolonien
vigeerende wetten. De Kaap vaardigt 51 leden af, de
Transvaal 36, Natal en Vrijstaat elk 17. De Senaat
bestaat uit 40 leden, die voor 10 jaar zitting nemen. Het
Unie-ministerie benoemt 8 leden, terwij 1 van wege elke
voormalige kolonie 8 leden worden afgevaardigd, die voor
de eerste maal verkozen worden door de beide Huizen van
het koloniaal parlement in eene (hunne laatste) vereenigde
zitting. Later worden de leden van den Senaat verkozen
door de volksvertegenwoordigers der Provincie in het
[Jnie-parlement en de leden van den Provincialen IRaad.
Opheffing van den Senaat of verandering in wijze van
constitueering is v66r 1920 alleen mogelijk wanneer 2/3
van het totaal der leden van beide Huizen in vereenigde
zitting daartoe besluit. Indien het Hoogerhuis zijne goedkeuring aan een door Lagerhuis gepasseerde wet onthou dt,
heeft eene vereenigde zitting van beide Huizen plaats,
waarin, behoudens hierna to noemen gevallen, de volstrekte
meerderheid van het aantal aanwezige leden beslist. Ten
opzichte van financieele wetten is de bemoeiing van den
Senaat beperkt.
[De Afrikaner partij had het zielental der bevolking
als grondslag der verkiezingen gewenscht. Dit zou aan
de vertegenwoordiging van het platteland zijn ten goede
gekomen. Het Britsche bevolkingselement was her natuurli j k
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sterk tegen. De Afrikaners hebben hun wensch geen
effect kunnen geven. Zij hebben ook bestreden de instelling
van den Senaat. De imperiale regeering heeft echter haar
invloed ten gunste van het instituut geldend gemaakt. Naar
de in Zuid-Afrika overheerschende opvatting is de samenstelling van den Senaat, ofschoon geenszins zuiver vertegenwoordigend, evenwel Loch niet van dien acrd om to vreezen,
dat zijne inzichten scherp van die van den volksraad zullen
afwijken. Men beschouwt de instelling meer een last dan
een gevaar. Dc ondervinding opgedaan met de Hoogerhuizen
van de Transvaal en Oranj e Rivier Kolonie, waarvan de
meerderheid der leden feitelij k buiten de volkskeus zitting
kreeg, steunt deze opvatting. De nieuwe staatsorde to deter
zake is, althans voor wat Transvaal en vrijstaat betreft,
in elk opzicht toch eene groote verbetering op de oude.]
Alleen personen van Europeesche afstamming kunnen
zitting nemen in het Lagerhuis. Tot lid van het Hoogerof Lagerhuis is all een hij verkiesbaar, die vij f jaar in het
gebied der Unie gewoond heeft.
[Eerstgenoemde bepaling breekt met het stelsel der volkomen gelij kstelling tusschen blanken en gekleurden, hetwelk
in de Kaap Kolonie 'door minister Rho d e s, met het oog
op zijn partijbelang, zoomede voor financieele en imperiale
doeleinden, werd ingevoerd, dock dat door de overgroote
meerderheid der Afrikaners als hoogst gevaarlijk wordt veroordeeld. Met laatstgemeld voorschrift wordt het beginsel
gehuldigd, dat de oudere bevolking, meer dan de nieuwe
vestiger, geschikt en gerechtigd is in Zuid-Afrika de wet
to maken. Hoezeer het gemaakte onderscheid ook slechts
voldoet aan meest elementairen eisch van gezonde staatsregeling, zoo werd het tot dusverre toch in geen ZuidAfrikaansche constitutie gemaakt. Indien de gevestigde
bevolking in het Unie-parlement de leiding verkrijgt, zal
de bevoorrechting der oudere bevolking, boven de nieuwe
vestigers, in de kieswet verder kunnen worden doorgevoerd.]
De wetgevende macht van het Unie-parlement is aan
geen enkele van de beperkingen onderworpen, die aan de
parlementen van vrijstaat en Transvaal gesteld waren.

190

DE EENWORDING VAN ZUID-AFRIKA.

De voorwaarden waarop het kiesrecht in het geb eel
der Unie zal worden uitgeoefend kunnen bij gewone wet
worden vastgesteld, indien slechts niet aan Kaapsche
gekleurden het kiesrecht ontnomen en niemand op grond.
van zijn ras of kleur alleen uitgesloten wordt.
[Geldt thans in Transvaal en Vrij staat nog de Milnersche wet, waaronder elke Brit, die zes maanden in het land
is, het kiesrecht kan verkrijgen, het Unie-Parlement mag
nu, met inachtneming der gestelde beperking, vrij elij k
zwaarder verblijfsvoorwaarden stellen, zoomede eondities van
welstand, opvoeding enz. De imperiale autoriteit, die
ongeveer vijf jaar geleden, buiten medewerking van het
parlement nog eene verandering in het Kaapsche kiesrecht
kon proclameeren, heeft order de Unie-grondwet alle zeggingsmacht verloren. Wel is natuurlijk voor een kieswet,
als voor elke andere wet, de formeele handteekening van
den Gouverneur-Generaal noodig, dock deze, in strij d met
den wensch der ministers to onthouden aan eene behoorlij k
door het Parlement gepasseerde wet, zou onder Engelsch
koloniaal staatsrecht onconstitutioneel zijn, met een staatsgreep gelij k staan.]
De band, welken de grondwetgever tusschen de verschillende kolonies heeft gelegd, mag onverbreekbaar
genoemd worden. Op den dag zelven, waarop de Constitutie
werd afgekondigd, hadden de kolonies opgehouden to
bestaan en waren zij volkomen opgegaan in den nieuwen
Staat. De kolonies zijn provincies geworden. Alle bevoegdheden, autoriteiten en functies, gevestigd geweest in de
koloniale regeeringen, zij n overgegaan op het Unie-Gouvernement ; en alle de bezittingen en inkoms ten der kolonien
zijn bezittingen en inkomsten der Unie geworden, die
daarover onbeperkt beschikkingsrecht heeft verkregen.
Het Unie-Gouvernement heeft volledige bevoegdheid wetten to waken voor de orde, den vrede en goed gouvernement in eenig deel of het geheel der Unie. De autoriteit
der Provinciale Raden is streng tot huishoudelij ke aangelegenheden beperkt : controle over stedelij ke aangelegenheden ; beheer van wegen ; jacht en visscherij ; hospitaal
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taken; liefdadigheids-instellingen .... Met haven en spoorwegzaken mogen zij zich niet inlaten; met landbouwaangelegenheden en publieke werken alleen in zooverre het
Unie-Gouvernemeut niet zelve handelen wil. Voor hunne
geldmiddelen zijn zij absoluut van de Unie of hankelij k :
zonder medewerking van de Unie kunnen geen belastingen
worden uitgeschreven en overigens Loch slechts alleen directe
heflingen. Voor provincials ordonnanties is de goedkeuring
van de Unie-Regeering vereischt ; en zij blij ven niet van
kracht, wanneer zij met een Unie-wet in conflict komen.
De ambtenaren der voormalige Kolonies zijn ambtenaren
van het Unie-Gouvernernent geworden, dat hen van de
eene naar de andere provincie verplaatsen kan. De wetten
van het Unie-Parlement op den Civielen dienst zijn bindend
voor de aanstelling van provinciale ambtenaren. De Administrateurs, die aan het hoofd van het Uitvoerend Gezag
in de Provincies (Uitvoerende Comites genaamd) zijn
geplaatst, worden benoemd door het Unie-Kabinet,
hetwelk ook hun salaris vaststelt. De Unie-Begeering bepaalt de toelage aan de leden van de Provinciale Raden,
Wier verkiezing door eene Unie-wet geregeld wordt.
Zelfs het Beglement van Orde van de Prov. Baden zal
door het Unie-ministerie worden goed of afgekeurd. Zoo
sterk is de autoriteit van het Centraal Gezag bevestigd, dat
het ondenkbaar mag heeten, dat de Provincien ooit, langs
constitutioneelen weg, een schaduw van zelfstandigheid
zullen kunnen herkrijgen, welke zij, kolonies zijnde, gehad
hebben. Als hooge administratieve colleges zullen de Provinciale IRaden echter, althans gedurende de eerste jaren,
nog een zeer gewichtige rol kunnen vervullen : want tijdelij k,
gedurende de eerste vij f jaren, is hun de administratie van
Lager en Middelbaar onderwij s toebetrouwd geworden.
De Parlementen der verschillende Kolonies zouden
natuurlijk nooit in de volkomen ophefling der zelfstandigheid hebben toegestemd, wanneer niet zekere waarborgen
gegeven wares, dat het Unie-Parlement goede rekening
zal moeten houden met de inzichten van eventueele minderheden, speciaal ten opzichte van de taalkwestie en het
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(Kaapsche) naturellenkiesrecht, dan ook met betrekking tot
de materieele belangen eener kolonie, die niet noodwendig
identiek geacht zullen worden met de belangen der TTnie
als geheel. Waarborgen nu zijn gegeven, waarvan de beteekenis niet gering geacht kan worden; dock de grond.wetgever is er in geslaagd den weg Loch open to houden voor
het passeeren van wetten, waardoor, in verloop van tij d,
wellicht zeer spoedig, alle verschillen mogen verdwijnen,
welke geacht kunnen worden gevaar op to leveren voor de
binnenlandsche rust of schadelij k to zijn aan algemeene
tevredenheid en aan de kracht, die de Unie naar buiten
ontwikkelen kan, met name tegen eventueele imperials
bemoeiingen.
Ten opzichte van het economisch belang, dat de
Transvaal heeft bij eene krachtige bevordering van het
verkeer via Lourenco Marques is vastgesteld, dat de modus
vivendi tusschen Transvaal en Portugal, die dit verkeer
begunstigt, bindend zal zijn op de Unie. Hiermede is
wederom vastgesteld, dat de verkeerspolitiek der Republikeinsche Regeering zeer wel bestaanbaar was met het
algemeen. Zuid-Afrikaansch belang. Overigens heeft de
grondwetgever, in breede opvatting van zaken, ondanks
de omstandigheid, dat de financieele toestand van de
Kolonien zeer verschillend was, besloten, dat de eenheid
op economisch gebied onmiddellijk volkomeu zal zijn. Ter
zake van financieele wetgeving zijn aan het Unie-Parlement
geenerlei banden aangeleg d. Het Lagerhuis stelt de begrooting van gewone en buitengewone inkomsten en uitgaven vast,
zonder in het minst gebonden to zijn aan aanspraken van
de een of de andere voormalige kolonie op speciale consideratie. Alle de schulden der Koloniale Gouvernemen ten,
in totaal ongeveer £ 125,000,000, worden schulderi der
Unie. Het handelsverkeer in de Unie is geheel vrij .
[Plannen zijn bereids in studie voor eene conversie der
koloniale leeningen van verschillend rente-type in een 3%
Unie-leening, waardoor eene bezuiniging verkregen zou worden van ongeveer £ 200,000 rente per jaar. De Grondwet
legt geenerlei verplichting op voor het handhaven van de
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oude tolunie clausule, betrefFende de bevoorrechting van den
Britsehen handel onder de douane tarieven, tengevolge
waarvan, naar half officieele becijfering, Zuid-Afrika per jaar
400,000 aan inkomende rechten opoffert, die het thans
zal kunnen hernemen. - De verwachting is, dat door de
vrijheid van verkeer in het gebied der Tinie handel en
binnenlandsche nijverheid zeer bevorderd zullen worden.]
Met betrekking tot het stemrecht van gekleurden
schrijft de Grondwet voor, dat als een Unie-kiesrechtwet
wordt ontworpen, door welke het Kaapsehe naturellen stemrecht zou worden opgeheven of personen alleen op grond
van ras of kleur van het kiesrecht zouden worden uitgesloten, het Parlement alleen dan de wet kan passeeren,
indien 2/3 van het totaal van de leden van de beide Huizen,
in eene vereenigde zitting daartoe besluit. - Daar op
een totaal van 161 leden, van welke velen op twee dagreizen afstands wonen van de vergaderplaats, door ziekte
als anderszins, steeds een zeker aantal afwezig zal zijn,
moet de vereischte meerderheid, nominaal 66* %, in de
buurt van 70 a 75 % van het aantal der aanwezige leden
gezocht worden. Er is aldus voldoende tegen het gevaar
gewaakt, dat een toevallige, niet groote meerderheid het
sLernrecht aan de gekleurden zal ontnemen. Eenig gevaar
is nu echter wel ontstaan, dat het Unie-Parlement op dit
hoogst belangrijk gebied van wetgeving steriel zal blijken. De strekking van de grondwetsbepalingen is ongetwijfeld,
om wetgeving ter uitsluiting van gekleurde kiezers to
bemoeilijken. En er is wel reden to vreezen, dat de imperiale regeering de naturellen-territoriën, thans onder het
direct bestuur van de Kroon staande (Swazieland, Basutoland), Welker inlijving absoluut noodzakelijk is, om de eenheid van Britsch Zuid-Afrika to voltooien, ook niet aan de
Unie zal willen overdragen, voor en aleer er een kieswet
gegeven is, welke haar bevredigt voor wat de staatsburgerlijke bevoegdheden betreft van de ingeboren en gëimmigreerde
gekleurde onderdanen van den Koning van Engeland. De
meerderheid van de Afrikaner politici neemt echter aan, dat
zij in staat zullen zijn gezag over de naturellen-territoriën
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to verkrij gen en toch een kiesrecht-wetgeving tot stand to
brengen, waardoor datgene, wat het zwarte gevaar aan de
stembus genoemd is, zal Worden g ekeerd. Zoodra zij weten
niet langer of hankelij k to zullen blij ven van de stem der
naturellen, zullen ook bijna alle Kaapsche leiders Wel medewerken meenen zij. Van de instemming van Engelsch
Natal is men zeker, dewij l in die Provincie de gekleurde
bevolking, zich tegenover de blanken verhoudt als ongeveer
10 tot 1 en volmaakt gelij k recht er heel spoedig tot den
ondergang van het gezag der blankern zou kunnen leiden.
Ter zake van het uiterst moeielijke en voor het Afrikaner volksbestaan zoo hoogst gewichtige taal-probleem
heeft de grondwetgever eene zeer gelukkige oplossing
gevonden. Hij heeft erkend, dat volkomen gelijkstelling
van de Hollandsche en Engelsche talon eon onafwij sbare
eisch was van rechtvaardig gouvernement in Zuid-Afrika en
daarom met groote duidelijkheid gedecreteerd : „Hollandsch
en Engelsch zullen beide oficieele talon van de Unie zijn
en behandeld Worden op voet van gelijkheid ; zij zullen
beide gelijke vrijheden, rechten en voorrechten hebben en
genieten ; alle rapporten, journalon en handelingen van
het Parlement zullen in beide talen gesteld worden en
alle Besluiten, Wetten en Kennisgevingen van algemeen
publiek belang of beteekenis, uitgaande van het Gouvernement der ' Unie zullen in beide talon warden gesteld".
Aldus werd voor den nieuwen Staat het tweetalig stelsel,
met al zij n lusten en lasten, aanvaard. De grondwetgever
vond echter in verschillende deelen der Unie en ten opzichte
van bepaalde zaken eon zeer ongelij ke behandeling der
beide talon diepgeworteld. Natal b.v., welks bevolking voor
't grootste deel Engelsch sprekend is, had eon zuiver Engelsche administratie. De havens en spoorwegen werden, sedert
de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij
verdween, allerwege in Zuid-Afrika door Engelschen bestuurd met gebruikmaking van bij na uitsluitend de Engelsche taal. In de school, overal buiten den Vrijstaat, was
het Hollandsch achtergesteld. Verder moest gerekend worden met het feit, dat eenige duizenden ambtenaren, die gees.
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Hollandsch kenden, reeds in den staatsdienst waren opgenomen. Het was eenvoudig onmogelij k deze toestanden
van ongelijkheid met een pennestreek to veranderen. Hadde
de grondwetgever beproefd den hervormer to spelen, dan
zou hij de Unie-beweging hebben doen mislukken of voorschriften gemaakt hebben, die een doode letter zouden zijn
gebleven. Er kon b.v. niet aan gedacht worden op eenmaal
eenige duizende (Engelsche) ambtenaren, onderwij zers, beambten en politiedienaren to ontslaan of to „dupliceeren". Met de
historisch geworden wanverhoudingen, moest goede rekening
gemaakt worden. Tlitdrukkelij k is nu in de Grondwet
vastgesteld, dat geen ambtenaar, in dienst bij het tot
stand komen der TTnie, kan worden ontslagen op grond
dat hij slechts eene der beide talen kent. De moeielij kheid met betrekking tot de administratie van havens en
spoorwegen is ondervangen, doordien, uit hoofde van verschillende overwegingen, bepaald is, dat deze door eene
Commissie, benoemd voor vijf jaar, onder voorzitterschap
van een Minister, op „zakengrondslag" zullen worden beheerd. Die grondslag ontheft van de noodzakelijkheid om
in dezen tak van staatsbemoeiing onmiddellij k het kostbare
stelsel van tweetalige administratie, waartegen ook bezwaren
van praktischen card bestaan, in uiterste gestrengheid door
to voeren. Verder heeft de grondwetgever in onthouding
uitkomst gezocht. Hij heeft geen voorschriften gemaakt
ter zake van de taalpolitiek der Provinciale Besturen 1) en
aan hen heeft hij dan ook tijcdelijk, gedurende vijf jaar, de
administratie en organisatie van het lager en middelbaar
onderwij s onder de bestaande wetten overgelaten. De ontwerper van de constitutie is zeker wel uitgegaan van de
verwachting, dat het voorbeeld van gelij ke taalrechten,
hetwelk de Unie geeft, een machtigen invloed zal oefenen
op de lagere colleges van staat ; dock op die verwachting heeft hij zich niet verlaten. Zouden Loch de Provinciale Raden geen goede rekening houden met de taalbelangen van een der beide groote bevolkingselementen, dan
1) Alleen is voorgeschreven, dat de Ordonnanties in beide talen
moeten zijn gesteld.
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kan het Unie-Kabinet, bij voorbeeld door goedkeuring
aan ordonnanties to onthouden, zeer veel invloed oefenen,
terwijl het Parlement bovendien ook bevoegd blijft ten
alien tij de, door eene wet, aan de provinciale besturen eene
taalpolitiek voor to schrijven. Wat de administratie van
het onderwij s betreft, deze is wel tot 1915 nit handen van
het Centraal Gezag ; maar toch kan de Unie, indien in een
of andere provincie b.v. de billijke aanspraken der Hollandsch sprekenden in de school ernstig verwaarloosd
zouden worden, to hulp komen. Het Unie-Parlement
houdt de koorden van de beurs en kan, door het toestaan
of weigeren van meer geld, dan grondwettig voor onderzijnde het bedrag der bewijsdoeleinden is toegezegd
grooting van 1908/'09 zooal niet dwingend dan toch
dringend optreden. Terwijl de grondwetgever zich onthouden heeft van zelf to hervormen, heeft hij zeer
mime gelegenheid geschonken om hervorming tot stand
to brengen. Het tweetalig stelsel is voor de Unie deugdeli j k vastgelegd : wij ziging van het voorschrift betref
fende de gelijke taalrechten is alleen mogelijk wanneer 3
deel van het totaal van de leden van beide Huizeu, in vereenigde zitting vergaderd, aldus beslist. Het stelsel, in zijn
uiterste consequentie doorgevoerd, beteekent, dat de bestuursmacht in Zuid-A.frika in zeer overwegende mate zal toevallen
aan de geboren Afrikaners. Zij leeren in school en daarbuiten,
de beide talen. Zij leveren, in volstrekten en betrekkelij ken
zin, een veel grooter :aantal „tweetaligen", dan de klasse der
nieuwe vestigers ; en alleen zij, die de beide talen spreken,
zullen dan in aanmerking kunnen komen voor ben oemingen als officieren, ambtenaren, politiedienaren, beambten.
De grondwetgever heeft al gedaan, wat hij doen mocht en
does. kon. Hij heeft gewaakt tegen een voortschrij den van
het onrecht de landstaal en daarmede den Afrikaners in
het verleden aangedaan, en terzelfder tij d heeft hij mime,
zeer ruime middelen geboden, waardoor het kwaad, dat
geworden is, kan worden bestreden. Het is thans aan de
leiders van het Yolk om door een gematigde maar rustelooze
actie to toonen, dat zij begrij pen, dat de taalkwestie voor
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het yolk een brood- en voor de Natie een levenskwestie is.
Hoezeer de regeling van het taalvraagstuk ook van
groote matiging aan Afrikaansche zij de doet blij ken en
voile recht doet aan alle redelijke eischen van het
Engelsche bevolkingselement, zij is door Britsche politici
natuurlij k toch bitter bestreden. Hun tegenstand was
echter vruchteloos, daar zij in de Parlementen van de Kaap,
Vrij staat en Transvaal niet over eene meerderheid beschikten.
Alleen in Natal overwoog de Britsche stem. Tot op het
einde heeft eenig gevaar gedreigd, dat Natal met de regeling
der taalkwestie geen genoegen zou nemen. De grondwet
stelde echter zeer tactisch vast, dat een Unie tot stand
gekomen zou zijn, indien slechts twee (of meer) Kolonien
de nieuwe staatsorde hadden aanvaard. Indien Natal niet
ware toegetreden, zou het, in economischen zin, door de
TJnie zijn doodgedrukt.
hit meerdere bepalingen van de constitutie blijkt nog,
dat de Afrikaner politici begeerig zijn geweest zich grooter
mate van waarachtig zelfbestuur toe to eigenen, dan voorheen, in de onderscheidene kolonies, hun deel was, en dat de
liberale regeering in Engeland aan dat streven geen Weerstand heeft kunnen bieden. Het recht van appel van de
beslissingen van de hoogste rechtscolleges der Kolonien
op den Privy Council, is komen to vervallen. Een ZuidAfrikaansch Hof van Appel is ingesteld. Ter zake van zijne
beslissingen bestaat geen recht van appel. Wel is de Kroon
nog bevoegd beroep op den Privy Council toe to staan,
dock van die bevoegdheid gebruik to waken kan gevaarlij k
zijn voor het gezag van de Kroon. Het salaris van den
Gouverneur-Generaal zal niet, als vroeger dat van den
Hoogen Commissaris, door den Koning, dock door het
Parlement van Zuid-Afrika Worden vastgesteld. Wij ziging
van de Grondwet wordt tot stand gebracht bij gewone wet
en alleen in de hiervoren genoemde gevallen bij speciale
meerderheid van 3 van de leden van beide Huizen....
Onder de Unie-grondwet is aan Zuid-Afrika een zeer
groote mate van zelfstandigheid gewaarborgd. Men mag
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zelfs zeggen, dat, in zooverre het land niet in zichzelf
ernstig verdeeld is, het rij ksgezag in de praktij k opgeheven
is en een toestand geboren Werd, Welke, als in Canada,
feitelij k niet to onderscheiden is van onaf hankelij kheid 1).
Hoe machtig nu echter de invloed mag zijn, dien een
Wetgever vermag uit-te-oefenen op de ontwikkeling der gebeurtenissen in zijn land, de toekomst van een Yolk kan
niet door Wetten worden beheerscht. Ware zulks Wel het
geval, dan zou het nationale bewustzijn der Afrikaners
zeker gedood zijn tij dens het regiment van Lord M i 1 n e r!
In geenen deele vermag dus een gunstig oordeel over de
constitutie ook het antwoord to geven op de vraag, die op
aller lippen is, wanneer over Zuid-Afrika gesproken Wordt :
of nu onder de nieuwe staatsorde eene Natie zal opgroeien,
die de idealen in eere houdt, voor Welke, een tiental jaar
geleden, zoovelen der besten en der sterksten het leven
geofferd hebben. Op die vraag kan alleen de toekomst het
antwoord brengen. Omstandigheden kunnen zich voordoen,
die spotten met alle berekeningen en beschouwingen, hoezeer die voor het tegenwoordige ook juist en plausible
zouden mogen schijnen. Er is intusschen reden zoo niet
voor vast vertrouwen, dan Loch voor geloof en hoop.
Ontwij felbaar is het dat mannen als St e y n, B o t h a,
Fischer, Hertzog, Smuts, Malan..., die de grondvesters der Unie moeten Worden genoemd, bij hun werk
bijna allen alleen geleid zijn geworden door liefde voor
hun Yolk en dat zij er in geslaagd zijn de IJnie tot stand
to brengen onder eene grondwet, die aan de eigenlij ke
Afrikaner bevolking, die de meerderheid vormt, uitzicht
schenkt om ten allen tij de de leiding to voeren in den Staat.
De grondwet maakt voorziening voor de toetreding
van het geheel of van een deel van Rhodesia als vij fde
1) In het Canadeesohe Parlement heeft de Eerste Minister Sir W ii fried
L a u r i e r bij de behandeling der Marine-begrooting onlangs verklaard : „The
command of the Canadian Navy shall not be vested in the King for the
general purposes of the Empire; Canada holds horsel f free to remain

at peace though England may be at war."

DE EENWORDING VAN ZUID-AFRIKA.

199

pr ovincie van de Unie. Zoodra de directie van de British
South Africa Co., die onder het charter van 1889 het
hooge gezag in het land verwierf, met het Unie-gouvernement
zal zijn overeengekomen omtrent de regeling der geldkwestie, kan de toetreding van Zuid-Rhodesia worden verwacht, waardoor het gebied der Unie zal worden uitgebreid
met een landstreek als Frankrij k zoo groot. De sedert 1889
opgeloopen te-korten op de gouvernementsrekening, Welke
aan de maatschappij wel zullen moeten worden gerestitueerd,
worden op ong. £ 10 milj oen begroot ; voor eventueele
overname der spoorwegen zal eon verdere £ 12 miljoen noodig
zijn;; met den zeer noodzakelij ken geheelen of gedeeltelij ken
afkoop van mijnrechten kunnen mode hooge bedragen zijn gemoeid. De aanhechting van Rhodesia is echter heel gewenscht.
Bleef op de grenzen der Unie eon Engelsche Koloniale Staat
voortleven met andere idealen, bestuurd naar andere beginselen, dan die naar welke de Unie mag worden geleid,
dan zou zulks aan eene harmonieuse ontwikkeling der
verhoudingen in Zuid-Afrika in het algemeen en binnen de
Unie in het bizonder zeer schadelijk kunnen zijn. Er zou
wederom oorzaak van voortdurend contact zijn met de
rij ksregeering, van wrij ving, die men juist zooveel mogelij k
wil vermij den. Het schij nt jammer, dat de aanhechting
niet onmiddellij k eon feit geworden is. Zooals de zaken thans
staan zou de opname van Rhodesia in de Unie het bestaande
overwicht van de eigenlijke Afrikaner bevolking, op het
nog niet aan haar geassimileerde Engelsche element, niet
in g evaar brengen. Het zielental der blanken in Rhodesia
is nog onder de 25000, op een groot totaal van omtrent
1.000.000 in de Unie eon onbeduidend cijfer. Ook al held
men nu ruime rekening met bizondere omstandigheden, dan
zou het aantal parlementsleden, aan de nieuwe Provincie to
worden toegekend, Loch nooit zoo talrijk zijn, dat de verhoudingen in het U nie Parlement er ernstig door zouden
worden beinvloed. Van de blanke bevolking van Rhodesia,
dat over zeer groote uitgestrektheden geschikt is voor landbouw en veeteelt, is ongeveer 30 percent in Zuid-Afrika
geboren.
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Niet onwaarschij nlij k zal eerlang een Gouvernement
waarin de Afrikaners de leiding hebben, gezag voeren van
Tafelbaai tot aan de Zaznbesie. De volksmannen meenen er
zeker van to zijn, dat de eerste verkiezingen voor het ITnie
Parlement aan hunne partij een sterke meerderheid zullen
schenken. Waar eene nieuwe indeeling in kiesdistricten
heeft plaats gehad op grondslagen, die eenigszins afwij ken
van die naar Welke voorheen de ze tels verdeeld Werden,
zou het gevaarlij k zij n zich aan voorspellingen to wagen.
De Afrikaners kennen echter wel de kaart van hun land
en toonden zich in hunne verkiezingsprograms tot dusverre
goede tactici. Men slag dus het beste hopen.

VER VAN DE MENSCHEN
DOOR

JOSEF COHEN.

TWINTIGSTE HOOFDSTTJK.
T r i e n t j e N i e v e 1 t kon ternauwernood met Naar weekgeld uitkomen, en ze besloot, als ze kon, ook in Zutphen
to probeeren wat to verdienen. Een mevrouw beval haar
daar aan, en elken Zondag, Woensdag en vrij dag reed ze
naar de vreemde plaats, om er voor een paar groote gezinnen 's Zondags voor een Joodsche familie to naaien
en to verstellen.
Ze was zoo moe als ze thuis-kwam, dat ze zich geheel
gekleed op bed wierp, en dadelij k in-sliep. Ze volgde niet
Naar gewoonte, om eerst to zien, of het geld er nog was.
Eens, terwijl ze door de stad ging, merkte ze, dat een
man Naar volgde. Langzaam liep hij Naar na, stil-staand,
als zij stil-stond, en weer door-slenterend, als zij verder
ging. Even bleef ze voor een Winkel staan, en ze keek
haastig om. Het was Naar vroegere knecht, dien ze om zij n
dronkenschap had ontslagen. Onder de Linden, waar het
donker Was, verhaastte ze haar schreden, maar ze zag, hoe
zijn lange schaduw zich vlug-verplaatsend al meer en meer
bij de hare aanpaste.
O. E. X 11
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„Wat mot-ie van mien ?" vroeg ze, terwijl ze stilstond.
Hij greep Naar bij den arm.
„Begri j p je niet, dat ik van je hou !" schreeuwde hij.
„Ie bint dronken", riep ze uit. „Loat mien los."
„ik zal den ouwen
„Ik la'je niet los", lalde hij
en dan kenne we same trouwe
man wel vermoorde
laat mij maar begaan, poor! Ik zal 'm de keel wel afsnij e".
ZiJ, met een ruk, bevrij dde zich, en ze liep hard verder.
Ze hoorde, hoe hij achter Naar vloekte en tierde. Toen ze
thuis kwam, dreef haar angst Naar naar 't kastj e, waar de
kous lag met de spaarduiten : het geld was er nog in,
ge uk ig.
Ze durfde des avonds niet weer over straat to gaan,
zbo bevreesd was ze den dronkelap weer to ontmoeten.
Echter een dag, dat ze nogal vroeg thuiskwam, zag ze,
dat P i e t N i e v e It in Naar huis met den man aan 't kaartspelen was. Het ging om pepernoten. Grijnzend wendde de
man zich naar Naar toe en wuifde met de hand.
„Nou ben 'k d'r toch," lachte hij.
Ze ging in een stoel zitten en staarde voortdurend
naar de twee kaartende kerels, die geen oogenblik meer
hun spel staakten. De man stond ten laatste op, en zonder
to groeten, vertrok hij. Zij vroeg Pie t N i e v e 1 t, hoe de
kerel binnen gekomen was, maar P i e t N i e v e it gaf geen
antwoord, en lachte sluw. Eindelij k kwam het eruit, dat
de buurvrouw de dear had open gelaten, en de man een
kwartiertj e later brutaal was binnen gestapt en hem had
voorgesteld to zes-en-zestigen. IE[ij werd een dagelijksche
gast, maar hij bleef niet lang stug tegen T r i en t j e. Hij
knipoogde telkens, en maakte dan met zijn hoofd een
noodend gebaar naar de deur. Of ze er met Piet N i e v e 1 t
over sprak hielp haar niet: die lachte maar en vond hem,
zwij gend rookend, een oolij ken klant. De gast begon gemeenzamer to worden : een avond, dat ze van Zutphen
kwam wachtte hij Naar op, en, toen ze langs hem heen
wilde, hield hij Naar mw staande.
„Wij s me, waar je geld is," fluisterde hij heesch, „dan
gaan we same pier vandaan, we late Pie t N i e v e it pier
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maar rustig zitte, en we zijn hoog en droog in Amerika,
,as hij nog niet weet, daw'we weg zijn. Zeg me waar
hei'j 't geld gelate ?"
Ze liep snel de trappen op. Hij herhaalde telkens zijn
,aanzoek en ze besloot zoodra ze een vrij en morgen kon
vinden, Naar spaarduiten naar de Bank to brengen. Maar
ze kon zich niet aan het idee wennen, dat ze niet telkens,
wanneer ze 't Wilde voor 't kastj e kon neerknielen, om to
weten, dat ze het geld nog had.
Ze bepaalde eindelij k er een Donderdag voor, na den
Woensdag, dat ze in Zutphen was. Ze zou Naar mevrouw,
waar ze Donderdags werkte
die altij d heel geschikt
was vragen, of ze 't even in orde mocht brengen. Ze
praatte er met P i e t N i e v e 1 t over, of hij het goed vond.
Hij knikte met zijn hoofd, en rookte zijn pijp door.
Den Woensdag, dat ze in Zutphen geweest was, kwam
ze moeder dan anders thuis. Het was al laat, maar Pie t
N i e v e 1 t zat nog op en rookte.
Hij bleef zitten dien nacht, en grinnikte en dampte
zwaar. Eindelij k sliep hij in, de pij p geklemd in de hand.
Den geheelen volg enden morgen zat hij op den stoel en
grijnsde van lol. Toen ze voor 't kastje knielde, lachte hij
laid, ongegeneerd nit.
„'t Is d'r neet meer in", grinnikte hij. Ze zag hem
aan, zoo kalm, dat hij teleurgesteld werd.
„Hoa is 't weg-ekommen ?" vroeg ze.
„Noe hebbe wi niks meer," lolde hij. „A'k noe dood
goa, heb-ie geen ceni meer."
„Nee," zeide ze, „'t geld kwam mien Loch net toa."
„Ie hebt geen cent meer ie hebt geen cent meer,"
plaagde hij. „Noe kan 'k gerust mien heufd neerleggen.
Noe ie gcen cent meer hebt, heb ik oe alles betaald ezet.
A'k noe dood goa kan 'k tenminsten bie mienzelf denken,
dat-ie oe heele leven zorgen zolt hebben."
„Ie hept 'm natuurlij k ewezen, woar 't geld lag,"
zeide ze.
„Joa, dat he 'k," antwoordde hij trotsch. „Ik heb 't
eerst net willen Joan, moar ik veule mien in den laatsten
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tied neet al to best en noe dacht ik, was de tied ekommem
um hem 't geld to wiezen."
„Noe kan 'k 't net bie de politie angeven
noe ie
zoa met mien hebt ehandeld", zeide ze smartelijk.
De pijp was uitgegaan, hij stak ze weer aan en rookie
verder.
„Woar za 'k oe noe tabak van koopen ?" vroeg ze
licht-spottend.
„Dat he 'k d'r graag veur oaver", lachte hij loos.
„En ik heb nog heel voile tabak, heb ik ' bie mien eigen
edacht zoo lange as de tabak 't uutholdt, hold ik 't.
ook nut."
„Ik had 't neet van oe edacht", riep ze nit. „Woarumme heb-ie 't edoan."
„Umda 'k 't oe betaald wol zetten en P e t e r St r i e,"°
hoonde hij. „Dacht ie, da 'k vergeten was. Nooit in mien
leven za 'k dat vergeten."
Ze wist niet, wien ze raad zou vragen. Heel kalm
begon ze na to rekenen, wat ze noodig had, en wat ze
verdiende : ze begreep, dat ze alles zelf moest overleggen..
Ze cij ferde en telde op en trok of ze zou het niet,
kunnen volhouden.
„Noe motte-wi verhuzen," zeide ze tegen P i e t N i eve it.
„4'k mien piepe tabak moar holden kan," antwoordde
de man.
riep ze heel
„Wi kont hier net blieven wonen"
doar konne wi
kalm. „Wi mot noar een groote stad
allichte meer verdeenen."
„Ie wilt zeker noar P e t e r St r i e", zeide hij boosaardig.
„Da 's de eenigste vrind, dee ik op de wereld hebbe,"
antwoordde ze droevig. „Wi mot noar 'm toa hi is de
eenigste, de e ons an werk kan helpen."
„Ie wilt 't ook wel geerne, denk ik zoo," plaagde
hij Naar.
„Wi mot," zeide ze eenvoudig.
Den volgenden dag ging ze naar T e u n is S c ho 1 ten,
om het adres van Peter S t r i e.
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Na enkele dagen had ze al antwoord van hem.
Hij schreef Naar eerlijk, dat de stad opgepropt werd
van menschen nit 't land. Het leek, of de dorpen leeg
gemalen werden. TTit de klein ste plaatsen stuwden de
werkzoekenden ongebreideld in de nauwe straten der
wereld-plaatsen, en torenhoog bouwde men de huizen,
omdat er geen ruimte weer was beneden. De arbeiders
schreeuwden om werk, en vertrapten elkaar, zonder om to
zien zelfs bij de noodkreten hunner slachtoffers; de rijkeren,
in wilden drang naar onnatuurlij ke luxe, knelden hun
medemenschen dood in hun streven voorwaarts. Het land
had geen werkkrachten weer, en de stad was er van
oververzadigd, omdat iedereen dacht, dat het goud er
voor het oprapen lag. Je hield met moeite je evenwicht
en elken dag botsten er weer nieuwe massa's tegen de
oude, en zweepten ze op, dat vrouwen en zwakkeren gilden
bij het wankelen, en ook sterkeren moesten bezwij ken.
A Iles, wat laag was en brunt en gemeen, vierde in de stad
hoogtij . Zonder genade waren de forscheren voor de teerderen, en met Wellust konden ze zelfs zien, hoe een ui.tgehongerde in den laatsten doodsstrij d stuipte. Wanneer hij
haar een raad mocht geven moest ze, als ze het ook maar
eenigszins vol kon houden, in de provincie blij ven, en daar
voort blij ven worstelen. Als ze het onmogelij k kon, zou
hij voor Naar doen, Wat in zijn macht lag.
Dit las ze nit zij n brief, die kort geteekend was Peter,
zonder meer. Ze rekende nog eens na. Ze kon het niet
volhouden : weer hadden Naar een paar klanten gezegd,
dat de tijden to slecht waren, om er nog een huisnaaister
op na to houden. Ze besloot het to wagen. Op den weg
naar Amsterdam zag ze, hoe P e t e r gelijk had. In den
aanvang, nog in Apeldoorn, kwam Naar wagen weinigen
voorbij . Hoe meer ze Amersfoort naderden, hoe dichter de
drommen menschen werden. Ze zag ze komen van alle wegen,
sommigen met wagens, de meesten to voet. In Amersfoort
vereenigden zich allen. Je had ze van tientallen nationaliteiten, een Exodus van het land naar de stad. Maar ze
zag ook, tot Naar verwondering, hoe honderden terug-
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kwamen ; als ze vroeg, waar ze naar toe-gingen, wezen ze
moede naar den horizon. Ze trokken van de eene groote
stad in de andere, zonder ophouden ; den grond en de
kleine steden meden ze wanhopig. Ze wisten niet waarheen ze zwierven : verder, dat was hun begeerte. Het leken
eeuwige wisselstroomen tusschen de steden; en de uitgeworpenen waren meest de ouden van dagen, en vrouwen
en kinderen. Van hen alien was de grootste en laatste
hoop: Amerika. Daar verslonden de steden menschen onverzadigbaar. Amerika scheen alles to kunnen gebruiken : van
de sterksten tot de afgeleefdsten. In groote karavanen golfden de zwervers voort, achter hen nieuwe zeeen, bruisend
dag en nacht.
Ze had nog nooit een groote stad gezien, en Coen ze
van de zij de der Muiderpoort erin trad, haar man in den
wagen, en zij het schichtige paard voerend aan den teugel
moest ze stil-staan, zoo duizelig werd ze. Eindelijk was ze
in staat zichzelf meester to worden. Aan den rand der
stad stond een logement, waar ze P i e t N i e v e It
bergen en het paard stallen kon. Zelf liep ze, nadat ze
een agent den weg had gevraagd, naar den Oude Zij ds
Achterburgwal.
Toen ze P e t e r S t r i e weer zag, leek het Naar, of ze
beiden vreemden voor elkander waren geworden, al was hij
vriendelij k en zocht hij middelen Naar to helpen. Hij voelde
zichzelf niet thuis in zijn omgeving, en het was moeilijk
jets voor Naar to vinden. Het was, zooals hij Naar geschreven had: de menschen vermorzelden elkaar om een kleine
betrekking, waarvan je ternauwernood bestaan kon. Solidariteitsgevoel was een machteloos woord, en niets anders.
Doch hij Wilde het Naar niet moeilij k maken : hij zou naast
Naar staan in de zware dagen, die voor Naar zouden volgen.
„Ik bin stark," zeide ze overmoedig.
„hoar mannewerk kon-ie toch neat doan," antwoordde hij.
Den volgenden dag al probeerde ze overal werk to
krijgen, maar men wees Naar af. Na een jaar, als de handel
en industrie zich hadden hersteld, zou er wellicht arbeid
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to over zijn: nu waren over de geheele wereld menschenkrachten en machines doodgeslagen kapitaal. Ze liep van
fabriek in fabriek, van werkplaats in werkplaats. Men haalde
de schouders op, en schudde de hoofden. Daar viel niets
aan to doen.
En in de groote stad viel het noodlot, onverhoeds,
weder P e t e r S t r i e aan en zette zijn klauwen moordend
in zijn vleesch. Zijn bans, die door de aigemeene malaise
minder to laden en to lossen kreeg, moest werklieden ontslaan, als hij niet zelf vernietigd wilde worden. Hij was
menschlievender dan velen, die de sterksten behielden en de
zwaksten een antler onderkomen deden zoeken: hij bedankte
de arbeiders, die hij het laatst had aangenomen. Het speet
hem zelf, dat hij P e t e r, Wien hij om zijn kracht werk had
gegeven, moest opzeggen; maar het moest. Hij beloofde
hem, als alles zich herstelde, hem weer to zullen gebruiken.
Nu stond P e t e op straat en hij behoorde tot de trooste
loos-velen, die arbeid zochten, zonder hoop dien to krijgen.
P i e t N i e v e 1 t, dien hij met een kruier de nauwe
trappers had opgesjord van hun huis in de Pijlsteeg, zat
in het kleine kamertje of hij nog op het land woonde, en
rookte onbezorgd zijn pijp. De kilt tabak stored naast hem:
hij dacht, dat hij dood zou gaan, wanneer de tabak op was.
Maar toch was hij er, eve nmin als vroeger met zijn geld,
zuinig mee. Zonder ophouden dampte hij. Rechts zag j e in
de kilt al den bodem. Hij bemoeide zich niet meer met
aardsehe dingen en hij liet zijn vrouw tobben.
Ze had al besloten - want haar zoeken was steeds
vergeefsch geweest - naar het land terug to keeren. Bij
iedere fabriek waar ze kwam, zag ze vdór zich en achter
zich haar concurrenten, die haar aanzagen vol haat, en
haar hadden kunnen doodslaan, als ze 't gedurfd hadden.
En toch wisten ze allen, dat hun hoop op arbeid ijdel was.
Zij ook scheen haar liefde voor de menschen to verliezen
door huiveringwekkende zorg, die ze altijd bij zich droeg.
Ze had altijd op het land geleefd, en haar keus van beroep
was gering, daar zij alleen maar werken kon, wat iedereen kon.
Voor haar echter kwain het geluk, zoo onverwacht als
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het geluk nu eenmaal komt. De directeur van een volkskrant, die zelfs zijn geringste personeel zelf uitzocht vond
in Naar gezicht het vertrouwen-wekkende, dat hij noodig
had. En hij huurde Naar, om bladen road to brengen, en
elken Zaterdagavond de quitanties to innen bij de abonne's
in Naar wijk. Overdag had ze op zijn bureau schoon to
maken ; met dit alles verdiende ze per week negen gulden.
P e t e r St r i e had ze niet meer gesproken, na den dag,
dat hij zijn werk had verloren. Het scheen, of hij angstig
was, Naar weer to ontmoeten. Hier kende hem niemand,
en hij voelde zich voor zichzelf niet verantwoord.
Maanden en maanden vergingen. De tabak van Pie t
N i e v e it slonk, en hij zelf werd zwakker. Toen kwam
er bij T r i en t j e N i e v e it een zonderlinge gedachte op,
die ze tevergeefs trachtte to banners: als Pie t gestorven
zou zijn, was ze vrij en ze had Peter S t r i e lief. De dagen
van malaise zouden misschien gauw geleden zijn. Dan
zouden ze trouwen en blij ven wonen in de stad, Waar niemand moist, dat ze bestonden. Want het denkbeeld, dat hij
ooit de Strie-hoeve terug zou koopen, leek haar nu, terwijl
ze zoo ver was van de heide, een dwaasheid. Hij had
moeite werk to vinden en de heeren, die nu in het bezit
waren van de boerderij zouden er natuurlijk veel winst op
willen hebben. Waarom zouden ze niet to samen gelukkig
kunnen worden in de stad P Ze had nu genoeg om haar
huwelijk geleden, ze dacht terug aan P i e t N i e v e it's
ruwheid en den dag, dat hij het geld had laten stelen, om
zich to Wreken, terwijl er niets to Wreken viel. Ben ik
niet altij d een brave vrouw geweest ? dacht ze.
Ze noemde de uren, dat ze dit bepeinsde, Naar booze.
Den anderen tij d, in Naar goede uren dus, kon ze niet
begrijpen, dat ze naar den dood van haar man kon verlangen. Haar vrede verloor ze niet in de maanden, dat
geleidelijk Pie t N i e v e it' s tabak verdween. En ook niet,
nadat ze P e t e r S t r i e weder ontmoet had, en haar man
haar zoo grof beleedigde, als zelden to voren. Ze kon er
nets aan doen : P e t e r St r i e had haar opgezocht, zij niet
Peter Strie.
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Hij was binnen gekomen met een brief van T e u n is
S c ho 1 t en, dien hij Naar voorlas.
Om haar voorbeeldig gedrag had Hil d e W o it e r s
gratie gekregen, en ze was onmiddellij k in vrij heid gesteld.
Ze wist er nog niets van, dat zij den vreemde, die immers
krankzinnig was geworden, nooit weer zou zien : het was
haar onverschillig geweest, dat ze weder in vrij heid was
gesteld, nu de ander nog in de eel zat. Ze kon toch het
geld niet gaan graven, voor de vreemde er was ? Of ze in
vrij heid of in onvrij held was, kon Naar weinig schelen. In
Merloo werd Naar verteld, wat er met Naar medeplichtige
gebeurd was. Ze haalde de schouders op, omdat ze het niet
geloofde. Had ze niet jaren achtereen, dag in, dag uit, verlangd naar dat gene, ondeelbare oogenblik, dat ze hem
weer zou zien ? Ze had zelfs gedacht, hoe hij misschien veranderd zou zij n. Het gezicht was misschien meer ingevallen
en bleeker ; dieper lagen de oogen, en op de fij ne, bloedelooze handen bogen hoog de aderen. Maar de oogen, hoe
diep wellicht ze lagen, hadden den vreemden, gloeienden,
misdaad-zoekenden glans behouden ; en zij n tanden waren
gaaf en sche°p, of hij bijten wou, zoo wreed.
Ze hadden Naar nog een krant gebracht, waarin het
stond. Toen begon ze to twijfelen. Ze schreef een brief
naar den directeur van het gesticht, waar hij zijn zou en
een paar dagen later had ze antwoord, dat de vreemde
reddeloos krankzinnig was. Ze had zonder to aarzelen alles
van hem en Naar geschreven, en gevraagd om een eerlij k
oordeel.
De menschen in het dorp dachten, dat zij ook gek
was geworden. Ze gilde door het logement, dat ze verloren was, en ze liep tegen de muren op, en stootte er het
hoofd tegen, dat het bloed tegen de kalk spatte. Iemand
wilde Naar vasthouden, dock ze ontwrong zich, en ze liep
tegen den muur, of ze haar hoofd to pletter stooten wilde.
Doch, omdat ze daarna ging zitten, 't gezicht geklemd
tusschen de handen, woest-huilend, begrepen de mensehen,
dat Naar zinneloosheid Naar smart was, en in wij den kring
stonden ze om Naar heen, daar ze van het zeldzame schouw-
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spel wilden genieten. Lang niet gunde ze hun de voorstelling. Haar bebloed gezicht waschte ze onder de pomp af,
en ze huilde niet weer na dien tij d.
Iedereen in Merloo begreep, dat ze terug was gekomen,
om het geld weder op to graven.
En men bewaakte Naar nauwkeurig, om to weten, waar
het lag. Ze kon niet uitgaan, of eon der Is for din k s
kwam langzaam achter
het liep de familie erg tegen
haar, en verloor haar niet nit 't oog. Dag en naeht stond
een der Is ford in k s bij het logement.
I'abelachtige verhalen over het verborgen geld werden
van hoeve tot hoeve verteld. Sommig en beweerden, dat er
meer dan honderdduizend gulden begraven lag; en men
spitte overal, vooral in den omtrek, waar zij gearresteerd
was, den grond om. De sehat wend niet gevonden.
alle I s f o r d i n k s
De grij ze I s f o r d i n k gging z© over
zijn, zoover dat bekend is, op hun ouden dag weduwnaars
geworden dat hij eon dag zijn stoutste schoenen aantrok,
en Naar, de misdadigster, zijn hand en hart aanbood. Ze
lachte zoo luid, dat 't op straat doorklonk, en de ihenschen
buiten verschrikt bleven staan.
Dus liep de oude Is f o r din k in zijn grij sheid nog
een blauwtj e. Hij kwam na zijn mislukte zending thuis
en zeide tegen zijn oudsten zoon filosofisch :
„'t Had toch moar noarigheid egeven, as-se mien
enommen had."
„Joa," a,ntwoordde de jongen berustend, „noe heb-ie
d'r tenminste geen noarigheid van."
„Dan motto wi moar op 'n andere maniere 't geld zeen
to kriegen," zeide de oude Is f o r din k. „hoar wi mot
den veldwachter oak in de spiezen holden want dee
loart ook aL"
De Is ford inks hielden trouw de wacht ; en den keer
leek het zelfs den jongsten zoon, dat hij den schat wel zou
ontdekken. Ze liep rakelings hangs hem peen, en sloeg
den weg naar Averkanlp in. Hem scheen ze niet to zien,
en op eon afstandje volgde hij Naar; ieder oogenblik verwachtte hij, dat ze zou blij ven stilstaan, speuren en dan
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graven. Er was geen mensch to zien, ver in den omtrek.
En de jonge man verborg zich zoo goed hij kon in de
heideholten of achter de belten. Zij ging verder. Teleurgesteld was hij, then ze bij T en n is S c ho 1 t en binnenstapte, maar hij dacht, dat 't misschien een krijgslist van
Naar was, en hij verborg zich achter een huis. Het duurde
korten tij d, tot ze weder buiten trad.
Ze had den meester kort goedendag geknikt, en zonder
verder nog to praten, het adres van P e t e r S t r i e gevraagd.
Even had T en n i s S c ho 1 t en geaarzeld, voor hij Naar
antwoordde.
„Ik word, as-ie 't mien neet zekt, Loch gewoar, woar-e
woont," dreigde ze. „Zoo eats is Loch neat to verbargen.
Ik heb eheurd, dat-e in Amsterdam zien eigen opholdt."
Het was ook eigenlij k dwaasheid, vond T en n is
S c ho It en, om P e t e i s woonplaats geheim to houden.
Wanneer ze 't wilde weten kon ze het op het bureau in
Amsterdam toch wel gewaar worden. Hij gaf Naar dus het
adres. Zonder hem to danken zelfs ging ze heen.
De jonge Is for din k volgde haar dien dag tot Deventer. Toen ze hem lang genoeg naar Naar zin had laten
loopen, wandelde ze een eindje terug, en stapte op den boom
toe, waarachter hij zich haastig had verscholen. Er was
geen ontvluchten meer aan. Een paar menschen, nieuwsgierig, kwamen naderbij, om to hooren, wat ze zeggen wilde.
Ze schaterde van het lachen.
„Noe hoef-ie mien neat verder noa to goan," spotte ze.
En voor hij tij d vond to antwoorden, trok ze al weer verder,
naar Amsterdam, zooals ze, nog even omkeerend, woes.
In hoofdzaak had T e u n i s S c h o 1 t e n dit alles Peter
St r i e geschreven. En deze was met den brief naar T r i en t j e
gegaan, om to hooren, wat ze er van zeggen zou.
Ze hadden tot diep in den nacht met elkaar gesproken,
en zich in gissingen verdiept, wat Hi 1 d e W o it e r s
eigenlij k bij hem wilde doen. Als ze in de stad kwam, zou
ze de levens van rij kere jonge mannen dan hij ten verderve
kunnen voeren : waarom zou ze nu joist bij hem willen
komen ? Daar moest eon reden voor zijn.

212

VER VAN DE MENSCHEN.

,41s ze bi mien is," dreigde hij, „za'k Naar wel doau
begriepen, da'k nett op'r gesteld bin. Ik bat mien nett
meer deur hoar beproaten. Ik hebbe van middag weer wark
evonden, en ik wil pier rustig Leven en mien net met zukke
menschen opholden."
„Nee," zeide ze, „ie mot voorzichtig wezen."
In waarheid moisten geen van beiden, wat hij doen zou,
wanneer hij hoar weer zou zien. Intultief, al durfden ze het
elkander niet bekennen, en gisten ze voor de leus, begrepen
ze beiden, waarom ze P e t e r sprekexi. wilde. Ze had aan
hem gedacht, nu de ander voor Naar verloren was. Denzelfden
nacht, toen hij de Stoofsteeg doorliep, naar zijn huffs, zag
hij dat een donkere schaduw op hem wachtte. Ze keerde
zich haastig om bij zijn nadering, en ging op hem toe.
„Wat mot ie", zeide hij schor. Om zich to bedwingen haalde
hij diep adem. En tegelij kertij d leek het hem, of nit Naar
kleeren nog de heidegeur woei.
Ze wilde zich, bewust van Naar schoonheidsmacht,
laten zien in het licht. Want ze wist, hoe hij de schoonheid
liefhad, en er door bedwelmd werd. „Wat ik kom doan ?"
zeide ze. „Ik mag oe toch web even spreken, zo'k zoa
denken. Wi hept mekaar in zoo'n langen tied niet ezeen."
Ze was hem gevolgd tot waar een lantaarn zijn volsten
glans wierp. Haar oogen waren gesluierd door een vagen
schemer, en Naar gezicht was bleeker nog dan vroeger. Hij
moest Naar aanzien en hij moest denken aan de heide
in een weifelenden herfstavond, als schitterend-wit het zand
ligt en de heide zelf over-waasd wordt door een donkeren
nevel.
„Denk-ie neet, daw'wi samen wat to proaten hebt",
lokte ze.
„Wat mot-ie van mien?" vroeg hij loom.
zoalange as ik in de
„Ik hebbe noar oe verlangd
gevangenis heb ezeten, he'k hoar oe verlangd."
„Dat le g-ie," riep hij nit. „Ie hebt an den vremde
edacht."
Ze
Niet even sidderde smart over Naar gezicht.
bleef onbewogen.
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„Ik hebbe noar oe verlangd," zeide ze vast. „De vremde
he 'k vergeten."
„Da 's net woar," schreeuwde hij. „Ik wet, dat-ie
an 't leegen bint."
Ze haalde licht de schouders op, en kwam dichter bij
hem. Hij week terug, bang, dat ze hem zou aanraken.
Dan zou zij weer macht over hem krij gen.
„Loat mien hen-gown," smeekte hij. „Ik hebbe zoa
rustig eleefd."
„Ik bat oe neet los," zeide ze. „Ik wil, dat-ie oe
noar mien buugt. Dat zol-ie."
„Oa-oa," kreunde hij. „Bin 'k dan zoa'n zwakkeling,
dat 'k oe net weg j agen kan nut mien leven veur
altied ? Ik holde van 'n ander en ie dringt oe altied
tusschen mien en hoar. Wat wil ie toch van mien
wat heb-ie d'r an?"
„IJmdat 'k van oe holde," hijgde ze. „Doarumme
doarumme."
„'t Kump d'r van, umda 'k in de Duvelshoak egoan
bin," zeide hij.
dan konne wi nog alles
„Zolle wi noar huus goan
samen beproaten,' v eide ze.
„Joa," riep hij ineens. „De gescheedenissen van 't
land beduudt toch wat. Noe ik in de Duvelshoak egoam
bin, bin ik verloren. Dat zed ik noe web."
Wie het op de verre heide verteld heeft, dat P e t e r
S t r i e en H ii d e W o 1 t e r s weer tezamen gingen, weet
niemand. Of de Is f o r din k s het misschien in den gemeenschappelij ken raad, dien ze bij eenriepen, uitmaakten .. .
wie zal het zeggen ? Maar de boeren vonden troost in de
gedachte dais het ongeluk niet zonder reden over de landen
was gekomen. Het was, omdat P e t e r St r i e en Hi 1 d e
W o it e r s naar elkander hadden verlangd, en dat had het
onheil gelokt.
Tennis S c h o 1 t e n kreeg geen antwoord op zijn
brieven : eindelij k kreeg hij er een, dien hij zelf had geschreven, terug, met het opschrift : „adres onbekend". En
sinds dien hoorde hij langen tij d niets van zij n jongen

214

VER VAN DE MENSCHEN.

vriend, die ook het huis van P i e t N i e v e 1 t angstvallig
meed.
T r i en t j e N i e v e 1 t was ze samen tegengekomen, en
hij had gedaan, of hij haar niet zag ; maar H ii d e was
van hem afgeweken en naar Naar toe-gegaan.
„En weet-ie noe, da'k met P e t e r St r i e zal trouwen ?
Heb-ie dat edacht ? Ie hebt edacht as oe man dood zol
wezen, dat P e t e r St r i e oe zol nemmen ! Ik zegge oe,
dat-ie P e t e r St r i e neet kriegt, oe heele leven neet
oe heele leven net. Hi is van mien."
„Ik gun 'm oe," antwoordde de ander zacht. „Noe
gun ik 'm oe."
Woest lachte H ii d e en ze zag diep in T r i e n t j e' s
oogen, met wellust Naar smart wachtend.
„Heurt mien nog even toa," waarschuwde ze. „Weet-ie
wel, Wa'k doan Wil ? Ik Wil P e t e r St r i e dwingen, heur-ie
mien, dat-e van 't geld van P i e t N i e v e 1 t, dat ik wet
to liggen, heur-ie, dat-e van dat geld de Strie-hoeve zol
opbouwen in olden luuster."
„As-e dat doat," zeide T r i e n t j e kalm, „mot-ie moar
denken, dat er geen zegen is op de Strie-boerderiee, as-e
oneerlij k is op-ebouwd."
En rustig ging ze verder.
Toen ze thuis kwam, zat Aa1tje Klein Brenkink
in de kamer op haar to wachten. P e t e r had een avond
met haar afgesproken, en ze had vergeefs gewacht. Ze was
to bedeesd geweest, om naar zijn huis to gaan. Maar ook
zij was hem met H i 1 d e W o 1 t e r s tegengekomen, en haar
laatste hoop, dat P etc r St r i. e ooit van Naar zou houden,
was nu verdwenen. Ze ging nu naar T r i en t j e N i e v e 1 t,
omdat er toch een mensch in de wereld moest zijn, met
wie ze zou kunnen praten. Ze legde Naar handen in die
van T r i en t j e, en begon, ongekunsteld, to vertellen, hoe
ze P e t e r St r i e lief had.
,,Wet-ie," snikte ze, „wi vrouwen mot 't kunnen verdroagen, as 'n man zwak is. D'r get 'n macht van dee
Hi 1 d e W o 1 t e r s nut, en doar kan-e neet tegen vechten.
Wi mot 'm dat net to volle ten kwoaje dujen. En ie
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mot denken, P e t e r St r i e is neet de eerste de beste."
T r i e n t j e streek haar zachtj es door heur Naar.
„En heb-ie dat allemoale motten verbargen ?" fluisterde
ze medelijdend.
„Joa, joa, T r i e n t j e, zoa'n langen tied! geen mensche
we et 't."
„Arnie A a 1 t j e ," zeide T r i e n t j e. „Da's 'n zwoare
stried."
„Ik hebbe altied edacht," snikte A a 1 t j e, „dat P e t e r
en ie op den duur man en vrouw zollen worden. Doarnooit in mien leven."
-umm.e he'k oe nooit wat ezegd
„Hi wordt nooit mien man, wat 'r ook gebeurt," zeide
Trientje vast.
„Ie mot neet zoo scharp wezen," riep A a 1 t j e uit.
„'n S t r i e is net 'n gewoon mensche, dat is-e neet. Dat
mot ie in 't ooge holden."
T r i en t j e dacht eraan, hoe zij op de heide eens hetzelfde tegen P e t e r had gezegd, toen hij hard over zijn
vader sprak.
„Ik zol 'm neet nemmen, in de toakorste, al was-e
de braafste plan van de wereld eworden," zei T r i en t j e.
Aaitj e Klein Breukink stond op, en bleef even
verlegen staan. Daarn a, hulpeloos, borg ze haar hoofd aan
T r i e n t j e' s borst, neerknielend, en huilde langen tijd.
„Arme A a 1 t j e," streelde Naar T r i e n t j e.
„Joa, joa," snikte de antler, „en noe heb ik edacht
urn 't land nut to gown, en noar 't butenland to trekken.
Hier hold ik 't toch neat nut."
„Ie kont nog heel gelukkig worden, A alt j e," troostte
Trieutj e.
„Joa, misscheen wel," zeide A a 1 t j e, en ze hief zich
weer rechtop. „Noe zolle wi mekoar in een langen tied
neat zeen, nooit m.issche^n veur ons heele leven, T ri e n t j e."
Ze bleven elkaar aanzien, de handen ineen. Zonder
to spreken nog ging Aaltj e Klein Breukink peen.
BIaar voetstappen klor_ken even nog vaag na op straat.
T r i e n t j e wierp het raam open en zag Naar na. Bij den
hoek der steeg wendde zij zich nog eenmaal orn, en wuifde
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met Naar hand. Moede liep ze verder. Maar T r i e n t j e
Nievelt moist, dat Aaltj e Klein Breukink het g..eluk
nog zou kunnen vinden. Want ze droeg moedig Naar leed.
A a 1 t j e K l e in Br e u kin k dacht in Naar verder leven,
dat zij zooveel vreugde leerde kennen, daar zij eens tot
troost voor een St r i e geweest was. Ze is heel gelukkig
geworden, dat stille eenvoudige meisje, van wie zoo weinig
to vertellen is. In Melbourne leerde haar een man kennen,
die zij n farm had diep in de wildernis. Bij T e u n is S c ho 1ten h angt het portret van hem en Naar en hun kinderen,
zes in getal, een lust voor de oogen. De man is 'n stevige
reus met een lange baard, en op 't portret kun je nog zien,
wat voor durvende, trouwe kij leers die in zij n hoofd heeft.

EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
De tabak van Pie t N i e v e it raakte op, en hij-zelf
begon bang to worden voor den dood. Doch hij rookie
niet minder, en hij tuurde stil de wolkj es na, die vaagblauwer dan beneden, waar ze pas de pijp verlieten, tegen
de zoldering nevelden, strijkend tegen 't plafond. Pie t
N i e v e 1 t tuurde ze na, en begon to filosofeeren. Eerst
diep van kleur was 't menschenleven, maar dan werd het
onduidelijk van tint, en als je heel oud was, bestond er
geen kleur meer dan was alles eentonig van toonloosheid. Het was een koude Decemberdag, dat het restje
tabak in 't kistj e lag. Langzaam stopte P i e t zij n neuswarmer, en streek een lucifer aan.
T r i en t j e N i e v e 1 t was naar haar werk. De laatste
damp slingerde in de kamer, en hij had zijn oogen wijd
geopend, om elke smalle rookgolf met zij n blik to volgen.
Telkens klopte hij de asch nit, tot er in zi jn pij p niet meer
was dan een weinigje Maryland. En toen rookte hij heel
langzaam, en wachtte minuut op minuut bij iederen trek.
Eindelij k was er niets meer over; alleen in de kist waren
nog wat korrelige blaadj es, die hij zorgzaam bij een-snip-
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perde, en ze precies, zonder to morsen, in den neuswarmer
wierp. Ten tweede male tikte hij de pij p tegen de vurenhouten tafel. Rustig zonk zijn hoofd op de borst.
Toen T r i e n t j e binnen-kwam, was P i e t N i e v e 1 t
dood. Op de tafel lag een papier, waarop met bevende
letters geschreven stond : „ik heb 't je betaald gezet". Ze
haalde den dokter, die constateerde, wat ze wist. Hij zei,
dat Pie t aan verval van krachten gestorven was en hij
noemde het een wonder, dat de dood niet lang eerder was
ingetreden.
T r i en t j e besloot naar Naar geboortegrond terug to
keeren, nu zij alleen voor zichzelf to zorgen had. Ze vond
het niet noodig P e t e r St r i e vaarwel to zeggen. H i 1 d e
W o 1 t e r s had hem nu geheel in Naar macht, en die had
Naar redenen hem aan zich to binden.
P e t e r St r i e' s leven werd door eenzelfde macht gedreven als op het land; 't werd hem onverschillig, wat er
van hem terecht zou komen. De Strie-legende trad weder
donker in zijn scads-kamer, nu hij H i 1 d e W o 1 t e r s' lokstem volgde ; hij begroette het weder-dreigende noodlot
als een ouden kameraad, Wiens opdringerig gezelschap hij
zonder morren droeg. Zij zette hem aan tot drinken ; en
ze spotte met hem, als hij werken Wilde.
„T r i en t j e nemt oe net meer," hoonde ze, want ze
moist, wat hem nog altijd van Naar scheidde. „Ze zal noe
wel 'n ander nemmen."
En weder begon zijn verval. H i 1 d e W o 1 t e r s loerde,
en wachtte geduldig, tot de dag kwam, dat hij zich geheel
verloren zou voelen.
Die dag kwam in den grij zen herfst, toen ze lusteloos
tegenover elkander zaten.
„Noe is 't uut met mien," kreunde hij.
„Goat p ier dan moan weer vandan," f uisterde ze. „Met
mien weerumme."
„Ik," lachte hij, „ik noar de heide weerumme ze
kept doar manieren um eemand weg to kriegen, dee oe
nooit meer weerumme dot verlangen."
„Ie verlangt noar oe land, P e t e r S t r i e ," zeide ze
O. E. X 11
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diep. „En dat kan net anders. 'n St r i e mb t hoar zie n
land verlangen. Zol-ie oe boerderiee neet weer in zien
olden doan willen brengen ?"
„Wat wil ie van mien?" schreeuwde hij schor.
Zij stond op en ging van hem af-staan. Doch Naar
adem, als den zoelen geur der thijm, voelde hij warm, dat
het bloed hem begon to tintelen. Hij wilde haar grijpen,
maar zij ontweek hem: zooals de heide, moest hij denken,
was ze van hem verwij derd ; maar op een afstand lokkend,
en, Naar aroma prikkelend, zij n ziel wekkend tot heimwee.
„Wat wil-ie van mien ?" vroeg hij nog eens.
„Wil ie de Strie-boerderiee weer hebben ?" lokte ze.
" hijgde hij. „Dat wi'k. Ie weet 'n
„Joa
joa
middel, da'k 't weerumme kriege."
„Joa," zei ze, „ik wet geld to liggen, woarveur ie de
boerderiee weerumme kunt koapen."
„Da's 't geld van T r i e n t j e N i e v e 1 t," schreeuwde hij.
„Joa," antwoordde ze eenvoudig. „Dat is 't ook. 't Is
't geld van Trientj e."
„Oa," riep hij willoos. „Wat mot 't ver met mien
ekommen wezen, da'k noar oe luusteren kan. Dan was an
al mien stried en meujte 'n end. De boerderiee van de
St r i e' s en mien land mien land," rude hij hartstochtelijk.
„Ie bint een duvelin."
„Wa 'k bin, dat bin'k," haalde ze haar schouders op.
„hoar ie mot d'r 'ns oaver denken."
En weer kwam ze bij hem zitten, en praatte over
onverschillige dingen, of ze weinig voor deze zaak voelde,
die ze maanden-lang listig had overdacht. Ze kreeg al
spoedig hulp. Want P e t e r' s baas was hem een paar maal
dronken tegengekomen, en had hem ernstig gewaarschuwd.
Nu liep het de spuigaten nit. En eenige dagen later kwam
hij moedeloos binnen, en zei, dat hij gedaan had gekregen.
Ze spraken geen van beiden over het verborgen geld: dock
beiden dachten er aan, zonder ophouden. Dus begreep
ze hem dadelijk toen hij zei: „'t Kan wel gebeuren, da'k
met oe mee-goa."
„Wanneer ?" vroeg ze gretig.
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Hij antwoordde niet dadelijk, maar liep de kamer peen
en weer.
Ein delij k stond hij stil.
„Woarumme wil ie hebben, dat ik 't doa, en woarumme
doa ie 't zelf net ?" riep hij.
„TJmdat ik 't net doan kan," antwoordde ze eenvoudig.
„A'k in Overiesel kom, boat ze mien gien oogenblik met
ruste. Doarumme kan ik 't nett doan."
„En woarumme ik dan ?" riep hij uit.
Ze boog Naar hoofd. „A'j 't weten wilt," zeide ze
smartelij k, „umda'k oe neudig heb in mien leven. Den
vremden kan 'k neet vergeten, moar ie kont mien helpen,
da'k zoo min meugelijk verdreet hebbe. Doarumme is 't."
Ze trok hem naar zich toe, en vatte zijn handen. Met
verwondering zag hij, dat ze tranen in de oogen had, en
hij begreep Naar niet.
„'t Is misscheen neet goed van mien, da'k oe zoa
dwinge," huiverde ze.
„Ie mot doen, wat ik wil en ik breng oe in 't ongeluk,
arme jongen. Umdat ik den vremden man wil vergeten
um mien to helpen."
vroag ik oe
Ze rude wild en dreigend.
„En T r i en t j e zal oe neet hebben, de e zal oe neet
kriegen. Ie zolt met mien goan trouwen, heur-ie, en wi
zolt samen de Strie-boerderiee weer veur de S t r i e ' s maken.
De name St r i e zal mud klinken in 't land en dat zal
deur mien kommen."
„Zol dat meugelijk wezen," riep hij uit. „As dat
meugelijk zol wezen."
„As-ie mien moar volgen wilt," beloofde ze, „dan zol -ie
de Strie-boerderiee weerumme hebben."
Als koortsen leken hem de dagen, die nu volgden.
Elk oogenblik wachtte hij, dat ze hem zou zeggen, waar
het geld verborgen lag, en hij stelde zich voor, hoe hij in
het land zou komen, als een duistere nacht, die der menschen herinnering vo orbij glij dt, stil en roerloos. Op een
donkeren avond, als niemand over de wegen ging, zou hij
kruipen tot op de plaats, waar het goud was, en graven,
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tot zijn handen het niet weer konden dragen. En dau
zouden de hamers slaan op het Strie-land, en sehuren en
stallen zouden rij zen naast de hoeve. En rechtop zou hij
gaan : de menschen zouden hem aanzien, maar hij zou niet
groeten ; en door zijn trots zou hij zijn eer herwinnen.
Maar de gedachte kwelde hem, dat hij niet rechtop
zou kunnen gaan, en het terugwinnen van zijn land niet
beteekende het terugwinnen van zijn naam. Al zou niemand
het hem kunnen bewijzen, toch zou iedereen weten, dat hij
niet eerlijk aan zijn boerderij was gekomen ; en wat heeft
een St r i e aan geld, als hij geen eer heeft P Honderden
menschen hadden geld en geen eer. Hij zou even ver zijn
als nu, wanneer ieder op de heide hem zou verachten.
Doch tegelijkertijd striemde heimwee zijn ziel tot hevige
smart, die hij niet kon dragen. Hij Wilde weder naar het
land terug, en luisteren naar den zang van den gouden
vogel, waarvan de legen de vertelt, dat hij 't verloren
paradij s terug-lokt. Hij wilde droomen met wij d-open oogen,
als de zon ondergaat en dan hooren naar zijn eigen lied,
dat hij alleen maar scheen to vinden op de heide.
Enkele weken later, zonder dat hij er weder van had
gesproken, begon zij er plotseling weer over. Ze praatte
met licht-sidderende stem, of ze moeite had woorden to
vinden. Ze legde hem nit, dat ze eigenlij k niet alle^n recht
op het geld had. Van den vreemde, dien ze onmogelij k
kon vergeten, was het even goed. En ze kon zich niet aan
de gedachte wennen, dat nu een andere man het geld in
handers zou krij gen.
„hoar ie hebt d'r mien toa an-ezet," riep hij uit.
„Nee, nee," zeide ze bang, „ik kan 't net doan. Ie
mot 't mien net kwoalij k nemmen, moar ik kan neet
't is mien onmeugelijk."
anders
Hij werd bang en moedeloos ; nooit zou hij dus de
Strie-hoeve in bezit krijgen. Zou hij zijn heele leven moeten
zwerven met het onbevredigde verlangen naar zijn land in
de ziel ? Zij had Naar hoofd gebogen, en durfde hem niet
aanzien.
„Ie bint een leeve jongen," droomde ze, „moar ik kan
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den vremde neet vergeten. Ik kan neet van zien geld met
oe gelukkig leven."
„lien geld," spotte hij, „zien geld ?"
„En is-e Boar clan net ongelukkig veur eworden,"
huiverde ze woes t. „Wi hept d'r joaren van onze vrieheid
veur oaver ehad. D'r bint mensehen, de e d'r gemakkelijker
an-ekommen bint."
„'t Geld heart T r i e n t j e," zeide hij.
„Joa," lachte ze, „zi hef d'r haar eigen veer verkocht
an 'n olden man."
„Ie hebt geliek," zeide hij somber.
„Acme P e t e r," riep ze uit, en ze streelde hem. „Oe
leven he'k verwoes t."
„Nee," schreeuwde hij schor, „dat he'k zelf edoan.
Ik bin neet moor weerd, n ooit meer in mien leven, dat
T r i e n t j e mien ankiekt. Ik kan noe neet weerumme."
„Ie zolt T r i e n t j e net nemmen," waarschuwde ze
heftig. „Ik haat hoar en ik gun haar 't geluk neet. Dat
doa ik neet
dat doa ik neet.
„'t Is alles mien eigen schuld," riep hij. „'t Is neat
de straf van de Strie-legende. As 'n mensche misdut, kump
't ongeluk oaver zien leven. Da's bie ieder mensche, net
allenig bie de S t r i e' s."
Hij had 't gevoel of hij zou kunnen huilen. Hij sprong
op, en sloeg met de vuist op de tafel.
„En toch wi'k 't probeeren," riep hij nit. „Toth wi'k
't nog eenmoal probeeren, of 't mien lukken kan. Ik wil
d'r kommen, zeg ik oe."
„As-ie mien beloaven wilt, dat ie net met T r i en t j e
Will in k zolt trouwen," smeekte ze, „goa ik veur altied
uut oe oogen, en ie zolt gien last meer van mien hebben."
„Ie hept neet meer to willen," triumfeerde hij. „Noe
bin ik 't, dee wat to zeggen hef. Noe goa ik hier hen, en
ie komt nooit weerumme. Ik wil probeeren, wee starker is
'n St r i e of 't ongeluk. Dat zolle wi zeen."
Toen boog ze haar hoofd nog dieper. Haar stem klonk
heesch, in onderdrukte drift.
„Noe joag-ie mien weg," zeide ze.
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„Joa," zeide hij, „as mien kwoad geweten."
„Dan goa ik hen," siste ze. De deur dreuude bij he
dichtslaan.
Het leek P e t e r in de volgende dagen, of hij iets, dat
lief voor hem was, uit zijn leven had gebannen. Hij kende
de eenzaamheid, die hem omknelde, de eenzaamheid van
een mensch, die alleen in een stormnacht op een donkere
vlakte zijn vriend heeft verloren.
Hij had lust om to drinken, en zijn laatst-overgebleven
geld, wanneer hij het na-telde, deed zijn vingers tintelen,
of hij ze met ij s had gewreven. Hij huiverde, en dacht
aan de jenever, hoe die zijn radeloozen harteslag rustiger
zou stemmen en zijn bloed zou verkoelen. Maar hij screed,
zooals het een dapper mensch past. En na enkele weken
vond hij weder werk. Hij was naar een karwei, Coen K 1 e in
Br e u kink, die hem na zijn vertrek uit 't dorp wat
gunstiger gezind was, zijn adres gewaar werd van zijn
vroegeren baas, hem opzocht, en van de juffrouw tweehoog hoorde, dat Hilde Wolters Peter Strie al
sneer dau twee weken geleden had verlaten. Dat bericht
bracht hij in zijn dorp. De menschen moisten niet, wat ze
ervan denken moesten, maar gauw al beweerde men, dat
de schat bij den Duivelshoek zijn moest, waar een groote,
donkere pond om middernacht had gehuild.
Wat niemand wist, behalve Is ford ink, was, dat
Hi 1 d e W o it e r s op de heide was teruggekeerd. Overdag
siiep ze in een vervallen schuur, 's nachts trok ze erop
uit, om haar voeding to rooven, en om aan Naar spiedende
vervolgers to ontkomen. Wanneer ze de Is ford ink' s
ontsnappen kon, zou ze het geld opgraven. De Is fordin k's, Ieep, hielden het geheim, dat ze haar gezien hadden.
Ze zocht een donkeren, stormachtigen nacht uit, om haar
slag to slaan. De wind joeg wolk op wolk voort aan de
jachtende lucht, en geen streep licht boorde zich door het
fel-bewogen duister. Maar ze voelde den weg, en ze struikelde
niet eenmaal. Telkens zag ze out, en stond stil, of men
Naar op het spoor zou zijn. Er was niets. De wind sloeg
haar wild tegen, en ze moest zich voorover buigen, om er
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tegen to worstelen : ze kon geen adem krij gen, bij kans,
en de kracht van den zweependen storm sloot zich als
een nauwe ring om haar pals. Toch verloor ze nimmer
het instinct van de richting, die zij to gaan had. Elk
oogenblik moist ze, waar ze was. Bij het overdenken in de
gevangenis, hoe zij en de vreemde man het geld zouden
opgraven, had ze precies zich in herinnering gebracht elk
slootje, elken mijlpaal, elken boom van de buurt.
Bij de boerderij, waar ze inderhaast het gestolene
hadden verborgen, stond ze stil. Nog eens zag ze omzichtig
om zich peen. Er scheen geen mensch to zij n. In het
duister berekende ze en ze knielde neer op den grond.
Plotseling voelde ze, dat er iemand achter haar stood.
Ze zag hem niet, hoorde hem niet.
Zij, met een ruk, stond op, en riep wat. De ander
riep nu wat terug. Ze konden elkander niet verstaan.
Ze kwam, tastend, dichterbij, en ze bemerkte, dat de ander,
toen ze nog maar enkele centimeters van hem of was, de
hand sloeg in de zak, waar sommige boerenjongens hun
geopende messen dragen. Ze week terug, en aarzelde.
Toen besloot ze terug to gaan. Nu hoorde ze, hoe de man
Naar op enkele meters afstands Volgde. Zijn voetstappen
schenen luider to zij n dan het huilen van den storm. Zij n
adem zelfs vervolgde Naar. Voor het eerst van Naar leven
was ze waanzinnig van angst. Ze dacht, dat het de vreemde
was, die Naar volgde, om Naar to vragen, waarom ze aan
zijn geld komen wilde, en niet op hem gewacht had, zooals
ze 't had beloofd. Ze kon snel loopen of langzaam, ze
wilt, dat hij nabij was. Ze sloeg de dear der schuur, waar
ze huisde, hard dicht. Ze liet zich vallen op den harden
grond ; het bloed klopte in Naar hoofd, of het haar verstand
wilde verbrij zelen.
De man was haar in de schuur niet gevolgd, en ze
sliep langzamerhand in, terwijl buiten de storm gierde.
Doch ineens werd ze met een schrik wakke° ; ze betastte
het klamme voorhoofd, en probeerde er zich rekenschap
van to geven, waarom ze eigenlij k zoo angstig was. Ze
Wilde Naar vrees door haar nuchter denken verj agen. Ze
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dacht na : er was iemand, die haar vervolgd had. Dat kon
de vreemde niet zijn, want die zat veilig bewaard en had
zich, zoo hij het geweest was, natuurlijk bij Naar gevoegd.
Het was natuurlij k een van de I s f o r d i n k s: waarom
moest ze zich dan zoo bang makes? Ze rude van schrik.
Want ze voelde, dat de man buiten stond, ze voelde het
door het hout n de steenen der schuur heen; ze voelde
het, of hij naast haar was. Ze meende, dat ze het zou
kunnen zeggen, nu ook, waar hij stond; ze dacht, dat ze
ieder zij ner bewegingen volgen kon. En zoo bleef ze den nacht
door-waken, tot de morgen Naar van Naar angst bevrij dde,
en ze besloot er dien avond weer op uit to gaan. Misschien
zou ze Is ford in k kunnen ontloopen. Het was een helle
avond : de kleinste schakeeringen van schaduw, gedoezeld
in den afglans van het maanlicht kon je zien op de evenglanzende landwegen. Er was een weinig sneeuw gevallen
dien dag ; en de weiden, terzij de der landpaadj es, waren
schitterend-wit en dreven vredig-onbewogen blankheid door
de stille lucht. Het leek Hi 1 d e, of ze wel rustiger gestemd
moest wezen dan den vorigen nacht. Ze zag Been mensch,
zoover Naar blik reikte ; niet bij de knotwilgen, die hun
y acht sneeuw zacht-klagend afschudden, ook niet bij de
kleine belt, waar in oude tij den een gehucht was gebouwd,
beveiligd tegen de woede der nabij e rivier. Ze ging omzichtig, en soms in wij de bochten, zich telkens verschuilend,
verder. Eindelij k, omdat ze altij d door niemand was bespeurd, geloofde ze, dat nu niemand haar was gevolgd.
Voor ze neerknield e, spiedde ze nog eens in den lichten nacht. Ze zou erop kunnen zweren, dat er geen mensch
in de nabijheid was, uren in den omtrek. Ze groef de
sneeuw weg. Toen, als in den vervlogen nacht, schrok ze
terug. Ze stond op. Geen drie meter van Naar of wachtte,
ietwat spotters d, een der jonge Is ford ink s.
„Wat mot ie hier ?" riep ze nit.
„Ik wol 'ns noar oe kieken," zeide hij, „wat ie hier
komt uuthalen."
„Bin 'k dan neet vrie um to komren, woar ik wille,"
schreeuwde ze. „Wat heb ie veu.r recht hier to kornmen.
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Woarumme boat ie mien net met ruste, vroag ik oe ?"
„Umda'k 'ns wol weten, wat ie hier eigelij k uutvoert,"
lachte hij.
Terwij 1 ze hem aanzag, leek het, of een namelooze
angst, wegend op Naar borst haar langzaam aan achterover
drong, om haar op den grond to dwingen. Met moeite
verzette ze zich en bleef ze staan, maar even-wankelend.
Want voor Naar gesluierden blik werd de gestalte en het
gezicht van den jongen I s f o r d i n k vervormd, zij n oogen
kregen den zonderlingen, diepen gloed, als van een kat,
die zich op Naar buit zal springen. Het leek haar, of de
vreemde voor haar stond, en sidderend sloeg ze de handers
voor het gelaat. Toen hij weer sprak, hoorde ze de stem
van den vreemde, en zonder zich verder to bedenken holde
ze over 't vlakke land, weg.
Is het daarom misschien, dat er nu na zooveel
jaren nog altij d op den grond der uiterwaarden de sage
gaat, dat in een der winternachten een licht-spreidende
vrouw met donkere Karen door de lucht vliegt, om den
gestolen schat tegen schennende handen to bewaren ? De
Is f o r d i n k s heblen gezwegen, hoewel ze beter moisten.
Alleen den jongsten Is f o r din k lukte het niet zijn mondhoeken in bedwang to houden ; en in de dorpen wordt in
dezen tij d verteld, dat hij er m^er van heeft geweten.
P e t e r S t r i e zat rustig to studeeren, de oude boeken
voor zich, toen de dear werd geopend en hide W o 1 t e r s
binnentrad. Ze nam een stoel, zonder jets to zeggen, en
zag hem aan. Hij schoof onrustig de boeken op zij, en
wilde Naar zeggen, dat ze heen zou gaan. Op hetzelfde
oogenblik echter, dat hij spreken wilde, scheen 't hem, of
ze hem bedwelmd had. W anneer hij zou gaan praten, zou
het zijn, of hij in een droom klanken uitte : hij zou niet
weten, wat hij eigenlij k vertelde. Hij had de gedachte, dat
zij zij n eeuwig verlangen naar zi jn land kon bevredigen :
als zij bij hem was, Naar Borst hij Bend tegen de zij ne, zou
't hem zij n, of hij op den grond ging, waar hij geleefd
had. Of ze able booze lusten in hem wekte vat deed
het er toe! Ze dreef althans het Wilde heimwee uit zijn
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bloed. Ze wist, Welk een strij d hij to voeren had, en ze
wachtte Naar overwinning, terwijl ze dichterbij schoof, dat
Naar adem zich met den zij nen mengde en haar oogen
vlak bij de zijne lokten. Hij stootte Naar van zich of
maar zij liet zich niet verjagen. Ze werd zijn heimwee zelf.
Hij kon Naar niet van zich afschudden, en zwij gend bleef
ze bij hem en hij voelde haar branden als een vuur.
„Ie zolt 't geld opgraven," zeide ze eindelij k, Naar
stem snikkend van verwachting.
„Nee, net," riep hij schor. „Ik kan 't neet doan."
„Dan zol-ie mien hebben, altied," beloofde ze.
P e t e r St r i e wist, dat hij, zoo hij een seconde slechts
bezweek voor de verleiding, verloren zou zij n, hij moist het
in volbewnstheid, wanneer hij zwakker was dan zij. Ze zou
hem dan kunnen dwingen tot de misdaad : dat hij de
Strie-hoeve niet door eigen kracht terugwon, maar met
gestolen geld; en dat niemand hem zou onderscheiden van
de anderen, dock iedereen hem zou bespotten.
„As-ie 't geld net op-graaft, dot Is f o r din k 't," riep
ze nit. „Ie hebt nog tied, want hi zal 't neat dorven to
doan, as 't buten 'n lichte nacht is. Ie mot oe hoasten en
as-ie 't geld op wilt graven.. . ." Ze huiverde. Hij zag
Naar aan, ontzet.
„Ie wilt de misdoad van mien," riep hij nit.
„Ie mot 'r 'n misdoad veur oaver hebben, um de
Strie-boerderiee weerumme to winnen," zeide zij.
„Ik zol d'r mien leven veer oaver hebben," schreeuwde
hij schor.
„As ie d'r zoovolle veur oaver hebt," zeide ze, „doat
't dan. Ie verlangt noar oe land, P e t e r S t r i e."
„Nee, nee," riep hij nit. „Zoa wi'k de Strie-hoave neat
weer hebben ik wil 'm weer hebben, dat alle menschen
mien eeren kont. Zoa ! en neat anders."
„Dan krieg-ie 'm nooit weerumme," spotte ze. „Nooit !"
Ze sloeg Naar armen om hem heen, en kuste hem. Hij
kon zich niet verweren, een kort oogenblik, tegen Naar
ongebreidelde macht van schoonheid. Duizelig Wilde hij
zeggen, dat hem alles goed was, wat ze ook maar besliste.
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En ze wist in die lange seconde, dat hij dat dacht. Haar
mond drong zich op den zij nen en hij dronk heimwee en de
bevrediging ervan tegelij k met gretige teugen. Toen verloor
ze haar invloed. Trotsch stootte hij Naar van zich af.
„Goa noe hen," waarschuwde hij. „Ik wil mien leven
weer opbouwen, zoa-as 't 'n St r i e dat toa-trump. Met oe
heb ik , in d'r eeuwigheid niks to maken."
„Ik roaj oe an, hen to gown," dreigde hij. Ze aarzelde
even, Naar handen gesteund tegen den muur. Ze bracht
heel Naar schoonheid in Naar oogen, en zag hem aan. Hij
had nog even lust naar Naar toe to gaan en Naar terug
to kussen. Toen was zij n strij d nit. Hij liep nu naar de
plaats, waar ze stond. Ze week langzaam achteruit, en hij
opende de deur voor Naar .. .
Hij greep weer zij n boeken, of er niets gebeurd was.
In het begin was het, of blauw-lichtende hoepels voor zijn
oogen draaiden, die hem het lezen beletten. Met forschen
wil dwong hij zichzelf tot den arbeid, en geleidelijk werkte
hij door, of hij Hi 1 d e W o 1 t e r s was vergeten.
Langen tij d daarna hoorde hij, hoe de I s ford in k' s
in aanzien waren gestegen. Zij hadden hun boerderij hernieuwd, en koeien gekocht tegen grove bedragen op de
veemarkt. Er liepen allerlei geruchten, hoe ze geld hadden
gekregen. De onfantastische beschouwing vas, dat ze een
prij s in de loterij hadden gewonnen ; verder beweerde men,
dat de Duivel er ten laatste in had toegestemd, om den
schat van Piet Nievelt voor de Isfordink's op to
graven. Klein Breukink had Jansj e Greuve gevraagd,
of dit waar was, en ze had „j a" geknikt. Ook de justitie
bemoeide zich met het geval ; dock de oude Is ford ink
zeide, dat hij het geld al lang bezeten had; er viel hem
nets to bewijzen. Er scheen zegen to rusten op het land
der Is ford in k' s. En in het dorp voorspelde men, dat
dit alleen maar was, om de boerenfamilie het toekomstig
onheil des to sterker to doen voelen. Als een rijk man
ging de oude Is ford ink door het dorp, en een schitterende gouden horlogeketting, die op zij n kleurig vest
bungelde, verblindde iedereen. Ten laatste begon men er
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vrede mee to hebben, dat ze zoo in welstand waren toegenomen, en men begon geloof to hechten aan de onschuldige lezing, dat een loterij gelukkig voor de Is ford ink' s
geweest was.
J-e kon Loch zien : wanneer ergens een vloek rustte,
mislukte alles. 't Kleinste kind kon je vertellen, dat de
Strie-boerderij bijna niets opleverde. Zoo goed als nu de
Nievelt-hoeve in Terwolde ging, zoo slecht rendeerde het
land der combinatie in Merloo. Terwijl het een lust was
to wandelen over den grond der Is f o r di n k' s.
Neen ! ze moesten er op een eerlijke manier aangekomen
zijn. Pat was zeker. Toen dat jaar het graan binnengehaald was van hun land, sprak iedereen van den rijken
oogst. De stallen stonden vol koeien, zooals in geen
heide-hoeve na de veepest. Als een Is ford ink een gulden waagde, won hij er tien. Schuur stood naast schuur
en op het land bouwde men huisj es voor de vaste daglooners. Geen oogenblik luierden ze, de Is f o r din k 's. Ze
bepraatten onder elkander, dat dit jaar het beste was, dat
ze zich ooit hadden kunnen denken. Ze waren nog van
den ouderwetschen stempel, en ze dachten er niet aan,
hun huis tegen brand to verzekeren, of het geld naar een
Bank to brengen ; wat ze hadden, propten ze in de lade
der antieke kast ; ook voerden ze geen nieuw-modische
middelen in ter bebouwing van hun land: daar deden ze
niet aan, verkondigden ze overal en daarbij bleef het. In
de lauwe dagen, dat ze het koren binnenhaalden, lachten
ze tegen mekaar, dat 't ook alles nog op de antieke manier
ging. Ze waren gereed met hun arbeid, en ze spo tten
met de mogelijkheid, dat ook het noodlot hen zou kunnen
trefen.
Het was een avond, dat de hitte groeven gebrand
had in de heide, en het nand fij n-droog was en verzengde
tang nog, nadat de zon was ondergegaan. De geluidlooze,
onverbreekbare stilte ping als een doffe wolk over de velden. In de binnenkamers zwegen de boeren. Hier en
daar in het dorp klapte een ruitj e, omdat men het
onweer wachtte.

VER VAN DE MENSCHEN.

229

Dat kwam ineens, zonder nadere voorbereiding van
stroomenden regen. Je hoorde den bliksem knetteren langs
de takken der boomen. Het vee loeide. De menschen in
de huizen prevelden gebeden, of ze luisterden naar de
eentonige stem van den oudste, die een haastig-opgeslagen
kapittel van den Bijbel murmelde. Aileen als een donderslag de lucht brak en de daken vaneen scheen to splij ten
kropen alien bij elkander : dan hernam de stem, die het
Boek tot troost las, Naar oude rust en men volgde weer
aandachtig.
Maar plotseling zag ieder, dat de bliksem ergens ingeslagen moest zijn. Vuurgloed barstte de duisterheid van
den hemel aan stukken en rossige rook zwol dicht
en smookerig door de lucht. Niemand kon vermoeden
waar het onweer insloeg. Onbestreden woedde het voort,
en liet de menschen geen rust om to denken.
Eindelij k bedaarde het. Frissche koelte sloeg over de
heide en gear van regen was op alien grond, waar de walm
van den brand niet was doorgedrongen.
De bliksem had het eigendom der Is for din k's getroffen en met den grond gelij k gemaakt.
Nooit heeft iemand in Salland meer jets van H ii d e
W o l t e r s gehoord. Waar zij gegaan is, kan men niet
vermoeden. Er mogen er zijn, die beweren, dat zij in
San-Francisco door een vroegeren bewoner van Ootmarsum
is herkend. Of dat Naar lij k door Parij sche mediscb e
studenten is gesneden. Of dat zc rij k getrouwd is met
een Engelschen baron, dien ze op het eiland Wight had
leeren kennen. Of dat ze ten onder is gegaan in een
Zuid-Amerikaansch circus, en op een droevige wijze
gestorven.
Niemand weet het. En de wereld is groot.
(Slot volgt).

HET ONTSTAAN VAN ROME
gezien in het Licht der nieuwere onderzoekin yen op
archaeologisch gebzed. 1)
DOOR

Dr. H. M. R. LEOPOLD.

De vele mooie en leerrij ke verhalen, die ons de Grieksche en Romeinsche historici opdischten als geschiedenis
van de eerste eeuwen van Rome's bestaan, zijn nit de
„Wetenschap" geschrapt. De critici der overlevering spraken
na een arbeid van ruim honderd en vij ftig jaar 'n ,,igno
ramus" Livius zei in de eerste eeuw van ooze jaartelling eigenlij k al precies 't zelfde een „wij weten niet",
dat ze slechts nit fijngevoelde bescheidenheid verzuimden
aan to vullen tot 'n „en we zullen niet weten". „In conclusion we must admit that we cannot decide when Rome
arose", verzucht Pais, de laatst gekomene der groote afbrekers.
De archaeologen daarentegen, die ook 'n woordj e
1) In het hier volgend artikel verwerkte ik voornamelijk wetenschappelijke studien van recenten datum, waarvan de volledige opgave echter,
op verzoek der redactie, achterwege bleef. Men vergelijke in het algemeen
E. M e y e r' s Geschichte, Modest o v' s Introduction (Cf. Rev. archOol. 1907,
p. 306), Pee t' s Stone and Bronze ages in Italy, en Pig o r i n i in de Nuova
Antologia v. 16 Nov. 1909 en zie verder enkele verwij zrgen aan het eind
van dit artikel.
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.meenen to molten meespreken waar het de kennis van lang
vervlogen tijden geldt, zijn nog niet ontmoedigd en willen
beproeven met de spade in de vrije lucht nit to maken,
wat de pen op de studeerkamer niet tot klaarheid brengen kon.
Zoo kwam 't, dat op den 14 den April 1907 twee arbeiders onder deskundig toezicht begonnen op den Westhoek
van den Palatij n de aardlaag weg to nemen, die in den
loop der eeuwen zich gevormd heeft boven de overblij fselen
van den klassieken tij d, boven de wieg der TTrbs.
Pat men op dezen heuvel de oudste sporen van de
Bomeinsche ontwikkeling meent to moeten zoeken, ligt
voor de hand. Alle geschiedbronnen ook het werk bij
de lamp mag den man van het houweel niet vreemd zij n
immers melden eenstemmig, dat het oudste Rome da it
werd gebouwd. En zulk een overlevering maet waarheid
bevatten. Ten alien tij de hebben stedelingen geweten waar
de „bakermat" van hun woonplaats stond.
Was dus de heuvel onder de zeven, waarop Rome
oorspronkelij k heet gebouwd to zij n, aangewezen, dat was
ook het geval met de plek, waar men de onderzoekingen
diende aan to vangen. Nagenoeg het geheele plateau van
den Palatijn Loch is door tempels of paleizen, die beide
herhaaldelij k zi j n hersteld en vernieuwd, overdekt. De
latere keizers hadden voor hun bouwlust zelfs niet genoeg
aan de oorspronkelij ke oppervlakte. Aan twee kanten, het
Noorden en Zuiden, verbreedden ze die door gedurfde boogconstructies, Welke het verhoogde bouwvlak kunstmatig
vergrootten. Toch raakte nooit een onder hen aan den
Westelijken hoek. 't Was anders wel een uitgezocht plekje.
Beschut tegen de Noorderwinden en gekoesterd door de
midda,g- en avondzon heeft het een vrij uitzicht over de
groote renbaan en den Tiber naar de heuvelreeks van den
rechteroever en de Campagna.
Het moeten wel heel afdoende redenen geweest zijn,
die de keizers en vbor hen de millionairs van de republiek — beletten zich daar to nestelen. En die redenen
kunnen moeilijk in iets anders gezocht worden dan in zeer
oude en eerbiedwaardige overleveringen, Welke zich vast-
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knoopten joist aan dat stukje grond. Overleveringen,
waarvan de nagalm ons nog ter oore komt nit de plaatsen
der geschiedschrij vers, die sprekern van de „hut van Romulus".
Steeds wij zen ze allen de Westelij ke helling van den Palatijn aan als woonplaats van den stiehter. Bovendien vertellen ons niet-Romeinen, zelfs nog een paar honderd
jaar na Christus, dat ze de van pout en net gebouwde
vorstenwoning als bezienswaardigheid bezocht hebben. Deze
getuigenissen zijn jonger dan de paleizen en tempels,
waarvan de bouwvallen het overwegend grootste deel van
het heuvelvlak geheel bedekken. Dus kan geen keizerlijk
bouwsel het aandenken van den eersten koning verdrongen
hebben en blijft er niets anders over dan de „casa Romuli"
to zoeken op de plaats, die alleen van latere bebouwing
verschoond bleef. Ret „eerste huffs" was blij kbaar de
stedelingen zoo lief, dat zelfs de keizers het moesten
eerbiedigen.
Anders gaven die nu niet direkt blij k van overdreven
pieteit. De opgravingen op het Forum Romanum b.v.
hebben ons getoond, hoe Agrippa, toen hij volgens de
plannen van Julius Caesar het marktplein „systematiseerde" 'n zeer oud heiligdom, naar 't heette 't graf van
den stadsstiehter zelf, dat hem in den weg stond, eenvoudig raseerde, en onder het nieuwe plaveisel de resten
deed verdwijnen.
Het mag dus wel als zeker warden aangenomen, dat
op de plek, waar men in 1907 de nasporingen begon, to
eeniger tijd de „hut van Romulus" gestaan heeft. 't Schijnt
de geheime hoop der gravers geweest ie zijn het oeroude
monument zelf of tenminste de grondvesten er van to vinden.
Uit de gepubliceerde verslagen van het werk blijkt zelfs, dat
zij 'n oogenblik, toen ze in de „maagdelijke" rots na het
wegruimen van de aarde allerlei blijkbaar door menschenhand gemaakte gleuven en gaten zagen gemeend hebben
werkelijk de „casa Romuli" ter plaats to hebben geconstateerd. Deze ontdekking zou ongetwij feld even curieus als
belangrijk geweest zijn, maar ongelukkigerwijze is slechts
een enkele opmerking noodig om de ongegrondheid der-
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identificatie to bewij zen. De ronde gaten immers, die er
werkelijk precies naar uitzien alsof er palen in gestaan
hebben en de kanaaltjes, die wel zullen gediend hebben
om er boven staande woningen droog to houden, waren
bedekt met een dikke laag humus, waarin men alleen potscherven en wel in groote hoeveelheid vond uit zeer
ouden tijd, zeker eenige eeuwen voor Christus. Nu vertellen ons echter de geschiedschrij vers, dat de but van
Romulus herhaalde malen, na Christus' geboorte, hersteld is, en Christenpelgrims hebben ze, blij kens hun reisverhalen, nog na Constantijn als merkwaardigheid bezocht.
Hoe kan nu een humuslaag met louter overblij fselen uit
vobr-Christelijke tijden komen to liggen boven de fundamenten van een hut, die na Christus nog stond ?
Dus de „casa Romuli " werd niet teruggevonden. Toch
was het ontdekken van gaten, waarin blij kbaar palen gestaan hebben, niet van belang ontbloot. We zullen zien,
dat die heel goed passen bij de voorstelling, Welke we
ons to maken hebben van de nederzetting der eerste
bewoners van Rome 's stadgebied.
Het vinden dier gaten ecb ter had pas later plaats. De
eerste ontdekking reeds na een paar uur graven was
die van een muur, zeer goed geconstrueerd uit drie rij en
blokken „tufsteen", waarvan de maten in meters 1.20 bij
0.60 en 0.60 zijn. De soort van materiaal 'n bizondere
geologische formatie, vulkanische asch, in water vast geworden, waaruit de bodem der Romeinsche Campagna voor
een groot deel bestaat en de afinetingen zijn dezelfde
als men aantreft in de nog bewaarde brokken van den zoogenaamden Servius-muur, de oudste omwalling van Rome.
volgens de gangbare overlevering zou deze bevestiging
om de stad zijn gelegd door den koning Servius Tullius,
meer dan vij f honderd jaar vo or onze tij drekening. Ze omNaar loop is door de overgebleven resten in hoofdvatte
zaken bepaald een zeer groote oppervlakte en al was
ze wat ruim berekend, omdat ze bij een vij andelij ken inval
oak bescherming verleenen moest aan al het omwonende
landvolk en zijn vee, toch moet zij gebouwd zijn in een
O. E. X 11
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tij d, waarin Rome al groot en rij k was. Wat in de periode
vbbr 500, Coen de stad
volgens dezelfde schrijvers, die
oils vertellen, dat de muur al zoo oud is nog met heel
onbeteekenende plaatsjes in Latium gevaarlijken strijd
voeren moest, nauwelij ks aan to nemen is. Deze overweging heeft de critici al lang doer twijfelen aan de juistheid van de dateering vbbr 500. Maar ze was niet de
eenige. De achterdocht werd door andere bezwaren versterkt ; voornamelij k door het feit, dat in geen van de
berichten over de vele oorlogen, die Rome toentertij d heet
gevoerd to hebben, ooit sprake is van verdediging van den
Servius-wal. Zelfs nog bij den bekenden inval der Galliers,
die omsteeks 400 gesteld wordt en waarschij nlij k werkelij k
plaats gehad heeft, vluchtten de bewon ers dadeli jk, voor
een deel over den Tiber, voor 'n ander deel op het Kapitool, zonder aan een verdediging van de zoo prachtige
fortificatie ook maar to denken.
Toen men op deze gronden er toe gekomen was den
muurbouw veel later dan 500 to stellen, vond men ook in
de schriftelij ke overlevering plaatsen, die in dit nieuwe
licht bezien duidelijk bewezen, dat men werkelijk na 400
in 389, 377, 354 zelfs
nog bouwde aan den „Serviusmuur".
Dat het sluiten van de uitgestrekte versterkingen
langen tij d in beslag genomen heeft, komen de archaeologen
van hun leant bevestigen door to wij zen op 't verschil in
bouw en „metselaarsmerken" van de verschillende stukken,
die men vond.
Maar meer dan waarschijnlijkheidsgronden had men
tot voor 'n paar jaar niet. Het volstrekte bewijs to leveren
van den betrekkelij k laten bouw der „Servius"-enceinte
bleef voorbehouden aan de opgravingen van April 1907.
Zooals we zagen vertoonde de muur, die al op den eersten
dag ontdekt werd, alle kenmerken van de constructie eigen
aan den ringmuur, die Rome's eenige bleef tot keizer
Aurelianus (c. 250 n. Chr.). Omdat de manier van muren
bouwen in den loop der tij den steeds verandert en nooit
tot vroegere techniek terugkeert, kan men, wanneer men
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van n stuk zekerheid heeft omtrent de periode, waarin
het gebouwd werd, rustig daaruit zijn conclusies trekken
voor precies op dezelfde wijze samengestelde andere fragmenten. En die zekerheid kreeg men op den Palatijn.
Wat immers Wilde het geval ? Onder de zich nog op hun
oorspronkelijke plaats in den muur bevindende blokken
voor een deel er door bedekt
werd een graf gevonden.
De omstandigheid, dat dit graf nog gesloten was met zijn
oorspronkelijke zerk en op deze de muur rustte, bewees
voldingend, dat het graf ouder moest zijn dan de muur.
En alles wat er in gevonden werd dus ook. Nu vond men
er niet zoo heel veel in. Blijkbaar hebben de bouwlieden
het graf geopend
men ziet nog duidelij k de sporen
van het aanzetten van den hefboom, dien ze gebruikten
om den zwaren deksteen to lichten en alles, wat van
hun gading was, weggehaald. Ze lieten niets anders achter
aan door elkaar liggende menschenbeenderen en een napje
van terracotta. Een slecht gemaakt en leelijk napje. Zelfs
voor een opperman van 2300 jaar geleden 't meenemen
niet waard. Voor ons daarentegen van zeer hoog belang.
Zooals men weet zijn potj es en pannetj es, of scherven
daarvan, de heul en troost van iederen archaeoloog, die
uitgaat op 't vaststellen van een beschavingsperiode en
daardoor tij dsbepaling. Want in Been voortbrengsel van
menschelijke nijverheid is zoo 'n verschil naarmate van het
yolk en den tij d, die het voortbrachten als joist in aardewerk. Niet alleen voor lang vervlogen tijden geldt dat; 't
is nog altijd zoo. Ieder, die weleens geprobeerd heeft een
servies, dat eenige jaren oud is, aan to vullen, weet hoe
moeilij k zoo iets valt. De mode wisselt en het oude keert
niet licht weer. Geldt dit voor onzen tij d, die, arm aan
zelfstandige kunst, zich meest tevreden stelt met naar vaste
modellen gemaakt fabrieksgoed, modellen maar al to vaak
ontleend aan vroegere scheppingen, 't klemt nog veel weer
van de ontwikkeling van het antieke vaatwerk. Vooral van
het Grieksche, dat overal de basis vormt van de tij dsbepaling. In Griekenland immers was ieder stuk, dat kwam
uit de handen van een werkman iets eenigs. Nooit werd
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het precies nagebootst. Imitatie liet de Helleen aan andere
volken over, die nog niet tot eigen voortbrenging van kunst
in staat, dankbaar aannamen, wat de hooger ontwikkelden
gaven. Zooals onze aardewerkfabrikanten langen tij d de
vormen en kleuren van hun porselein aan de Chineesche
en Japansche kunst ontleenden, volgden ook de pottebakkers in Italie na, wat de Grieksche import hun bracht.
Tot zelfstandige schepping van nieuwe vormen, mooier dan
wat de handelaars uit het Oosten hun toonden, voelden
ze zich niet in staat. Nu spreekt het van zelf, dat nabootsing het origineel nooit vooraf gaan kan ; en wij dus,
wanneer we in Italie aardewerk vinden, dat blij kbaar geinspireerd is op 'n Grieksch voorbeeld, zonder vrees voor
vergissing k unnen zeggen, dat het Grieksche eerder gemaakt is.
Het geluk Wilde, dat het onder den muur gevonden
napj e zeer duidelij k voor ieder, die maar eenige kennis
heeft van Grieksch en Italiaansch aardewerk, naar vorm
en techniek de kenmerken vertoont van imitatie. En van
imitatie naar een model, dat in Griekenland niet vroeger
gevonden werd dan 't einde van de 5e eeuw. Zelfs wanneer men dus de meest bezwarende omstandigheden aanneemt en veronderstelt, dat de nabootsing bij na terzelfder
tij d in Italie plaats vond als de schepping van het oorspronkelij ke in Griekenland en dat het napj e eerst bij het
openen van het graf er in geraakt is, dan nog kan men
den bouw van den muur uit tufblokken niet vroeger dateeren
dan het eind van de vijfde eeuw. Veel grootere kans echter
is er, dat de nabootsing langer werk gehad heeft en het
pannetje wel v6or den bouw in het graf lag. En men
dus in deze vondst een bevestiging mag zien van de juistheid der stelling, dat de vermelde schriftelij ke berichten
doelen op den bouw, niet op herstelling der omwalling,
en dat men daarmee na vierhonderd pas begon.
Heeft dus het vinden van het l eelij ke, kleine product
van Italiaansche pottebakkerskunst het bewij s geleverd, dat
muren, die dezelfde bouwwij ze vertoonen als de „Servius "
-mur,nietodkzjanhetbgivdr
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eeuw ; het vinden op deze plaats van een deel der vestingwallen heeft ook een andere kwestie, die in verband staat
met de uitbreiding van Rome, opg erakeld.
Hoe was toch eigenlij k de loop van die oude bevestiging aan den Zuid-Westkant van de stad a
Oppervlakkig beschouwd zou men zeggen, dat dit
geen vraag kan zijn. Men vindt immers juist dar zooveel
stukken muur, die er technisch toe behooren, dat de
omvang en richting als vaststaand kan worden aangemerkt. Op het Kapitool ziet men een fragment en aan
den heuvel die ten Z. W.
den rand van den Aventijn
van den Palatijn ligt
nog veel weer. Dus
zoo
hebben verreweg de meeste autoriteiten beslist liep de
versterking van den Capitolinus naar den Tiber, liet daar
een stuk van den oever vrij voor het aanleggen van de
schepen, en beggon weer op de plaats, waar de Aventijn
de rivier nadert. Om den Aventijn peen bereikte ze dan
het dal tusschen Palatijn en Coelius, waar de porta Capena
aan het begin van de Via Appia stond. De stukken muur,
die men op verscheidene punten vond, pasten in het schema;
dus hield men de kwestie voor uitgemaakt. Op alle nieuwere
kaarten van het oude Rome vindt men dan ook den Serviuswal zoo geteekend. Toch zijn er tegen het aannemen van
dat trace zeer zwaar wegende bezwaren, waarop in den
laatsten ti j d weer de aandacht gevestigd is. Ik zou to veel
ruimte noodig hebben en to veel details moeten vermelden,
als ik alle gronden voor dien twijfel wilde aanvoeren. Maar
'n enkelen, geloof ik, dat men ook zonder uitvoerige kaarten en speciale terreinkennis begrijpen zal.
Op het stuk tusschen den steilen Capitolinus en den
even steilen Aventinus, die beide den Tiber vrij dicht
naderen, zou de stad volgens de topografen voldoende
verdedigd geweest zijn door den snellen stroom. Nu
wil echter het geval, dat juist op die plaats de kracht van
de rivier gebroken is door een eilandj e, dat er eventj es
hoogerop midden in ligt. Reden, waarom de oudste brag,
die den Tiber overspande, en in de vroegste legenden
reeds een rol speelt, hier geslagen was en de schepen, die
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tot Rome opvoeren, er aanlegden. Wanneer we gesproken
vinden over de „haven" van Rome, blij kt steeds, dat die
op deze plaats is geweest. Veronderstelt men dus, dat de
omwalling hier onderbroken was, dan blij ft niets anders
over dan aan to nemen, dat Rome de bemanning van ieder
ook die van een over zee komenden
vreemd schip
vij and zonder formaliteiten binnen Naar vesting heeft
opgenomen. --- Afgezien van andere argumenten, die in
verband staan met godsdienstige kwesties en met het groot
aantal poorten, waarvoor men volgens de overlevering
plaats moet vinden tusschen Kapitool en Aventijn, schijnt
mij vooral den van heel verschillenden aard zeer zwaar to
wegen. Praktische menschen hebben er op gewezen, dat
de Tiber 'n groote neiging vertoont (en blijkens oude
schrijvers steeds vertoond heeft) in den winter buiten zijn
oevei s to treden en het stadsgebied gedeeltelij k onder water
to zetten. Dit vonden de Romeinen natuurlij k ten allen
tij de heel onaangenaam en daaiom werd elke overstrooming
nauwkeurig geboekt. Toch zwijgt de historie over dergelijke voorvallen tot het jaar 193 voor Christus. Hetgeen wel als een bewij s mag worden aangenomen, dat vo6r
dien datum de stad zoo lag, dat ze geen last had van het
water. Dus dat het havenkwartier, het Forum Boarium
en de Navalia, er nog niet toe behoorde. Die laaggelegen
wijk immers was altijd 't eerst aan de beurt, wanneer het
rivierpeil wies. Er is echter meer. Stel, dat de muren
werkelijk van Kapitool en Aventijn recht op den Tiber
toegeloopen hebben, hoe is men er dan in geslaagd ze z66
sterk to bouwen, dat zij den loodrechten druk van de
geweldige watermassa' s van den gezwollen stroom konden
tegenhouden ? Dat men over de kracht van zulk een plena
niet to gering moet denken, werd o.a. nog in 1900 bewezen.
Toen ondermijnde de Tiber op enkele plaatsen den machtigen kaaimuur, dien waterbouwkundige ingenieurs na
1870 langs zij n oevers hebben opgetrokken, zoodat bij het
ahoopen van het water n stuk inviel, andere verzakten.
Toch was de constructie daarvan ongetwij feld beter dan de
arbeiders van de vierde eeuw voor Christus konden leverei.
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en was de aanval slechts zij delings, niet in het front.
Maar al hebben we nu waarschij nlij k trachten to
maken, dat de „Servius-muur" in de streek van de stadshaven niet liep, zooals gewoonlijk wordt aangenomen, en
veeleer meer binnenwaarts to denken is, dit heldert niet
het vinden van een stuk versterking nit denzelfden tij d
aan de Noordwest-punt van den Palatijn op. Zelfs schijnt
't aannemen van een fortificatie-linie daar onlogisch. Het
valt immers niet te , ontkennen, dat in de bevestiging ook
de Aventij nsche heuvel was opgenomen. Juist dear zij n de
best bewaarde fragmenten gevonden. En wanneer om die
verder van het centrism afgelegen gemakkelij k to verdedigen hoogte al een wal liep, lij kt een tweede verdedigingslijn vrij wel overbodig. Toch was dat misschien niet heelemaal het geval.
De Aventijn neemt in Rome 'n bizondere positie in.
Eigenlij k behoort hij in juridischen en religieuzen zin niet
tot de stad. Want ofschoon bij binnen den wal ligt, de
kring van het pomerium sluit hem buiten. Dit pomerium
was de ideale lijn, die de grens aangeeft van het stadsgebied. Er binnen vas Rome, dadelij k er buiten begon de
alter Romanus. Tusschen Rome en den ager nu bestonden
belangrij ke verschillen ten opzichte van de rechtspositie
en den godsdienst. Zoo was b.v. ieder, die zich binnen
het pomerium beyond, onderworpen aan de rechtspraak
volgens Romeinsche wet en verloren generaals de buitengewone macht, die hun beschikking gaf over leven en
dood van hun ondergeschikten, zoodra ze de stad betraden, werden binnen 't pomerium slechts om zeer bizondere redenen vreemde goden toegelaten.
Aangezien nu blij kt, dat juist op den Aventij n en het
Forum Boarium veel vreemde goden hun huis hadden, en
veel niet-Romeinen meest kooplui woonden ligt
het voor de hand to vermoeden, dat ook in strategisch
opzicht 'n scheiding bestond tusschen „Rome" en den
„alter". Van dezen binnenmuur zouden dan de twee fragmenten op den Palatij n een overblijfsel zij n.
Twee fragmenten. Een er van is dat, waarvan ik de
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opgraving in 1907 vermeldde, het andere bevindt zich ook
aan den N.W.-hoek, aan den anderen kant van den Cybeletempel. Het is reeds veel langer bekend, maar werd tot
nog toe slechts vaag gedefinieerd als „wal van Roma quadrata" of zoo iets.
Men zou desnoods een anderen uitleg van de aanwezigheid Bier brokken vestingmuur kunnen geven en het
bestaan aannemen van een afzonderlij ke citadel op den
Palatijn of alleen op de westelijke helft daarvan. De Palatinus immers bestond oorspronkelijk• uit twee ongeveer
even hooge heuvels, die slechts in het midden samen
hingen. Eerst de geweldige bouwwerken van de keizers
hebben van de twee kopj es een plateau gemaakt.
Zekere gegevens om deze tweede oplossing van het
probleem voor onaannemelijk to verklaren, hebben we voorloopig niet. Misschien zullen latere onderzoekingen rondom
den heuvelrand uitsluitsel geven. Maar 't is ook heel goed
mogelij k, dat de architecten der latere eeuwen ieder spoor
hebben uitgewischt. De omstandigheid, dat de in 1907
ontdekte muur, ongeveer rechthoekig ombuigt en nog over
'n vrij groote length in Noordelij ke richting to vervolgen
is, behoeft niet als bewij s to gelden, dat alleen de Westelij k2 heuveltop bevestigd was, want in ieder geval was het
uit vestingbouwkundig oogpunt aan to raden de her diep
insnij dende vallei tusschen de beide hoogten buiten den
muur to laten.
II.
De ontdekking van het stuk muur, dat zich zoo zeker
dateeren liet door het vinden van den „skyphos" in het
graf er onder, is niet de eenige, welke uitsluitsel geeft over
de geschiedenis van de beginselen der in historisehen tijcl
zoo machtig geworden stad. Op het terrein, dat de latere
bouwlust ongedeerd liet, vindt men nog meer leerrijke
souvenirs. Onder andere twee regenputten. Een er van was
al sedert lang bekend, de tweede werd in 1907 ontdekt.
De eerste is de kleinste en naar alle waarschij nlij kheid oudste, to oordeelen naar de wij ze van aanleg. Hij bestaat. n.l,
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nit ringen van tufblokken, die op elkander liggen met de
breedste kanten. De steenen nemen naar boven in breedte
toe en zijn zoo geplaatst, dat de buitenkanten gelijk komen.
Op die manier wordt aan de binnenzij de de opening
steeds nauwer. Deze me thode om een soort van gewelf to
waken, treft men in zeer vroege tij den aan, vooral in de
koepelgraven van Mycene, ze geeft echter slechts een zeer
vage dateering en de put is nog niet heelemaal onderzocht, zoodat we er verder maar 't zwijgen toe zullen doen.
De tweede, grootere put is van kunstiger structuur. Hier
houden twee ringen van steenen (het materiaal is overal
de tuf van de Romeinsche heuvels zelf) een band van waterkeerenden leem vast. Een trap met breede treden maakt
het afdalen om water to scheppen gemakkelijk. De bouwtij d van dezen put is beter vast to stellen. In den leem
toch werden een paar Grieksche vazen gevonden, die er
waarschij nlij k bij den bouw opzettelij k in gedaan zijn. Het
motief hiervan ligt in 't duister, maar in ieder geval moeten
de pot ten dateeren van de optrekking van het waterreservoir.
En ook zij behooren tot een soort, die men in den loop
der tij den bij benadering 'n plaats in de chronologie heeft
weten aan to wij zen. Ze zijn namelij k wat men noemt
„protocorinthisch", een aardewerk, dat in Griekenland werd
vervaardigd in de zesde eeuw voor onze jaartelling. Zij
bewijzen dus, dat zich zoo vroeg reeds op den Palatijn 'n
ommuurde nederzetting beyond. Waterreservoirs zijn in aan
rivieren gelegen plaatsen slechts noodig, wanneer de mogelijkheid van insluiting bestaat.
Was dit „Roma quadrata", de vierkante stad, waarvan
de vage roep tot op de late geschiedschrijvers is overgeleverd ? Misschien wel, maar dat kunnen opgravingen op
dit plekje ons ongelukkigerwijze niet leeren. 't Zij opgemerkt, dat zoowel de oudere als de nieuwe put niet volledig over zijn: aan beide ontbreekt het bovenste gedeelte.
Toch moeten ze nog voor 'n aanmerkelijk stuk boven
dat, wat behouden gebleven is, met aarde bedekt geweest
zijn. Omdat 't nu als 'n axioma mag gelden, dat 'n bewoon de
heuvel wel geleidelij k in hoogte toeneemt, maar niet
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lager wordt, hebben we pier een opzettelij ke afgraving
aan to nemen. Bij gelegenheid van deze nu moeten de
bovenste lagen, waarin de met den put gelij ktij dige overblij fselen zouden to vinden geweest zij n, verdwenen zij n.
Daar er geen reden is to Yeronderstellen, dat deze afgraving
niet plaats had gelij k met den bouw van den muur, kon
men slechts verwachten resten to vinden, 't zij jonger dan
het begin van de vierde eeuw, 't zij ouder dan de zesde.
En dit is ook werkelijk uitgekomen.
Op den Palatijn zelf dus kunnen we, tenminste niet op
deze plek, motieven vinden om ons 'n voorstelling to maken,
hoe de „stad van Romulus" er wel mag hebben uitb ezien.
Maar het toeval heeft ons 'n tegenhanger van wat we in
gunstiger condities zouden hebben kunnen vaststellen, bewaard in de reminiscenties van het plaatsje Antemnae, 'n
paar kilometer ten noorden van Rome gelegen, waar toevallig e opgravingen in 1882 en '83 een zeer oude nederzetting blootlegden (maar ook voorgoed deden verdwijnen),
die wat omwalling en watervoorziening aangaat, treffende
overeenkomst vertoonde met wat het oude Rome moet
geweest zij n. 't 8pij t me, dat ik den lezer voor bizonderheden naar de desbetreffende litteratuur moet verwij zen.
III.
Onder de bij de jongste opgravingen in 't terrein bij
groote massa's gevonden potscherven van ouderen datum
dan de tweede regenput, zij n enkele oortj es, die 'n deukj e
hebben, of een paar uitsteeksels, zoodat het lijkt of er 'n
halve maan is uitgesneden of dat op 't oortje twee hoorntjes
gezeten hebben. Dit schijnbaar nietig detail geeft toch 'n
vrij betrouwbare aanwij zing omtrent de of komst van het
y olk, dat eens de potten, waaraan oorspronkelijk de hoornoortjes zaten, gebruikte. Men treft het n.l. slechts aan in
die deelen van Italie en de Donaulanden, waar een complex
van stammen heen kwam, dat als verdere karakteristieke
beschavingstrekken had, dat het zij n dooden verbrandde
en zijn woningen op palen bouwde.
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Deze paalbouwers vinden we in het tweede steenen
van Wurtemberg tot
tij dperk slechts in Midden-Europa
maar
de Italiaansche meren en in de Donau-landen
juist wanneer in het Westen 't in 't Oosten uitgevonden
brons overal begint door to dringen en de koperen werkook al op
tuigen, waarmee men zich eenigen tij d
voorbeeld van het Oosten had beholpen, in onbruik
doet geraken, wordt over hen een expansie-lust vaardig.
Zij breiden zich, de Alpen passeerend, in Noord-Italie uit,
waar ze deels nog onbewoonde terreinen bezetten, deels de
oorspronkelij ke bevolking vervangen. Aan het einde van
den koper-tij d naar schatting wat meer dan duizend jaar
voor Christus vindt men in Noord-Italie de eerste
brachycephale dooden, hetgeen duidt op immigratie van
paalbouwers. Ret over de Alpen komende Volk immers
had een veel korteren en breederen schedel, dan de neolithiers, die Italie vtor hen bewoonden. Omstreeks 1000 zien
we de geheele Po-vlakte bedekt met paaldorpen, ten deele,
zooals de bekende Zwitsersche, in meren geconstrueerd,
ten deele ook eenvoudig op het land gezet, zooals men
dat tegenwoordig nog vaak aantreft in Nieuw-Guinea.
Deze laatste soort van vestigingen bereikte vooral in de
hedendaagsche provincie Emilia waar Parma ligt 'n
zeer hooge ontwikkeling. En het is noodig daarop wat
dieper in to gaan, omdat deze zoogenaamde „terremare"
wellicht opheldering kunnen g even over den bouw van
het oudste Rome.
Een terramara dan werd zoo mogelijk daar aangelegd,
waar een beek of rivier stroomde. Men begon een gracht
to graven in den vorm van een trapezium, waarin men het
water zdb leidde, dat de stroom gebroken werd door een
scherpe landpunt en beide zij den van den vierhoek gelij ken
toevoer kregen. Aan den binnenkant wierp men een wal
op, die stevigheid kreeg van met palen bevestigde, uit
twijgen gevlochten horden. Het zoo afgesloten trapezium
werd in vieren verdeeld door twee elkaar in een rechten hoek
snij dende opgehoogde wegen. Wanneer de terramara zeer
uitgestrekt was, had men meer evenwij dige straten in beide
Y
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richtingen. In de zoo gevormde kleinere rechthoeken werden op Palen houten vloeren gelegd en daarop op gelijk
niveau met de straten — de vierkante hutten gebouwd.
Aan den eenen leant werd binnen een speciale gracht een
verhoogd terrein gemaakt, dat blij kbaar als middelpunt
van verkeer, wellicht ook als citadel diende. Het is
opmerkelijk, dat men deze geheele indeeling precies eender
terugvindt in de latere legerplaatsen van het Romeinsche
yolk. De elkaar rechthoekig snijdende wegen heeten daar
cardo en decurnanus, de plaats van de markt der terremare
neemt het praetorium in. Deze overeenkomst kan echter zeer
goed toevallig zij n. Maar er is weer ontdekt, dat zeer sterk
herinnert aan oud-Romeinsche instellingen. In verscheidene
der op 't vasteland gebouwde paaldorpen vond men midden
op het stuk, dat overeenkomt met het praetorium der
Romeinsche castra, eenige diep gegraven put ten, waaruit
vaatwerk en schelpen to voorschi j n kwamen, die er blij kbaar
met ritueele bedoelingen in gezet waren. Ook vond men
waar de terramara op een heu.vel
in een enkel geval
onder
dus
ver
van den wal of was
lag en de gracht
den hordensteun van dezen laatsten een voor, getrokken
in het maagdelij k terrein en gevuld met stoffen, die identiek
bleken met die in de puttee op de markt. Het is bij na
onmogelij k pier zich niet to laten verleiden tot 'n vergelij king met twee van de alleroudste overleveringen uit de
geschiedenis der Romeinsche godsdienstgebruiken, voorzoover ze in verband staan met stadstichting. De putten
op het forum der terramara, dat gelegen was midden in
de zij de van het trapezium tegenover de scherpe punt, die
den stroom van de gracht deelt, herinneren sterk aan den
„mundus", die zich beyond in of bij het zeer oude heiligdommetje der „Roma quadrats", dat men kan localiseeren
op den Noord-Oostkant van den Palatijn. wanneer we ons
dus de oorspronkelijke nederzetting daar denken in den
trapeziumvorm van een der op een heuvel gelegen terremare, beantwoordt de ligging van de Roma quadrata precies
aan het „praetorium". Nu zijn we ongelukkigerwijze niet
geinformeerd omtrent de voorwerpen, die de „mundus"
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bevatte. We hooren slechts, dat het een put was, waarin
de Romeinen de eerstelingen van ieder jaar wierpen,
dat het onderste gedeelte met een Steen was bedekt en
daarin de geesten der afgestorvenen opgesloten zaten. Maar
van potten of urnen vernemen we niets, wanneer we ten
minste niet een plaats bij Juvenalis met Roma quadrata
en den mundus in verband willen brengen. De dichter roept
namelij k, waar hij spreekt van de vroomheid der oude
tij den, uit : „Wie zou het toen gewaagd hebben to lachen
om het simpuvium van Numa en zij n zwarte potj es ?" Dat
het aardewerk van Numa Pompilius (wat simpuvium is,
weten we niet) Kier zwart genoemd wordt, is een bewij s,
dat het werkelijk heel oud was, later gebruikt men slechts
gele of bruine potten en buchero, dat ook wel zwart is,
maar zoo mooi, dat niemand zelfs honderd jaar na Chr.
het belachelij k vinden kon.
Wat nu de ritueele voor random het stadsgebied betreft, die bij de heuvel-terramara werd aangetroffen, herinnert ieder zich hoe Romulus om zijn stad, vbor hij die
ging bouwen, een yore trok met een ploeg, bespannen met
een Stier en een koe en hoe die yore blij kbaar even heilig
was als later het pomerium, zoodat Remus, toen hij er
over sprong, den dood verdiend had.
die van de hoornGeven zulke overeenstemmingen
oortj es en de gelij ke gebruiken bij de stichting voldoende aanduiding, dat de terremare van de Po-vlakte en
Rome vestigingen zij n van een zelfde Volk, zij laten onverklaard, hoe die stammen er toe kwamen de eerst gekozen
woonplaatsen to verlaten en waar hun kern zich vestigde.
slechts een
Want de & ne heuvel van den Palatijn
1700 vk. M. groot kan toch onmogelij k alle bewoners
van de honderden ieder voor zich meer uitgebreide terremare hebben opgenonren.
Eerst dus moeten we trachten de aanleiding to vinden
van de verhuizing der reeds volmaakt sedentaire stammen uit het hun ongetwij feld lief geworden Po-gebied.
Nu is bij na altij d van zulk een uittocht de komst van
nieuwe volkeren de oorzaak. En die kunnen we ook in
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tij den, waarover geen geschreven geschiedenis bestaat, vaststellen, wanneer we een zoogenaamde „breuk" kunnen
constateeren tusschen twee beschavingen op den terrei.n.
Tilt den vreemde komende stammen immers brengen eigen
gebruiken en gereedschappen mee en voordat een samensmelting plaats heeft, is er een scherpe tegenstelling. Dit
voor het geval slechts dat er sprake is van verovering.
Wanneer de nieuwkomers de oudere bewoners verj agen,
verdwijnt de beschaving van deze natuurlijk voorgoed.
Zulk een „unvermittelte" opeenvolging van verschillende
beschavingsphasen nu schijnt me in de Po-vlakte werkelijk
aangetoond to zijn en wel zóó, dat de „terremaricoli" daar
vrijwel geheel verdwenen.
Ze zijn dus verhuisd. Nu konden ze nergens anders
peen dan naar het Zuiden, hetzij over de tusschen Bologna
en Florence gemakkelij k to passeeren Apennij nen naar
Toskane en Latium, hetzij langs de Adriatische Zee naar
Apulie. Daar Loch alleen konden ze in Italie streken
vinden beantwoordend aan hun levensgewoonten van het
land bebouwende vlaktebewoners. Den weg langs de
trust hebben weinigen ingeslagen. Men vond alleen bij
Tarente de overblij fselen van twee hunner nederzettingen.
De meerderheid trok this over het gebergte, maar wend
blij kbaar nosh in Toskane, noch in Umbrie met rust
gelaten. In die streken immers vinden we slechts sporen
van de beschaving, die na hen kwam. Zoo bleef hun
niets over dan het gebied van het oude Latium, de tegenwoordige Campagna Romana ; juist het terrein, waar we
de hen kenmerkende hoornoortj es aantroffen.
Waar vond nu echter de voornaamste vestiging plaats
in de Romeinsche vlakte ? Zeker niet op de heuvelen, waar
later Rome verrees. Dan immers zouden we in den geheelen omtrek reusachtige urnenvelden moeten aantreffen,
zooals in de Po-vlakte. En die zijn niet gevonden, ofschoon
de bodem in wijden kring rondom den Palatijn, vooral na
1870 voor het bouwen van nieuwe stadswijken, tot op
groote diepte is doorwoeld. Men heeft wel is waar op
den Esquilij n een tweehonderdtal graven ontdekt en bij
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onderzoekingen op het Forum nog een vij ftig, maar wan.neer men in aanmerking neemt, dat deze blij kens de er
in gevonden Voorwerpen honderden jaren in ouderdom verschillen, wij st hun klein aantal eerder op een zeer schaarsche,
dan op een dichte bevolking. Bovendien
een zeer opmerkelij ke omstandigheid in het meerendeel vond men
niet asch van beenderen in urnen geborgen, maar de ongedeerde skeletten, in uitgeholde boomstammen of tusschen
naast elkaar gezette steenen. Nu verbrandden zoowel de
bewoners der terremare als hun opvolgers in de Po-vlakte,
die een dubbelkeg elvormige urn gebruikten (men betitelt
die urnen en de geheele er mee gepaard gaande beschaving
met den naam „Villanova", naar de eerste plaats, wa tr ze
gevonden werd) altij d hun dooden. Begraven kwam in
Italie slechts voor bij de voorafgegane „ueolithische" bevolking. Ook dient pier vermeld, dat de overgroote meerderheid der op Esquilijn en Forum aangetroffen geraamten
dolichocephaal zijn. Waarinee dus vrij afdoende is uitgemaakt, dat de levenden behoorden tot het neolithische ras,
niet tot dat der brachycephale paalbouwers.
Vermoedden we op grond van den veronderstelden
vorm der nederzetting op den Palatij n en de gebruiken, in
verband staande met Roma quadrata en den mundus, dat
die heuvel 't eerst door terremaricoli werd bevestigd, dan
moeten we nu Loch concludeeren, dat dezen weinig talrijk
waren en dns de plaatsruimte zeker toereikend was.
Treft men langs den Tiber geen noemenswaarde doodensteden aan van het terremare-volk, des to talrijker zijn hun
overblijfselen op de Albaansche bergen. Waar zich nog een
krans van dorpen om den ouden vulkaan slingert, leverden
toevallige onderzoeking^n honderdtallen van urnen en potten.
Daar door alle eeuwen p een hier de bewoning constant
bleef en de besehaving steeds toenam niet alleen door
invloed van buiten, maar ook door eigen ontwikkeling,
komt natuurlij k niet alles, wat men vindt, oak niet wanneer het eigen fabrikaat is, overeen met de producten der
oude tijden, toen zij, die in de geschiedenis Latijnen heeten,
nog in de Emilia woonden. Men treft b.v. in de Albaansche

248

HET OTSTAAN VAN ROME.

kerkhoven voor 't eerst de bekende urn in hutvorm. Maar
nergens vinden we een breuk, als men kon vaststellen in
de Po-vlakte, en Villanova komt in 't geheel niet voor.
Op de Albaansche bergen dus wijzen de necropolen
als op ern van de bevoorrechte streken. De afwezigheid
van graven toont het verlaten-blijven der Tiber-oevers bij
Rome aan. Hoe stond het echter met het meer Zuidelijk
gelegen gedeelte der vlakte, de rijk besproeide „regio
Pontina"
Tegenwoordig wordt die streek door de malaria volkomen onbewoonbaar gemaakt en zij was dat in den tij d der
Romeinsche keizers blij kbaar ook reeds. Anders zouden op
dien toch zeer waterrijken en vruchtbaren grond, doorsneden van de Via Appia, de „koningin der wegen ", den
uitstekenden direkten verbindingsweg van Rome met het
Zuiden, ongetwij feld bloeiende steden en dorpen gelegen
hebben, waarvan we de namen zouden kennen. Nu hooren
we nooit van jets anders in die streek dan van herbergen,
die als pleisterplaatsen noodzakelij k waren. Men denke
slechts aan de nit de geschiedenis van Paulus bekende
Tres Tabernae. Daarentegen vernemen we wel telkens van
plannen tot drooglegging van moerassen in die buurt.
Plannen, die in den loop der eeuwen ontelbare malen
opduiken en Loch nooit tot uitvoering komen.
Hebben we grond to vermoeden, dat de toestand in
deze sleuf zoo verradelijk ingesloten tusschen de bronnenrijke Volscische bergen en de waterkeerende duinenrij van
het Tyrrheensche strand anders was in de onzekere
tij den vbbr dat de grootheid van Rome ons door Grieksche
geschiedschrij vers begint to worden verkondigd ?
In de eerste plaats is natuurlij k het terrein zelf to
ondervragen. Daar ontdekten 'n twintig jaar geleden moedige
onderzoekers tot algemeene verbazing een net van
afwateringskanalen nit zeer ouden tij d, dat zich onder groote
deelen der Campagna uitstrekt en talrij ke met basaltlava geplaveide wegen, die in alle richtingen door nu volstrekt onbewoonbare terreinen loopen naar punters, waar
reeds lang geen spoor van menschelijk leven meer is to vinden.
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Van die wegen vertelt de laatste man, die ze naging
dat ze door
en zijn waarnemingen wereldkundig maakte
de wij nbouwers der heuvelen gaandeweg worden opgebroken om 't materiaal to gebruiken als afscheiding van hun
steeds meer het vlakke land naderende „vigne". Omdat in
de twintig jaar, sedert dien verloopen, de ontginning zich
snel heeft uitgebreid, zullen de bestratingen nu wel tot op
den rand der moerassen zijn verdwenen. Daar bedekt ze de
snel aangroeiende veenlaag en de weelderige plantengroei.
Men zou dan ook geneigd zijn weinig geloof to slaan
aan die zoo merkwaardige ontdekkingen, wanneer ze niet
licht wierpen op verscheiden plaatsen uit klassieke schrij vers
en vice versa door deze bevestigd worden,
Ons worden b.v. een heele reeks namen van Latijnsche
steden opgesomd, waarmede in den eersten tij d van haar
bestaan Rome strij d zou hebben gevoerd of verbonden
gesloten, en waarvan de ligging ook den geschiedschrijvers,
die ze vermelden, al onbekend was. Bergsteden kunnen
dit onmogelij k geweest zijn, want de plaats daarvan is door
de natuur zoo vast aangewezen, dat ze zeker van den
eersten dag van hun bestaan af, daar gelegen hebben, waar
ze nu nog liggen. Bovendien zijn ze alle terug to vinden
in de hedendaagsche dorpen. De namen zijn zelfs bijna
niet veranderd.
Wat de raadselachtige wegen der regio Pontina betreft,
die leidden naar de verzonken steden, wil i.k herinneren
aan een plaats uit een van de alleroudste voortbrengselen
der Grieksche litteratuur, het lied van de zwerftochten van
Odysseus, de dichterlij ke omwerking en verheerlij king der
oudste ontdekkingsreizen ter zee, waarin meer betrouwbare
aardrij kskundige waarnemingen verborgen liggen, dan men
gewoonlij k meent. Wanneer Odysseus met zijn makkers
aanlandt in het gebied van Circe nog heet de als een
eiland uit de Pontij nsche moerassen opstekende kaap :
Circei en hij een hoogte beklimt om to zien welke ontvangst de streek hem zou kunnen bereiden, ziet hij voor
zich een vlakte „met breede wegen", waaruit pier en daar
rook opstij gt, de woonplaatsen van menschen verradend.
0. E. X 11
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Heeft de koene zeevaarder, die den dichter vertelde van
het verre en vreemde, dat hij opmerkte en beleefde, werkelijk nog het Pontijnsche laagland voor oogen gehad, dicht
bezet met de terremare van het Latijnsche yolk, dat her
zijn Po-vlakte terugvond en zijn wegen bouwde tusschen
dorp en dorp ? Is het zelfs misschien niet mogelijk, dat
juist Grieksche kolonisten de kiemen der malaria, die in
hun eigen land reeds in Homerischen tijd endemisch schijnt
geweest to zijn, naar Italie hebben overgebracht en dat
daardoor de bevolking gedwongen werd in de bergen to
vluchten ?
De voorstelling, die we ons to maken hebben van
den toestand in Noord- en Midden-Italie vo6r die streek
ontdekt wordt door de reeds sedert meer dan duizend jaren
op hooge trap van beschaving staande volken om het
Oostelij k bekken der Middellandsche Zee en door hen in
de geschiedenis wordt ingeleid, is dus in groote trekken
deze.
De Po-vlakte is bezet met volksstammen, die door de
Villanova-beschaving worden gekenmerkt. Het middelpunt
van hun gebied ligt ongeveer in Bologna. Ook aan den
Zuidkant van de Apennijnen echter, in het oude Etrurie, het
tegenwoordig Toskane, hebben ze vasten voet gewonnen.
Aan den overkant van den Tiber woven de vroegere bezitters der Noord-Italiaansche terremare, wier besehaving
wordt gekarakteriseerd door de gehoornde potoortjes. Hun
steden bedekken dicht de Albaansche heuvelen en waarschijnlijk een groot deel der Romeinsche Campagna. Het
overige, zeer bergachtige land behoort nog aan het neolithisehe ras. De woonplaatsen daarvan worden duidelijk
aangewezen door het vinden van kerkhoven, waar de dooden
begraven zijn, niet na verbranding in urnen bij genet. Zulk
een begraafplaats vindt men b.v. in Aufidena (Alfidena) in
het land van het uit de oudste Romeinsehe legenden zoo
goed bekende Sabijnsche Volk. We hebben gezien, dat
men zelfs op het latere stadsgebied van Rome onverbrand
bij gezette lij ken aantrof. Wat dus bewij st, dat de traditie
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niet heel ver van de waarheid was, then ze de stad liet
stichten door Latij nen en Sabij nen samen.
We zouden met meer nauwkeurigheid kunnen vaststellen in Welke provincien van Italie het „neolithisehe"
ras de overhand behield, wanneer het niet overal onder
den invloed van de hoogere cultuur der paalbouwers afstand had gedaan van zijn taal, tenminste van de nietIndo-Germaansche structuur daarvan. Wat de Woordstammen
betreft van de oud-Italiaansche dialecten, hoe vreemd het
schijne voor ons, die de Latijnsche taal als een echt IndoGermaansche hebben leeren beschouwen, men vindt ze
slechts tot een zeer klein getal terug bij andere volken
van de groote taal-familie, Waartoe ook wij behooren.
Zooals ik zeide : de structuur van zijn eigen taal gaf het
oervolk op. Anders zouden we zeker in Italie lets moeten
vinden, dat denken doet aan Baskisch, het eenig overblijfsel
van het „Ligurisch", dat eens over heel Europa werd gesproken. Daar dit niet het geval is, kunnen We vaststellen,
dat vbbr de Italianen zoo ver waren gekomen, dat ze
schrijven gingen, allen de taal, zoo al niet de gebruiken van
de terremare- en Villanova-menschen hebben overgenomen.
Het is pier de geschikte plaats op to merken, dat de
terremaricoli, die we aan 't begin van de geschreven historie
treffen in Latium en de Villanova-stammen van het overig
Noord-Italie ook in hun taal onderscheiden waren en die
verschillen nog zij i to constateeren in de overblij fselen
hunner tongvallen. In de streken immers, waar we de dubbelkegelvormige grafurn (het specifieke kenmerk der Villanova-beschaving) vinden, treffen We tevens steeds het
„Umbrische " dialect, Waarvan 't genoeg zij den typische
karaktertrek to memoreeren. Waar het Latijn een q schrijft,
die als k wordt uitgesproken, heeft het Umbrisch doorgaans
een p. In dit opzicht kan men zeggen, dat het laatste
nog dichter staat bij het Grieksch. Terloops evil ik hier
opmerken, dat de bergvolken, die volgens hun doodenbehandeling en schedels van „neolithisch" ras moeten geweest
zijn, bij het overnemen van de Arische taal, den voorkeur
hebben gegeven aan het „Umbrisch. " Vandaar dat de

252

RET ONTSTAAN VAN ROME.

taalgeleerden de Tlmbrische en „Sabellische" tongvallen
onder den rubriek vereenigen. Dit is almede een bewij s,
dat in de tiende en negende eeuw
zoo ongeveer het
tij dvak, waarover we hier spreken de stammen der
villanova-beschaving het domineerend bestanddeel der
Italiaansche bevolking vormden. En we behoeven nu niet
meer to aarzelen ze met hun gesehiedkundigen naam „TTmbriers" to noemen. Te minder, omdat we ook in de geschreven overleveringen der Grieken herhaaldelij k de Umbriers
genoemd vinden als het yolk, dat oudtij d s het maehtig ste
vas in Oenotria, Ausonia, Resperia of hoe de Grieken het
het Apennijnen-Schiereiland noemden. Om maar een paar
voorbeelden to geven. De vader der geschiedenis, Herodotos, vertelt, dat de Etruriers, na Lydie verlaten to hebben,
zich vestigden in 't land der Umbriers, waar ze vele steden
stichtten en nog tot op zijn tij d woonden. En op een tweede
plaats, waar hij den loop van den Donau beschrijft, last
hij twee van diens zijrivieren in het gebied der Umbriers
ontspringen. Andere schrij vers stellen vast, dat de TTmbriers
de trust van de Tyrrheensche zee bewoonden en dat de

steden Hadria en Spina aan den mond van den Po door
hen gesticht waren.
De door deze schriftelij ke getuigenissen aangewezen
grenzen van het Umbrische land stemmen zoo opmerkelijk
overeen met die, Welke worden aangewezen door de vindplaatsen van het „Villanova," dat we veilig mogen zeggen
dat het de Umbriers waren, die deze beschaving bezaten.
IV.
Zoo woonden dus een negenhonderd jaar vdor Christus'
geboorte in Italie volksstammen van vobr-Arisehe en Arische
of komst naast elkander. Op de Bergen waarschij nlij k levend
als herders, de weinige vlakten daarentegen intens bebouwend. Nog maar zeer oppervlakkig waren ze beroerd door
den invloed der in het Oostelij k bekken der Middellandsche
Zee en in vb6r-Azie in vollen bloei staande besehavingen.
't Is noodig, dat we daarheen nu onze aandacht wen-
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den, want uit die verre streken zullen we de volkeren zien
komen, die Italie dwing en een rol to spelen in den geweldigen aan peripetieen zoo rij ken strij d der beurt om beurt
door expansie-lust en imperialisme bevangen Zuidervolken.
Eerst zal daarbij Italie de inzet zijn, maar later, wanneer
de andere wolven elkaar zullen hebben verscheurd, vale
aan Naar geheel de buit toe. Het is werkeli jk jammer,
dat het bestek van dit opstel niet toelaat, uitvoerig dien
grooten fakkelloop der volken to schilderen. Er zijn weinige
verhalen zoo boeiend en geene, waarop onderzoekingen van
de laatste jaren zooveel nieuw lieht hebben geworpen.
IDe beide graote rajken van niet-Arischen oorsprong in
het Oosten, Egypte en Smear (Babylonia) waxen gedurende
den geheelen tij d hunner schitterende ontwikkeling landstaten, die binnen eigen grenzen vrij wel alles vonden, wat
voor hun bloei noodig was. Zoo kwamen ze er niet toe
vloten to bouwen ozn de Middellandsche Zee to bevaren.
Evenmin als zij wendde zich het Hethietenrijk in
Klein-Azie naar het Westen. Het groo to vasteland-werelddeel sloot zich toen, zooals nu nog, tegen de zee af.
De volken echter, die Griekenland bewoonden en de
eilanden er rondom, vooral Kreta, werden door de natuurlij ke g esteldheid van hun woonplaatsen, alle in 't gezicht
van de kalme tot varen uitlokkende Aegaeische Zee van
zelf tot matrozen. Zoo hadden zich de mannen van Kreta
en Mykenae langs den weg over de blauwe wateren, de
voortbrengselen van Egyptisehe en Babylonische besehaving
verworven, zoo o.a. Troje gekoloniseerd.
Maar eerst na het jaar 1000 begint de stelselmatige
vestiging langs de oostelijke trust van de Aegaeische Zee,
die eenige eeuwen lang voortduurt, totdat op 't achtergelegen plateau, na een door barbaren-invallen veroorzaakte
wanorde, zich 'n nieuw groot rij k, het Lydische, vormt.
Het voortdringen der Lydiers en een vernieuwde overstrooming van „Kimmeriers" (omstreeks 650) zullen wel de
oorzaken geweest zijn, die de Grieken er toe brachten in
grooten getale veiliger woonplaatsen op to zoeken, welke
ze vonden aan de kusten van Sicilia en Zuid-Italia. Geheel
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onbekend waren hun deze landen niet meer, want reeds.
zeer vroeg, zeker veel vbbr 700 hadden stamverwante uitWijkelingen van het eiland Euboea in Campanie de stad
Kyme gesticht. Zij dreven daar een levendigen handel in
Grieksche producten met de inlanders, zoover die koopkrachtig waren, maar vooral met de Etruriers.
De Etruriers. Hier treffen We voor 't eerst op Italiaanschen bodem dit nieuwe yolk, dat eenige eeuwen lang den
hoogsten Loon zal voeren in de Noordelij ke helft van het
schiereiland. Om dan snel to verzinken.
Waar komt het vandaan ? En Wanneer nam het zijn
plaats in het tegenwoordig TOskane in ? Deze vragen kunnen
tot nog toe slechts op & ne wijze worden behandeld, n.1.
door een vergelij kende studie van de Etrurische beschaving
met die _ van andere volken. Het beste criterium immers
ter vaststelling van de afstamming van een yolk, de vergelijkende taalstudie, vermag men niet toe to passen. Al
zijn ons zeer talrijke teksten in het Etrurisch idioom bewaard gebleven en zijn deze geschreven met aan de Grieksche nauw verwante letters, dus volkomen leesbaar, al
komen vele Etrurische eigennamen voor in de Romeinsche
geschiedenis, Loch is, ondanks een verbazende hoeveelheid
studie, de taal ons zoo vreemd gebleven, dat men zelfs niet
heeft kunnen vaststellen of ze behoort tot de Arische
groep of tot een andere. Bleven dus de philologische resultaten nit, toch is men langs andere wegen er in geslaagd
met tamelij ke zekerheid vast to stellen, dat de Etruriers
nit Klein-Azie stammen en ter zee niet veel vroeger dan
de negende eeuw naar Italie zijn overgestoken. De gronden, waarop deze nu vrij Wel algemeen gedeelde opvatting
steunt, kan ik hier niet aangeven. Men moet me maar
op m'n woord gelooven, dat het waarschijnlijk is dat de
Etruriers eerst vrij lang na 1000 v. Chr. zich hebben gevestigd in de Coen, zooals wij zagen, van uit de Po-vlakte
door de TJmbriers bevolkte landstreken tusschen den Arno
en den Tiber. Ze zullen wel niet zoo talrij k geweest zijn,
dat ze in staat waren voor zich all^en dat heele gebied
to reserveeren. Een verhuizing in massa van een zeer
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groot Volk over zoo'n afstand ter zee is nauwelijks gelooflij k. Dus hebben we ons het Etrurie der geschiedenis voor
to stellen als bevolkt met Umbriers, maar beheerscht door
een krijgshaftigen adel van Aziaten. Deze suppositie doet
ook een verklaring aan de hand, waarom zij later zoo
spoorloos, uit Italie verdwijnen. Dat de Umbriers zich zoo
goedschiks lieten beheerschen en later — omstreeks 600
zelfs hun talrij ke steden om Bologna den Etruriers in
handen vielen, zou men bijna geneigd zijn in verband to
brengen met het hedendaagsch karakter der bevolking van
die streken, dat uiterst zachtmoedig en vredelievend is.
In de achtste en zevende eeuw vinden we dus dezen
toestand. In de Po-vlakte de Umbriers, in Toskane ook
ITmbriers, maar beheerscht door de Etruriers, in Latium
de Latijnen, vooral gevestigd op de Albaansche hoogten
en wellicht ook in de Pontij nsche moerassen. In Campanie
de Grieksche stad Kyme, groote stapelplaats voor de producten van het Oosten op hun weg naar het koopkrachtig
Etrurie. In Sicilie een begin van Grieksche vestiging, die,
naar het zich aanzien laat, veel leans heeft in vereeniging
met de oudere Campaansche zuster geheel den handel in
het Westen aan zich to trekken.

In de zesde eeuw echter zien we in de Tyrrheensche
Zee plotseling een hevige handelsconcurrentie ontbranden.
Hierbij treden de Grieken van de trust van Klein-Azie,
met name de Phocaeers, en de Phenici.ers op den voorgrond. Wat bracht deze beide volken er toe hun oude
woonplaatsen, die toch zeer rij ke hulpbronnen boden, to
verlaten en hun energie zoo sterk to concentreeren op het
nieuwe terrein, waarvan de toekomst onzeker was? Geen
Volk geeft uit louter drang naar avonturen zijn vaderland
op. Een uittocht in mass y begint eerst dan, wanneer ter
plaatse het bestaan, materieel of ideeel onmogelijk wordt.
Hier was zoowel voor Phocaeers als voor Pheniciers, naar
't schijnt, de beweegreden van ideeelen aard. Beiden
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wenschten een eigen, onaf hankelij k volksbestaan to be
houden, wat hun in het Oosten Onmogelijk werd gemaakt.
De Phocaeers worden door de Perzen in 545 uit hun
moederstad verdreven. En masse bestijgen ze hunne schepen
en varen naar het Westen, waar reeds sedert weer dan een
eeuw hun eigen pioniers het Spaansche zilverland voorbij
de zuilen van Hercules ontdekten, en, Massili.a stichtend,
het Gallisch land voor den Griekschen handel ontsloten.
Daarheen zeilen ze en grondvesten op Corsica de stad Alalia.
Maar het Tyrrheensche bekken was nu niet meer
het onontgonnen goudland voor den Griekschen handel,
dat het vroeger heeten mocht. vlak tegenover Corsica
woonden de Etruriers. Dezen hadden reeds door hun
verren tocht bewezen de golven niet to vreezen en waren
er heelemaal de inenschen niet naar het kalm aan to zien,
dat „huu" zee werd bevaren door anderen. Ze toonden
dan ook al dadelijk, dat ze niet van zins waren zulk een
vermetelheid ongestraft to laten ; albe n echter schij nen ze
zich niet sterk genoeg gevoeld to hebben. Daarom verbonden ze zich met een tweeden zeestaat, voor wien het
even goed een levenskwestie was niet meer van de allesaandurvende Grieken op de Tyrrheensche Zee to zien komen.
Deze staat was Karthag o, de dochter van het Phenicische
Tyrus, die later door een, in de wereldgeschiedenis slechts
eenmaal
ook door een yolk van Syrischen stain, de
Arabieren geevenaarde krachtsinspanning op het punt
heeft gestaan het Arisch Europa tot een Semietisch wingewest to makers.
Hadden zich in den eersten tij d van hun uitzwermen
langs alle kusten de b andelaars van Tyrus en Sidon, die
de middelaars waren tusschen het hoog-ontwikkeld Oosten
en het barbaarsche Westen, beperkt tot het ruilhandeldrij ven op 'n slechts voor korten tij d gehuurd stukj e grond,
hadden ze hoogstens 'n factorij gesticht op de plaatsen,
waar ze het meest landden begeerig als ze waren ten
spoedigste terug to keeren naar de steden, waar om de
wondere tempels van Baal en Astarte de korte zinnenroes
hun het op gewaagde tochten verdiende geld door de vingers

HET ONTSTAAN VAN ROME.

257

zou doen druipen als water hadden ze, kortom, „gekoloniseerd" als de Portugeezen en Hollanders der 16e eeuw in
Voor-Indie, hun taktiek verandert plotseling volkomen,
zoodra Karthago van het moederland de leiding overneemt.
Waarschij nlij k had 'n aanval der Assyriers 'n groot deel
van de Syrische kustbeTolking gedwongen, om haar onafhankelijkheid to behouden (men denke aan de legende van
Dido), over zee to trekken en vaste volksplantingen to
stichten, zooals de onvruchtbaarheid van Hellas de Grieken
noodzaakte to doers.
Hoe dit zij, zoodra Karthago de leiding neemt, ziet
men de Semieten zich ov eral door gewapende verovering of
hechte verbonden tot diep in 't land en vooral op strategisch
sterke punten vastzetten en met onverdrotien hardnekkigheid
van het eenmaal gegrepene iedere vreemde hand afweren.
Etrurie dan en Karthago, door eenzelfde belang vereenigd, vielen met een dubbele overmacht de Phocaeers bij
hun nieuwe stad Alalia aan en versloegen hen. Wat
oversehoot van de overwonnenen vond ergens in Zuid-Italie
een nog onbezet plaatsje.
De zeeslag bij Alalia maakt opeens een einde aan de
expansie der Grieken naar het Westen. Hunne relaties in
Spanje worden door de Karthagers overgenomen en alleen
Massalia, dat hoofdzakelij k leefde van den handel met en
in Gallie, waar nosh Karthago nosh Etrurie belangen hadden, blijft aan de Phocaeers.
Traden zoo, in 540 ongeveer, de Etruriers met aplomb
op ter zee, reeds van to voren waren ze begonnen to land
zich to doen gelden. Omstreeke 600 slaagden ze er in op
de TTmbriers Bologna en omgeving to vermeesteren en
de Latij nen tot aan de grenzen van Campanie toe onder
hun oppergezag to brengen. Ze bouwden in dien tijd waarschijnlijk de naar hen genoemde vesting Tusculum om de
steden der Albaansche bergen in bedwang to houden. Als
direkt vervolg op de aetie tegen de Phocaeers van Corsica,
doen ze nu, in 524, een aanval op Kyme. Ofschoon dit
zich met hulp van omwonende bergstammen weet staande
to houden, kan men Loch zeggen, dat omstreeks 500 de
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Grieken geen kans meer hebben hun veroveringsplannen
in het Westelij k bekken der Middellandsche Zee to verwezenlijken. Niet alleen de Phocaeers waren hardhandig
afgeweerd, ook de Spartanen, die zich onder Dorieus
omstreeks 515 eerst in Afrika tusschen de beide Syrten,
daarna zelfs in het hartj e van het Karthaagsch gebied bij
den berg Eryx Op de N.W. punt van Sicilie hadden willen
vastzetten, werden genoodzaakt to wijken.
Niet-Arische volken geboden this aan het begin der
vij fde eeuw westelij k van een lij n, die men zich van Kyme
getrokken denken kan naar het Midden van Sicilie en
Kyrene op de trust van Afrika. Zij waren volkomen bereid,
in geval zich een gunstige gelegenheid bood ook uit de
oude kolonien op Sicilie de Grieken to verwij deren, die
leans zich niet to doen ontgaan.
De mogelijkheid zagen ze zich spoedig geboden. In
het Oosten immers rustte zich het Perzische rijk, na de
Klein-Aziatische kust onderworpen to hebben ten strij de
tegen het Grieksche moederland. Om den aanslag tegen
het zelfstandig volksbestaan der Hellenen nog meer leans
van welslagen to bezorgen, verzocht Xerxes Karthago joist
op hetzelfde moment een actie tegen Sicilie to beginnen,
als hij tegen • Griekenland zou opru.kken. Zoo zouden de
Atheners de Sicilianen niet to hulp kunnen komen en dezen
de Atheners niet. Karthago greep natuurlij k met beide handen
het voorstel aan. Dus bedreigden van twee kanten Oostersche
machten het Griekendom, dat in de Middellandsche Zee het
Europeesche, uit het Noorden gekomen, element vormde.
Maar beide werden teruggeworpen. In hetzelfde jaar,
dat bij Plataeae Athene en Sparta Mardonius' leger tot
wij ken dwongen, brak Gelon van Syrakuze bij Himera den
aanval der Karthagers. Het Grieksche yolk handhaafde
zij n stellingen over de geheele linie. En zoo nadrukkelij k,
dat gedurende honderd jaar de buitenlandsche vij and het
met rust liet ; waarvan het slechts gebruik maakte om in
broederstrij d zich zelf den doodsteek toe to brengen. We
behoeven hier niet verder zijn lotgevallen en die van het
Perzische rij k na to gaan. De innerlij ke verzwakking van
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beide nlaakt later Rome het stichten van Naar wereldmacht
gemakkelij ker. Als eenigen gevaarlij ken mededinger vindt
zij Karthago tegenover zich.
'U
Omdat, zooals we zagen, omstreeks 500 de Grieken
vrijwel geheel verdreven werden uit de Tyrrheensche Zee
valt weer een sluier over de geschiedenis van Italie. „De
Karthagers boorden ieder schip, dat naar Sardine of de
zuilen van Herakles varen Wilde, in den grond. Daarom
vonden de berichten over het Westen meestal weinig geloof," schrijft de Alexandrijnsche aardrijkskundige Eratosthenes in de derde eeuw voor Christus.
Het eerste feit, waarvan we weer kennis dragen en
dat nog alleen in de zeer troebele traditie der Romeinsche
historie is een inval van Noordelijke barbaren, Galliers,
die minstens tot den Tiber doordrongen. We kunnen
slechts raden, dat zij het geweest zij n, die een einde maakten aan de macht der Etruriers. Mogelij kerwij ze ging het
grootste deel van den strij dbaren adel onder bij de verdediging van het beheerschte gebied. In ieder geval is het
zeker, dat in geschiedkundigen tijd de Latijnen, gegroepeerd om hun nieuw hoofd, Rome, geen zwaren strij d to
voeren hebben tegen het land, dat de Aziaten tot zoo
hoogen bloei hadden gebracht. Hun aanval Wendt zich
dadelij k tegen de Oostelij ke en Zuidelij ke bergstammen,
die van de verzwakking der Etruriers gebruik gemaakt
hadden om zich in de vlakte to vestigen. Naar het Noorden toe vinden ze eerst veel later een sterken tegenstander
in de Galliers, die dan de Po-vlakte bewonen,
Na dezen barbarenaanval groeit opeens aan den Tiber
een machtige handelsstad, in staat enorme muren op to trekken en een mime wijk den Aventijn to reserveeren voor
buitenlandsche kooplui. Op een terrein, waar we in de heele
ontwikkeling van de geschiedenis der Middellandsche Zee,
zooals we die hebben vervolgd, nooit iets van gehoord
hebben en waar opgravingen nit oudere tij den niets anders
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to voorschijn brachten dan de sporen van een kleine terramara, 'n paar regenputten, nauwelij ks voor 'n ferme boerenplaats voldoende, en een tweehonderd graven, van arme
luitjes. We zouden, wanneer we in boeken vermeld vonden,
dat Rome nooit klein geweest is, maar dat het in voile
kracht to voorschijn sprong, als Pallas Athene nit het
hoofd van Zeus, om terstond to beginnen Italie en de
wereld to veroveren, minachtend de schouders ophalen en
de „bronnen" voor erg troebel uitmaken. Nu we echter
en door de geschiedenis en door de archaeologie voor het
feit zijn gesteld, dat de Tiberstad v6or den bouw van den
Servius-muur in Italie zoo goed als niets was en daarna
op eens alles, blijft ons niet anders over dan een verklaring
to zoeken voor het ongeloofijke. Een verklaring, die ik
meen to kunnen vinden langs een tot nog toe bij mijn
weten onbetreden weg.
Rome had voor de Latijnen van de terremare geen
beteekenis gehad. Zij bouwden hun steden op de Albaansche bergen en in de Pontijnsche moerassen. Hun nationaal
heiligdom beyond zich op den top van den Monte Cavo,
den hoogsten der Albaansche heuvels. Handelaars waren
ze niet, de weinige Grieksche producten, die in hun graven
werden gevonden, zullen wel langs den landweg uit Kyme
zijn gekomen.
Wel waren dit de Etruriers. De Grieken noemden hen
gewetenlooze zeeroovers. Slechts &n stad vormde volgens
hen 'n gunstige uitzondering, de zuidelij kste, Caere. Die
probeerde blij kbaar Kyme een beentj e to lichten en den
zeer belangrij ken import uit het Oosten aan zich to trekken.
Toch waren de Eturiers niet zulke ongeregelde piraten, ais
de Hellenen wel wilden doen gelooven (waarschijnlijk beschouwden die de verdediging van een hun erg hinderlij k
handelsmonopolie als zeeschuimerij ). Met de Karthagers
immers sloten ze reeds (omstreeks 500) handelsverdragen,
waarvan ons ern in Grieksehe vertaling is overgeleverd .. .
omdat het met Rome gesloten werd. We zagen, dat Etrurie
zich sedert de zesde eeuw, zeker in 524, tot Campanie uitstrekte. Dus behoorde Rome mee er toe. Nu zijn handels-
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overeenkomsten van de eene stad met de andere op zich
zelf geen bewij s, dat er belangrij k verkeer bestaat en in dit
geval zullen we dan ook wel mogen aannemen, dat Rome
alleen daarom ook bedacht werd, omdat alle havens werden
genoemd. voor Rome immers was toen in Eturie geen
plaats als groat emporium. Iedere dicht bij zee gelegen
stad had een eigen scab („havenplaats,” 't Fransche & helle).
Zooals ook de Albaansche steden die hadden in Ardea,
Laurentum enz. Scali, waarvan de namen alle op eens nit
de historie van het verkeer verdwij nen, wanneer Rome op
't tooneel verschijnt.
Wat mag de reden geweest zijn, dat het de nieuwe
concurrente omstreeks het einde der vij fde eeuw gelukte
plotseling al haar mededingsters de bags to worden ? Wat
bracht de schepen er toe opeens de oude wegen to verlaten de scheepvaart is altij d erg conservatief en was
't vooral, Coen nog geen nauwkeurige zeekaarten bestonden,
de geheele trust van Etrurie en Latium to vermij den en
zich de moeilij ke vaart den Tiber op to getroosten ?
Ik voor mij zou geneigd zij n de verkiaring, waarvoor
de politieke geschiedenis ons zelfs niet de minste aanduiding geeft, to zoeken op scheepsbouwkundig gebied. Herhaalde malen kan men vaststellen, dat de handelswegen
zich in den loop der tij den verleggen, alleen omdat de
oude havens niet meer voldoen aan de eischen, die de nieuwe
vaartuigen stellen. We zien voor onze eigen oogen dergelij ke veranderingen plaats vinden. Worden b.v. niet de
dokken van Londen al meer en meer verlaten voor die
van Southampton en andere plaatsen, waar schepen met
grooteren diepgang kunnen binnenkomen ?
Wat voor onze dagen geldt moet mutatis mutandis
ook voor de oudheid opgaan. Wanneer we dus in een
bepaalden tij d een zekere categoric van bloeiende havens
zien ten gronde gaan en nieuwe opkomen, waarvan we
vroeger niet vernamen, is het geraden, het technisch karakter van die beide soorten nauwkeurig na to gaan en to
onderzoeken of er ook verschil bestond in den vorm der
schepen, die de eerste bezochten of de tweede bevoorrechten
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moesten. Nog leerzamer zal het zij n, wanneer we kunnen
vaststellen, dat op een zeker oogenblik een landstad een
ander punt van de zeekust gaat opzoeken om er Naar
„scalo" van to waken.
Van het verlaten worden van druk bezochte havens
hebben we in de oudheid honderde voorbeelden, waarvan
echter slechts die in aanmerking komen, om to dienen als
middel de opkomst van Rome to verklaren, Welke ongeveer
in de vij fde eeuw vallen. Ook deze nog zij n to talrij k, om
ze alle to bespreken. Ik wil slechts 'n paar gevallen noemen.
In de eerste plaats constateeren we ongeveer in dezen tij d
een totaal vereenzamen van de havens aan de Zuidkust
van de Zwarte Zee en daartegenover een snellen opbloei
van Byzantium, het latere Konstantinopol. Dan zien we
op Sicilie de steden Akragas en Segesta zoo plotseling arm
worden, dat ze de tempels, die ze bezig waren to bouwen,
half voltooid moesten laten. Aan politieke oorzaken kan
her niet gedacht worden, want Segesta was met Karthago
verbonden, Akragas Grieksch. Bovendien begint na den
val van deze steden eerst de ware opkomst van Syrakuze
en Messina als Grieksche, van Panormos en Drepanon als
Karthaagsche emporia.
Van het verplaatsen van den scab o zien we een zeer
teekenend voorbeeld in Athene. Hier wordt op initiatief
van Themistokles plotseling Phaleron vervangen door den
Piraeeus. Nog duidel ij ker aanwij zing geven ons de Kymaeers.
Die verlaten op een gegeven oogenblik de vesting, waarin
ze zich zoo vele honderden jaren lang gehandhaafd hadden
en verhuizen naar Napels.
Zoo vinden we op vier ver uiteen liggende punten van
de Middellandsche Zee, zonder dat we in de politieke of
handelsgeschiedenis een oorzaak kunnen ontdekken een
tamelij k plotselinge verlegging der scheepsrouten, die belangrij ke verschuivingen van economische welvaart tengevolge heeft. En dat ongeveer terzelfder tij d, ruim genomen
de vij fde eeuw voor onze jaartelling. Natuurlij k kan men
niet een nauwkeurig jaartal geven, want het vervangen
van het oud model schepen door een nieuw ging, zooals
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van zelf spreekt, zeer langzaam en het verval van de steden
nog langzamer. Het inrichten van de nieuwe Atheensche haven in den Piraeeus is het eenige vaste punt, dat
we hebben, en dit wij st ons waarschij nlij k het begin der
technische omwenteling aan. Van dat oogenblik toch dagteekent ook de schepping van de Atheensehe zeemacht,
die weldra alle andere overtreft. Wel een bewij s, dat het
nieuw ingevoerde scheepstype aanzienlijke voordeelen gehad
moet hebben.
V66r we echter daarover een paar woorden zeggen,
moeten we nagaan, wat het essentieele verschil is tusschen
de havens, die hun vaart zien verloopen en die, Welke of
blijven bestaan, of nieuw worden in gebruik gesteld. Dan
blijken alle eerstbedoelde geen haven gehad to hebben in
den modernen zin van het woord, dock slechts een open
reede met een vlak strand; de overlevende steden daarentegen boden aan de schepen gelegenheid to lossen zonder
het water to verlaten. In den loop der vij fde eeuw voor
Christus moet dus de vorm van het doelmatigste en meest
gebruikte schip begonnen zijn zich in dien zin to veranderen,
dat het nieuwe type niet weer geschikt was op het strand
gezet to worden.
We zijn omtrent ontwikkeling van den scheepsbouw
in de oudheid niet bijster goed ingelicht. Afbeeldingen en
beschrij vingen ontbreken vrij wel geheel, voornamelijk die
van oud-model-koopvaardij schepen. We kunnen echter uit
toevallige aanduidingen ons daarvan een benaderende voorstelling maken. We hebben ze ons blijkbaar to denken als een
soort van visschersbom, geweldig breed in verhouding van
de lengte. De Grieken noemden ze ronde schepen in tegenstelling met de lange oorlogsgaleien. Ze waren zoo plomp,
dat het onmogelij k was ze met riemen voort to bewegen.
Wel bezaten ze een aantal roeispanen, maar die dienden
slechts om kleine manoeuvres nit to voeren, zooals b.v.
't omkeeren dicht bij het strand om daarop met den achtersteven terecht to kunnen komen. Dat manoeuvreeren ging
zoo onbeholpen in zijn werk, dat Aristoteles, wanneer
hij het vliegen van een hommel wil karakteriseeren zegt,

264

HET ONTSTAAN VAN ROME.

dat 't lij kt op 't geroeid worden van een vrachtschip. De
oorlogschepen zij n ten alle tij den meer langwerpig geweest.
Al op oude Egyptische bas-reliefs, die zeeslagen voorstellen,
zien we ze door riemen voortgestuwd. Wat ook, omdat ze
voornamelijk met den ram aanvielen, niet anders kon. Toch
waren ze nog niet zoo smal als de beroemde Atheensche
trieeren. De galei van Aeneas, die in Rome als relikwie werd
bewaard en dus natuurlijk 'n sedert eeuwen verouderd model
weergaf, mat 120 bij 25 voet. De antieke dokken bij Zea
in den Piraeeus daarentegen bewij zen, dat bij de Atheensche
oorlogsbodems de breedte niet weer dan twee vij ftienden
van de lengte bedroeg.
De vrachtvaarders nu schij nen tot aan den tij d van de
Atheensche thalassokratie den ouden ronden vorm bewaard
to hebben. Voor hen kwam het er toen nog niet op aan
snel het doel to bereiken. Maar joist in de vijfde eeuw
begint men blij kbaar bet voordeel in to zien, eveneens de
koopvaardijvloot met riemen nit to rusten en zoodoende in
staat to stellen ook bij stilte en tegenwind vooruit to komen
Dan gaat de ontwikkeling in dat opzicht voortdurend verder, totdat men komt tot de groote maar tevens smalle
korenschepen van den Romeinsehen keizertij d, die in iets
meer dan een week van Alexandria naar Rome voeren.
Zoodra de koopvaardij schepen smaller worden, wordt
het gevaarlijk ze op de van oudsher gebruikelijke manier
op het vlakke strand to doen loopen. Een lang schip heeft
altijd een smallen bodem en dus een klein steunvlak, waardoor het, als 't op 't zand gezet wordt, kantelt. Wat een
bom ongestraft kan doen, zal 'n trawler wel laten. Di.t
is tusschen twee haakjes de reden, waarom de vischvangst
op onze trust zich gestadig verplaatst van de oude vissehersdorpen naar Vlaardingen en IJmuiden. Toen dus het
open strand gevaarlijk begon to worden, kwamen de nieuwe
schepen er toe slechts die havens aan to doen, waar ze
aan de kaai konden lossen en laden, en verliep de handel
der open scali, waar nog slechts kustvaarders en visschers
kwamen. Het verkeer had in snelheid gewonnen, maar
werd meer beperkt in de keus van zijn afzetmarkten. Dit
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had een onvermijdelijke concentratie ten gevolge, die weer
leiden moest tot het ontstaan van groote handelsmetropolen : Athene, Syrakuze, A lexandrie, Rhodos.
Ook Rome. Want als men, met den nieuwen eisch van
het groote verkeer, een haven, waar men aanleggen kan,
in de gedachte de kansen van verschillende punten aan
de trust der Tyrrheensche Zee weegt, ziet men reeds bij
den eersten oogopslag, dat van Napels of noordelij k slechts
de Tiber in aanmerking komt. En wel niet vlak bij zijn
mond her zijn de oevers zeer vlak en kan het, vooral
wanneer de voor het binnenzeilen zoo gunstige Z. W. wind
het zeewater tegen dat van de rivier instuwt, leelijk spoken
maar joist op de plaats, waar Rome ligt. Daar immers
heeft men het voordeel, dat het Tiber-eiland den krachtigen stroom breekt en de schepen een tamelij k veilige
ligplaats bezorgt aan den linkeroever. Een omstandigheid,
die ook wel zal veroorzaakt hebben, dat de eerste brug
vlak onder het eiland geslagen werd. Een brug, die reeds
in de oudste legenden van Rome, b.v. die van Horatius
niet to verwerpen voordeel
Codes, een rol speelt, en die
voor de schippers
een deel vormt van den grooten
landweg, die van Campanie noordwaarts leidt.
Is werkelijk Rome ontstaan nit de noodwendigheid
aan de Italiaansche Westkust een haven to vinden, die de
voor de nieuwe smalle schepen onbruikbare reeden van
Tarquinii, Caere, Laurentum en hoe de vele vroegere scali
heeten mogen, vervangen kon, en heeft deze haven zich
dadelijk vrij opengesteld voor iederen koopman, ook voor
de Grieken, die zoolang ver gehouden waren van de
Tyrrheensche Zee, dan is verklaard, waarom de nieuwe stad
zich in zulk een snelle opkomst mocht verheugen. Dan is
ook opgehelderd, waar Rome 't geld vandaan b aalde, dat
het in staat stelde Italie en de wereld to veroveren.
De beminnaars van poezie in de historie zullen wellicht liever blijven gelooven aan de scheppende macht van
een door 'n wolvin gezoogd vondelingenpaar en de gebiedsuitbreiding door het krij gskundig talent van in 'n asyl
gevluchte misdadigers, dan aan een bloei, waartoe de
0. E. X 11
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grond gelegd werd door den prozaischen strij d tusschen
'n trage born en 'n snelle galei. Het staat hun vrij in de
paalgaten aan den voet van den nuur van Servius (den
slavenzoon, die het tot koning bracht) zich de stijlen van
de Romulus-hut opgetrokken voor to stellen, om Roma
quadrata een spinneweb van glanzende legenden to weven,
wij zijn op al die punters van een ongeloof als dat van
den Romeinschen keizertij d, wanneer
Stygio ranas in gurgite nigras....
Nec pueri credunt nisi qui nondum aere lavantur.
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1-86. Bl. 238: A. Merlin, L'Aventin, Paris 1906. Bl. 241: L a n c i a n i,
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EEN MEDEWERKER VAN JUSTUS VAN EFFEN
DOOR

Dr. A. H. GABBER.

In de laatste jaren is in allerlei rich Ling de achttiende
eeuw onzer geschiedenis met voorliefde bestudeerd; het is alsof
men een verzuim had goed to waken, een onbillij kheid
tegenover onze voorvaderen to niet to doen, die met hunne
deugden en gebreken maar al to veel in de schaduw bleven
naast het sterke Licht dat men bij voorkeur op onze zoogenaamde gouden eeuw liet vallen. Nog niet lang geleden gaf
Will e m K loo s aan dit gevoelen uiting in den titel van zijn
studies over eenige 18d e eeuwsche dichters : „Een daad van
eenvoudige rechty aardigheid", waarin hij mannen als R o t.g an s, Ho o g vii e t, S m its enz. verdedigt tegen het
geringschattend oordeel dat Jo n c k b lo e t en anderen
over hen hadden geveld, een oordeel dat voor de meesten
een vonnis zonder appel scheen to zijn. Ook voor de
prozaIsten van den zoogenaamden pruikentijd zal het oordeel
van het nageslacht misschien nog wel eens herzien worden
en al heeft zich de nagedachtenis van J u s t u s van
E f f e n wel het minst to beklagen over gebrek aan waardeering zijner Spectatoriale vertoogen, op zijne medewerkers
die zich onder meestal nog altij d niet ont dekte schuilnamen
verbergen, wordt, niet onnatuurlijk, maar zeer weinig gelet,
satellieten als zij zijn van eon letterkundig gesternte, dat,
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als achttiende-eeuwsch, men niet als een licht van deeerste grootte pleegt to beschouwen.
In het leven van v. E f f e n, dat als voorrede aan de
2de uitgave van den Spectator in 1756 door P. A. Ye r w e r
is toegevoegd, noemt deze onder de anonyme medewerkers
ook Pie t e r Me r km an op, „wiens vrolijke vertoogen den
I[eere van E f f e n altij d zeer aangenaem waren". Deze
Haarlemmer, „onder de Nederduitsche dichters niet onbe-kent", Wilde echter, Coen V e r we r ten behoeve zijner
uitgave aan hem bekende medewerkers verzocht hunne
namen to mogen noemen, zooals hij schreef „liefst niet
bekent (staan) voor de stukjes in 't bijzonder die hij in
den Spectator geplaetst had". V e r we r weet wel dat
sommige, zoo niet alle, „vertoogen die op de stad Haerlem
zien, nit zijn bevallige penne gevloeit zijn", m aar hij
eerbiedigt Me r km a n's verlangen om zijn anonymiteit to
bewaren en zwij gt er verder van. Dr. W. B is s c ho p zegt
in zijn bekende studie over v. E f f e n 1) niets anders dan
wat we in V e r w e i s voorrede lezen en betreurt het date
omtrent de samenstelling van den Spectator nog zoo veel
onbekend is gebleven, dat misschien slechts door een Coeval
kan worden opgehelderd. Kennismaking nu met een deel
der correspondentie van genoemden M e r k m an, op de
Haarlemsche stadsbibliotheek aanwezig 2), verschaft eenig
licht in het aandeel dat hij althans in het schrijven van
Spectatoriale vertoogen heeft gehad ; de mededeeling hiervan
moge een kleine bij drage wezen tot de kennis van het
letterkundig leven onzer voorouders in de eerste helft der
18de eeuw.
Pie t e r M e r km an, in 1699 geboren, Wiens vader aan
de destij ds zoo bloeiende Haarlemsche industrie als lintwever deelnam, legde zich van zijn jeugd of op muziek en
poezie toe en zijns vaders gastvrije mooning zag menigen
avond een talrij k gezelschap bij een dat met Italiaansche
1)

Dr. W. B i s s chop, Justus van Effen geschetst in zijn levee en

werken, Utrecht 1859.
2) De heer J. D. Rutgers van d e r L o e f f, bibliothecaris, maakte
mij er opmerkzaam op.
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en Fransche muziek en met voordra^hten van gedi.chten
zich den tij d kortte ; onbezorgd genoot men van de gemakkelij k gewonnen verdiensten en letterkundige ontwikkeling bracht noodzakelijk tot beoefening der dichtkunst. In
den kring der gegoede burgerij kregen ongeveer 1720 de
namen van P i e t e r M e r k m a n en zijn boezemvriend G ov e r t v a n M a t e r een goeden klank ; was de eerste geestiger
en gevatter als het op 't maken van puntdichten aankwam,
de laatste was fijner beschaafd en door zijn kennis van de
oude talen, in een tij d toen ook P o o t aan 't classicisme
zijn oorspronkelij kheid offerde, was hij zijn vriend in zijn
poetischen arbeid van veel nut. Samen gaven zij godsdienstige
liederen nit, maakten voor dezelfde bruiloften hun zangen,
maar dweepten ook met de Engelsche wijsbegeerte, met
Steele en Addison's Spectator, en met van E f f e n' s navolgingen daarvan in de „Misanthrope ", die in 1711 verscheen, „le Bagatelle" die in 1718 slechts een leven van den
jaar kon bereiken, en eindelijk met zijn „Nouveau Spectateur
francais" van 1724. Onze beide vrienden voelden zich nu gedrongen om aan hun landgenooten de Engelsche en Fransche
denkbeelden mee to deelen en gaven in 1724 en '25 een
zestal deeltj es Mengelstoffen nit, met vertalingen nit
genoemde werkjes en oorspronkelijke bijdragen in proza
en poezie, van boertigen, wijsgeerigen, zedekundigen en
vooral godsdienstigen card. 't Had niet veel to beduiden
en zelfs het lange betoog, dat een van M e r k m a n's bewonderaars er in schreef over 's dichters treurspel „Brutus
en zijne zoonen", waarin de Romeinsche helden en heldinnen in onberispelij ke verzen, wat den vorm betreft, maar
in opgeschroefde en onnatuurlijke taal hunne gevoelens
luchtten, kon de Mengeistoffen Been langer leven verschaffen
dan een paar jaren. Voor M e r km an volgde een veel bewogen tijd. Na een langdurig verblijf in Londen in 1726
in 't huwelij k g etreden, stierf zijn vrouw binnen het jaar;
niet lang daarna weer gehuwd moest hij ook deze vrouw
weldra verliezen en in 1729 zijn vriend van Mater. In
1731 huwde hij voor de derde maal niet een vrouw nit
Wezel waarheen hij zich voor handelszaken meermalen be-
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gaf en een rustig tij dperk van zijn leven brak aan. Meer
dan ooit wij dde hij zich aan studie voaral van letterkunde
en muziek, waartoe het beheer zij ner weverij hem genoeg
vrij en tij d gaf : immers na den dood van zijn vader deelden
nog twee breeders met hem de zorgen voor de zaken. Een
kring van dichters en letterkundigen vormde zich, Waarvan
de geestige M e r k m an het middelpunt vormde : ds. Alberti,
later hoogle^raar to Leiden en zijn vrouw, de begaafde
Katharina van Ravesteyn, Westerbaen, Kops,
E 1 i s a b e t h K o oil a e r t enz. en vooral zijn trouwe vriend
Mattheus van Leeuwaerden, die, uitmuntend taalkenner als hij was, met Bait h as a r H u i d e k o p e r in het
krij t trad en zijn vriend Me r k m an dezelfde diensten bewees als vroeger v a n M a t e r, en zijn dichtproeven voor
de bekendmaking nazag en den vorm volmaakte. Een
gemoedelijk en vroolijk gezelschap maakten zij uit, godsdienstig was de toon hunner gedichten, maar wars van
strenge rechtzinnigheid en onverdraagzaamheid, en hunne
puntdichten waren Been scherpe hatelijkheden dock goedhartige spot op menschen en zaken, die zich noch aan
wereldlij ke noch aan kerkelij ke autoriteit vergreep en zich
met 's lands politiek weinig bemoeide : een beeld van het
beschaafde publiek dier dagen, dat buiten godsdienst- en
staatkundige twisten in alle richtingen naar geestelij ke
ontwikkeling streefde maar bovenal de poezie vereerde.
In dien kring wend de in 1731 verschijnende Spectator
van v an E f f e n met graagte ontvangen en dat- was to
begrijpen. Hadden niet M e r k m a n en A l b e r t i voor
eenige jaren in de Mengelstoffen van E f f e n's Fransche opstellen in Misanthrope en Bagatelle opgenomen, waren zij
niet bewonderaars en aanhangers der Engelsche filosofische
richting die in den Engelschen Spectator mede uiting vend,
moesten zij, oprechte Nederlanders als zij waren, niet ingenomen zijn met het degelijk Nederlandsch proza dat de
keurige :stilist hen weldra tweemaal in de week to genieten
gaf ? Geen wonder dat M e r km an zijn „bevallige penne"
niet heeft willen weerhouden em van E f f e n to steunen
met bij dragen, die volgens V e r w e r den uitgever zeer aan-
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genaam waren en een Haarlemsch karakter droegen. Dat
Haarlemsch karakter nu komt het sterkst nit in twee
stukj es, nl. No. 188, Brief van Japik Schietspoel, Haarlem
5 Juni 1733, die handelde over de zucht om door hyacinthenkweekerij fortuin to waken en No. 273, Brief van Buisman
Schietspoel, Haarlem, 1 April 1734, waarin het edit Haarlemsch gebruik der „kloppertj es" werd behandeld ; we
kunnen dus op gezag van V e r w e r wel aannemen dat
Me r k m an van beiden de geestige schrij ver is en misschien
laat zich dat vermoeden versterken door nog enkele aanwijzingen nit bovengemelde briefwisseling en door een vergelij king met nog enkele stukj es die maar even met Haarlem
in betrekking staan, maar toch blijken aan onzen Haarleemschen dichter to moeten worden toegekend.
In het najaar van 1734 was Pieter M e r k man to
Wezel bij familie gelogeerd. Koning Friedrich Wilhelm
van Pruisen hield er destijds ook verblijf en 't verwondert
ons niet dat hierover in M e r k m an' s brieven meermalen
melding gemaakt wordt. De brieven werden zorgvuldig
opgesteld, zooals blij kt nit de kladj es die van verscheidene
epistels zijn overgebleven. Den 1 oden Sept. schrij ft hij aan
zijn vriend Mattheus van Leeuwaerden, na een inleiding : „Maar gans bloed, vrindlief, is mij dat kapittelen ?
Een speltj e hierbij . Pen en inlet moet TIE. weeten zijn
pier contrabande :
Pennen ziet men hier min zwieren
Dan wel finten en rapieren.

Al meermalen heb ik de pen opgevat, maar die telkens
door dezen of genen verrast, aan een kant moeten gooien.
Nu wilt ge dat ik TIE. vertellen zal al wat ik TIE. to
vertellen weet, maar neen mijn vriend, dat spaar ik voor
't Spaare. Wat zou 't ook zijn of ik TIE. al schreef dat ik
her de Koning verscheide maalen gezien heb. Dat hij wel
zoo dik is als K a j a n u s 1) lang was. Dat hij zoo zwart in
zijn tronazie is als een schoorsteenveger. Dat er ook hartlijk
aan zijn lang leven getwij Feld wordt. Dat ik hem de revu
1) Een Haarlemsche merkwaardigheid, die we nog eens zullen ontmoeten.
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heb zien doen over drie regimenten zijnde omstreeks 5000
man, dat al een mooi hoopje yolks was en zoo handig in
't doen van hun exersitie dat hij er na quijlen moest die
wat mal soldaats was. Dat Zijn Majesteit zoo Weinig schijnt
op to hebben met de grootheid dezer wereld, vorstlijke
hof houding en koninklij ke verquisting, dat ik hem op 't
hof zittende aan een kaarsje een papiertje heb zien ontsteken daar hij zij n pij pj e bij aanstak ? Of vertel ik UE.
liever hoe ons de Hr. Bib e, Med. Dr., pier met andere
vrinden getracteerd heeft op zij n vermaaklij k maar onkostlij k
landgoed, daar 't niet minder als met onze Hollandse
poppenkramerij en kermisfranje opgesmukt, maar recht
eenvoudig, boers en natuurlij k was, den landheer meer in
dan nit de beurs jaagende. Ook sloegen onze uitspanningen
pier vrij wel op de beschrij ving die ik UE, van de plaats
gedaan heb, kegelen, derdemannetj e, handj eplak, vossej agen
etc. waaren er onze spelletjes en alle de genoodigden op
een na gehuwd, daaronder twee Med. Dren. De welmeenendheid van onzen lustigen, schoon ouden gastheer, die onder
al deze vroolij kheid niet slim bij speelde, de eenvoudige
genoeglij kheid van heel 't gezelschap en de onkunstige
kunstovertreffende sieraaden die de milde natuur deze plaats
bijzette, verlustigden mij niet weinig."
In dezen trant, die aan den Spectator doet denken,
gaat onze briefschrij ver nog een poosj e voort, en eindigt
aldus : „A1 papier genoeg beklad ! 't Is tij d ITE. goeden
nacht to Wensen. De groote kaars gaat nit. Apropos evenwel
nog een woordj e. Wat hebben de Spectator en 't Pour et
Contre nieuws ? Heeft de laatste het raadsel van den
gierigaard opgelost en de eerste zich bedient van de geleerde
o. n.'s aanmerkingen ? Immers ja, denk ik, zo neen, dan zij n
die messieurs by to niet waard dat we ooit Pour of contre hen
de pen weer opvatten. Dan hiervan nader op uwe beurt," enz.
Tilt deze intieme correspondentie hooren We dus dat
Me r km an medewerker is van twee letterkundige periodieken 1) en dat hij den Spectator iets toegezonden heeft,
1) Pour et Contre, ouvrage pOriodique d'un gout nouveau, dane
lequel on e'explique librement ear tout ce qui peat interesser la ouriioeit^
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maar niet weet of het is opgenomen. V an L e e u w a e rd en is van zijn geschrijf volkomen op de hoogte, hij verbetert zijn dichtproeven, zoodat zijn vriend in een puntdichtj e erkent :
' k Help u, mijn vrind, gij mij aan werk
Maar zo ik 't recht bemerk
Ik vind er vrij wat scheel in:
Ale werk hebt gij er 't grootste deel in;
Wij varen in een jagt of schuit
Saam om een lustig speelreisje uit,
Maar mag ik het zo doopen,
Ik speel voor 't heerschap en laat u in 't lijntje loopen.

De beseheiden Mat t h en s was met de rol van 't
jagertje best tevreden en zijn vriend, wien, met al zijn beminnelij kheid, de lof zij ner bewonderaars lang niet ongevallig was, voelde zich in 't roefje heel goed thuis. Zien
we wat Mat t he u s antwoordt :
„Mij n Heer en waarde Vrint
Ten uiterste welkom waren me de letters, in den aanvang deezer weeke van uw gunstige hand ontvangen. Lang
had ik na zulk een geschenk ver] angd ; dan de gulheid
in deezen doorstralende en 't bezondere leven waar mede
uw fraai vernuft ze bezield heeft, doen me die smart gantslijk vergeeten." Op dien Loon gaat hij nog eenigen tijd
door en vervolgt dan : „Wat voorts den Spectator aanbelangt, tegen de vermaaningen der Christelij ke Synodus
schijnt hij den nek to verharden. In een van de eersten
naa uw vertrek durft hij zeggen dat de woorden vervloekte
afgoderij op de Mis toegepast wel uit den Heidelbergschen
Catechismus mogten uitgeschrapt worden, in landen daar
de gereformeerden leeven onder Roomsgezinde Souverainen
en in een laater bestaat hij op nieuw van de verdraagzaamheid to spreeken, bijna of hij Doops- of Remonstrantsgezind was, ja, to oordeelen dat, die een bewij s gebruikt
dat Spin o s a ook gebruikt heeft, daarom nog Been Spidu public en matiere de sciences, de livres, d'arts etc. sane prendre aucun
parti et sans offenser pereonne. Is. v. d. K 1 o o t , la Haye, 1733-38.

2 74

EEN MEDEWERK +'R VAN J USTUS VAN EFFEN.

nosistisch bewijs heeft gebezigd. Gruwelijke dingen !"
Men hoort nit den toon van dit schrijven, hoezeer v a n
L e e u w a e r d e n het met van Effen eens is, in 't geen
deze over verdraagzaamheid betoogt in Nos. 282, 290 en
296 van zijn Spectator, maar tevens dat zijne beginselen
bij de toongevers der gereformeerde Kerk alles behalve
instemming vonden. Het is dan ook niet to verwonderen
dat v. E f f e n's medewerkers slechts onder een schuilnaam
hunne bij dragen lieten verschij nen : niet iedereen bezat
den moed en de onaf hankelij kh eid van geest als v an
E f f e n om de nog zoo machtige staatskerk zich tot vij and
to durven maken. Een weinig verder zegt dan v a n
L e e u w a r d e n: „Dan van de o n o n s aanmerkingen met
Naar gevolg niet een woord. Nu weet ik geen raad of
G r i e t j e Ken o u moest hem nog eens fielder achter
de vodden met al de welspreekendheid van vrouwen van
Naar karakter. Maar heel ligt lei hij 't bij de rest.
Vader Ho e fn a gel 1) heeft al gegist dat hij zelf dien
eersten psalm gemaakt heeft; dit is zeker dat hij weinig
oordeel heeft in 't stuk van dichtkunde, gelijk zijn ongezoute klap daarover ons lang deed merken en niet alleen
ons, maar ook een der grootste lichten van geleerdheid en
keurigste tongen om zulke lekkernij en recht to proeven,
van heel ons vaderland; die mij onlangs met zijn gedachten
over hem gewaardigde. Dit trooste u. Ja, weet ik waarlij k
niet of ik mij niet bedroefde, indien in de kragt natuurlijkheid en verheven majesteit uwer stoute dichten smack
vond een, die dwaas genoeg is om zulke zotte verzen in
zijn werk to plaatsen, als we voor weinig dagen een Herderskout daarin gezien hebben. " Z6ó hoog stond M e r km an' s
poezie bij zijn vrienden aangeschreven, zoo laag stelden
diezelfden des Spectators bevoegdheid om over poezie mee
to spreken, to meer nu hij dien onnoozelen Herderskout
(No. 299) een plaats gegund had! Maar het blijkt tevens
dat dit oordeel was versterkt door de verontwaardiging
over het feit dat v. E f f e n een stuk van Me r k man niet
1) Een gemeenschappelijke vriend van Me r k m an en v. L.
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had opgenomen. Pit stuk nu bevindt zich in afschrift onder
de correspondentie der beide vrienden. Wat was het geval ?
In het 15Sste vertoog plaatst v an E f f e n een brief door
hem van een Koopman ontvangen, waarin deze de nog
steeds gebruikelij ke psalmberij ming van Datheen of keurt
en als proeve van verbetering een nieuwe berij ming van
psalm 100 ten beste geeft.
Het begin was aldus : .
Gij gansche aarde juich den Heer.
Dien hem met vreugd, verbrei zijn eer,
Kom voor zijn aanzigt met gekweel,
Verheugt u met de harp en keel.

Het slotcouplet is:
Want God die dus ons 't hart verbleid,
Ie goed tot in alle eeuwigheid
Zijn trouw, gelijk zijn oppermagt
Duurt van geslagte tot geslagt.

Hetzij v an E f f e n zelf achter den Koopman schuil
ging, zooals Ho e fn a g e 1 vermoedde, hetzij de dichter
werkelijk een correspondent van hem was, in elk geval
gevoelde hij wel dat er op deze verzen aanmerkingen to
maken waren ; in een noot raadt hij dan ook den schrijver
aan, als hij iets heeft opgesteld, „'t zelve aan een geletterd
oprecht vriend mede to deelen, die hem wel haast op den
rechten weg zal helpen". Trouwens, de schrijver zelf bood
nederig genoeg zijn eigen dichtproeve aan en hoopt dat
de „deftigste dichters hunne geesten als 't zamen (zouden)
smelten" om de kerkgezangen to verbeteren. Maar het
letterkundig geweten van M e r k m an liet zich door al dit
voorbehoud niet verbidden en de volgende brief werd
verzonden :
„Heer Spectator.
Ik heb met veel genoegen uw aanmerkingen over mijn
voorige zwaarigheden gelezen. De troost en opbeuring daardoor genooten, vervrij moedigen mij u weder, dock over een
geheel ander onderwerp lastig to vallen. Mij nheer gelieve
to weten dat ik in mij ne jonkheid ook wat heb leeren
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rijmen. $ierdoor zie ik met het uiterste vermaak uw werkje
her en daar met fraaie dichtstukjes doorzaaid waarover ik
u ondertusschen mijne gedachten, dock onder verbetering,
wel wil mede deelen. Voor het tegenwoordig lees ik in uw
158ste vertoog den honderdsten psalm door uw correspondent den Koopman gedicht ; een uitmuntend stuk waarlijk
en waarop ik nets dan de volgende niet noemenswaardige
beuzelingen zal aanmerken.
Vooreerst dunkt mij dat er weinig poezij in zit.
Ten andere is mij geleerd dat als de laatste lettergreep
van een woord met een zagte e eindigt en de eerste van
het volgende met eenigen klinkletter begint, dat men dan
die twee lettergreepen in een moet smelten of dat anders
het vers gaapt als een oven. Deeze les zie ik van onze
eerste dichters ook vrij stipt waargenomen. Zoo zegt b.v.
J a n v a n G ij z e n op Herodes' kindermoord :
Wat had ge o laffe beul, eenjaarig kind to vreezen

en op de Hemelvaart Christi
Mijn oogen zien twee blinkende englen staan.

Zie ook mijn nevensgaand gedicht op verscheidene
plaatsen. Pit vastgesteld zou de eerste regel van uw
correspondent nog wel eenige verbetering noodig hebben.
Eindelij k zie ik dat de rij mwoorden van den zevenden
en dertienden regel gespeld zijn bevreid en verblcid. Hierover heb ik mijn zoontjes o n on eens naagezien en daarnit zooveel lichts bekomen dat ik schier zou durven vaststellen dat het bevrijd en verblijd moet zijn. Maar dan zou
het op lend en op eeuwig hezd niet rij men en zoo 't mij
voorkomt sluiten, om een uitdrukking to gebruiken waarvan
mijn professor zaliger zig in diergelij ke gelegenheden wel
eens plag to bedienen, als een tang op een varken.
Om nu to toonen, Mijnheer, hoever ik in de rijmkunst
al gevorderd ben, tend ik hiernevens tot een proef den
brief van Hypermnestra aan Lynceus, het Frans van de
Misanthrope zo wat gevolgd enz.
Uw confrater
Manshoofd
Kenou geboren
Koekstad, 1734
Nagibuscantoprocara.
in den April.
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P.S. Mogelijk zal ik u wel eens een nadere beschrijving
toezenden, zo van mij en mijn gemeenzaamste vrinden als
van hunne verscheidene gedagten over uw werkje, die niet
altoos even streelend voor uw eigenliefde zijn, dock ik zal
uwenthalve de kwaa woorden wel wat overslaan en vooral
zorg dragen dat mijn inkt nooit met gal vermengd zij ."
Dat v an E f f e n dezen wel wat meesterachtigen brief
niet opnam in zijn Spectator en hem onbeantwoord liet,
is niet to verwonderen. Intusschen blijkt er uit dat „o n
on" in v a n L e e u w a e r d e n's brief de aanduiding is van
een spelboekj e nit dien tij d en bovendien verraadt ons de
zonderlinge schuilnaam Welke stukken M e r k m a n reeds
vroeger in den Spectator had doen opnemen, gelijk we straks
zullen zien. Eenigen tij d later liet hij op dezen brief een
anderen volgen :
„Mij nheer Spectator.
Al in den April heb ik a den brief van fly p e rm n e s t r a aan L y n c e u s toegezonden met eenige taal- en
dichtkundige aanmerkingen op den psalm van uw correspondent, den Koopman, berij md. Van week tot week heb
ik verlangd to zien wat u er van dogt ; om to weeten of
't voor mij geraden zou zijn in die kunst voort to gaan en
of er naar gedagten ook leans voor mij is om mij mijnen
grooten naam eerlang waardig to maaken of dat ik er
mijn muts wel na mag gooyen. Zeg nu maar ruiterlijk of
ge er mee gediend zij t of niet dat ik u van tij d tot tij d
wat gerijmds of ongerijmds toezende en of ge mij mans
genoeg kent om zoowel uw correspondent to zijn als confratertj e, gelij k het u geliefd heeft mij met dien naam to
vereeren en als uit het stof op to beuren. U zal wel bekent
zijn dat de kleine lui wat kort van stof vallen en derhalve
zult ge niet kwaalij k nemen dat ik maar kort en goed
antwoord verzoeke.
Op mijn buitenplaats
Manshoofd Kenou, geboren
buiten Rotterdam.
Nagibuscantoprocara.
vaags voor morgen.
P.S. Vermits naar mijn gedagten een brief zonder
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postcriptum zijn behoorlijk beslag niet heeft, zoo dunkt
mij moet ik hier nog zeggen dat gij 't evenwel niet verantwoorden kunt, 't gemeen zulke fraaie stukken zoo lang
to onthouden.
(N.B. Deze is 17 Juli 1734 verzonden.)"
Ook op dezen brief werd Been acht geslagen en weldra
held alle betrekking tot den Spectator van zeif op, daar
v an E f f e n in het begin van 1735 de uitgave staakte en
nog in hetzelfde jaar overleed.
Ook het afschrift van Me r k m an' s dichtproeve, naar
het Fransch van v an E f f e n, die op zijn beurt 0 vi din s'
gedicht onder dien titel had nagevolgd, bleef met copien
zijner brieven onder zijn papieren bewaard en moge daar
blijven rusten. Die zorg evenwel voor zijn letterkundige
produkten heeft gemaakt dat we hem leeren kennen als den
schrijver van een paar Spectatoriale brieven, waarvan althans
g ene onze nadere aandacht verdient. In het 42ste vertoog
beschrijft iemand hoe een jong echtgenoot zijn driftige huisvrouw de ongepaste uitingen van Naar humeur weet of to
leeren, en een achttiende-eeuwsche snibbe wordt getemd.
Bit verhaal had de aandacht getrokken en de uitgever deelt
in het 58ste vertoog mede dat hem eenige brieven waren
toegezonden met opmerkingen daarover. Een er van neemt
hij in zijn geheel op en zegt er van: „den volgenden
brief die kwansuis mij van een vrouw is toegezonden
en in welken ik, ten min ste in schij n, geen kleintj e op de
lappen krijg .... komt mij in 't algemeen voor als een
natuurlijke en wel opgevolgde nabootsing van onzer vrouwen
grillige wijze van spreken en denken en alle diergelijke imitahen, hoe laag en Bering hun onderwerp mag wezen, missen
nooit behaaglijk to zijn. 't Is er mee gelegen als met een
schilderstukje, daar dronke en vegtende boeren levendig en
volgens de natuur verbeeld worden en daar dikwijls geen
minder kunst en bevalligheid in steekt, als in de verhevenste
schilderij en der grootste meesters". Dan volgt de werkelij k
hoogst vermakelij ke brief, waarvan her slechts een fragment
moge volgen. De verontwaardigde schrijfster voegt den
Spectator o. a. toe: „Ik zal je dan maar vooreerst zeggen
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wat j'er omtrent mijn man bij winnen zult (ze bedoelt n.1.
de mannen tegen hunne vrouwen op to zetten) ; dat is,
dat ik al aan zijn boekverkooper heb laten weten dat hij
die malle Spectator niet meer aan ons huffs hoeft to
stueren, dat ik dit niet nit verlegendheid voor mijn
man, of voor mijn zelf gedaan heb, zulj e zelf moeten
bekennen, als ik je zeg, dat ik het met mijn man al zoo
ver gebracht heb, dat hij 't hart niet zou gehad hebben,
mij een van uwe Spectators voor to lezen, zonder die
alvorens bij zijn zelve overzien to hebben, of er ook in 't
geniep van je knepen in kwamen. Maar dan is 't een sul,
zul je zeggen. Neen geen sul, maar een man die zijn verstand moet ik zeggen, zoo wel en al beter heeft als jij,
geloof ik, met al je spectakelachtige wij sheid. Maar je
moest er eens zoo eentje voor hebben als mij, ik geloof,
je zoud almee zulk een baasje niet zijn." Zoo gaat het
voort en ze eindigt aldus : „Wat dunkt je nu, Sinjeur
Spectator, heb ik jon malle blaadj es tweemaal 's weeks of
jij mijn grillig hooft en spitse tong alle daag to vreezen;
doet pier in tij ds je voordeel mee en handel voortaan de
zwakke vaatj es, je eigen niet to vergeten, wat zagter en
met wat weer eerbied of wagt de ongena van mij, G r i e t j e
K en o nil." De Spectator is met dezen vermakelijken brief
van „het gewaande Amsterdamsche wijfje" terecht zeer
ingenomen, de onderteekening echter had hij veranderd en
het Amsterdamsche wij f j e is niemand anders dan P i e t e
M e r k m a n uit Haarlem. „G r i e t j e K e n o u" had er onder
gestaan. Kende v a n E f f e n dien naam niet, die zoo goed
overeenkomt met den inhoud van den brief? en waarom
dien uitgang er bij die er een nietszeggend fransch quenouille, spinrokken, van maakt ? Het 249st e vertoog van
15 Maart 1734 geeft voor de laatste vraag niet veel licht,
maar doet ons M e r km a n als den schrij ver van G r i e t j e s
brief kennen. Immers hierin komt een b rief voor met
denzelfden dwazen naam, M a n s h o o ft K e n o u, enz, onderteekend, die, zooals we zagen, M e r k m a n's onverklaarbare
pseudoniem is. De brief op zich zelf is niet heel aardig,
een beetje gewild geestig, maar bewijst weer dat de schrijver

280

EEN MEDEWERKER VAN JUSTUS VAN EFFEN.

die bij voorkeur zich als een burgermannetje voordoet en
wel Bens misbruik maakt van het spellen van vreemde
woorden naar de uitspraak, uitstekend van zijn moedertaal
op de hoogte is en zijn pen gemakkelij k hanteert. In
we zagen al hoeveel hij daarvan
een postscriptum
houdt zegt hij dan: „Mij n huisvrouw, G r i e t j e
K en on, doet u groeten en verzoekt onder uw misstellingen
Naar naam to verbeteren met er de twee laatste letters of
to doen" enz. De uitgever merkt naar aanleiding hiervan op:
„wat aangaat, Heer Confrater, TIE. vrouw of gemalinne, Juffrouw of Mevrouw .Kenou, ik herstel haar, gelij k gij ziet, in de
voile bezitting van haar naam, Bien ik eenigszins vergroot had,
waarlijk, om besten wil, waarover ik nogtans excuus verzoek."
Me r km an had het in zijn brief druk gehad over den
reus C a j anus, een oud pruisisch grenadier die met een
pensioentje zich in zijn geboorteplaats Haarlem ophield en
zijn inkomsten vermeerderde met op de kermis zijn geweldig
lichaam to laten bewonderen : een aanwijzing dat de brief
nit de stad van K en o u H as s e 1 a e r afkomstig was. Uit
v. E f f e n's antwoord zien we opgehelderd waarom Me r k m a n zich in den vroeger meegedeelden brief diens con fiater mocht noemen. Maar de reden der verbastering van
G r i e t j e s naam blij ft duister. Dat hij G r i e t j e voor een
Amsterdamsche houdt, bewijst dat Me r k m an zijn eigen
naam niet aan v. E f f e n had meegedeeld en ook in de
latere brieven zal hij dat niet gedaan hebben ; dat gebeurde
meer, zooals b.v. de bekende medewerker van den Spectator
Men n o phi 11i s eerst later onder zijn werkelij ken naam
V e r we r aan v. E f f e n bekend en daarop met hem bevriend
raakte. Intusschen zegt deze V e r we r in de vroeger aangehaalde voorrede der 2de uitgave dat M e r k m a n' s vroolij ke
vertoogen v. E f f e n zeer aangenaam waren. Heeft hij dan
misschien in het echtpaar K e non den Haarlemmer niet herkend, dan moet Me rk m an hem toch als den schrijver der
brieven met „S c hi e t s p o e 1" onderteekend bekend zijn geweest; immers dit zijn echt Haarlemsche stukjes en aangezien ze verder de eenige zijn die hun of komst nit de
Spaarnestad onmiskenbaar vertoonen, zoo mogen wij ze veilig
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op gezag van V e r we r aan M e r k m an toeschrij ven. Taal
en stijl bevestigen die gissing. „Ik bin maer een slegte
wevertje," zoo begint de brief van J a p i k S c hi e t s p o e 1,
vertoog No. 188, die verder vertelt dat hij een schoonzoon
heeft, een oppassende borst, tot nog toe ook bij hem op
't werk, maar die nu een lapje grond gekocht heeft en er
hyacinthen op kweekt, om daarmee fortuin to waken. Zooals
voor een honderd jaar met de tulpen, zoo wordt nu met
hyacinthen windhandel gedreven en sommige bollen voor
du.izenden verkocht. Pat stij gt den jongen man naar 't
hoofd, hij is ongeschikt voor 't weversbedrij f en dag en
nacht vervuld van zijn „blommen". „Ik vrees dat het 'em
in de harssens sel slaen", klaagt de oude man en vraagt
raad aan den Spectator, wat hij tegen dezen grootheidswaan moet does.
Een ander soort van hoogmoed komt nit in een brief
van Buisman Schietspoel, neef van Japik, to vinden
in vertoog 273. Ook B u i s m a n is „maer een wevertje",
maar niet zoo dat hij „voor een knegt op een Winkel nit
weeven" gaat, neen, hij heeft zelf een aantal werklui op
zijn zolder, wier bags hij is. „En mijn heerschop of baas,
daar ik voor in 't fesoen werk, of Wiens loonbaas ik ben,
zo als wij dat her noemen, rij d zo wel als de beste burgemiester in een kros met drie of vier paarden : zo dat je
moet weeten dat we 't nog al wel stellen kunnen." Nu is
zijn vrouw bevallen en het oud-Haarlemsche „kloppertje"
is buitert aan de deur bevestigd ; zij hebben er maar
de rijke lui twee of Brie en van fijner en kostbaarder leant,
dat spreekt van zelf. Maar nu wil zijn vrouw dat hij de
heugelijke gebeurtenis nog laat rondzeggen door een knecht
en dat lij kt hem verkeerd ; immers hij kan zijn knecht niet
missen en wil de groote lui niet nadoen, en bovendien, 't'
gevolg zou zijn een aanhoudend bellen of kloppen, om to
vragen naar de gezondheid van moeder en kind, en waar
dient het kloppertj e nu anders voor dan om dit to voorkomen ; „want zo lang die vlag uitsteekt, mag niemand
aan mijn huffs, zo min als aan dat van een burgemiester,
komen maanen ; geen stadsbode eenige insenewasie doen ;
O. E. X 11
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nosh minder de schout of een van zijn rakkers den voet
over mij n drempel zetten tot het doen van het minste exploot."
't Is maar ij delheid van zijn vrouw en Spectator zal hem
genoegen doen die to helpen bestrijden bij Naar en anderen
door zijn gewaardeerde meening er over to zeggen.
Dat de brieven der neven S c hi e t s p0 e 1 nit dezelfde
pen gevloeid zijn als die van het echtpaar Ken o u kan
moeilij k betwij feld worden : in alle brieven, behalve van
G r i e t j e, doet de schrij ver zich voor als de eenvoudige
burgerman die over grootheidswaan, ij delheid, zoowel als
over de eischen der poezie zeer besliste denkbeelden heeft
maar deze toch met niet geheel to vertrouwen nederigheid
aan het oordeel van den Spectator onderwerpt.
Hij bedient zich daarbij van de taal die hij afiuisterde
van de lieden, met wie hij dagelijks in aanraking kwam
als hoofd eener weverij en vermeit zich bij na overal in het
gobruik van vreemde woorden, naar de verbasterde nitspraak gespeld : antepatie, outeriteit, priodes, enz. Bijna
overal, want de brief van G r i e t j e K en on vormt in dit
opzicht een uitzondering ; die is van 't begin tot het einde
in goed Hollandsch de uitval eener diep gekrenkte maar
goedhartige vrouw, die met de handen uitdagend op de
breede heupen gelegd haar verbluften beleediger eens vierkant in 't gezicht wil zeggen waar het op staat. Ook in
de andere brieven maar vooral in dezen komen aardige uitdrukkingen nit de volkstaal voor ; zoo zegt zij : „Ja 't
yolk zo wel buiten als binnens huffs in onzen dienst staat
alleen in mij n genade ; want krij g ik een pik op een van
alien of merk ik dat ze 't op mij n krij gen, en dat ze mij
niet veel smouten, en mijn knepen in 't neusje krijgeL,
straks moeten ze voorty enz." ,Zoo slaat de wildzang
door" zou de schoolmeester zeggen. Hoe degelijk ook van
tai, hoe juist ook van waarneming, de andere brieven vai'
Me r km an staan achhr bij de eerste ; overal zien we als
't ware den schrij ver achter den persoon dien hij last
spreken, den man die het wel beter weet dan zijn eenvoudige briefschrij ver en die de vreemde woorden behoorlij k
weet to spellen, als hij ze ten minste gebruikt ; alleen
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^G r i e t j e K en o u is van 't begin tot het Bind natuurlij k
en Waar.
Onder de talrij ke brieven die v an E f f e n als tot
hem gericht in zijn Spectator opneemt zijn er vele van
hem zelf en moeilij k is het uit to maken Welke aan anderen
toe to schrijven zijn. Vergelijkt men echter M e r k m a n' s
brieven met b.v, de bekende Burgervrijaadje van Agnietje,
dan mag men in beiden de zorgvuldige „kopie des dagelijkschen levens " waardeeren, maar men voelt dat van
E f f e n zijn hart gaf aan zijn schetsen en zijn personen
lief heeft, M e r km an nooit vergeet dat hij zijn suj etten
in beschaving vooruit is. Al valt de Vergelijking met
v an E f f e n dan ook in dit opzicht ongunstig voor hem
nit, als prozalst mag hij onder diens beste medewerkers
genoemd Worden, in zijn liefde voor zuiver kernachtig
Nederlandsch en in zijn echt nationalen zin voor het
schilderen van het burgerlij k leven. Niet ten onrechte
vergeleek v. E f f e n zijn schets met schilderijtj es van een
Brouwer en Ostade.
Of Me r km an tot het 'schrijven van proza in den
letterkundigen kring Waarin hij verkeerde Werd aangemoedigd, is twijfelachtig ; in elk geval werd die arbeid niet
zoo algemeen bekend en gewaardeerd als zijn poetische
voortbrengselen omdat zijn anonymiteit als briefschrijver
volgens zijn eigen verlangen vrijwel bewaard bleef. En
Coen de Spectator ophield to verschijnen staakte ook
M e r k m a n zijn vertoogen en bleef zich aan de poezie
wij den als middelmatig dichter. A is zoodanig is hij met
zoovelen zijner tijdgenooten vergeten, onder betere omstandigheden had hij als prozaschrij ver van beteekenis kunnen
Worden.
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J h r. Mr. J. A. Stoop van S t r ij a n, Referendaris bij
het departement van binnenlandsche zaken. Opmerkingen
over verbruik en volkswelvaart. 's Gravenhage, G e b r.
Belinfante, 1910.
Een boekje dat den lezer voor zijne moeite met veel, wat tot
nadenken prikkelt, beloont. De hoofdgedachte (waarvan het wel
niet onbescheiden is to verklappen, dat de schrijver haar al sinds
j area met zich omdroeg en tot rijpheid liet komen) laat zich
kenschetsen als de aanwijzing van een tekort in de oudere staathuishoudkunde. Men herinnert zich de woorden, waarmee reeds
Jean Baptiste S a y in den titel van zijn leerboek hare taak
drieledig omschreef. Hij sprak er van cone „simple exposition de
„la maniere dont se forment, se distribuent et se consomment les
„richesses". Welnu : het tekort, waarop dit boekje wijzen wil, is de
verwaarloozing van het derde onderwerp : de leer van het verbruik,
en de voorbarigheid in het trekkers van practische slotsommen, die
van het voorbijzien der verbruiksproblemen nu en dan het gevolg
is geweest. Eene voorbarigbeid, wier overhaasting to vaak deed
voorbijzien, dat eene wetenschap, „zoodra (zij) to doers heeft met
„den levenden mensch", moet „rekenen" (gelijk het in den behendigen, maar niet steeds zuiveren stij 1 des schrij vers heet) „met
„plaats, tijd en bestemming" en dat in Naar „absolute leeringen"
„niet passers''.
Een be^oog als dit heeft bovenal waarde voor hem, die bij
de terechtgewezene (de oudere staathuishoudkunde) is opgevoed.
Het kan hem eene aanleiding worden tot het verdiepen zijner
wetenschappelijke bescheidenheid. Hij wordt aandachtig op menig
voorbehoud, to stellen bij slotsommen, welken hij vroeger cone min
voorwaardelijke geldigheid had toegekend. Terwijl hij, andererzijdsy
met de ware bedoelingen zijner opvoedster to wel is vertrouwd,
om niet het zijne ervan to denken, als Naar bediller wat gaat

ECONOMISCHE SRONIES.

285

doorslaan. Veel minder aanbeveling verdient zoo'n „aphoristisch"
boeksken, als leiddraad voor dezulken, Wien ook van elders de
daarin onder handers geromen partij dag in dag uit wordt afgeschilderd, als geen' knip voor den neus waard. Zij worden door de
lezing allicht slechts versterkt in vooroordeelen, waarin zij toch al,
dank zij de dagelijksche voorlichting hunner partij-pers, maar al to
dicht verstrikt zaten.
Want hartstochteloos voornaam is dit werkje allerminst. De
schrij ver offert met graagte op zekere altaren, die tegenwoordig
zeer in trek zijn. Vooral : hij maakt welgaarne een onbeleefd gebaar
voor andere, die Binds kort beginnen to worden verlaten. De weer
en meer in zwang komende schouderbeweging bij het vermelden
van P i e r s o n 's naam ontbreekt niet. Wat zegt men, bij voorbeeld,
van het Italiaansch stijlbloempje in eene zinsnede (blz. 56), die
,,De Bruyn Kops, Vissering, Beauj on, Pierson a tutti
„quanti" „door S m it h, B a s t i a t e tutti quanti" laat zijn voorgelicht ? Niet minder kenmerkend is, twee bladzijden verder, het
beweren, dat „in de j area, die men ten onzent kortweg zou kunnen
„aanduiden als den tijd van T ho r b e c k e", eene extra-„smaakver„duistering" zal zijn ingetreden. Aan de wanstaltigheid der openbare
gebouwen en particuliere villa's, waarmee men destijds mooi deed,
stonden Loch zeker duizend anderen eerder dan de leider der grondwetsherziening van '48 schuhlig. En voorts : gaat het wel aan, van
„verduistering" to spreken, waar het in de voorafgaande jaren
geen' grein beter was geweest ? Viel er veel to verduisteren aan
den glans van een' tijd, toen de gevierde schilder P i e n e m a n verlot
had gekregen om de geschonden plekken op eon kunstwerk van
P o t t e r vrij moedig over to verwen op zijne harsseerende manier, of
then koning Will em II zijne hofstad had opgeluisterd met juweelen
van pseudo-gothiek in gelen baksteen en naar Engelechen trant ?
De bevangenheid, die nit zulke staaltjes blijkt, heeft den
sehrijver parten gespeeld. Zoo heeft zij hem belet, in de ontwikkeling der etaathuishoudkunde tot op heden zekere lijnen op to merken,
die de Naar aangewreven tekortkoming ten voile verklaren. P i or s o n
had inderdaad geen ongelijk, Coen hij die zoogenaamde „tekortko„ming" reeds van to voren rechtvaardigde met de etching, dat „het
„gebruik (in gewonen zin)" „geen conamercieele handeling" is.
Zoomin als eenige andere wetensehap, is in hare opkomst de staathuishoudkunde ontkomen aan het noodlot, de ingewikkeldheid der
door Naar aangevangen taak to onderschatten en to overschatt^n de
genoegzaamheid der hulpbegrippen en onderzoeksmanieren, waarmede
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zij het in den beginne zocht to stellen. Aard en oorzaken na to
sporen van ,,volksrijkdom", niet minder dan dat was destijds hare
eerzucht en haar toeleg. Het welbegrepen eigenbelang van den
hedendaagschen zakenman, niet veel moor dan dat was de beweegkracht, waaruit zij alles op haar gebied liet voortkomen, waartoe
zij alles to herleiden zo^ht. En zij maakte zich sterk, in dien trant
een systeem to bouwen van gedragsregelen, dat den practischen
staatsman tot een „vade mecum" dienen kon. In een woord : zij
stood in die gelukkige kinder] area voor niet; evenals de pas
geboren natuurbespiegeling, Coen zip bIj monde van de voor-Sokratische Ioniers zich sterk maakte om „de wereld" to verklaren, die
verklaring beproefde met al het bestaande terug to voeren tot eon
eersten vorm des zijns (water, of vuur, of eon' atomenregen), en
zelfs er niet voor terugdeinsde, op grond van dat weten, de wet
to stellen aan openbaar en bijzonder levee.
Natuurlijk, liep dat spaak. Hot ging evenmin aan, „volksrijk„dom" in zijn' ganschen omvang to laten opkomen nit niets dan de
algemeene heerschappij der koopmanswij sheid : „de laagste prij s
„voor de kostelijkste waar", als het heelal, den mensch, die het
kep t, „incluis", uit water, nit vuur, of nit eon' onbegonnen atomenval. Wat dan to doers? Eenvoudig dit : de twee begane fouten
inzien en herstellen. Was vroeger onderechat de ingewikkeldheid
der wereld, die het to begrijpen gold, dan moest voortaan met eene
to voren niet gedroomde nauwgezetheid Naar samengestelde bouw,
Naar rijke leven worden nagespeurd. Dat bracht de staathuishoudkunde op de banen van geschiedvorsching en statistisch onderzoek.
En andererzijds : was eertijds overschat de algenoegzaamheid van
het hulpbegrip : „het economische motief", als den toereikenden
grond, die heel den rijkdom van eon yolk teweegbracht en begrijpelijk maakte, dan dioxide in het vervolg het kunstige gedachte-beeld,
dat men met aanwending van dat begrip had uitgesponnen (het
beeld eener maatschappij, slechts door voorzienige eigenbaat in
gang gehouden), niet langer to worden beschouwd als zich dekkend
met de werkelijkheid, maar gebruikt ala eene abstraheerende arbeidshypothese, die van de tallooze, in het echte levee zich dooreenslingerende drijfkrachten eene enkele denkend afzondert, om hare
beteekenis in en voor het geheel zoo zuiver mogelij k to bepalen.
flat leidde die beoefenaars van het yak, die bleven in de barren
der „classieken", tot scherper kenschetsing hunner bedoelingen.
De „abstracte oeconomie" word met steeds klaardere bewustheid
studie van wat het economische motief in de samenleving to be-
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duiden heeft. Kortom : de staathuishoudkunde redde, na de eerste
overijlingen, hare toekomst, door precies to doen wat de natuurvorschers hadden gedaan, Coen zij de aanvankelijke natuurbespiegeling verhieven tot natuurwetenschap. Verscherpte observatie,
verveelvoudigd experiment, dat werd ter eene Naar program; en
ter andere steeds fijner doorgevoerde abstraheering. Eene tweeledigheid echter, slechts vruchtbaar onder het beding, dat tusschen beide
werkwijzen (waarnemen en ontleden) de wederzijdsche voeling
nimmer ophoudt. Want ook voor deze wetenschap is het woord
geschreven, dat ervaring zonder begrippen blind, begrippen zonder
ervaring ledig noemde.
Wat er dan ten slotte werd van het eertijds gekoesterde
vertrouwen op een „vademecum" voor de practische staatskunst,
saam to stellen door de economie ? Hier valt to onderscheiden,
verschil to m aken tusschen uiteenliggende levensterreinen, waarop
zich staatskunst kan begeven. Voorop sta, dat op goon gebied eon
leidsman van zijn yolk er genoeg aan heeft, economist-alleen to
wezen. Mr. S t o o p, die er kennelijk van houdt, de tegenwoordig
in de lucht zittende neiging tot jolijt op kosten van geleerdheid
en geleerden paradoxaal aan to punters, waagt zich op blz. 84 aan
de stelling : „Er behoorden mogelijk geen leerboeken der staathuis„houdkunde to verschijnen, evenmin als er leerboeken der staat„kunde zijn." Daargelaten, dat onder de persproducten van vroegeren
tijd leerboeken der staatkunde zonder moeite zouden zijn to vinden,
maakt zulk eene „boutade" gelijken indruk van overdrijving, als
eon veroordeelend vonnis over handboeken der compositieleer, of
der operative heelkunde zou teweegbrengen. Maar waar is daarin
dit, dat, gelijk geen componist en goon chirurg, om het ver op zijn
gebied to brengen, volstaan kan met kennis van de regelen,
waaraan zijne kunst zich bindt, zoo ook volledige kennis der staathuishoudkunde nog niet den staatsman maakt. Zij moge voor de
richtige oplossing van vraagstukken der welvaartspolitiek niet
onversehillig zijn, haar nut hebben, veeltijds onmisbaar wezen,
algenoegzaam is zij nooit en zij maakt d aarop geen aanspraak.
Ititusschen is de maat harer ongenoegzaamheid bij het ontwarren
van verscbillende, pier to pas komende, problemengroepen niet
dezelfde. Het minst bescheiden behoeft zij met opzicht tot die
deelen in het organisme der volkswelvaart to zijn waar de drijfveeren, die de daarbij betrokken menschen voortbewegen, het
zwakst met overwegingen van andere orde vermengd, als asymptotisch naderen tot de ongereptheid van het louter commercieele
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motief. Dat zijn, wel niet uitsluitend, maar vooral, de handelingen in het ruilverkeer en meer bijzonder in het verkeer op
ruimere schaal. Daarentegen is voorzichtige ingetogenheid hair
plieht, zoo vaak een vraagstuk van regeeringsbeleid maatschappelij ke versehij nselen betreft, waar het motief, dat het meest hare
aand acht heeft, nu j a, wel niet geheel ontbreekt, maar dan toch
tussehen d uizend .andere geenszins naar voren treedt. En daaronder
behoort zeer zeker het geheel der zeden en gewoonten op het stuk
van goederenverbruik. Ziedaar, in eenigszins gewij zigde be\voordingen, wat P i e r s o n op zijne wijze uitdrukte, als hij de stellingen neerschreef, die Mr. S t o op zoo'n aanstoot geven : vooreerst,
„dat de staatllLushoudkunde geen wetensehap is van goederen, of
„rij kd ommen, maar van handelingen in het ruilverkeer en van de
„werking dozer handelingen op de waardeverhoudingen'', (blz. 1);
en voorts, (blz. 57) dat „het verbruik (in gewonen zin) .. geen
„commercieele handeling is." Niemand, zelfs onder P 10 r s o n' s
getrouwste vereerders, heeft ooit in zulke methodologisehe uiteenzettingen des meesters kracht gezocht. Zijne schitterendste gaven
blonken elders. Wie echter niet tot critisch napluizen van zwakkere steeen in zijn' arbeid zich bepaalt, maar zulke teksten best
in het licht, dat andere, op dit punt sterkere, vertoogen, dat bovenal
de boeken van zijne grootste medearbeiders (M a r s h all, bijvoorbeeld, en v o n B o h m B a w e r k) erop doen vallen, hij krijgt
toch wel op hetgeen ons Mr. S to op als schuldige nalatigheid van
de staathuishoudkunde voorstelt eon' iet of wat gewijzigden kijk;
hem dunkt Naar zwijgen over zaken, waarin de acrd van hare
werkzaamheid haar een bijzonder recht van spreken niet verleent,
eon staaltje van wijze zelfkennis en terughouding, .. waaraan velen
zich mogen spiegelen.
Nog andere strikken heeft den schrijver zijne boven aangeduide
bevangenheid gespannen. Hier zij slechts op eon' enkelen gewezen,
maar eon' zeer tragischen ; want het geldt die moor bijzondere
slotsom, waaraan klaarblijkelijk Mr. S t o o p de meeste waarde
hecht: zijne bankroetverklaring der oude „economi&' op het stuk
harer voorkeur jegens vrijen handel boven bescherming.
Nergens geeft zijn op aanvalssignalen gestemde klaroen eon
beslister geluid. En aanhaling zij genoeg. „Mochten" (dus best
men op blz. 56) „mochten eerlang Engeland en Nederland op het
„voetspoor van alle andere beschaafde staten den rug hebben toe„gekeerd aan de door" (Smith, B as t i at, P i e r son enzoovoort)
„opgebouwde leer, aan „that great edifice of false and sophistical
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„ „theory", dan zal na 70 jarige praktijk .. eene van de schrome „lijkste mensehelijko dwalingen ten grave zijn gedaald, wederge„keerd tot het stof van ter vergetelheid gedoemde boeken."
Niet waar? dat klinkt. De trouwe lezer van de persproducten
der „Tariefvereeniging" haalt, bij het genieten van zoo'n zinsnee,
ruimer adorn en voelt zijne borst van overwinningsweelde zwellen.
Maar de aanhanger van „Het vrije ruilverkeer" ? Moot hij aan het
betoog, waarbij die zegekreet als de „finale" klinkt, zich in zijn
hart gewonnen geven ? Wij vreezen voor den geachten schrij ver
met groote vreeze van neon.
Van de scherpzinnigheid des schrijvers liet zich niet anders
verwachten, dan dat hij de hoofdsterkte der pleidooien tegen besehermende invoerrechten zou zoeken in tweeerlei betoog : het ,,in,,en-uitvoerargument", dat den handel tussehen ieder land en de
buitenwereld, waarmee het in verkeer staat, ten slotte laat neerkomen op ruil, in andere woorden : goederen met goederen laat
betalen, en het argument der „internationale arbeidsdeeling", de
voorstelling, waarnaar opheffing aller tollinien de strekking heeft
om ieder yolk alleen op dien economisehen arbeid zich to doers
toeleggen, waarvoor ten zijnent de omstandigheden het gunstigst
staan. Nu put zich verder Mr. S t o o p uit in onderstellingen ten
bewijze, dat de verwaarloozing der factoren tijd en plaats en bestemming de gebruikers dier twee argumenten zeer ernstige gebeurlijkheden over het hoofd doet zien en alzoo hen verleidt, hun' slotsommen
cone aigemeene geldigheid toe to kennen, die inderdaad moot worden
ingeperkt door menigerlei voorbehoud. Zoo, wat betreft den factor
tijd. „Wanneer", vraagt Schrijver op blz. 41, „is het geruilde ver„vaardigd ? Indien alle uitvoer van nieuw voortgebrachte goederen
„ophield, zou toch de invoer van nieuw voortgebrachte goederen
„kunnen doorgaan, zoolang niet alle fondsen en kostbaarheden, ale
„vruchten van vroeger krachtsbetoon, allengs in een land vergaard,
„daaruit weer verdwenen zijn." „En wat", daarmee springt ooze
auteur naar eon' anderen, zoogenaamd „verwaarloosden" „factor"
over, „wat is de beste ynmiug van hetgeen men ruilt? Zijn het duur„zame en to apprecieeren zaken ? Zal eon voogd het lijdelijk aan,,zien, dat zijn pupil sieraden, meubelen en obligaties „ruilt" tegen
„dranken, spijzen en kleeren ?" En eindelijk de uitschakeling van
het begrip plaats. Getroost men zich doze, j a, „dan" (lezen wij op
blz. 45) „komt het or niet op aan, of Nederland's welvaart ten
„doode zou zijn opgeschreven, zoo maar eon ander land daar zijde
„bij spint. Van plaatselijk nationaal standpunt kunnen wij vrede
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„hebben bij het doodbloeden van de doode steden der Zuiderzee,
,,vergoed door de verlevendiging van Amsterdam. Doch het is
„ons niet om het even, of gansch Nederland zoude zieltogen."
Due gaat het voort met knagen aan de twee genoemde vrijhandelaars-argumenten in hare algemeenheid door de onderstellingin-het-algetrokkene van mogelij kheden, die, deden zij „pro hoc et
„nuns" zich voor, wellicht als „negative instantien" tegen die
algemeenheid zouden dienet doers. Gaat dat, intusschen, wel aan?
Is het, vooreerst, cone zuivere wisseling van gedachten, wanneer men
stellingen als doze, die nit Naar' aard slechts strekkingen onder
woorden willen brengen en dus het voorbehoud van tegengestelde
motiveeringen stilzwijgend in zich sluiten, op zulk cone wijze acht to
wederleggen ? Doet dat niet denken aan de „logica" van hem, die
de algemeene geldigheid der valwet ging bestrijden met eon verwijzing naar de leeuwerik, die omhoog stijgt, het schip, dat op het
water drijft, of naar de geslaagde tochten van Z e p p e l in en
B 1 e r i o t? Maar bovendien en bovenal : eer Mr. S to o p uit zijne
schrikwekkende denkbaarheden het besluit mocht trekken, dat dus
voor het Britsche rijk en voor het Nederland onzer dagen de bekeering tot eon beschermend tarief gelij k zou staan met het neorhalen eener pyramide van drogredenen, moest — dozen eisch is men
Loch waarlijk wel gerechtigd, den kampioen voor „de factoren
„plaats en tijd" met alle klem to stellen -- het door hem vooraf
waarschijnlijk zijn gemaakt, dat, zeg : in het tegenwoordig Nederland, zijne schrik aanjagende denkbaarheden „pro hoc et nuns" ook
werkelijkheden moeten heeten. ZZjn, mag men vragen, zijn wij
dan Kier zoover, dat eon belangrijk deel van onzen invoer sinda
jaar en dag geregeld wordt betaald met het wegvloeien van eer^
tijds opgegaarde fondsen, of met verkwanseling naar den vreemde
van kunetschatten uit de 17° en kostbare trap- en kamerbetimmeringen uit de 188 eenw ? Zijn W? dan met ons klimmende export
van zuivel- en tuinbouw-producten en ooze slechts laugzaam uitslijtende voorliefde voor uitheemsche meubelen en sieraden to vergelijken met dien pupil, die louter blijvende Bingen in ruil gaf voor
louter vergankeljke ? Zzjn wij dan in ons jongst verleden, onzen
vrijhandelstijd, die de Twentsche nijverheid tot bloei zag komen,
de haven Rotterdam geduchte mededingster worden voor Antwerpen
en Hamburg, den land- en tuinbouw en den veeteelt voiledig zich
herstellen na ernstige inzinking, one middenduin vergraven worden
tot bollenvelden, onze heivlakten zich bedekken met naaldhout, zijn
wij dan in then tijd en door het vrijheidaetelsel naast ooze in wel-
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stand toenemende buren de helling afgezeuld, als eertijds Stavoren
en Enkhuizen omlaag gesukkeld zijn naast het zich „verlevendigend"
Amsterdam? Het trof voor Mr. S to op wel ongelukkig, dat de
verschijning van zijn geestrij k boekje moest samenvallen met de
uitgave van een aan stof zoo overrij k verzamelwerk als het bekende
lijvige doe, tot welks opbouw Mr. S m is e a e r t eon' breeden staf
van deskundigen bijeenbracht. Het laatste kwam zoo ter suede
aanvullen, wat aan het eerste to zeer ontbrak. Hier feiten zonder
veel betoog ; daar betoog en niets anders. De lezing van dat
andere boek zij Mr. Stoop beleefdelijk aanbevolen. Of zij hem
echter smaken zal ? Het andere „volt" het zijne „aan", zoo ongeveer als de vuist het oog.
En nu word nog gezwegen over zoo menig argument van
anderen dan economischen aard, dat de advokaat voor vrij ruilverkeer ten onzent in voorrraad pleegt to houden, maar waarvoor
Mr. S to o p goon aandacht heeft : over de verzoeking tot corruptie,
tot het koopen van politieken steun, tot het betaald zetten van
politieke tegenwerking, tot het begunstigen der vrienden, tot het
deuken der anderen, waaraan de, terwille eener „doeltreffende"
tarief-tactiek verhoogde, regeermacht hare bezitters zoo lichtelij k
blootstelt ; — eon gevaar, des to ernstiger to duchten, naarmate
(als bij ons) de idee van meerderheidsbewind vollediger zich verwezenlijkt; — ook over het gevaar van eon zich spannen der verhoudingen tot den vreemde, dat voor eene groote mogendheid
gerin ge, maar voor eon' kleinen staat licht ernstige beteekenis heeft.
Het gezegde zij genoeg om het boven uitgesproken oordeel toe to
lichten : een boekje, blijk gevend van to bevangen zin, dan dat het
niet menigen geestverwant des schrijvers bedenkelijk stijven zou in
eigene bevangenheid.
Maar dan daarnaast Loch veelszins nuttig, leerzaam voor wie
bij de zoo kras terechtgewezene (de oudere staathuishoudkunde) is
opgevoed. En nu mag verder het verdrietig work van bedillen
plaats makers voor de zooveel aangenamer taak der waardeering.
De deugd van het aangekondigd werkje is wel doze: het schudt
den ouderwetschen voedsterling der oudere economie ter doge
wakker, naardien het hem dwingt zich nog eons to bedenken op
het gehalte van sommige dooddoeners, waarbij hij licht wat to
gerust zich eons voor good kon hebben neergelegd. In hoover de
eerste vondst van menige heilzaam-prikkelende gedachte op rekening
komt van Mr. S to o p? dan wel hetzelfde voor hem reeds door
anderen is gezegd? valt niet gemakkelijk to beslissen, en doet ook
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weinig tot de zaak. Eon inval, die niet telkens wordt herhaald,
kon evengoed zijn achterwege gebleven. Om die reden is de herhaler, mits hij herhale met pakkenden zwier, een to nauwernood
min verdienstelijk wezen, dan de uitvinder.
Gelukkig is de schrijver bovenal in zijn veelvuldig oproeien
tegen den stroom der gelij kmakerij in vermogenstoestanden. Daar
hebt ge al terstond op blz. 6 zijn in ons land zoo kettersch klinkend woord ten gunste van het Britsche maj oraat. Als verklaring
der diepte van aarde, die dat gebruik heeft in de gevoelens van
den gemiddelden Brit, zal de gissing des schrijvers wel niet minder
gebrekkig zijn, dan het vermoeden van Mr. P i e r s o n, dat zij bestemd is to vervangen. Men heeft pier waarschijnlijk to doen met
eon zeer samengesteld stukje volksziel, welks veelzijdigheid even
weinig tot haar recht komt, waar de een slechts van de door
„entails" gebate belangen der voortbrenging gewaagt, als waar de
ander spreekt van „een -- wellicht instinctief aangegrepen --„middel om het sloopen van kasteelen en buitenplaatsen, het to
„niet gaan van parken en collecties to voorkomen". Ook is de tweesprong wat to haastig geteekend in het beweren, dat „het Rijks,,museum, het Mauritshuis, het Haagsche Bosch op den duur slechts
„in stand kunnen blijven, zoo zij of aan den staat behooren, of
„deel (kunnen) uitmaken van een „maj oraat" ". Een derde last zich
denken. De schatten van Teyler's stichting to Haarlem verkeeren
nosh in het eene noch in het andere geval. Doch onmiskenbaar
schijnt in het gezegde dit, dat, voorzoover er reden is tot klagen
over verleelijking, of versjofeling van ons nationaal bezit, -- het
vandaalsche plathakken van lommerrijke dreven voor „bouwterrein",
het leegplunderen van patricische stadswoningen en hare ontluistering tot „kantoorruimten", of belastingbureelen, het naar alle windstreken verstrooien van inboedels, waaronder menige eon „museum"
vormde in het klein, -- de schuld der ellende wel grootendeels to
wijten valt, niet aan „den vrijen handel", als de schrijver elders
to verstaan geeft, maar aan den bitteren ernst dien ooze zed en met
de „verplichte" gelijkheid der kindsgedeelten hebben gemaakt. De
groote kwaaddoenster in dozen is nog niet eens de wet; want,
trots het wettelijk erfdeel, zou eon wijs gebruik der bevoegdheid
tot beschikking over de daarbuiten vallende rest nog heel wat
kostbaara kunnen samenhouden; om niet to spreken van de talrijke
nalatenschappen, waar niemand aanspraak op een wettelijk erfdeel
mag doers golden. Het euvel schuilt in eon zeer hecht en zeer verbreid vooroordeel, waardoor aan het zoogenaamd „gelijk recht" der
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kinderen-niet-alleen, neon, veeltijde ook der neven en der nichten,
de vermogensstaat der familie, het ongerept voortbestaan van
goederen en schatten, die luister ga ven aan haar' naam, enghartiglij k ten offer wordt gebracht. Het moge een weinig hoop gevend
beginnen zijn, verdiepten familiezin to prediken aan zulk eon koppig
individualisme; naarmate gruwelstukken als de vernieuwerwetschte
Velperweg talrijker worden en sprekender, heeft bet zeker zijne
verdiensten, de oogen van wie niet blind slaan willen voor eene
van de hoofdoorzaken dier barbaarschheden to openers.
Van bijzondere waarde echter schijnen in dit verband twee
onderling samenhangende gedachtenreeksen waarbij de schrijver
met kennelijke voorliefde heeft stilgestaan; in de eerste plaats : het
bij herhaling gevoerd betoog nopens de heilzame rol, die welgekozen
weelde vervullen kan ter geleidelijke ornhoogheffing van het algemeene
levenspeil; en dan : de fijn doordachte waarschuwing, Loch niet
maar onvoorwaardelijk van de prijsverlaging der algemeen gezochte
benoodigdheden zoodanige omhoogheffing to verwachten. Nauwlettende behartiging verdienen (om daarmee to beginnen) gedachten
als doze (blz. 60) : „Het klinkt hard, dat de lust tot gezonde en
„helaas ook ongezonde weelde op elk gebied van menschelijk begeeren
„is bofgevierd, terwijl menig sterveling aan nijpenden hood ten
„proof was. En inderdaad kan individueel en plaatselijk het toegeven
„aan de ingeboren of aangekweekte neiging tot hooger verbruik,
„onderwij 1 schrikkelij k gebrek wordt geleden, of keurenswaardig, j a
„schandelijk zijn. Maar in de op het oog zoo wreede tegenstelling:
„weelde naast gebrvk, ligt, als algemeen verschijnsel, niets betreu„renswaardigs." „De sprookj esachtige weelde," — zoo weinig verder
(blz. 62) de gelukkige toelichting -- „door eon' Oostersch Radj ah
„ten Loon gespreid, vermag den levensstandaard zijner onderdanen
„niet op to schroeven. Doch het hooge levenspeil (bij voorbeeld)
„der Engelsche aristocratic heeft dat der middelklassen, en dit op
„zijne beurt het levenspeil van den gezeten workman omhoog
„gevoerd." Ook was het van Mr. S to o p eon goede inval zijne
landgenooten op blzz.81-83 nog eons aan de veelzeggende bewoordingen to herinneren, waarmede G e o r g e d'A v e n e 1 in de „Revue
„des deux Mondes" van 1 Mel 1909 de historieche ontwikkeling
van het 'verbruik tot dusver had gekenschetst als „gelijkmaking
„der middelen tot levensgenot". Aardig waren de daarbij door den
Fransebman gekozen voorbeelden : ,,Er is minder verschil tusschen
„een' man die truffels of druiven cot van eon' rijksdaalder het
„pond, en eon' die zijn maal doet met varkenslapjes en eon'
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„sinaasappel, dan tusschen dezen en hem die zich van droog brood
„geneert ... en de ondergrondsche spoorweg zal weldra iederen
„proletarier geven wat (een bekende) roman van 1840 voorstelde
„als ongehoorde overdaad van graaf D e M o n t e C h r i s to: een
„rijtuig, to alien tijde aangespannen to zijner beschikking." Zoodat
men inderdaad met den Franschman mag besluiten : dat, in weerwil
van verbreeding der vermogensafstanden, de afstanden op het stuk
van levensvoering geringer worden, en met 1r. S t o o p (blz. 8) :
„dat schier alle heilzame weelde ... is opgekomen en tot behoefte
„geworden in de bevoorrechte elementen der samenleving, om
„vervolgens steeds verder door to dringen ... Zonder de kasteelen
„en parken uit vroeger tijden zouden wij thans geen „trotsche"
„openbare gebouwen en geene publieke parken hebben ... Zonder
„de bibliotheken der aanzienlijken thane geene voor ieder toegan„keiijke boekerijen... "
Voor de hand liggend verband houdt met dat pleiten voor
gezonde weelde het uitgewerkt vermaan tegen overschatting der
maatsehappelijke beteekenis van prijsdaling op de bestaansmiddelenmarkt. Ja zeker : Ms daardoor het levenspeil van wie ermee
gebaat zijn steeds onbetwistbaar word verhoogd, wie zou Naar dan
niet zonder voorbehoud toej uichen en bevorderen ? Maar in eon
welgeslaagd betoog toont Mr. S t o o p ons nog eons aan, hoeveel
er gebeuren kan, waardoor dat wenschelijke gevolg niet intreedt.
Dat allereerst zoo'n prijsverlaging kan verloopen in roekeloozen
bevolkingsaanwas, dat wisten wij rinds lang. To prijzen echter valt
reeds hier des schrijvers pogen, om to Bien aanzien tusschen den
loop der dingen in verschillende bevolkingslagen onderscheidingen
to makers, die vroeger werden verwaarloosd (blzz. 66, 67). En in
elk geval slaat hij minder begane paden in met eene opmerking,
die teretond daarop volgt : ,,Niet zelden," zoo lezen wij daar, „geeft
„prijsverlaging aanleiding tot onnut verbruik, tot vertering, welke
„het levenspeil in goon enkel opzicht verbetert. Indian, bij voorbeeld,
„de verlaging teweegbrengt, dat iemand minder „op de kleintj ea
,,,,past", in (hooger) mate aan zucht tot navolging van de „mode"
„toegeeft, drie borrels in plaats van twee gaat drinkers, zes sigaren
„(rookt) in stede van vier, dan is voor zijn' Ievensstandaard niets
„gewonnen." En dan volgt nog wat verder (blz. 69) eene tegen$telling, die den schrijver dozer regelen verraste, zoo door hare
nieuwheid als hare aannemelijkheid : „Van de beide tegenstroo„mingen tegen den heilzamen invloed, dien prijsverlaging kan
„hebben : aanwas van bevolking en toeneming van onnut verbruik,
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„is wellicht de eerste het sterkst, waar de prijsverlaging eon aantal
„levensbehoeft^n omvat, betrekkelijk snel en op groote Schaal zich
„doet gevoelen ; de tweede het sterkst daar, waar de prijsverla„ging . . ten naastenbij ongemerkt en in geringe mate intreedt."
Als dan ten derde de schrij ver nog heeft stilgestaan bij wat veelal
„de tusschenhand" van het effect der prijsverlaging doet to loon
gaan, besluit hij op blz. 70 met deze, inderdaad, gulden woorden :
,,Door to vermijden hetgeen den levensstandaard der hoogere klasse,
„die" (of beter ook in den geest des auteurs „voor zoover doze")
„op het levenspeil van alle klassen nawerkt, nederdrukt, door aan
,,to moedigen al hetgeen wel is waar goon rechtsitreeksch gewin
„voor J a n, P i e t of K 1 a a s oplevert, maar inprent, hoogere eischen
„aan het levee to stollen, — wordt ten slotte de volkswelvaart
„meer gebaat, dan door to ver gedreven meewarigheid, door afstand
„van elke weelde ter wille van de leniging van elken hood, door
„voortgezette verlichting van het lot der oeconomisch zwakken
„onder het levend geelacht ten koate van den levensstandaard der
„meer bevoorreobten." Zoo is wel alles wat de schrij ver ter aanbeveling van gezondo weelde en ter bestrijding van een ziekelijk
beklag der minbe Belden in het midden brengt, gezette nabetrachting overwrd. Inzonderheid, vermits hij niet verzuimt, de
bovenste tienduizend, behalve op zulke streelende muziek, ook op
gestrengere wijzen to onthalen. Bij voorbeeld, waar hij, in het gevolg
van Dr. J e i g or s m a, herhaaldelijk (op blzz. 33-35) den Buren,
maar steeds ten onzent veel to veel verzuimden plicht hun op het
hart bindt, de belegging hunner overschotten bij voorkeur to doen
strekken ten bate van inlandschen ondernemingsgeest en inlandschen
arbeid.
Miza onverdeeld geslaagd, maar toch ten deele even lezenswaardig mag men ook nog de vole ideeen noemen, die de schrijver
door geheel zij n werkj e heenstrooit nopens belastingwezen. Zij ne
vdorkeur voor indirecte boven rechtstreeksche heffingen, die reeds
in het ijveren ten gunste van een beschermend tarief aan het licht
trad, verloochent zich hier nergens, en.. brengt hem moor dan
eens aan het struikelen. Zoo vindt het denkbeeld van belasting,
geevenredigd aan persoonlijke draagkracht, hier levendigen tegenstand. „Waar", heet het op blz. 73, „niet moor het object wordt
„belast, dock de persoon, zeilt de fiscale wetgever op het kompas
„der wisselende, weer of minder radicale begrippen omtrent de
„vraag, hoeveel men van een „klein" of „groot" inkomen wel kan
„missen." En zoo raakt hij „uit een' vasten koers". Het zal wel
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waar wezen ! Maar welken voorslag brengt, eene bladzij verderp
de Schrij ver zeif ? Hij breekt er ,,niteen oogpunt van gezond con„servatisme en tevens van weldadig radicalisme" (kan het mooier?)
eene laps voor „hooge belasting van werkelijke „verteringen", die
„op den levensstandaard geenszins gunstig werken". „Men kan",
dus gaat hij voort, „daarbij zeer progressief ageeren; het bier
„zwaar belasten, maar de champagne naar evenredigheid veel en
„veel zwaarder ; „blazers" eery beetje duurder makers en ,,after,,,,dinners" aanzienlijk duurder." Het is klaarblijkelijk een lievelingsdenkbeeld van Mr. S t o o p. Reeds op blz. 19 was America
geprezen, omdat het tabak duur hield en wijn zwaar, ja, Parijs'sche
toiletten, parfums en andere snelverbruikte weeldevoorwerpen „eaor„bitant hoog" belastte. Geen kwaad idee zeer zeker ! Maar de
practijk ? Wordt hier niet eenigszins met dubbele maat gemeten ?
Te voren viel alle nadruk op het wisselende karakter der in een
min of weer radicaal parlement heerschende begrippen omtrent de
vraag, hoeveel er van een gegeven inkomen of kon. Daar dus :
getrouwelijk rekening gehouden met „plaats" en „tijd" ; met zorg
gelet op wie ,,pro hoc et nunc" „de wetgever" is. Hier, daarentegen, op Bens van „plaats" en „tij d" geabstraheerd en aan de wet
een eigen oordeel toevertrouwd over welke „verteringen" „op den
„levensstandaard gunstig inwerken" ? welke niet? als leefden wij
nog onder het landsvaderlijk bewind der oude regenten, of van
koning Will em I! Is dat in den haak ? Nu Mr. S to op zich eene
samenstelling der vertegenwoordigende lichamen kan denken, derwijze gekleurd, dat hij hunne beslissing over wat hij en anderen
wel van hunne revenuers voor staatsdoeleinden to missen hebben
niet recht vertrouwt, als zonder vasten koers, zal nu, zoo mag men
vragen, zal nu voor dezelfde lickamen de koers veel vaster wezen,
wanneer zij hebben nit to makes, of „doodgewone voorwerpen
„van zilver" „in koper of nikkel even bruikbaar zouden zijn" ?
kortom : Welke „dingen" „het menschelijk leven noch zedelijk, noch
„geestelijk, noch artistiek verbeteren" en mitsdien, als „overtollige
„luxe", „duchtig" mogen worden „belast" ? Ook op het stuk van
overdaad of niet? kon Jan Kiezer wel eens begrippen blijken toegedaan, die nu niet bepaald overeenstemden met de begrippen van
den Heer referendaris. Het valt niet to loochenen : geheel onbekend is in onze belasting-wetgeving het denkbeeld van heffingen,
toe to laten, of to vermijden uit nationaal-paedagogische gezichtspunten evenmin als in geschriften over het onderwerp. Onze schrijver noemt, als voorbeelden, terecht den hoogen alcohol-accijns en
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het, met reden door hem onderhanden genomen, betoog van Mr.
00 r t v a n d e r L i n d e n voor het onbelast laten van voorwerpen
der plaat- of drukkunst. Nogtans : zoo een, dan behoort wel de gedachte aan een belastingwezen-hulpmiddel-ter-volksopvoeding onder
de zoodanige, die het zeer onraadzaam ware, practisch uit to spinnen, zelfs tot hare nabijliggende gevolgen.
wat daarvan zij, weldadig doet de frissche cordaatheid aan,
waarmee in de, aan belastingvragen gewijde, paragrafen to keer
gegaan wordt tegen sommige mode-artikelen, zoo rusteloos tegenwoordig aangeprezen, dat velen licht verzuimen, zich to vergewissen
van de keur. Slechts zou men somtijds wenschen Mr. Stoop nog
verder to zien gaan. Dus schijnt het, onder andere, niet genoeg,
in zake : het belasten der waardevermeerdering van grondstukken,
slechts to pleiten voor ongemoeidlating van den eigenaar die niet
„realiseert". Het tegendeel is in practijk nog nergens zelfs beproefd. Men moet, ook bij het „fiat" op cone heffing van gerealiseerde winst, zich hoeden voor elke kniebuiging j egens afgoden
van den dag, zijn spraakgebruik vrijhouden van het dieven-latijn,
waarin op hunne altaren het offer pleegt to worden aangeboden.
Daarom misstaan (op blz. 75) die groote woorden : „slapend rijk
„worden" door „conjunctuur" en afstand aan „de gemeenschap" van
,,,,the unearned increment" voor „een deel, een groot deel zelfs".
Die termen geven onvoorzichtig voet aan het wanbegrip, als had
de overheid „orgaan der gemeenschap", eon recht op alle voordeelen,
door „conjunctuur", gelukkig samentreffende omstandigheden in
het gemeenschapsleven, teweeggebracht. Men kan tegen dat woordenspel niet to dikwijls herhalen het protest, dat onlangs in „De Tijd„spiegel" Mr. Van I d sing a deed hooren. Het praatj e klinkt zoo
fraai, maar is zoo voos. Heeft dan, dus moet men steeds van
nieuws aan blijven vragen, heeft dan „de gemeensehap" die „con,,junctuur" gemaakt, dat men Naar de verdienste ervan toekent,
immers Naar „orgaan", als zoodanig, de winsten ervan geeft op to
strijken ? Ja ? Nu, zoo treffe Naar evenzeer de schiuld, wanneer ik
door dezelfde „conjunctuur", ditmaal niet „slapend" peen, wakker
mijn best doend, ben verarmd, en worde zij verplicht, mij dan ook
schadeloos to stellen. Zoolang aan die niet of to wijzen gevolgtrekking goon schepsel denkt, zoolang de staat mij, eigenaar van
cone verloopen zaak in cone rinds kort doodbloedende stad, of
stadswij k, last zitten met mijn uitgedroogd gedoetj e, zoolang kunnen
misschien redenen van fiscale politiek cone matige heffing, als Kier
ter sprake, aanbevelen, maar nimmer redenen van recht goedpraten
O. E. X 11
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eene geheele of gedeeltelijke ontneming der gemaakte winst.
Er is, daar dicht bij, nog zoo'n hinderlijke kniebuiging. Bedoeld wordt op blz. 74 de zinsnee,. waar nog Bens „uit het oogpunt
„van gezond censervatisme en tevens (van) weldadig radicalisme"
een goed woord wordt gedaan voor hooge successierechten. Ook
hier valt het to betreuren, dat de Schrijver, eer hij zijn boekje ter
perse legde, geen' bilk heeft kunnen slaan in de goudmij n van wetenswaardigheden betreffende ooze volkswelvaart, die voor den belangstellende door Mr. S m i s s a e r t en zijne medewerkers is ontsloten. Had
hij daar tijdig kunnen kennis nemen van hetgeen tegen het slot
een man van gezag, als Mr. V e r r ij n S t u a r t onthuld heeft nopeus
den to zwakken aanwas van Nederland's kapitaalkracht, hij zou, gedachtig aan zijn' eigen wenk om in zulk werk als het zijne steeds to
letters op tijd en plaats, allicht „pro hoc et nunc" zich tiers maal hebben
bedacht, eer hij den woordvoerders in het gevlei kwam voor krasser
aanschroeving van de belastingpers j uist daar waar zij rechtstreeks
's lands kapitaal in druk brengt, gelijk hij ook in dat geval waarschijnlijk minder waarde had gehecht aan Dr. J e 1 g e r s m a' s vermaan tegen to ver gedreven spaarzaamheid. (blz. 33--35). Van het
schoolvoorbeeld, door den doctor tot verplettering van de lofredenaars
dier deugd uitgedacht : — geen enkel Nederlander meer bestedend
dan [1000 's j aars, -- zijn ooze hedendaagsche landgenooten niet
slechts mijlen ver verwijderd; meer nog: zij zijn steeds bezig zich
ervan to verwijderen in allengs toenemende bedenkelijke vaart.
Waar echter weer dan ergens elders M r. S t o o p het hart van
schrij ver dezer regelen heeft gestolen, het is bij het aanwij zen
eener maze in het net onzer verteringsbelasting, waarvan het slechts
bevreemding wekt, dat niet op haar al fang geleden de vinger is
gelegd. Verwezen zij naar den paar zinsneden op blz. 21 en 22. In
het algemeen blijkt ooze advokaat voor het voeren van een deftigen
levensstaat slecht to spreken over eene heffing, als „het personeel".
„Zoo licht", schrijft hij, niet zonder reden, trouwens ! op biz. 96,
„leidt overbelasting ter zake van verbruik of gebruik tot een resul„taat, waarmede " niemand, de overheid noch wie ook, is gebaat."
En dat, naar M r. S to o p' s inzicht, die „overbelasting" ten onzent
reeds eon felt is, mag men afleiden uit eene, twee blzz. verder voorkomende verzuchting, waar het beet: „ooze personeele belasting
„van 1896 brengt voor het gros der gefortuneerden den nekslag
„toe aan een' train de vie, die bij ooze zuidelij ke stamgenooten
„onder menschen van „gelijke beweging" doodgewoon is". Tusschen
twee haakj es gezegd, gaat van dat „train de vie" voor den schrij ver
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deter bladen een gear uit van opzichtigen rompslomp met een' tros
bedienden, hemelsbreed versehillend van het oud-Nederlandsch
„cossu'', waar werkelijk opvoedende kraeht in steken kon. Hoe het
zij, wij hebben eenmaal ooze verteringsbelasting, ooze direete heffing naar den uiterlijken staat; zij zal wel blijven ook, en heeft,
trouwens, naast eene heffing naar het inkomen, gesplitst of ongesplitst, hare reden van bestaan. Mits zij volledig blij ve, dat wil zeggen : onder de gronden en maatstaven voor den aanslag opneme al de
hoofdzakelijke vormen van vertering, die voor den gevoerden staat
kenmerkend zijn. En bovenal : wits zij niet onvolledig zij in dezen zin,
dat zij door het onbelast laten van volkshuishoudkundig min-gewenschte uitgaven op deze eene premie stelt en daarentegen eene boete
op andere wij zen van inkomstenbesteding, die onaanstootel ij k, j a,
gezond zijn to achten. Voldoet nu aan dien eisch ons „personeel"?
Neen ; en met name niet, sinds ooze wetgever verzuimde rekening
to houden met de opkomst van een nieuw en kostbaar gebruik,
welks eenvoud of weeldexigheid steeds meer beteekenis krijgt, steeds
min ontbeerlijk wordt, als aanduiding, nevens de oudere, van den
gevoerden levensstaat-in-zij n-geheel ; to weten : de j aarlij ksehe zomerreis naar den vreemde. Of een gezin leeft op bescheiden, op ruimen,
dan wel op weelderigen voet, valt tegenwoordig niet weer uit to
maken door hem, die niet de vraag zich stelt, of het, en, zoo ja,
hoe het in „de g roo to vacantie" reist. Dat ooze schatkist bij de heffing
van het „personeel" aan het stellen van die vraag niet denkt, is een
verzuim, waardoor de druk van den last bij toeneming onredelijker
zich verdeelt. Onredelijker en ongezonder. Want hieraan valt wel niet
to twij felen : als het aankomt op de keuze, welke inkomsten-besteding uit het oogpunt van maatschappelijk welzijn in alle opzichten
de aanbevelenswaardigste zij: de oud-vaderlandsehe- (en nog altijd
die van de Britsehe „gentry"), die het buitenzijn geniet op eigen
grond, to ridden van het eigen yolk, of de nieuw-modische, die
zich verbeeldt natuurgenot to smaken in de overdadige „touristen„phalansteres" en op de platgetreden „touristen"-paden van ,,Ober,,land" of „Engadin", dan kan die keus Been oogenblik onzeker
wezen. Doch zie nu, wat onze belastingwetgever doet. Daar valt,
zoo nerve men aan, een' onzer eene erfenis toe, voor een belangrijk
deel bestaande in een, uit den aard der zaak weinig rentegevend,
familiegoed. Met tal van banden, alle nobel, alle eerbiedwaardig,
voelt hij zich aan dat goed gehecht. Hij zou er zielsgraag in zijn'
vrijen zomertijd gaau woven, de week gaan slijten tusschen Kerstmis
en Nieuwj aar, ook een geregeld „pied a terre" openhouden voor
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„the weeks end". Maar hij gaat cijferen, en onder de figurers,
waarmede hij, als rekenaar, krijgt to doers, treft hij al spoedig de
to wachten verhooging van zijn' belastingaanslag : huurwaarde zooveel,
meubilair zooveel, haardsteden zooveel, koetsier en paard (gerij, hoe
simpel ook, is daar onmisbaar) nog zooveel meer. Ongerekend de
leans, dat, als het zomerverblijf wat wordt gerekt, hij bovendien
nog krijgt to doen met den ontvanger van de landelijke gemeente.
Zoo kan eon good deel van het meegeerfde effecters-inkomen aan
meergevergde belastingpenningen heengaan. Het is to hopen, dat,
ten spijt van alles, het familiegoed blijft aangehouden en de verhoogde bijdrage aan „de gemeenschap" zelfs nog met geestdrift
wordt betaald. Want jammer ware het om honderd redenen, zoo ook
weer dit stukj e mooi Nederland, tot pier gelukkig ontkomen aan
de gevaren der „legitime portie", nog ten slotte in sloopershanden
kwam, als offer van de „legale fiscaliteit". Maar zal het voor de
geestdrift van onzen belastingschuldige goon domper zijn, als hij
bedenkt, hoe ginds zijn buurm an j aar in j aar uit duizenden geeft
to verdienen aan ondernemingen van „sleeping cars" en „palace„hotels" en andere „internationale" vindingen der weelde, zonder
dat onze „fiscus" er ook maar aan denkt, hem die brooddronkenheden in den vreemde aan to rekenen, als kenteekenen voor de
ruimte van zijn' levensstaat ? Ia dan, zoo moot hij wel gaan vragen,
het verteren van mij ne overschotten onder landgenooten eene misdaad,
het verteren van zijn' overvloed onder vreemden een verdienstelijk
work, dat ik voor mijne vertering moet cyns betalen, en hij voor
de zijne vrij uitgaat ?
Van iemand, die rinds lang de kort hier saamgevatte bedenkingen had gekoesterd, is het begrijpelijk, met hoeveel instemming
hij in Mr. S to o p's betoog zinsneden las, als doze: „Het laat zich
„denken, dat niet alleen de uittocht (van gegoeden) voor goed,
„maar ook de chronische uittocht van hen, die louter voor hun ge„noegen tijdelijk op rein gaan, niet langer van staats wege onge„moeid wordt gelaten" ... „Aan het verlies, dat de uitteraard
„steeds stijgende vertering aan gene zijde der grenzen berokkent,
„(zou) eenigermate tegemoet kunnen worden gekomen door eon
„surtaxe, geheven van wie, -- anders dan in bedrijf, of beroep,
„om aperte gezondheids-, of om verdere, nader to specificeeren
„redenen, — de landgrens overschrij den". Voor de practis ohe
moeilijkheden, die bij let zoeken naar eene uitvoerbare regeling
to dozer take zich ongetwijfeld zouden voordoen, kan niemand blind
zijn. Waar editor de ontstentenis dier regeling bij toeneming tot
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wantoestanden leidt, als boven werden geschetst, mogen al die
bezwaren der practij k geese redenen worden van ontmoediging,
veeleer slechts spoorslagen om met to grooteren ijver een bruikbare
oplossing to zoeken.
Jammer alleen, dat in een, hierboven weggelaten, zinsdeel
Mr. S t o op zijn' gelukkigen inval vastknoopte aan zijne voorkeur
voor een beschermend tarief, die, daarmee niet to makers had.
Nogtans : zelfs op dit punt behoeft bij het scheiden verzoening niet
geheel to worden uitgesloten. Van eene tollinie aan de grenzen
is ook de schrij ver deter regelen geen onvoorwaardelij ke vij and.
Zoo hij dat ding al bedenkelijk acht op economisch gebied, hij is
er in zake ons taalgebruik een warm voorstander van. Wat zou
dan zijn begaafde oud-leerling ervan denken, op dat terrein den
invoer — met name uit het Oosten — zonder genade to verbieden,
en een volstrekt prohibitief recht to heffen, bij voorbeeld, van zulke
woordvormen, als „middels" (blz. 43, 72, 95, 117) of „noodge„dwongen" (blz. 61) ? Ware op dien voet tusschen „protectionisme"
en vrijen handel een vergelijk to treffen, met dubbele belangstelling
zouden dan zeker velen uitzien naar de verdere pereproducten van
een' man, die zij ne heldere gedaehten zoo puntig weet in to kleeden.
W. V.

GEDICHTEN
DOOR

P. N. VAN EYCK.

I.
Kunt gij z66 gaan, u zwij Bend van mij wenden,
Bunt gij, wijl 't in mij zwoegt,
Z66 doof zijn voor mijn ongetrooste ellenden, -Die ge eenmaal met mij droegt P
Hebt gij dan niets, dit uur dat gansch mijn leven
Oni liefde en teerheid schreit,
Hebt gij mijn leed dan niets, o niets to geven,
Dan kille bitterheid ?
't Was Loch geen waan, dat wij elkaar beminden, -Waarom dan thans zoo koud ?
Is liefde als asch, verstrooid op dorre winden,
Een licht dat dra vergrauwt ?
Gij gingt, gij gingt, mlj hebt ge a11e6n gelaten,
Ook ik trad langzaam heen
Langs 't zware pad der schrijnend-blijde straten,
Vol opgekropt geween.
Ik ging, en tach, tach Brandt nog, niet to dooven,
Diep in mijn ziel een vonk,
Gij zijt zoo zacht, ik kan nog niet gelooven,
Dat ze ook in u niet blonk.
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O 'k weet, gij zelf hebt droef als ik geleden,
Gij wachtte 't zelfde woord,
Ook in ilw blik heeft week verdriet gebeden
Om liefde en troost die schoort.
Kondt gij dan nog niet n aar mij n droef heid komen ?
Ach, hde mijn moede mond
Zijn innigheid zou voeren tot uw schromen,
Hoe gij iiw gloed hervondt !
Nog kan ons hart zijn teedre vreugd herwinnen
In lack die schroomt en bloost,
Nog liefde, kind, nog kunnen wij beminnen,
Elkanders leed ten troost.

I'.
De gele vlam gaat bleek en roerloos weenen,
Een verre cel klaagt huiver-fiets verdriet,
En de oude bloem, door 't venster vaal beschenen,
Geurt broos-verflenst een antwoord op Naar lied.
Een trage dood, bekommerd en verlaten .. .
o 't sterven van deez' avond is zoo droef !
Het duister vult de grauwe geul der straten
Als 't somber zand, dat neerzinkt in de groef .. .
Mijn God, mijn God, moet alles dan verzinken,
Laat nooit 11w wrok e€n leven onberooid,
Zal ik dan nooit den zuivren beker drinken,
Waarin 11w vloek zijn asch niet heeft gestrooid ?
Mij n hand ligt stil in 't grij s-verwij Bend duister,
Mij n hart bepeinst de Wrangheid van zij n klacht .. .
En langzaam druppen kwij need-ver gefluister,
En zieke geur, en tranen door den nacht .. .

III.
(Getijden) 1).
Zij golven hoog, die straks weer zullen glij den,
Gespreid ruischt uit, wat aanstonds dreunen zal,
Der droefheid vloed is de ebbe van 't verbli j den,
Een rijzend Neil brengt wrangheids tragen val.
Zoo zij dit boek van vreugde en schreiend lij den
Aan 't bruine strand een blank-gebouwde hal,
Door 't breed geluid der keerende getij den
Vervuld van klacht en wassend lach-geschal.
Haar voet in 't schuim, maar sterk de slanke wanden,
Klinkt dag na dag geruisch en beukend branden
Gelij k een stem des levens uit de zee.
De gouden gloed der eeuw'ge vredelanden
Voorbij de kim, beschijnt Naar hoogste randen
Ads 't roepend licht der verre, veil'ge Ree.

1) De titel van een bundel, die in het najaar bij C. A. J. v an
Di shoe c k, to Bussum, verschijnen sal, waarvan daze gedichten deel nitmaken en het bovenetaande vers een inleidend sonnet is.

IV.
De morgen wekt de sluimer-groene pleinen,
De dauwdrup blinkt in 't parelend struweel,
Ontwaak, mijn lief, een nieuwe dag gaat schijnen,
Zij n goud omboort, doorweeft het nachtfluweel.
Een wild-gebrokte praal van grille wolken,
Hel-vlamm.end rood door nzeren rillend grauw,
Bewaasde veders druipend licht, en kolken
Van damp-ombouwd en diep verzinkend blauw.
Ontwaak, mijn lief, de schelle morgenvogel
Stijgt op en kwettert schrille trillers uit,
Hij juicht, in 't maim, op wij d-gespreiden vlogel
Het zonlicht toe door Witte wolken-ruit.
Wat was verdriet ? Hoe heerlij k is het leven,
Hoe schoon dit waden door zij n gouden vloed,
Hoe klinkt uw lach om 't blank-gevleugeld streven
Naar vreugde en Neil, der liefde in ons gemoed !
lk voel mij deel van heel de luchte wereld,
Mij n ziel is als de leeuwrik, die daar zingt,
Gij zijt de zon, van warmers gloed omdwereld,
Wier glimlach mij tot blij de liedren dringt.

VERZEN
VAN

JULES SCHURMANN.

IN MOOIEN ZOMERAVOND.
In mooien zomeravend
Zich aan de koelte lavend
Bij 't open raam gezeten
't Hard leven to vergeten.
Over een plein to starers
Door 't vreemd gewar van blaren
Der donk're forsche boomen,
En droomen voelen komen...
Te voelen een verlangen
Te vatten in zijn zangen
Het vliedend schoon der dingen
In teed're schemeringen.
En Loch niet to verroeren
Zich zacht laten ontroeren
Door wat de boomen fiuist'ren...
Tevreden stil to luist'ren...
In mooien zomeravend
Zich aan de koelte lavend
Bij 't open raam gezeten
't Hard levee to vergeten

HOORT GE DIEN VOGEL.1.
Hoort ge dien vogel daarbuiten niet $uiten
Zijn liedeke klein ?
Lieve wil nu nog de ruiten niet sluiten
Voor wonderen fijn.
Zweeft met zijn zingen geen geur van seringen
In ons kleine huis ?
De ziel der dingen lij kt binnen to dringen
Met boomengeruisch...
Hoort ge dien vogel daar buiten niet fluiten
Zijn liedeke klein?
Lieve wil nu nog de ruiten niet sluiten
Voor wonderen fijn...

B U IT EN LAND.
De groote gebeurtenis dezer maand is wel de Portugeesche
revolutie. De koninklijke heerschappij, die een paar jaar geleden
door het mislukken van F r a n c o's wanhopige poging tot hervorming
ten gevolge van den moord op den Koning en den Kroonprins een
zoo geduchten knak had gekregen, kon door de onervaren hand
van den 20 j arigen koning M an u e 1 niet gered worden. Geslingerd
tusschen de clericals neigingen zij ner moeder en de liberale van
zijn oom, den Hertog van Oporto, kon hij de zoo dringende hervormingen niet invoeren en moest veelszins de vrije hand laten aan
de schandelijke bende tafelschuimers en staatsuitbuiters, die hem
omgaf. Zelfs zijn laatste ministers lieten hem op het uiterste
oogenblik in den steek en deden niets om hem to redden: het
regime was veroordeeld en de republikeinsche revolutionnairen
hadden vrij spel. Zij maakten, minderheid als zij waren, een handig
gebruik van de gelegenheid en bereidden alles voor om in November
tot handelen over to gaan en de monarchie met haren ergerlijken
nasleep van landsdieven en clericale drijvers omver to werpen.
De moord op hunnen bekwamen, populairen en edelen leider dr.
B o m b a r d a s deed het plan vervroegen. Een oogenblik scheen
hunne macht to zwak en admiraal C a n d i do s d o s R e is, op wien
zij rekenden, ontviel hun dadelijk bij het begin, vermoedelijk weder
door een moordaanslag. Maar met en ergie leidden B rag a, M a c h a do
en andere aanvoerders de kleine marine- en landmacht, waarop zij
konden rekenen : een paar duizend man slechts, die evenwel door
de beschieting van het koninklijk paleis van de rivier uit eon
paniek onder de nog talrij ke koningsgezind en verwekten en welhaast na korten maar scherpen strijd de nog den Koning getrouwe
troepen tot overgave en aansluiting brachten. De koninklijke familie,
oogluikend tot de onverhinderde vlucht naar Mafra, weldra naar
Gibraltar toegelaten, vond nergens steun meer. Zij ging smadelijk heen
als de verpersoonlijking van het vuile bederf, dat de Portugeesche
natie met algeheelen zedelijken ondergang bedreigde. De Republiek
beloofde eerlijkheid en rechtvaardigheid to zullen betrachten. Zij
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richtte zich met kracht tegen de zich Kier en daar nog gewapenderhand verzettende Jezuieten en andere monniken, tegen alle geestelijke orders, dreef ze het land uit zonder veel verzet bij de bevolking
zelve en was binnen een paar dagen meester van den toestand.
De koninklijke familie, die nog een paar dagen lang to Gibraltar
op mogelijke reactie gewacht had, begaf zich naar Engeland in
ballingschap. De nieuwe republikeinsche regeering, alom in den
laude zoo niet grif erkend dan toch feitelijk aangenomen, begon met
het voorbereiden eener ingrijpende hervorming van bestuur en zeden.
Zal het haar gelukken al het slijk weg to ruimen, den volksgeest
to verheffen uit den langen langen tij d van verval in alle opzichten,
het onderwijs in to richten, de politieke en maatschappelijke zeden
to verbeteren ? Laat ons dit hopen. De mannen, die aan het hoofd
staan, hebben een goeden naam .... en dat is al veel in dit ongelukkige land!
Oak in Griekenland schijnt met het optreden van V e n i z e 1 o s
als eerste minister een tijdvak van ook hier zoo noodige hervorming
to zijn aangebroken. De dynastie is voorloopig gored uit de
grootste gevaren en ook de vrede schijnt gewaarborgd, nu de
dreigende houding dor mogendheden den Grieken de gevolgen van
een oorlog om Kreta met Turkije ten duidelijkste heeft aangewezen.
De Porte, die zich thuis ook al niet heel zeker gevoelt, al heeft
zij door haar verbond met Roemenie zich tegenover Bulgarije en
Servie gedekt, kan haar nieuw gekochte Duitsche oorlogschepen
voorloopig weder binnen houden en beperkte zich tot het doers vertrekken van haren gezant uit Athene als halfgemeend protest tegen
de verheffing van den Cretensischen leider tot Grieksch ministerpresident. En deze zelf ? Zal hij de man zijn, die Griekenland redt
nit den moeilijken toestand? Hij schijnt bekwaam en eerlijk to zijn
en dat is alvast een goed begin in dit wonderlij ke land, waar deze
twee eigenschappen niet bepaald de kenmerken zijn van de leidende
staatslieden. Oak hier : laat ons hopen ! In ieder geval schijnt de
oorlog voorloopig vermeden en de dynastie gered, al brallen sommige Grieken nog wat n a.
Rora locuta, causa inita. P-i u s X schreef aan de Fransche
bisschoppen een brief am de Sillon to verbieden, en once more hebben
de berispten zich onderworpen; de leider M a r c S a u g n 10 r toonde
zich niet overtuigd maar boog het hoofd. Er is vroeger in Onze Eeuw
(1907, II hi. 450) reeds gesproken over het groote en weemoedige van
doze houding, door verlichte liberalen zoo oppervlakkig gesmaad.
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Intusschen is het onderhavige geval van ongewone beteekenis.
De Sillon was eon wij dvertakte vereeniging met tal van organen
in de pers, waarin de demokratische, sociale neigingen in het Fransche katholicisme uiting en middenpunt vonden. Vole priesters
waren lid, bisschopppen toonden zich die beweging goed gezind ;
zelfs de Curie scheen aanvankelijk welwillend gestemd. Wat veroordeelt zij nu in dit streven dat zoo geheel op de lijn schijnt
to liggen van den arbeiderspaus Leo XIII ? Allereerst tracht
Pius X dien schijn to verjagen door zich bij herhaling op zijn
voorganger to beroepen. Hij meent dat de Sillon, aansturend op
politieke, economische, intellectueele emancipatie, de barren der Kerk
verlaat en gevaarlijke dwalingen en nieuwigheden binnenlaat.
Vooral echter is het een zaak van organisatie. In de Sillon zijn
priesters op denzelfden voet lid als anderen. De afdeelingen zijn
niet parochiaal of naar diocesen geordend. Zij ontsnappen dus aan
't directe kerkelijke gezag. Daaraan wil de paus nu de nieuwe
,,Sillon catholique" onderwerpen. Dan zal ook de dwaling vallen,
dat er een wereldsch gebied is dat aan de Kerk onttrokken is.
Ja, in theorie wil de Kerk de politiek vrij laten. Maar hier behoort
't geheele gebied der moraal. En: wat valt daarbuiten?
Ongetwijfeld is deze zaak van de wijdst strekkende gevolgen.
De Kerk, die beslag legt op de geheele zedelijke sfeer.
Andere kwesties zijn in wording en ontwikkeling. Het
schijnt dat het oude Bloc zijn krachten sanientrekt voor eon aanval
op den nieuweren koers en op 't ministerie. De slag zal wel op
finantieel terrein geleverd worden. De fatale operatie van den aankoop der Westerspoor levert Naar wrange vruchten op. De lij non
van de Ouest-Etat w orders door het eene ongeluk na 't andere geteisterd. De regeering wijt het aan den slechten toestand waarin
't materiaal word overgenomen ; anderen aan den geest van plichtverzuim bij 't personeel: staatsambtenaren, die gevoelen, dat men
ze niet aandurft. In elk geval is de lucht niet zuiver.
Grooten indruk heeft de uitgebreide spoorwegstaking gemaakt,
waarbij vooral het Noordernet en l'Ouest betrokken zijn geweest,
maar die ook in 't Zuiden en Oosten was begonnen of dreigde.
Met het Noordernet is een good deel van 't internationaal verkeer
gemoeid; l'Ouest is het net,. welks roekelooze aankoop door den
Staat onder de ruineuse financieele maatregelen der radicale bent
behoort. De staking heeft opnieuw de kwesties naar voren gebracht
der rechten van arbeiders bij staatsbedrij von en van de plichten
van den Staat bij zulke stoornissen, waardoor de geheele loop van
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't maatschappelijk raderwerk schade lijdt. Br land heeft moed en
behendigheid getoond, belhamels gevangen gezet, niet geweigerd
met de organisaties der spoorwegmannen to onderhandelen, en zoo
voor ditmaal het gevaar bezworen. J a u r e s verkondigde, dat de
staking aanhield en veld won, Coen zij reeds geeindigd was. Een
koddig incident was een revolutionair stukje van den minister van
arbeid V iv i a n i — van voor j area en door een rood blad, alsof het
nu geschreven ware, gepubliceerd. Gelukkig de ministers, die geen
oude plunj e hebben! Maar die plunj e hindert blij kbaar den onvervaardeu B r i a n d weinig. Doch : respite finem ! Zijue oude vrienden
zullen hem zijn optreden tegen de georganiseerde revolutie to
eeniger tijd wel betaald zetten. Voorloopig intusschen hebben de
revolutionnairen een goede les gehad : de oproeping der spoorwegmannen onder de wapenen en hun voortzetting van het werk daarna
als soldaten is een goede zet, en zij hebben er zich werkelijk toe
geleend; want de militaire verplichting is, ondanks alle anarchisme
en socialisme, voor een Fransch burger toch nog een eerbiedwaardige zaak. De „sabotage" houdt intusschen aan, al treedt de
Regeering ook hiertegen met kracht op.

L E ESTA FE L.
Ys z o n. Doods-schaduwen en Lichtlijnen. Zeist. M e i ndert Boogaerdt Jun.
In dit kleine boekj e is eene poging gedaan om in half -rijmend,
meest rhythmisch proza het schimmig half-levee in beeld to brengen
dat de schrij ver road ziet waren om zij ne menschen, sombere droomen van eenzame, vage, sluimerende half-bewuste wezens, spokerige
heksendansen, klachten van levenspijn en doodsangst. Eet kan
ongetwijfeld een taak van hooge kunst zijn dat kille, sluimerende
onder-bewuste droomleven of to luisteren en in woorden to brengen.
Aan Y s z o n echter is dat niet gelukt. Zijn ,,heksendans" is een
kinderachtig trippelspelletj e van klanken en letters, zijn „zang om
Avondhuis aan zoele zee" is niet geheimzinnig, dock slechts langwijlig; en indien al waarlijk jets oorspronkelijkers dan eene zekere
begeerte om M a e t e r ii n c k na to doers den schrijver heeft geleid,
wekt toch zijne gezochte kunsttaal met haar lidwoorden-haat en
hare onnatuurlijke ongeordendheid in ons niet de emotie van het
visionnaire : wij rillen geen oogenblik, dock gevoelen alleen even
eene — overigens schielijk bedwongene — neiging om de taal to
parodieeren van den man die ons door zijn deftig ,,ziet, ik zeg U
vreemde verhalen, maar vreest niet..." half en half belooft dat hij
ons zal doers griezelen, en die dat Loch niet heeft gedaan.
K. K.
Jeanne C. van Leyden. Eroticon. Amsterdam. P. N.
van Kampen en Zoon.
Men zou in de taal van de dichteres dezer liederen en gedichten kunnen zeggen : „ails een roode roos van passie gloeit de liefdesbekentenis op den titel van dit boekj e". Wie echter op dat vlammende liefdeswoord afgaande, den bundel opent en daarin zangen
van woeste, ongebreidelde zinlijkheid verwacht, zal zich teleurgesteld
-- of gerustgesteld ?— vinden. J e a n n e v a n L e y d e n is geene
M a r i e M a d e 1 e i n e. Hare liefdesdroomen zijn maagdelijker, hare
taal is kuischer dan die van de Duitsche minnezangster, die Naar
O. E. X 11
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trouwens in gloed van dictie zoowel als in verbeeldingrijke inventie
ver overtreft.
De liefdesverbeelding van J e an n e v a n L e y d e n is eerlijk
en standvastig. Wanneer zij in een lang gedicht (,,Eon dag van liefde") den dag van haar liefdesverlangen schrede voor schrede
gedenkt van het eerste morgengloren of
wanneer 't there grij s van klarende luchten,
wanneer de pareltint van den j ongen morgen,
in 't oosten zich kleurt met het eerste morgenrood,

dan volgt gij de zangster geduldig op Karen tocht door den dag.
Gij gevoelt wel dat hare beeldspraak conventie, haar woordenkeus
weinig oorspronkelij k is, en hare verzen niet zelden onbeholpen
zijn; maar Loch gelooft gij Naar, als zij den blonden morgen groetend zacht zegt :
In stalen glans van sterken arendsblik,
zie ik gelijkenis met de oogen, die ik min,
waar diep-in, smeult het blauwe vuur van liefde.

Evenwel, deze ongeveinsdheid van aandoening is niet suggestief.
De aandoeningen en overpeinzingen in dit eerste, erotische gedeelte
van het verzenbundeltj a uitgesproken, zoowel als die in het volgende
hoofdstuk, to weinig vindingrijk onder den titel „een bouquet van
verzen" vereenigd, zijn to alledaagsch om den lezer los to rukken
nit eigen gedachtensfeer en to dwingen mee to gaan op den weg
van de fantasie der dichteres. En soms, als wij een goed Bind meegegaan zijn, blijven we toch teleurgesteld staan, omdat de herdenking
van geleden leed pier nooit diepere levenservaring leert dan die
van de onvruchtbaarste teleurstelling. Er is in dezen bundel een
eenvoudig geschreven gedicht, dat dit gebrek aan diepte zeer
duidelijk doet uitkomen. Het luidt aldus :
In elk menschenleven
is een bladzij,
dicht met tranenschrift beschreven,
waarop een leed, het felste,
etaat gegrifd,
geschreven met in hartebloed
rood gedrenkte stift.
Bij het doorblaOren van uw levensboek
is het de bladzij
die gij 't liefst zoekt.
waarover nog eens weer
uw stille blikken ga,an,
waarbij gedachtenstroom
een wijle stil blijft staan.
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Pat met dart Teed
werd uit uw ziel genomen,
geen vreugde geeft u weer,
wat eenmaal is ontnomen.
De acme, doode bloesem uwer jeugd ! .. .
Geen hartbloed kon de levenskracht behouden
en hooploos zocht gij ze in elke nieuwe vreugd.

Het is mijns inziens een slappe en oppervlakkige lectuur van
het levensboek, die een zoo weeken en kleurloozen weemoed en een
zoo ziekelijk koesteren van eigen smarten, kweekt. Het hapert in
deze levenswaardeering aan de zelftucht, die wij ook in den vorm
der gemakkelijk neergeschreven verzen van J e an n e v a n L e y d e n
missen. En in zoover is dan ook dit bundeltje louter „zinlijke poezie".
Gelijk in de liefdesklacht der dichteres slechts een, zij het dan
ook getemperd, zinlijk verlangen spreekt, zoo blijft ook haar lijden
en hare teleurstelling ver van de geestelijke verheffing die aan het
Jeedvolle dichterleven zijn dieperen rijkdom geeft.
K. K.
K a r e 1 v an d e W o e s t ij n e. Homeros' Ilias. Prozabewerking (Wereldbibliotheek 124-126).
Omtrent de beginselen die hem hebben geleid bij den moeilijken
en verantwoordelijken arbeid eener Iliasvertolking, heeft K a r e l
v a n d e W o e s t ij n e in zijne beknopte inleiding eene heldere uiteenzetting gegeven. Allereerst wil hij den hedendaagschen lezer niet
vermoeien met eene volledige vertaling van het geheele liederencomplex, waaruit ooze tegenwoordige Ilias bestaat : „uit de verwatering van den Homerisehen overvloed de hoofdgebeurtenissen to
redden, waar to schitterender van blijken zal de kleur; zorgvuldig
to bewaren, overigens ook uit bet verwezene, al wat de Homerische
eigenaardigheid uitmaakt, en daartoe de uitgelezen deelen dan to
verbinden, zoo goed dit gaan mag, door een korten samenvattenden
eigen-tekst die, om onder het lezen den indruk van eenheid to
geven, naar geest als naar vorm, in rhythmus als in klank, niet
al to zeer van de vertaalde fragmenten afwij kt" — en dan voorts
eene vertaling to leveren, ,,die, naar tekst-beteekenis en naar karakter,
naar inhoud en naar vorm, 't oorspronkelijke zoo nabijkomt, dat ze
op den lezer denzelfden indruk als het oorspronkelijke maakt,"
ziedaar de twee allervoornaamste eischen die de dichterlijke vertaler
zich heeft gesteld.
De eerste eisch was zeker de lichtste. K a r e 1 v a n d e W o e s-
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t ij n e heeft zich bij de keuze tusschen uitvoerig vertalen en kort
navertellen bijna uitsluitend laten leiden door eigen voorkeur, niet'
door vragen van mindere of meerdere „echtheid" der Iliasdeelen.
Hij rijgt uit de verschillende zangen van het groote poeem een
goed samengesteld nieuw en, natuurlijk, veel korter geheel aaneenr
met vrijmachtige willekeur, niet zooals een conscientieus philoloog,
maar gelijk een oude rhapsode het zou doers. Hun, die H o m e r u a
goed kennen, brengt deze methode vaak teleurstelling : de geregelde
gang van woord en wederwoord, de climax van heftiger altercatie,
kortom de architectoniek van den episcnen bouw wordt er niet zelden
door verbroken; intusschen wie eene bloemlezing maakt, heeft
onbetwistbaar recht om zelf zijne bloemen to kiezen. Bovendien
heeft inderdaad de Heer v a n d e W o e s t ij n e in zijne tusschengevoegde kortere overzichten de eenheid van kleur voortreflijk
bewaard.
Maar — wat zullen wij van de vertaling zelve zeggen ? In de
eerste plaats past zeker een woord van dank voor het genot door
menige dichterlij k gekozen overzetting, menige schoone episode geschonken. Doch die dankbaarheid ontheft ons niet van de taak om ons
oordeel over het geheel uit to epreken. Bij de overzetting van een
oud gedicht is de eerste en zwaarste plicht : de kleur van het
oorspronkelijke to bewaren. Ook v a n d e W o e s t ij n e erkent dat;
hij wij dt j uist daarom in zijne inleiding een tamelijk uitvoerige
beschouwing aan het archaisch karakter der homerische poezie. Een
Griek uit Per i k 1 e s' tijd — zoo ongeveer betoogt hij -- heeft
ongetwijfeld in de taal en den zinsbouw der homerische zangen niet
minder dan in de sociale en ethische toestanden die zij schilderen
het beeld erkend van een tijdvak dat eeuwen achter hem lag en
hem geheel vreemd was geworden : taal, zin, en inhoud van Homerus zijn voor hem archaisch. De vertolker heeft nu de moeilijke
taak dat archaisehe karakter zooveel het maar kan ook voor den
modernen lezer to bewaren : hij moet niet „verzachten, temperenr
vernjnen, vernobelen" ; hij moet „gehoorzaam vertolken".
Onbetwistbaar als doze stelling schijnt, leidt zij Loch gemakkelijk tot dwaling. Zekei•, de Homerische toestanden op psychologisch en theologisch gebied zijn in vergelijking van de perikleische
cultuur nog weinig ontwikkeld, het poetisch waarnemingsvermogen
is nog veel minder gescherpt, de dichterlijke zeggingsgave muntmeer uit door kracht en intuitieve j uistheid dan door fij nheid van
nuanceering, maar — waar het voor den vertolker het meest op
aankomt -- het verschil in woordschikking en zinsbouw tusschen.
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de homerische gedichten en de poezie van den Griekschen bloeitijd
is in waarheid gering, althans geenezins van dien aard dat het de
vergelij king wettigt met den afstand die de Myceensehe Leeuwen
Scheidt van de kunst van Phi di as.
Reeds daarom bestaat er ernstig bezwaar tegen den stijl dien
v a n d e W o e s t ij n e in zijne vertaling volgt. .Het voornaamste
kenmerk van dien stiji is dat hij gaarne, met opzettelijk en onverechrokken voorbij zien van de natuur onzer eigene taal de woorden
sehikt in de volgorde van het oude Grieksch. Tot op zekere hoogte
acht ik deze methode bij iedere vertaling de j uiste. De volgorde
der gedachten-elementen waaruit eene phrase bestaat is in hoofdzaak afhankelijk niet van de taal waarin zij gesproken wordt, maar
van den gemoedstoestand en de redeneering des sprekers. En in
zoover is nu de taal van El o m e r u s archalsch of elementair, dat
op de kunstmatige schikking dier gedaehten-elementen de stijlkunst nog weinig invloed doet Belden. Maar wie daarom in ooze
taal de woorden schikkend naar de oudhomerische volgorde aldus
schrijft : „Niet goed, een veelhoofdig gezag : een hoofd weze, een
koning, hij wien gaf Hronos' kind skeeter en wetten, dat hij over
hen regeere," die wekt bij zijne hoorders niet een' indruk gelijk
aan dien welken de Periklelsehe Grieken bij de leetuur der majestueuze sententie welker vertolking Kier is gegeven, ontvingen ;
dock alleen de meening dat bij Ho m e r u s de woorden wonderlijk
door elkaar staan.
Feitelijk is ten opzichte van van d e Woes t ij no ' s vertaling
dit wel de allergewichtigste vraag : kan ooit een indruk van dichterIij ke sehoonheid worden bereikt door eene woordschikking ten
eenenmale vreeind aan de ooze, in strijd met de langzaam gegroeide
gewoonte van ons yolk. Zonder twijfel heeft de vertolker zich
die vraag gesteld en ze — als dichter -- anders dan ik zou kunnen
doers, in bevestigenden zin beantwoord. Maar -- voor de vertaling
van Ho m e r u s is noodig, zooals v a n d e W o e s tij n e zelf met
nadruk releveert, dat de vertolker en dichter, en philoloog zij. En
nu is dit een zeer groote schaduwzijde van de hier besprokene
H o rn e r u s -vertaling dat de diehter hier zoo zeer den philoloog
oversehaduwt. Is de vertaler bevreesd geweest, dat de poezie door
de geleerdheid zou worden verstikt ? Van waar anders die merkwaardige geringschatting der wetensehap ? Evenmin als in zijne
keus der to vertolken gedeelten de sporen zichtbaar zijn van eene
zelfstandige bestudeering der z.g. „homerische questie", evenmin
blijkt van eenigszins gezette studie der onderzoekingen over be-
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teekenis der homerische woorden die in de laatste vijf en twintig
jaren licht in het schemerduister der homerische epitheta hebben
geworpen. Ieder Homerus-lezer weet, dat er een groot aantal bijvoeglijknaamwoorden in de Ilias staan wier beteekenis, omdat ze
later in onbruik zijn geraakt, hoogst onzeker is, en de Heer v a n
d e W o e s t ij n e geeft van die onzekerheid een kluchtige proeve
als, hij de zee noemt een „ondorren (vruchtbaren, vischrij ken) zoutplas", aldus den lezer de keuze latende tusschen drie — waarschijnlijk onjuiste — vertalingen. Het zou onredelijk zijn den dichter
die aarzeling to verwijten, maar als hij het woord dat onvriendelijk
beteekent vertaalt door „verre van goed" en den „scherpen" pijl
pekkig noemt; als hij zegt dat The r sites scheel was, in plants
van „krombeenig", en als hij het Grieksche werkwoord dat roepen
beteekent, voortdurend vertaalt door koe-brullen, klaarblijkelijk verleid door een valschen schijn van gelijkheid van twee Grieksche
woordstammen, dan kunnen wij een woord van spijt niet terughouden. Hadde de vertaler kunnen besluiten over zijne vertolking
van zinsnede tot zinsnede to rade to gaan met een ernstiger en
geduldiger bestudeering der Homerische taal dan zou tevens een
groot aantal fouten en onjuistheden die thans de niet zelden zeer
K. K.
schoone overzetting ontsieren, zijn verdwenen.
Jan van N ij 1 en. Het Licht. Uitgegeven in den
boekhandel Flandria to Antwerpen en bij C. A. J van
Di shoe c k to Bussum in het j aar 1909.
Het Licht, in dezen bundel vol schoone en vroom verzorgde
liederen verheerlij kt, straalt uit van de geheimzinnige gestalte dier
aangebedene aangaande welker verschijning de dichter ons juist
zooveel openbaart als voor ons noodig is om de heerlijkheid van
haar mysterie to beseffen zonder het to doorgronden. Alleen de
eerste twaalf gedichten getuigen van die verschijning zelve; Loch
heeft de dichter wel gevoeld hoe het j uist het licht van deze
openbaring was dat al de liederen bier vereenigd doortrilt, het
licht van den dag in al zijne nuanceeringen, het licht van de
hopende gedachte die waakt in den nacht. En met edele gevoeligheid neemt hij die nuanceeringen waar, gelij k hij ze vertolkt
in eene zuivere dichtertaal die zich gehoorzaam voegt naar de
bevelen zijner vindingrijke en geoefende verbeelding. Onze bewondering wekt deze schilder van het wisselende licht, zoowel wanneer
hij ons het kleurig poeem van Venetie's zonnepaleizen, glanzend in
den klaren middag toont, als wanneer hij den avond zwart ziet dalen
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over de Vlaamsche bosschen. Maar rijker dan middag en avond
is in zijn lied de Schemering :
De hemel zweeft ... Zie 't is de schemering
die al Naar kleuren in de lucht doet trillen,
en zachtjea deinen in de glinstering
der blijde urea die niet sterven willen.
De horizont verschuift... Of zijn 't de stralen
die weggeblazen worden door den wind?
Het is of gansch de lucht wil ademhalen
of met een zoen omhelzen wat ze mint.
Nu wuiven ze met ephemeere kransen
van licht en staat de zon daar midden in,
zoodat men niet weet of 't gestraal der glanzen
of wel een einde is of een begin
Dat is het Licht, het heerlijk Licht, het blijde !
dat zich ontleedt en van zichzelf wit droomen
en tracht to lezen in den gloed der tijden
of 't uur daar is van scheiden of van komen;
't is het geboren worden van het booze,
het eindloos—teere dat verlichtend vlucht
waar ginds, heel ver, in 't diepe kleurelooze
de maan blinkt als een doodshoofd in de lucht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
't Geluk is als de schemering die trilt :

.

.

het wordt geboren waar het nog niet gloorde,
en fluistert soms heel zacht deer b]ijde woorden :
nu geef ik al mijn schoonheid zoo ge wilt.

Ik vraag mij af, of niet de bijzondere schoonheid van dit
avondgedicht iets van haar stille charme verliest door de niet volkomen klaar gezegde slotregels. Ook stoort mij het sombere
vonnis over de maan. Maar overigens bekoort mij in dit kleine
poeem zeldzame kunstvaardigheid in de dichterlijke uitbeelding
eener zeer moeilijk to formuleeren natuurstemrning.
K. K.
H. W. He u v e 1. Volksgeloof en Volksleven. Met illustraties van G. Prop. Zutphen. W. J. T hi em e en C i e.
Wat dit boek tot zulk een prettige lectuur maakt is dat het
altijd vertelt in den toon der bewondering en daarbij sours verhaalt wat we nooit nog goed gehoord hadden.
Dit laatste geldt echter alleen van het tweede gedeelte, hande-
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lend over het Volksleve». Wat de schrijver ons vertelt van het
Volksgel oo f is niet nieuw, dock vrucht van veel lectuur, verschaft
door de wetensehap der godsdieusten. Maar wel merkwaardig is de
pieteit waarmede hij deze overblijfselen van de levens- en wereldbeschouwing onzer voorvaderen opzoekt en waardeert. ,,Is het niet"
vraagt hij aan het einde zijner beschouwing : „als puinval van een
grootsehen tempel, die eenmaal blonk in al zijn pracht en waarbinnen ooze vad^ren hebben aangebeden ? De stroom van nieuwe
kennis en wetensehap heeft den ouden tempel ondermij and en doen
instorten, maar het oude verlangen naar hooger en beter — het
Excelsior, dat niet zwijgen wil — is gebleven. Wij hebben nieuwe
tempelen doers verrij zen, wij aanbidden in andere kl anken, maar
ook onze adoratie is slechts een stamelen van het onuitsprekelijke" (bi. 242).
Belangrij ker van inhoud is wat de schrijver ons meedeelt van
het Volksleven. En wel omdat hij dit van j ongs of heeft meegemaakt en langzamerharid oog heeft gekregen voor de eeuwenoude,
en trots een nieuwere kultuur voortlevende, zeden en gewoonten
onzer Aehterhoeksche boerenbevolking. „We zijn," zegt hij: „op
het land geboren en getogen en hebben levenslang onder het landvolk verkeerd. Meer dan het vierde eener Eeuw mochten we doorbrengen onder het vriendelij k dak der ouderlij ke woning, een o uderwetsch boerenhuis in eon afgelegen buurtschap. Daarna hebben we
op eon klein boerendorpj a en in een stil landstadj a ons levee gesleten en daarbij ook hot landvolk in verschillende andere streken
van het Oosten des lands van zeer nabij leeren kennen" (bl. 2).
Het spreekt vanzelf, dat een studeerkamermensch, die het alles
uit boeken moet hebben, al die eigenaardige, onverwoestbare gewoonten van het boerenleven niet half zoo goed verstaat als de
schrijver die or van zijn jeugd of mee vertrouwd is, en deze door
zij o congenialiteit soms beteekenissen speurt die den vakgeleerd e
verborgen blijven. Dit is het bizonder-prettige van dit gedeelte
dat we van binnen uit het volksleven uit Achterhoek en Graafschap aanschouwen en zoo zuiver, dat we geen oogenblik in twijfel
staan of ons salonboeren en studeerkamerwijsheid dan wel echte
boeren en zuivere realiteit worden geboden.
Daarom to meer to bejammeren dat dit dikke boek lijdt aan
wijdloopigheid. We krij gen wel eons overbodige uitwij dingen, en
vooral worden allerlei dingen, zij het ook in verschillend verband,
ons moor dan eons verhaald. Had de schrijver in dezen zelfkritiek
geoefend, zijn book zou er, in omgekeerde reden tot den omvang,
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door gewonnen hebben en ruimte hebben gekregen, behalve voor
nog wat van die aardige hier gegeven illustraties, ook voor de nu
volgens het voorbericht wegens plaatsgebrek vervallen gedeelten over
Kerk en School, Volksboeken, Volkslied en Volkstaal in het Volksleven. Al to maal onderwerpen waar we den schrijver gaarne over
hadden gehoord, dock, laten we hopen, nog zullen hooren als de
tweede verminderde en dan vermeerderde druk komt van dit werk.
G. F. H.
Mr. G. V i s s e ri n b. Geweldige natuurkrachten. Uitgegeven ten bate van het Smeroefonds. Amsterdam. J. H. d e
Pussy, 1910.
Het moet wel eon geweldigen indruk op iemand makers als hij,
na eene hem vroeger onbekende landstreek to hebben bezocht, nog
geen veortien dagen later moet vernemen dat, tengevolge van
„geweldige natuurkrachten", daar plotseling alle welvaart is vernietigd. Geen wonder, dat zoo iemand, doordrongen van de noodzakelijkheid van hulp, het mogelijke doet om deze to helpers versehaffen.
Zoo ongeveer, stellen wij ons voor, zal het den heer V is s er i n g zijn gegaan. Onder nobelen aandrang schreef hij zijn boek,
gewijd aan den Smeroe en den Kloet, twee machtige vulkanen in
Oost-Java.
Het is eon belangwekkend boek, waarin persoonlijke waarnemingen en gegevens uit de archieven elkander afwisselen. Daar de
stij 1 van den heer V i s s e r in g ver boven die der officieele verslaggevers en der oudere schrijvers staat, vinden wij het wel wat
jammer dat de auteur hunne gegevens niet in zijn eigen taal, heeft
omgewerkt.
Dit is de eenige aanmerking welke wij op dit goed uitgevoerd
en geIllustreerd werk meenen to mogen waken. Wij hopen dat het
vele koopers vinde, ---- óók wegens het liefdadig doel, met de uitgaaf
beoogd.
In verband met dit doel zij ons echter eene kleine opmerking
veroorloofd. De heer Visa e ring schrijft op blz. 27, dat bij
gelegenheid van de ramp, die in Augustus 1909 de omstreken van
Pasirian en Loemadj ang trof, Nederland zich, behoudens enkele
uitzonderingen, „niet mild heeft getoond".
Wij achten het hierin opgesloten verwijt niet billijk. De totale
achade word geraamd op ruim 3 ton (blz. 24) ; laat zij, alles en
alles, een half millioen bedragen hebben, — dergelijke rampen, van
plaatselijken aard, kunnen voldoende in en door Indio gelenigd

322

LEESTAFEL.

worden. Bij groote rampen, zooals die veroorzaakt door de uitbarsting van Krakatau, betoonde Nederland zich zeer mild.
Hiermede is, meenen wij, het juiste standpunt aangegeven ;
wie eenige ervaring heeft ten aanzien van al wat bier to laude
in tallooze vormen aan liefdadigheid wordt besteed, weet dat
„Nederland" wel „mild" is, maar, zeer natuurlijk, het eerst voor de
eigen omgeving ; daar buiten pas, wanneer de „eigen omgeving"
den last niet kan dragen. Deze gedragslijn wordt, o. i. terecht,
door de groote meerderheid gevolgd, — ook door de betrekkelijk
velen die, direct of indirect, geheel of ten deele, hun welstand aan
Indic to danken hebben.
Intusschen, wij wenschen den heer V i s s e r i n g van harte toe
dat zijn arbeid ook in het moederland veel waardeering vinde „ten
bate van het Smeroefonds".
E. B. K.
Dr. J. R. Slotemaker de Bruine. Het geloof aan
God in de XXe eeuw. Utrecht. G. J. A. R u ij s, 1910.
Een kleine publicatie maar van groote beteekenis. De schrijver
geeft in beknopten vorm (maar 140 blz.) den inhoud terug van een
reeks van lezingen die in den vorigen winter to Amsterdam groote
en verdiende belangstelling hebben gevonden. Schoon het directe
van den voordachtvorm „grootendeels" is bewaard, zoo heeft de
schrijver het verschil der eischen die pers en die spreekgestoelte
stelt to recht in het oog gehouden.
De „gedachtengang" vat helder den inhoud van het boekj e
samen, een inhoud even rijk als eenvoudig.
In den aanvang onzer XXe eeuw zij n er tal van heerschende
richtingen die God uit de wereld, de gesehiedenis, de maatschappij,
het levee verwijderen. Is dit nu een vaststaand, bevredigend resultaat ? Neen ; die verklaringen buiten God om zij n niet afdoende, en
zij bevredigen den mensch zoo weinig dat allerwege pessimistische
stemming heerscht en behoefte aan godsdienst ontwaakt. Er is
nu eenmaal een tweeheid, die er wel altijd geweest is maar die
heden weer sterk wordt gevoeld. Dit dualisme is niet op to lossen.
wij aanvaarden het en vinden rust en kracht bij den persoonlij ken
God, die voor ons vertegenwoordigt de vrijheid tegenover de ziellooze wetmatigheid der wereld, en de vastheid bij alle wisseling
der dingen. Geen systeem dus maar levee.
Ziedaar de korte inhoud, klaar, streng, in zaakrijke overzichten
ontwikkeld. In een gespierden en ook wel nerveuzen stijl, met ingehouden hartstocht, schrijft Dr. S 1. d. Br. niet over theoretische
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waarheden maar over levensvragen, of eigenlijk over de groote
levensvraag. In zeldzame mate eerlij k, versmaadt hij alle kunsten
der apologetiek. Hij is er niet op uit de resultaten der wetenschap
to weerleggen of er op of to dingen. Hij vdeet niet van de bruggetj es die het vernuft van D r u m m o n d, B e t t e x e. a, tusschen
wetenschap en geloof bouwt. Hij kent niet alleen, hij gevoelt al
't gewicht der moeilij kheden die onderzoek en denken medebrengen.
En hij bewaart het geloof aan God, niet in een schuilhoek, maar
durft er mee to levee in onzen tijd en aanvallender wijs to werk
to gaan. Hij tilt zwaar maar getuigt van goeden moed. Dit zijn
gezonde, het zijn, helaas, onder ons schaarsch gehoorde toners. Alle
eer aan zoovelen, werkelijk velen, onder ons die goed werk verrichten,
maar een woord van christelijke kultuur to spreken, Wien is het
gegeven ? Wij hadden ons gewend het van dr. S I. d e B r. to verwachten op 't gebied der christelij k-sociale beweging, en ziet, nu
Wendt men zich tot hem ook al om over wereld- en levensbeschouwing to handelen. In ooze kleine omgeving — reeds A.
P i e r s o n heeft er op gewezen — kan men zich niet specialiceeren,
en wie inderdaad iets kan, moet nu ook maar alles doers. Maar dit
brengt mee dat het soms aan de snipperuurtjes moet ontwoekerd
worden, en dat wij niet in staat zijn to wij zen op overzichten die
een breed tafereel schilderen van de geestelijke kultuur der eeuw.
Ik denk aan vele Duitschers als W e i n e 1, Jesus im XIXen Jahrhundert, 0. K i r n, Sittliche Lebensanschauungen der Gegenwart. Dit
vinden wij nu bij onzen schrij ver niet. Maar wel het fundamenteele
probleem en dit diep opgevat en tot het hart gebracht. Zoo kan,
1. S.
en moge, zijn geschrift tot velen spreken.
Nederland in den aanvang der twintigste eeuw. Geschetst
in woord en beeld door verschillende schrijvers onder leiding
van Jhr. Mr. H. S m i s s a e r t. Leiden, A. W. S ij t h o f f, 1910.
Dit boek strekt den uitgever, den „leider" en bij n a al den
leden van zijn' staf gelijkelijk tot eer. Maar het meest den beginselen der vrij zinnige staathuishoudkunde, die sedert tientallen van j area
een' vasten koers hebben gegeven aan de ontwikkeling van Nederland's belastingwezen. Want zijn middelmoot en verreweg belangwekkendste deel mag worden gekenschetst als een onafgebroken
lofpsalm op het stelsel van vrijen invoer, dat in het genoemde
tijdperk asymptotisch ten onzent is benaderd. Een lofpsalm, intusschen,
van zeer bijzondere soort. Zonder stemverheffing. Zonder pleitkunstj es. Zonder overredingsmiddelen. Een psalm van feiten en
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cijfers, lofprijzend door nuchtere schildering van uitkomsten, overtuigend langs statistischen weg. Wie, trouwens, den „leider" nit
zijne talrijke geschriften van tot dusver kenden, zij wisten vooraf,
wits hij zijne medewerkers genoegzaam in de hand hield, om zijn
stempel to kunnen drukken op het geheel, van welken geest dit
boek zou zijn, welk geluid het zou geven, door welke middelen
dat geluid zou worden versterkt. Gebeurde dingen to laten spreken
tot lof van vrijen handel, dat was altijd zijn trant. Welnu : hij is
in de keuze zijner helpers gelukkig genoeg geweest om een werk
tot stand to brengen, dat in hoofdzaak wederom zijne taal voert,
maar nu, dank zij het ontzagwekkend feitenmateriaal, door den
gedeelden arbeid saamgebracht, — het uitgestrekt gebied, door dien
arbeid ontgonnen, met krachtiger klank, dan het hem-alleen gegund
was, voort to brengen tot hier toe. In de mate, waarin ons openbare
levee het Nederlandsche y olk nog niet geheel ontwend heeft aan
het waardeeren van redelijke overtuigingsgronden, om het prijs to
geven aan de macht van redelooze middelen ter overbluffing, zal
vast dit boek het zijne kunnen doers tot het verhoeden van een'
nieuwen koers, die, onder leuzen van bescherming onzer welvaart,
zoo licht kon knakken wat door den ouden werd verkregen. Zuivering, bijwerking, verbetering van het geldend tarief in trouw aan
de proefhoudend bevonden leidende gedachten : uitnemend ! Op
die wijze kan veel nog worden gewonnen, ook voor de schatkist.
Maar eene herziening naar den smaak van B i s m a r c k en M e ii n e
en C h a m b e r 1 a i n, daarvoor moge ons verspreiding van dit boek
in breede kringen genadiglijk bewaren !
Onvermengd echter zijn de indrukken, die zijne lezing achterlaat, waarlijk niet. Naast dank voor de verblijdende vaart, die,
bovenal sinds'70 ongeveer, ooze stoffelijke vooruitgang heeft genomen,
is daar haast onontwijkbaar een gevoel van bitterheid. Hoe weinig
heeft toch de hooggeroemde verspreiding en opvoering van zijn
lager onderwijs het Nederlandsche y olk geleerd, zijne vrienden to
onderkennen van zijne oogendienaren en mooipraters ! Wie dit werk
met aandacht doorsnuffelt kan de gedachte. niet van zich zetten,
voor welk een machtig deel de verdienste wegens het herleven
onzer welvaart toekomt aan twee groepen van burgers: de stichters
en leiders der nieuwe nijverheids- en handelsondernemingen, en de
geldmannen, die do sommen, waarover zij beschikten, in zulke zaken
durfden wagon. Zeer zeker : ook den arbeid behoort een ruim d eel
der core. Maar de stoot tot —, de aanvoering in den gelukkigen loop,
dien vooral winds 1870 de dingen ten onzent namen, kwam toch van
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de twee groepen, daareven genoemd. Zoo er niet, met name, de
Storken, de Van Heek's de Laan's, de Kroller's waren
geweest, en hoe die geboren leiders verder heeten mochten, om de
arbeidswilligheid der scharen to voegen en to ordenen in fabrieken
en handelszaken, tot mededinging op de wereldmarkt bekwaam,
wij zaten nog in het net. En zoo dien zaken, dien fabrieken de
geldmiddelen hadden ontbroken, to harer vestiging en uitbreiding
benoodigd, de ondernemingsgeest der voormannen zonder meer
hadde nog in zij n pogen gefaald. Doch zie, als eens een Marsbewoner, in ons land neergestreken, zich ten taak had gesteld om de
betrekkelij ke waardij van de onderseheidene bevolkingsgroepen to
leeren kennen nit de organen der openbare meening en de stroomingen in het openbare levee, zou hij een' billijken kijk verkrijgen
op de twee groepen, hier ter sprake ? Het staat to vreezen van peen.
Vermoedelijk zou hem na het onderzoek de „uitmergelaar" en de
„couponknipper" voor den geest staan als de droesem der maat,schappij. Tenzij hij wellicht nog mocht weifelen, of niet de palm
der slechtheid behoorde aan den man, wiens staatkunde in belastingzaken den beiden anderen de wegen voor hun nuttig werk
heeft voorgelijnd, den ,Jiberaal''.
Van bijzondere beteekenis mag wel de studie heeten, waarin,
aan het slot van dezen reuzenarbeid, de einduitkomst, vooral nit
de daar saamgebrachte gegevens nopens de volkswelvaart to trekkers,
wordt in het licht gesteld door Mr. V err ij n Stuart. Hij doet
ten voile recht weervaren aan hetgeen ons vaderland den herscheppers zijner nijverheid, zijner scheepvaart, zijner boerenbedrijven heeft
to danken. Ook spreekt de hooge prijs, door hem gehecht aan de
volkshuishoudkundige rol van het kapitaal, wel duidelijk nit den
toon van bezorgheid, waarop hij den allengs vertragenden aanwas
van dat hoofdrad in het werk der voortbrenging vermeldt. In waarheid, wie somtij ds in zij ne omgeving de roekeloosheid zag, waarmee
de dune vaderlandsche plicht der kapitaalvorming door velen wend
verzaakt, mocht wel eens wensehen, voor eene enkele week despoot
to kunnen zij n, om den Verzoeker op dit stuk, althans in eenige
zijner duizend wisselgestalten : baantjes-vermeerdering, klasse-bluf,
epeelzucht-vooral met hare gewetenlooze prikkeling door veile persorgaantj es, Bens voor goed den kop to kunnen indrukken ! Jammer
alleen, dat die studie wordt ontsierd door de vasthoudendheid,
waarmede de Schrij ver, in dezen to getrouw volgeling van P i e rson, blijft ijveren voor eene leerstelling, die de hoofdschuld draagt
aan de tijdelijke gezagsvermindering der vrijzinnige staathuishoud-
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kunde : den raad om uit vrees voor overbevolking de gezinnen klein
to houden. Het zal wel waar zijn, dat in weer dan een armoedige
stulp het opvolgen van dien raad heel wat ellende keeren zou.
Maar is daarom het vermaan in zij ne algemeenheid, gericht tot het
Nederlandsche yolk van onze dagen, j uist ? „Wij loopen", klaagt
men „in ons kleine land elkander in den weg." 0, zeker zoo we er
alien blij ven. Waar echter staat geschreven, dat dit noodig is? Hebben wij dan geen koloniaal rij k, dat nog wel duizenden van rappe
handen en koele hoofden voor het vruchtbaar waken zijner hulpbronnen kan gebruiken ? En zeifs, daarvan afgezien : staan niet
dezelfde nieuwe werelden in Zuid America en in Australia, die
zoovele kloeke pioniers van Duitschen bloede herbergen, ruimschoots
voeden en ten deele zelfs verrijken, ook open voor den Nederlandschen ondernemingsgeest ? Ja, is daar niet, heel aan de zuidpunt
van het zwarte wereiddeel, een wij d en breed gebied, waaruit van
etam- en taalverwante zijde nog zeer onlangs bij monde van den
wijzen M a n s v e 1 t eene roepstem doordrong in den Groot-Nederlandschen studentenbond : ,,Kom over en help ons, want wij hebben
„U zoo noodig in den stammenstrijd" ? Een vriend, die van zijn
hart geen' moordkuil maakt, klaagde onlangs, in een gesprek met
den schrijver dezer regelen, de Nederlandsche moeder aan, hare
zelfzuchtige apenliefde, als den grooten hinderpaal, die ons kleine
yolk belet om groot to worden waar en zoover het dat kan. Hij
mocht wel zekerlij k de duizenden van moederszoontj es niet hebben
vergeten, die, liever dan de wereld in to gaan, aan griffien en
departementen bedelen om een baantj e, wij 1 zij niet kunnen
buiten hun „bridge" en hun „biljart". Maar als nu nog het hooger
onderwijs in de staathuishoudkunde gevolgen trekt uit zijne bevolkingsleer, alsof er geen Oost-Indic en geen La Plata en geen
.stammenstrijd in de landen tusschen Kaapstad en Lorenzo Marquez
vas, j a, dan moet Nederland maar krij gen wat het verdient.
V.
J. D. J. A e n g e n e n t. Hoogleeraar aan het groot-seminarie to Warmond. „Leerboek der Sociologie". Uitgave
van de Uitgeversvennootschap „Futura" to Leiden. (445 blz.)
„Ter recensie" ontvingen de redacteuren van 0. E. het hier
boven genoemde boekwerk. Nu hij het gelezen heeft, kan de recensent eenige bevreemding deswege niet verhelen. Reeds in zijn
woord-vooraf verklaart de schrij ver : „Het werk dient ... op de
„allereerste plaats als handbook voor de Seminaristen" ... „Mis-
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„schien", dus laat hij dan jets verder volgen, „kunnen echter ook
„anderen nit dit werk eenige vrucht trekken bij de bestudeering
„der zoo moeilij ke sociale vraagstukken." Die „anderen", intusschen,
wie zouden het zij n ? Van de eerste bladzij de tot de laatste beweegt
zich de geleerde auteur langs de marschroute, hem door zijne
kerkelij ke leidslieden voorgeschreven. Over eene vraag, als deze:
of katholieke vakvereenigingen al dan niet het toezicht zullen hebben to aanvaarden van een' geestelijken raadsman ? wordt (blzz.
190 en vv.) breedvoerig uitgeweid. In zulk een werk de sociale
vraagstukken to bestudeeren, dat kan, behalve den aankomenden
geestelijken, slechts j ongen manners in den zin komen, die, „bons
„catholiques" van huis uit, als leeke-strijders zich hebben --, of
zich willen laten indeelen bij de gelederen der Roomsche staatspartij .
Gaan evenwel de zoodanigen, bij het kiezen hunner studieboeken,
liefst met de Leestafel in „0. E." to rade ?
Voor wie er, wegens de geestverwantschap, die hen aan dit
tijdschrift bindt, eenige waarde hechten aan de her gevelde oordeelen, kan het boek van pater A e n g e n e n t slechts dit nut
hebben, hen in to leiden in de studie van hoe de katholieke kerk
ten onzent de staatspartij, die optrekt onder hare vaan, wenscht
to zien positie nemen met opzicht tot de maatschappelijke vraagstukken. Immers : achter den veel ruimeren en daardoor, onbedoeld,
eenigermate misleidenden titel steekt inderdaad slechts een „sociaal
„partij-program ", aanbevolen, behalve door de ontvouwing zijner
eigen verdiensten, door vrij breedvoerige uitmeting van de tekortkomingen der anderen. Als zoodanig, is het boek leerzaam zelfs
voor wie geen vreemdeling is b.v. in de geschriften van P e s c h
en C a t h r e i n en R i c k a b y, zoo ver zijne slotsommen meer dan
die der genoemde vreemdelingen op Nederlandsche toestanden en
Nederlandsche vraagstukken doelen.
Vraagt eindelijk iemand, of dan niet verdiepte zelfkennis to
leeren valt uit het beeld, dat deze „predikheer" ons van ons zelven
voorhoudt, dan moet daarop de recensent tot zijn leedwezen antwoorden met neen. Het portret is daarvoor to zeer gestereotypeerd,
en nog wel naar het van ouds bekende misteekende „cliche". De
„liberaal" van thans herkent in deze, niet Bens met zorg genomen,
.af beelding van, laat ons zeggen : het type-T a 11 e g e n zich zelven
heelemaal niet meer. En als hij beurt om beurt tegenover den
,.socialist" en tegenover den „anarchist" voor weerloos zich ziet
uitgemaakt, dan kan hij een' glimlach niet onderdrukken bij de
gedachte aan wie het arsenaal hebben voorzien,waar, in haar' strijd
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met die geduchte dwaalleeraren, de kerkelijke wetensehap de beste
stukken parer wapenrusting vindt.
Doch daarbij lang to toeven ware verloren moeite. Niet geheel
ijdel, daarentegen, behoeft eene kleine samenlezing to zijn van onnauwkeurigheden in „details", gelijk zij ieder onzer kunnen overkomen.
Blz. 29 wordt gesproken van een' „Pruisische(n) keurvorst
„Frederik de(n) G r o o t e". Bij eenig nadenken zal zijn hooggeleerde toestemmen, dat Kier bij den lezer twijfel kan rijzen, of
met die woorden de groote keurvorst van Brandenburg, dan wel
de groote koning van Pruisen is bedoeld.
Blz. 43 laat in den ideaalstaat van P 1 a to gemeenschap van
goederen heersehen. De schrijver dezer regelen heeft steeds den
indruk ontvangen, dat die gemeensehap slechts voor de twee hoogere
standee: wijzen en krijgslieden, werd verlangd.
Blz. 177 leert, dat in den tijd der gilden „handwerkslieden
„van dezelfde stad en de beoefenaars van een zelfde yak .. elkander
„geeu concurrentie (mochten) aandoen". De gilde-statuten waakten
slechts en konden slechts waken tegen mededinging tot het uiterste.
Met inachtneming dier temperingen was een heilzame wedijver (hoe,
trouwens, ware het tegendeel mogelijk geweest ?) niet uitgesloten.
Blz. 409 verwij t aan de kapitaalrente-theorie van Von B ohm
B a w e r k eene cirkelredeneering, daar het waardeverschil tusschen
voorhanden en toekomstig geld, waaruit zij de rente verklaart, zelf
slechts in de mogelijkheid eener vruchtbare geldbesteding (eener
rente-opbrengst dus) zijne verklaring vindt. flier moet den Heer
A e n g e n e n t zijn geheugen in den steek hebben gelaten. Een belangrijk betoog immers in het eerste deel van V o n B o h m's hoofdwerk „Kapital and Kapitalzins" strekt om geheel bet begrip der
vruchtdragendheid van geld uit het spraakgebruik der wetenschap
to verbannen; terwijl de hoofdstrekking van het tweede deel deze
is: voor het uitgebannen begrip in de plaats to stollen de ervaring,
hoe het voortbrengingsproces bij toeneming rijker den ondernemer
loont, naar gelang doze het leidt op allengs verder uithalende,
doeltretende omwegen. Wie met die gedachten geen rekening houdt,
mag zich niet wijs makers, Von B ohm to hebben weerlegd.
Misschien acht de schrijver het do moeite waard, van bovenstaande opmerkingen gebruik to makers voor eene tweede uitgave,
die, met het oog op de diensten, welke het boek bewijzen kan aan
hen, voor wie het is bestemd, allicht niet lang op zich zal laten
V.
wachten .

VER VAN DE MENSCHEN
DOOR

J O SEF COHEN.

(Slot.)
TW EE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTITK.
Jaren vail zwaren arbeid volgden voor P e t e r S t r i e.
Hij streed to midden van vreeulde mensehen, die zijn
vij anden waren, maar zij n boerentrots spotte met hun
haat en cent voor cent spaarde hij, om later naar
de heide, zijn vaderlarid, terug to g•aan. Geen druppel drank
dronk hij, het kaartspel bleef hij verre, zooals het een
S t r i e betaamt. Eindelijk sclireef hem T e u n i s S c h O 1 t e n,
dat de combinatie eeii pachter zocht voor het Strie-land,
en gaarne het ook hem verkoopen wilde.
Dus besloo t P e t e r St r i e het land der St r i e' s to
pachten, en to werken, tot het weer het zijne vas.
T r i e n t j e was in het kleine stadj e teruggekomen,
zoekend naar werk. Nu had ze alleen voor zichzelf to
zorb en, cli ze leefde zuinig op een alleen kamertj e. Het
geleek, of in deze stille stad haar stille leven den menschen
als het duister voorbijgleed. Niemand bijna kende Naar.
Zij dacht, dat zij Been boeken hoefde to lezen, daar zij to
droomen had over het b eluk van haar jeugd, en haar later
feed, den dood van haar kinderen, en den dab, dat P e t e r
S t r i e Naar verstiet voor H ii d e W o 1 t e r s. Eens, toen
O. E. X 12
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T e u n is S c h o 1 t e n Naar over Peter S t r i e sprak, merkte
ze, dat de vrouw van den meester Naar aanzag. En, omdat
ze haar niet wilde laten denken, dat ze nog om P e t e r
St r i e gaf, vertelde ze haar alles een rustigen Zondagmorgen in 't prieel van den Averkampschen meester.
Het vrouwtj e van T en n is S c ho it e n was in den
loop der jaren dezelfde gebleven : alleen was ze wat ronder
geworden, van zoo'n gezellige rondheid, die je vertrouwen
geeft. Haar oogen en Naar ongerimpeld voorhoofd en
Naar lack en haar woorden leken van een jeugdig meisje,
en alleen als ze beschermend Naar armen legde om
T r i e n t j e' s middel merkte je, dat de vrouw van T e u n i s
S c ho 1 t e n ouder was dan zij .
Toen T r i e n t j e had verteld, wat ze over P e t e r
S t r i e had g edacht, moist Naar vriendin in den beginne
niet, wat ze zeggen zou. Ze twijfelde eerst, of 't wel alles
waar was. Ze glimlachte even Naar onzekerheid, dock
daar T r i e n t j e ernstig bleef, begreep ze, dat ze de waarheid sprak. Ze streelde zacht Naar handen.
^,Denk ie noe ?" vroeg T r i en t j e, „da'k voile to
lief en hebbe."
„Ja," zei de ander, „dat lij kt mij tenminste zoo,
Trientje."
„En 't is Loch neet woar, " antwoordde ze. „Ik weet
neet, wat dat bie mien is, moar ik gleuve, da'k best buten
'm zol konnen leven."
De vrouw van Tennis S c h o 1 t e n bedwong Naar lust,
om Naar gunstig voor P e t e r St r i e to stemmen. Ze had
gaarne gezegd, dat nu toch, in de jaren, dat zijn eerste
jeugd voorbij was, zijn ernstig werk begon. Ze peinsde
echter tegelij kertij d, dat P e t e r St r i e nu in de groote
wereld was en misschien T r i e n t j e zou vergeten. Het
was het beste, dat de tijd zou uitmaken, of ze bij elkander
hoorden.
T r i e n t j e had al een paar maanden gemerkt, dat er
een man was, die naar Naar zag, als ze hem voorbij kwam.
Ze merkte ook, dat hij, als ze wat later van huis was
gegaan dan anders, voor een winkel was blij ven staan, om
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elen tij d to rekken. Ze begreep, dat de man graag met
haar zou willen spreken, zoo hij durfde.
Op een avond, Coen ze thuis kwam, wachtte hij voor
de deur. Ze bleef staan, om hem to laten praten, want
hij was een net ventj e wel, zindelij k gekleed ; en met
eerlij ke oog en. Hij stotterde en schoof aan z'n pet.
„Ie hoaf veur mien neet bange to wezen," zeide
Trientj e.
„Ik heb oe allange willen anspreken, " antwoordde 't
manneke, „moar ik heb 't net edorfd."
„Joa, dat he'k allange eweten," glimlachte ze. ,,Wet ie,
ik zal even mien peksken wegbargen, dan konne wi
samen wat proaten."
Ze gingen naast elkander door de menschenleege
straten. Hij wist niet, wat hij Naar eigenlij k zou kunnen
vertellen. Doch onwillekeurig voelde hij, dat zij zijn
vertrouwen wachtte, en dus kwam hij er toe van zichzelf
to verhalel. Hij en zijn vrouw, al hadden ze geen kinderen, hadden g elukkig geleefd, maar, nadat zijn vrouw
gestorven vas, scheen zijn vrede verloren en tevergeefs
trachtte hij de oude rust to herwinnen. Zijn huis en de
stilte van de karer waren vreemden voor hem geworden,
en hij was een verlaten xnensch, die de vreugde niet kende.
Kahn, of ze elkaar al jaren hadden gekend, vertelde hij
haar dit, en zij, Naar hoofd gebogen, luisterde naar hem.
„Denk ie noe P" vroeg 't manneke, „da'k 'n andere
vrouwe mot zeuken."
„Ie mot 'n goeie vrouwe hebben," zeide ze ernstig,
„dee oe huusholden beredderen kan."
„'t Is zoo meuilij k, um 'n goeie vrouwe to vinden,"
zuchtte hij. „Mensch ! da's zoo meu ilij k."
„D'r bint goeie vrouwen genog in de wereld," antwoordde ze, „dee 'n goeie man zeukt."
„Zol-ie denken 2" zeide hij blij. „Bint d'r goeie vrouwen
b enog veur mien 2"
„Joa," antwoordde ze eenvoudig. „A'j moar rond-kiekt."
Ze ontmoetten elkander dikwerf daarna. En altijd praatten ze erover, dat er goede vrouwen genoeg in de wereld
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waren en dat een man de eenzaamheid niet goed kan verdragen, tot een dag hij Naar bevend smeekte, om het maar
met hem to wagen. Al was ze lang erop voorbereid, dat
hij Naar zou vragen, toch gaf ze niet dadelij k antwoord.
„Ik wil 't oaverleggen, " zeide ze.
Dien avond bedacht ze, hoe eenzaam haar eigen leven
was. En dan had ze zoo'n wonder-groot medelij den g ekregen met 't steedsche manneke, dat zoo zielig van zijn
vroeger geluk praatte. Waarom zou ze het nu niet kunnen
volbrengen ? P e t e r St r i e en zij waren vreemden voor
elkan der, zelfs waren ze geen vrienden meer. Wanneer ze
't manneke nam, zou Naar levee worden als het zij ne. En
zoo jong was ze nu ook niet, dat ze om een verloren liefde
zou kunnen treuren, nu een brave man, dien zij vriendelij k
gezind was, haar tot vrouw Wilde hebben .
Den volgenden dag waren ze verloofd, en ze besloten
over vier maanden to trouwen.
P e t e r St r i e schreef Naar een brief, zooals een broereen zuster. Dat ontroerde Naar, daar ze nets van hem verwacht had. Ze liet Naar verloofde den brief lezen, en hij
vroeg Naar heel bedremmeld, wie dat was, P e t e r St r i e.
RRustig, zonder jets to zwij gen, vertelde ze haar levee. Hij
luisterde toe, heel-zacht-bevend. En ten laatste knikte hij
met zijn hoofd.
„Ik zal oe altied vertrouwen," zeide hij, „omda'k veule,
dat-ie to vertrouwen bint en umda'k wet, dat ie tegenoaver oe man altied de woarheid zult spreken. Ik wet
heel goed, dat-ie net van mien holdt heel goed weet
ik dat. Moar ie zult toch een brave vrouwe veur mien
wezen."
„Dat za'k ook, " beloofde ze hem eenvoudig. „En ik
holde neet van Peter S t r i e."
Het mannetje antwoordde niet. Weder begonnen zijn
handen zachtjes to trillen.
Ze zag hem aan, en herhaalde het beslist.
„Ik holde neet weer van P e t e r S t r i e," zeide ze.
„Ik gleuf oe toch wel," antwoordde 't oude manueke.
„Ik zeg toch neet, da'k oe neet gleuve. Dat kan ik net
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zeggen. En ie zolt ook niet denken, da'k kwoad op P e t e r
St r i e bin. Dat zol-ie net denken."
„hoar dat denk ik toch neet," zeide ze. „Ik weet
heel goed, dawwe noe samen deur 't leven mot en dawwe
bie elkander heurt, veer altied."
Maar then nu op de Overij selsche heide ieder verwachtte, dat T r i en t j e wel spoedig met 't steedsche
manneke zou trouwen, en de vrouw van T e u n is S c ho 1ten zichzelf al gebrek aan menschenkennis verweet, werd
T r i e n t j e geplaagd door de gedachte, dat ze Peter S t r i e
lief had. En ze wist niet, wat ze doen zou : het manneke
toch had ze haar woord gegeven.
Toen het zonlicht blij de scheen en de bank in 't prieel
van den Averkampschen meester tot eon praatje lokte moor
dan anders, en T e u n i s S c ho 1 t e n's gezellig vrouwke des
middags na de koffie or ging zitten, wanneer 't zonnetje
't allergenoeglij kst scheen, besloot T r i e n t j e nog eons een
uurtje met Naar to praten. Het was eenige dagen voor Naar
huwelijk, en zij Wilde den raad van Naar beste vriendin weten
one to hooren, wat ze doen moest. Ze zaten naast elkaar
en spraken eerst over onverschillige onderwerpen. Niet
g eheel was de gastvro uw over Naar vriendin tevreden, want
in het geheim sympathiseerde ze zeer met Pet or St r i e
en ze had den beiden graag elkander gegund. T r i e n t j e
raadde Naar gedachten, znaar ze boog Naar hoofd niet, en
zag de ander rustig aan.
„Ik kom 'ns met oe proaten," zeide ze. „'t Hef mien
allang op 't hart elegen."
Haar oudere vriendin begreep, wat ze zeggen wilde.
Ze nam T r i. e n t j e 's hand en drukte die krachtig. Haar
oogen schitterden van blij dschap.
„Wi bent nog zoo ver neet," glimlachte T r i en t j e
droevig. „Ik hold net van den man, deb mien evroagd
hef zien vrouwe to worden. Moar ik heb 'm mien joawoard
egeven, en noe vroag ik oe, wa 'k eigelijk doan mot."
Toen word T e u n i s S c h o 1 t e n 's vrouw kwaad. Ze
voer heftig nit, dat Trio n t j e nu toch al genoeg ongeluk
over Naar eigen leven had gebracht, en dat het niet noodig
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was, om dat spel nog eens to herhalen. Voor 't steedsche
manneke voelde ze toch maar hoogstens medelij den? Was
dan een vrouw als T r i e n t j e W i 11 i. n k alleen in de wereld,
om kousen to stoppen voor weduwnaars en elken Zaterdagavond to zorgen voor schoon lijfgoed ? Had ze dan als,
vrouw geen hoogere roeping to vervullen ? Ze had zich nu
eenmaal in haar levee bijna voorgoed opgeofferd voor Naar
ouders ; en nu zou ze 't doen voor een volkomen vreemde ?
„Ik hem 'm ezegd, da'k 'm nemmen zol," peinsde
T r i en t j e. „En ik heb bie mienzelf edacht, da'k P e t e r
St r i e toch neet nemme. Pat he' k mienzelf beloafd."
Paf zat T e u n i s S c ho 1 t e n's vrouwtje. Daarna, ineens,
begreep ze de situatie. „En al komt er dan ook niks van
jullie beiden," stotterde ze driftig, „je zult dies ander ook
niet nemen, dat zul je niet."
Den volgenden avond wachtte T r i. e n t j e haai v erloofde in de Keizerstraat op. Hij wilde Naar den arm geven,
maar zacht zeide ze hem, dat ze hem jets vertellen wilde.
En terwijl ze donkere straten zochten, vroeg ze hem smeekend Naar van Naar belofte to ontslaan. Hij begon to beven,
dock hij hield zich sterk en huilde niet.
„Zee," ffluisterde ze, „'t was toch niks tusschen ons
ewest. 't Had misschien moar weer een l even van noarigheid
egeven. 't Is beter, dat 't trump, zoo as 't is."
„Joa," zeide hij toonloos, „in 't leven trump alles zoa
as 't trump. Wi menschen mot moar leeren ons doarin to
schikken, zoo goad wi dat kont."
En zonder verder to groeten ging hij heen. Hij liep
al met zachte, oudemannetjes-pasj es, 't smalle rugj e nederig
gebogen, de smalle, fatsoenlij ke jassepandjes rhytmisch schuddend in den wind. Hij zag niet eenmaal om, maar pijnlijk tikte
het bezorgde gedachtetj e in zij n hersens, wie hij nu zij n
huishouden zou kunnen toevertrouwen. T r i en t j e leek
hem zoo goed en netj es en huishoudelij k ; ze zou wel
degelij k op alles gepast hebben.
Tennis Scholten Wilde dadelijk Peter Strie alles
zeggen, maar zijn vrouw held hem, zelf aarzelend, daarvan
terug. Pat moest hij niet doen, zei ze.
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„Waarom niet P" vroeg de meester. „Waarom lij kt je
dat nu beter :'"
Ze kreeg even een kleur, en ze lachte zelf, orndat ze
bloosde. Of ik een jong meisj e ben, dacht ze glimlachend.
Dat zoo'n knappe man als de hare het ook niet begreep.
,.Gekke vent," zei ze, „wanneer je 't P et e r zegt, lij kt
't net, of T r i e n t j e g ewacht heeft, tot hij terugg ekomen
is, om 't met dat mannetj e of to maken."
En zoo hoorde P e t e r er niets van, dat haar verkeering
nit was, ook niet op den dag, dat hij T e u n is S c ho 1 t e n
weder ontnioette. Ze zaten lang bij elkaar in den lenteavond
to praten bij het g oedig -schemerende licht van de lamp,
dat g emoedelij k-vertrouwelij k suisde, en de stemnzen der
beide mannen diep door hun vage ontroering deed klinken.
P e t e r vertelde, plat bij flu de Strie-hoeve van de
combinatie Wilde pachten en later koopen en hij vroeg,
hoe het in den laatsten tij d met de boerderij g eg aan was.
De meester zeide hem alles, zonder terughoudinb. Hij zou
zij n landen niet sneer weerkennen, want hun vruchtbaarheid, die door eeuwen arbeid van vroeg ere g eslachten was
bevochten, had niet meer voortgeduurd na bet onheil der
St r i. e ' S. De bev olking hechtte aan dit feit weer allemaal
sprookj es en er waren velen, die verlang den na,ar zij n
terugkeer op de heide. Men betoogde, dat men de S t r i e' s
ten onrechte had vervolgd. Het noodlot had het yolk tot
verderf gestrekt, daar het zelf g ezondig d had. Nadat P e t e r
vertrokken was, toonde het zich immers niet verzoend
En waar vroeger het korel trotsch zich had g eheven, was
nu ongeluk geza aid net de korrelen, en het graan stond
schraal.
De veepest had ten tweede male gewoed, toen de
S t r i e' s van hun geboortegrond verbannen waren : de bliksem was g eslagen in I s f o r d i n k' s hoeve en de Is f o rd i n k' s bedelden langs de huizen. En dat toch allemaal,
terwijl P e t e r weg was! Wanneer een S t r i e zou terugkomen
zou het zij n a,ls in de dagen van weleer : alien zouden
moeten strijden, om in het leven to blijven, dock wie, op
de schrale garde g eboren, ziet op teg en den arbeid :' Als
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alleeii maar niet de eene ramp volgde op de andere en het
men schenwerk van dagen in enkele seconders vernielde !
Het geluk zou volgens velen weder droomen over de heide,
als P e t e r S t r i e, de zoon van H a nn e s, den rug kromde
bij het werk op zij n eigen land. De jonge A a r n ink haalde
nit de schuur den hoog en hoed zonder rand, dien zijn
vader had gedragen bij het groaveboanen voor H a n n e s
St r i e' s eerste vrouw, en vol pieteit zette hij dien op het
antieke kabinetje, tussehen de Delftsche porceleinen koeien,
erfstukken van missehien honderdvijftig jaren her.
Toch gebeurde er nog iets, waardoor de eerbied voor
zijn naam dreigde to verminderen. J a n s j e G r e u v e; die
haar laatste koe had verloren, en door dit vreeselijk ongeluk
immers zwakhoofdig gew orders was, ontmoette P e t e r S t r i e
op den weg tusschen Averkamp en Merloo. Zoodra ze hem
in de verte zag, ging ze op een heidebelt zitten en wachtte,
of hij voorbij zou komen. Hij bemerkte haar niet, tot zij
plotseling voor heel opdook, een grooten Steen in de hand,
waarinede ze hem vervolgde. Dansend en springend, onmenschelijke geluiden uitstootend, liep ze achter hem, tot
het dorp. Vloeken, door de heide nog nooit vernomen, dock
die zij tij dens Naar zwerftochten had opg evangen, braakte
zij uit. Ineens versnelde ze haar pas, en ging voor P e t e r
stain, haar hand dreigend tot vuisten g ebald.
„Mien koa! mien koa," huilde ze verwij tend.
bog wierp ze, glirnlachend-spelend als een klein kind,
daarna den steep in de lucht en ving hexii op, aanhoudend
na elken sprong voor P e t e r buigend. Toen hield ze op
met hair amuseerend spel in den kring schuwe mensehen
om Naar been, en staarde naar P e t e r, haar oog en, in
ontoerekenbaarheid van smart en afschuw lichtend.
„Mien koa! mien koa," riep ze ult.
Allen in het dorp herinnerden zich nu weder de
vreeselij ke dagen, toes het vee in alle stallen gestorven
was, en de klokken hadden geluid. Nu wisten ze weer al
het ongeluk en hun oude haat leek nooit verdwenen. Ze
balden de vuisten, en menige boerenjongen had lust, om
nu eens met P e t e r S t r i e of to rekenen. Zij n rust redde
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hem: J a n s j e r e u v e' s aandacht wend afgeleid door een
donkere wolk in de verte en langzaam ging P e t e r verder.
Nu P e t e r, zooals het spoedig bekend werd, in onderhandelingen trad met de combinatie van kapitalisten, om
de Strie-hoeve terug to koopel, vergat men spoedig weder
de drift van J a n s e G r e u v e, en men wachtte met belangstelling, wat er zou gebeuren. Het was de J ood, die
voordeelige voorwaarden voor hem wist to bedingen en in
de vol gende lente werkte hij al op zijn heide, of er geell
wergild buiten hem bestond. Trotsch als een overwinnaar
ging hij over zijn grond ; en hij wend een eenzaam mensch,
zijn heimwee g estild, vol weelde over zij n land, dat hij
kende, klonter voor klonter en lijn voor lijn. Hij was een
nlachtig mensch, en de boeren begrepen niet, waarom in
zoo korten tij d de Strie-naam weder zoo wij d-uit schalde,
of nimmer zijn klank gebarsten g eweest ware. Was het,
orndat P e t e r zoo rechtop ging, en zijn gezicht fier en
hoog nioedig was: Of kwam het, daar zich de leg ende van
zijn grootheid toch bewaard had, zooals van een vorstenbeslacht, dat verdreven is uit het vaderland, doch terugkeert in tij den van nood ? Blij schitterden de oogen der
werkers op het land. Dit iaar zou groot de oogst ziin ; de
S t r i e ' s, de S t r i e' s waren g ekomen. P e t e r woonde op
zijn nude velden en hij dwong den grond tot vruchtbaarheid. Niemand behoefde zorgen meer to lijden. De S t r i e ' s
zouden hun eer handhaven, en de heide tegen den vloek
bescherluen. En als de ouden van dagen nu vertelden van
de S t r i e ' s luisterden zelfs de jongeren, die met een meisj e
hadden afgesproken bij de heuvelen, vol vreemden eerbied :
de deerne moest dan maar een kwartiertj e wachten. Een
ontroering, als ze nog nooit gekend had bij na, deed T r i e n t j e
wakkerschudden uit Naar twijfel, die bij Naar gebleven
was na het verbreken van haar belofte. P e t e r S t r i e had
nu de hoeve en zijn land terug : hij was niet onder de
menschen gebleven, dock hij had zijn plaats op de heide,
die hem rechtens toekwam, na ontbering en kommer, en
strij d om zichzelf bovenal, weder veroverd. Nooit had hij
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den grond vergeten dus : en hij had de eer van zijn Nader
vederlicht hersteld.
Terwij 1 ze dit bedroomde, dacht ze er ineens aan, wat
hij zou gelooven van haar houding tegenover 't steedsche
manneke. IHij zon meenen, dat ze het manneke had verworpen, om hem to krijgen ; ja, dat zou hij meenen. En
ze wilde hem nu niet xneer. Te diep had hij Naar vernederd.
Ze had eenmaal Naar besluit genomen. Eenzaam won ze
voortaan, berustend, hoar leven volbrengen.
Zich buigend over Naar werk, moist ze, dat nog altijd
ze van hem hield, als een ernstige vrouw een man liefhebben kan. Ze traehtte teverg eefs to strij den teg en de
gedachte, dat zij Naar jeugd verraden had door P i e t
N i e v e it to n.emen. Zij had schuld, evenals hij, dat moest
ze zich nu bekennen. Telkens betrapte ze zich zelf er op,
dat ze glimlachte. waarom glimlachte ze 7 Er was toch
sneer reden om to treuren. Ze glimlachte, omdat P e t e r
S t r i e zijn naazil terug g ewonnen had en den ploeg sloeg
door zijn land.
Hij peinsde over Naar, als hij werkte. IHij herinnerde
zich alles van hun jeugd, en hoe hij voor 't eerst had
gezien, dat ze een moos ineisje wend. IDoch hij geloofde,
dat ze nu met het steedsche manneke g etrouwd was,
want op hens behoefde ze miiet to wachten : nooit zou ze
hem zijn zonden vergeven.
En plotseling begreep hij, wat dit beteekende : dat, nu
het heinzwee n aar zijn land hem niet meer smartte, het
heimwee naar zijn jeugd branders zou in zijn ziel, zoolang
hij leefde. Een eenzaani man zou hij blij ven op de eenzame heide. Hij zou weten, wat het geluk is, zonder het
geluk to kennen. Hij zou zijn als de jongen, die den
lichtenden horizon bereiken wil, den lichtenden horizon
steeds voor zich ziende.
Hij zat in zijn kamer, en las de oude boeken over,
zonder aandacht. Er was niet de zorgende hand van een
vrouw in huis ; en wat bleef er over van zijn bevrediging
van zijn eerzucht, zoo zijn liefde onbevredigd bleef, en
Trientj e hem verre was?
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DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOEDSTUK.
Hij ontinoette hoar op een lente-Zondagmorgen bij
T e u n i s S c ho 1 t e n. Ze stond op, then hij Naar naderde,
en gaf hem kalm de hand, terwij 1 ze hem even aanzag. Ze bemerkte, dat zijn oogen waren als in den
Inorgen, toen ze tezamen gegaan waren, lange jaren geleden. Alleen zag ze, dat hij veel droomen moest hebben
doorworsteld, en ook leek het haar, of hij veel verdriet
g ekend had. IJet was haar, bij het rusten van haar hoofd
op Naar borst, of ze gluurde door een doffen, glazen wand
van tranen, en of ze huilen kon bij elk woord, dat hij
zeide. Langen tijd hoorde ze vaag en onduidelijk, dat de
anderen met elkaar praatten. Toen ineens was het stil
0111 hair heen. Zij droomde verder, en het scheen haar,
of het geluid der stemmen voortduurde : in Naar bewusten
droom herkende ze de stem van T e u n i s S c h o 1 t e n en
van zijn vrouw en van P e t e r S t r e. En toch was het
niet waar, dat er nog g esproken werd : Coen ze, verschrikt,
als had ze to-lang g eslapen, opkeek, zag ze, dat P e t e r
S t r i e alleen In het prieel zat, zwijgend, en dat de anderen waren heengeg aan.
„Biej meuj :'" vroeg hij, bezorgd.
„NeP," antwoordde ze, ,,meuj bin 'k neat, moar de
zunne maakt 'n inensehe an 't dreumen."
„Joa," zeide hij, 0111 jets to zeggen, „doar hei'j geliek in."
„Ie bint lange weg-ewest," glirnlachte ze. „'n Mensehe
zol oe hoast neat weer kennen."
„Joa," zeide hij, „ik heb vulle beleefd meer as
mien leaf is. Moar bate wi 't doar noe neat oaver hebben — da's weer veurbie en elej en."
„Joa," glimlachte ze, ,,wat veurbie is, is veurbie." Ze
schrok even, nadat ze 't gezegd had. Toen werd ze weer
geheel rustig; als hij haar zou vragen zijn vrouw to worden,
zou ze heni antwordden, dat een ding niet voorbij was:
het g evoel van haar vernedering.
„Nei," riep hij uit, „neat alles is veurbie, wat veurbie
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is. 't Is alles in mien harsens en mien bload op-enomen,
en ik bin een niej mensche eworden."
„Dan is 't Loch veurbie, as-ie 'n niej mensche bint
eworden," riep ze nit. „Dan is 't toch veurbie."
„Nee," zeide hij woest, „a'k op mien land hier binne
en warke, denk ik bie mien eigen oaver dingen, dee allange
veurbie bint. En dan kan'k mien zelf wel vermoorden, a'k
begriepe, hoe veere ik 't met mienzelf heb baton komnieu.
Ik wil oe wat zeggen, T r e e n t j e n! de menschen meugt
zoa diepe de pette veur mien of nemmen asse dat wilt,
moar ik zal neet tevrej en met mienzelf wezen, veer ik tie
in de oogen kan kieken. Eerder neet."
Ze gevoelde hoe het bloed Naar naar de wangel steeg.
Ze had Naar hem toe willen gaan, en hem zeggen, dat
toch alles vergeven was, en dat hij Naar trots niet zou
kunnen beg rij pen, nu hij de Strie-hoeve had teruggewonneu.,
en hij zoo for kon gaan over de velden. Doch ze herinnerde zich het donker gezicht van H i 1 d e W o 1 t e r s en
dwong zichzelf tot onverschilligheid. „Ik heb oe nooit
wat in de weg eleg d", zei ze.
„Ik heb eon groote schuld tegenoaver oe," antwoordde hij.
„Tegenoaver mien ?" deed ze verbaasd. „Hoe kohl ie
doarbie !"
„Woarumme bin ie dan met dee man in de stad
etrouwd P" schreeuwde hij schor. „Wist ie dan neet, da'k
an oe edacht hebbe, mien heele leven lank 1 Weet-ie
dan neet, da'k ' mooiste deel van mien leven an oe edacht
hebbe ? Is dat dan niks weerd veur oe
„En a'k neet met 'n ander etrouwd was," riep ze
trotsch, „dan had ik oe toch neet enommen. Dat mo'j noe
ens en veur altied begriepen."
„Zoa," zeide hij droevig, „is 't zoa met oe esteld
dan binne wi ook geen vrinden nieer."
Langzaam ging hij het prieel nit. Zij bleef zitten, en
nam Naar naaiwerk weer op. Het scheen Naar een oogenblik
toe, of ze niet meer kon denken, en of het berouw over
Naar harde woorden in Naar hoofd brandde. Doch Coen vond
ze het toch web kranig van zichzelf, dat ze hem zoo be-
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handeld had. Ze wilde het zichzelf niet bekennen, hoe
angstig ze was, dat hij een ander zou nemen, en ze troostte
zich met het denkbeeld, dat hij nu wel verdriet zou
hebben. Hij meende toch, dat ze met het steedsche manneke
was getrouwd?
Spoedig hoorde ze, dat er geruchten gingen over
een verkeering van Peter Strie met Golida Klein
Breukink, de zuster van Aaltj e. Trientj e kende
haar wel: ze had denzelfden prettigei, graag-lichen-willenden
nlond als haal' zuster en Naar oog en waren vroolij k-blauw,
en ze was een aardig, frisch nleisj e. T r i e n t j e werd niet
ijverzuchtig, want ze wist, dat ze hem zelf gezegd had hem
niet to zullen nenlen. En this had ze door eigen schuld
haar g eluk verspeeld.
Het was niet waar, dat Peter Strie Golida Klein
B r e u k i n k zou trouwen. Wel mocht hij haar graag, het
jonge, vroolij ke meisj e, dat sours tegen twaalf even bij hens
op het land kwam wippen, en in het geheel niet bang
was voor zijn ernstige oogen en de rimpels in zijn voorhoofd.
Maar T r i e n t j e hoorde voortdurend, dat Peter en Golida
K l e i n B r e u k i n k to zamen waren, en zij meende dus,
dat het meisje spoedig wel boerin zou worden op de hoeve.
P e t e r zou toch wel begrijpen, dat met hem zijn naam
niet mocht afsterven :' Tot zegen moesten de S t r i e's zijn
voor de heide, duizenden jaren nog. Ze hadden de tack
Tan oude koningen, het land to beschermen tegen gevaren,
en onversaagd den strijd to openen, zoo booze nlachten
naderden.
Van Golida Klein Breukink vernan Peter, dat
T r i e n t j e niet met het steedsche manneke getrouwd was.
Hij vergat echter niet gemakkelijk, hoe zij hem gezegd
had, dat ze hem toch niet nemen zou, en trotsch besloot
hij, liever eenzaam man to blij vet dan ooit Naar to vragen
zijn vrouw to worden. Op den duur, zoo trachtte hij zichzelven to troosten, zou hij vrede vinden alleen in het bebouwen van den grond der S t r i e' s. Zijn dood zou het
einde zijn van zijn roemruchtig geslacht; de hoeve zou
overgaan wee' in vreemde handen en alleen menschen, die
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geschiedenis schrij ven, zouden den naam der familie terug
vinden als een naleve legende, waarin moeilij k to gelooven valt.
Toen echter Golida Klein Breukink al een paar
middagen was uitgebleven, en zich het gerucht verspreidde,
dat een lente-avond Naar met G a i t A a r i n k voor eeuwig
tezamen had gebracht, morde het yolk op de heide. Zelfs
de boeren op de buitendij ksche landen bij den IJsel schudden
antevreden de hoofden. Het geslacht der S t ri e's behoorde
hun toe, en wat voor onheil zou er nu weer worden uitgedaeht, om ze to treffen, als het was neergemaaid P!
De Dood aarzelt niet, als Hij wordt uitgezonden, oni
een St r i e to treffen. Hij slaat hem niet in twee, drie .
keer, maar Zij n zeis is geslepen, Zij n blik vast en Zij n hand
rustig, zoo Hij Zijn roeping bij de St r i e' s vervult. Hij
laat zich niet vermurwen door gebeden ; een S t r i. e nzoet
steeds bereid zijn to sterven. Was H a n n e s S t r i e niet
gevonden in de Wetering en G era r die n St r i e niet vermoord door G a r d e s t e R i e 1 e? P e t e r moest bedenken,
dat hij niet to spotten had met de legendes dei heide, daar
simmers hij weder op zijn land werkte ! Nu G oh i d a K 1 e in
B r e u k i n k spoedig een nog ernstiger taak wachtte dan
to lachen, noemde het yolk verbitterd T r i e n t j e een trotsche meid. Ze wilde P e t e r S t r i e niet nemen, daar zij
eens op de Nievelt-boerderij had g ewoond, en 't niet anders
dan rij k weer wilde hebben. Zij en P e t e r waagden er de
heide maar aan, overmoedig in hun beider lerheid. Waarom
nam P e t e r S t r i e niet een rij ke vrouw van de niterwaarden P Hij kon krijgen, waar hij lust in had.
T r i en t j e bereikte de tij ding al gauw, dat Go lid a
Klein Breukink en Gait Aarink een paar waren
geworden. Ze besloot P e t e r to ontwijken : instinctief
voelde ze, dat zoo Naar trots zich het best tegen Naar liefde
zou kunnen verdedigen. Ze was bang, dat zij Naar ontroering niet stil zou houden in Naar gezicht en Naar oogen
Naar verklappen zouden, als ze hem weer ontmoette. En
ze wou hem laten zien, dat 't hem niet gemakkelij k zou
vallen Naar nu to trouwen.
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Ze dacht aan haar twee kinderen, die in de Slat hun
dood hadden gevonden. En ineens begreep ze, waarom ze
de herinnering aan d it vreeselij k verlies altij d met vredige
berusting had gedragezi. Ze had op dat oogenblik het
vreemde idee in woorden kunnen zeggen. Wat P i e t
N i e v e 1 t toebehoorde, was inners verdoeznd ; en zij had
moeten lijden door hem. Ze peinsde over de avonden, toen
P e t e r St ii e met de twee kindereu had g espeeld. Hoe
was dat geweest :' Het was toch g e weest, of zij de moeder
was en Peter de vader. Hoe kon hij het jongetje erg
het meisj e aan 't lachen breng en, de kloekg ebouwde man,
islet zijn trouwe, vriendelijke, diepe oogen.
Ze moest wel bepeinzeu, hoe het zou zijn, wanneer zij
op de Strie-hoeve naast hell zijn zou. Ze zouden weer
tezamen werken, naast elkander, als plan ell vrouw, en er
zou niet een zijner gedachten zijn die zij niet onmiddellijk
zou beg rij pen. Ze had met het g eluk g espeeld, tot zij het
van zich had g estooten : het zou niet voor Naar teru.g
konlen. Hoe zou het zijn, als de eerste lente den slapenden
,g rond wakker-lachte, en zij ieder jaar opnieuw den strij d
weer waag den :' Dan bedacht ze, dat ze to trotsch zou zijn,
one hem to nenlen, wanneer hij Naar vroeg. Ze moesten
v erre van elkander blij ven. Ze begon er over to piekeren, of
ze over enkele jaren misschien ijverzuchtig zijn zou, wanneer
hij een ander tot vrouw zou 1iemen. Later zou wellicht
zij haar driftig en, noodeloozen uitval betreuren, wanneer
het to laat was. Het was een dwaas soort fierheid, om
zich boven P e t e 1' S t r e to stellen. Ze wilde niet Naar
rust verliezen, mv aar aan jets anders denken. Oi verbiddelij k
en onverj aag baar bleven zijn woorden in Naar brein, dat
ze nu g een vrienden meer warm, voortaan. Ze kon zich
zijn ontmoediging voorstellen, dat al zijn werk vergeefsch
g eweest was.
En Loch zou ze hem niet nenmen, besloot ze. Nooit zou
ze 't hem verg even, dat hij door zijn zwakheid Naar beleedigd had. Liever wilde ze zijn geluk vernietigen ; en ze
wilde niet, dat hij zich trotscll voelen zou, daar ze haar
belofte van trouw aan het steedsehe maneke verlaten had.
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Ret was een dwaze gril, en een kleine hoogmoedigheid,
en een onbedacht gesproken woord, wat de beiden scheidde.
Ze wilden geen van tweeen de minste zijn. En toch, wanneer ze het zich hadden durven bekennen, hoe dachten ze
over elkander.
Als de ploeg sneed door het veld, droomde P e t e r
over de dagen, dat T r i e n t j e naast hens gegaan was. Nu
waren ze beide vrij e mensehen, en de geheele wereld verlangde er naar, wat zij tweeen verlangden, dat zij man en
vrouw zouden worden. Het geluk, nu hij zijn hoofd rechtop
hield, en de trots om zichzelf zijn spieren deed zwellen,
stond buiten zijn dour, en smeekte, om binnen gelaten to
worden. En ze weigerden moedwillig den toegang, als twee
twistende kinderen, lichtzinnig, zonder to weten, waarom
eigenlij k. Wanhopig werd het geluk, en het schreide op
het land der St r i e' s, dat het zoo lang gewacht had en dat
het nergens zoo lief was als bij de S t r e' s, de stille eenzamen. Het wend al bijna zomer, toelz nog geen van beiden
de ander naderen wilde : op de heide en in de uiterwaarden
bloeide het gewas rijk.

VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Wie op de Overijselsche heide kept niet het liedje der
twee menschen, die hun jeugd in het kansspel des levens
hadden verdobbeld, en die elkander, na lange jaren van
scheiding weder ontmoetten op den weg, dien ze als gelieven gegaan waren P Men zegt, dat eon der St r i e' s het
op zijn boerderij een paar eeuwen geleden gevonden heeft,
de woorden en de melodie. Het heeft den naleven klank
van een oud mysteriespel : maar het schijnt geheim gehouden
to worden binnen de grenzen van Salland, en alleen als
hij u vertrouwen schenkt, za] de boor het voor u zingen,
angstig als een geloovige, die zijn heiligdom ontsluit voor
een oningewij de. Maar wellicht zult ge, wanneer go in een
laat-zomerdag droomend luistert naar het ruischen van het
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graan om u heen, weten van het vreemde lied. Ook lijkt
het enkelen als ze den triunlf hooren van den tuinfluiter
om de bloeiende bloesenls, dat ze een deel vinden van de
ondefinieerbare melodic.
Waarom zong P e t e r het, en wist hij het zelf niet,
dat hij het zong? Waarom zong T r i e n t j e het, en sloot
ze haar oogen, of ze droomde P
Waarom wachtte P e t e r elken Zondagmiddag op den
weg van Merloo naar Averkamp oni haar to ontmoeten ?
En waaronl wilde ze telke s daarheen g aan, en aarzelde
ze, als een Jong meinj
e, dat de eerste kus van haar bruidegom gaarne wil, en toch ZOO bang is haar mond hemii to
bieden
De gedachten Vin twee g elieven zijn ondoorgrondelij k.
Dat is 't antwoord. Ze zongen het lied in de week, dat ze
werkten, en de zonnig e Zondag en werden ze geprikkeld door
een onbepaal de macht, on1 den weg van hun liefde to zoeken.
En een der schitterendste Mei-niorg ens kon T r I e n t j e
niet ontkoren aan den drang, to weten, of P e to r waarlijk
op haar wachtte, zooals zij het zich voorstelde. Ze schrok
niet, toen ze hem inderdaad zag. Ze had het toch bij zichzelf begrepen, dat hij er zijn zou P En ook hij voelde geen
verwondering. iij had al eenige Zondagen op dezelfde plaats
gestaan, en geweten, dat zij ten laatste komen zou. Wel
was hij even teleurgesteld, Coen ze zeide : „Da's toevallig
da'k oe teg enkomme ! Ik WOI noar T e u n i s S c h o 1 t e n."
Ze zou hem toch laten zien, dat ze hem niet nemen
wilde. Hij had Naar to diep beleedig d : en ze zou hem
nooit vergiflenis schenken, dat nioest hjj niet gelooven.
Hij was kwaad, daar ze zijn illusie verstoord had, dat ze
om hem gekonmen was. En ze ging en even zwij gend naast
elkander, als in hun jeugd, Coen eon liefdewrok hen seheidde.
Ze zagen niets van het bloeien der lente, e1 zij liepen
voort, de hoofden gebogen, zich eigenlijk beiden schamend
over zichzelf.
Hij wilde, nu hij Naar ontmoet had, niet naar T e u n i s
S c ho 1 ten en bij den zijweg naar het Weston vroeg hij
haar, of ze denzelfden leant moo uitwandelde als hij.. ZP
O.E.X 12
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antwoordde vaag, dat Naar plannen anders geweest waren
dien middag. Doch ze zeide hem, dat ze wel met hem mee
wilde gaan, als hij dat gaarne had. Hun stemmen geleken
elkander vreemd, na hun langdurig zwij gen.
Hij begon, nu zij zoo geruimen tij d hard tegen hem
geweest was, lust to krij gen haar to plagen. Het was dus
niet waar geweest, dat ze het voornemen had gekoesterd
T e u n is S c ho 1 t en to bezoeken. Het was dus waar, dat
ze het om hem gedaan had. Hij zeide langen tij d niets en
peeinsde er over, waarmede hij haar het best zou kunnen
krenken. Maar ineens voelde hij, dat hij haar geen pijn
kon doen. En tegelij kertij d twij felde hij er weer aan, of ze
voor hem wel gekomen was. Het zou toch best mogelijk
kunnen zij n, dat ze werkelij k naar T e u n is S c ho it en
had willen gaan, en dat ze na zij n vraag meer lust had
met hem wat to praten, over onverschillige dingen.
Ze liepen voort, en de boeren, die ze tegenkwamen,
groetten blijde. Nu liepen ze tezamen, P e t e r St r i e en
T r i e n t j e N i e v e it. En het was overal lente. Dus zouden
ze elkander vinden.
Ze gingen zoo ver, dat ze ten laatste niet meer wisten,
waar ze waren. Wel zagen ze, dat ze in de nabij held moesten
zijn van den IJsel. De vaalheid der vlakten was voorbij :
het was een twin der lente, waarin ze gingen. Boterbloemen
sloegen slingers van goudgeel door het lichtgroen der
weiden, en daartusschen in onsymmetrisehe bochten hoepelde
het flets paars der pinksterbloemen en het bezadigde violet
van de wikke ; madeliefj es zaaiden wit en verborgen zich
bescheiden tegen het overdadig, druk beweeg van het
boterbloemen-goud ; en daartusschen was rood van een verdwaalde klaproos en aan de slootkanten 't fijn-gestreept geel
van een vroege iris; ook dotterbloemen stonden er parvenuerig
to pronken, of ze door hun brutale, schelle kleur met de
iris wilden concurreeren, zooals een rij k, smakeloos man in
overdaad van tinten zich beter gekleed waant dan eeii
artiste naast hem, gracieus en eenvoudig. En Loch! hoe de
kleuren waren neergesmeten tegen 't onbewogen, teergroene
vlak der weiden en het subtiel wit-en-roze grillige beweeg der
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hagen, het was een weergalooze eenheid van weelde. Het
scheen, of niet de lichtste schakeering gemist zou kunnen
worde», en hoe in de onbetreden natuur eerst in de
duizenderlei ineenstrengeling van fel en licht, en diep en
hel, en veel en weinig een groote, ontzaglij ke harmonie
bereikt was. En dit geleek ook in den vogelzang : tientallen
vogels floten en zongen en trillerden en kwetterdel en
sjilpten en sloegen en piepten en lokten dooreen ; en het
was een lied, het lied van de jonge Mei, die van geluk
zich hult in overdaad, maar die bovenal als een kunstenaar,
Wiens fantasie de knellendste banden breekt, de eenheid
in zijn scheppingswerk bewaart.
Ze konden niet anders dan gelukkig zijn, P e t e r en
T r i e rl t j e. Ze hadden lust in elkanders oogen hun blijheid
to zien en elkaar's handen to drukken. Er waren jaren
voorbij gegaan na hun jeugd. Doch nog waren ze alletwee
jong, en het leek, of de jaren hun zielen niet verouderd
hadden. Het was zelfs, of zachtjes alle herinnering, buiten
aan dien eenen dag, toen ze ook tezamen gegaan waren,
weg gewischt werd. En bij hun verderen gang, terwij 1 ze
langzamerhand het land om hen weder begonnen to kennen,
wisten beiden, dat ze elkander liefhadden, en dat ze het
niet meer behoefden to zegg en.
En wat ze nooit had kunnen denken : het was iets
heel g ewoons, dat ze hens vergaf. Het was Naar zelf
vreemd, dat ze ooit zoo streng over hem had geoordeeld.
Dat was dwaasheid : zijn naam had hij teruggewonnen, en
hij was een eerlij k man. Ze zag hem even aan : hoe had
zij zich verre van hem kunnen houden ? Haar rust werd
deemoed : ze held van den forschen jongen naast Naar.
Hij begon to lachen, vroolij k als een schoolknaap. En hij
bukte zich en knielde op den grond en liet Naar een kleine
lichtblauwe bloem zien tusschen het gran.
„Weet-ie, hoa de Duutschers dat neumt P" vroeg hij.
„Nee," antwoordde ze, „hoa zol ik dat weten. Ik
weet wel, wi neumt 't bie ons eerepries."
„Mannetrouw neumt ze dat in Duutschland," lachte
hij. „En wet-ie woarumme :'"
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„Nee," zeide ze, „dat wet ik net."
Hij plukte het. Het blauwe bloempj e fladderde over
den weg, al bij 't even aanraken van zijn hand.
„Doarumme," riep hij overmoedig. En tegelij kertij d
hief hij haar in de hoogte, en liet Naar voorzichtig weer
dalen en kuste haar. „En gleuf ie mien noe P " vroeg hij.
„Pas moar op deerne, mien trouw is net as 't bleumken,
dat a'j 't even aanraakt weg-ebloazen wordt."
„Dat gleuf ik neet," zeide ze en ze vlij de Naar hoofd
tegen hem aan. Toen holde ze van hem weg en sprong
over de weide, vlug als een jong deerntj e. „Krieg mien,
as-ie mien pakken kont," joelde ze uit de verte. „Sliep uut,,
sliep uut, ie kont mien neet kriegen."
Hij liep haar na en ving Naar ten leste, en trok Naar
naar zich toe, streek de verwarde haren van Naar voorhoofd
en zag Naar aan. Rustig beschouwden ze beiden elkander's
oogen. Ze kon het niet helpen, dat ze eindelij k, zich lichtschamend, Naar hoofd borg aan zijn borst. Hij weder nam
't iets-wederspannige kopke in zijn beide handen, tot ze
zich gewonnen gaf en zich kussen lilt, het warme zonlicht
spelend over de gesloten oogen.
„A1lenig de zunne zut 't," fluisterde ze weemoedig.
,,Wet-ie nog?"
„Noe he'k oe eindelijk, deerne," jubelde hij. „Eindelijk
as mien wief. Doarveur heb ik mien heele leven evochten
en noe bin ik, woar ik wezen mot. Noe weet ik, woarveur
eigenlij k ik ook mien leven ewerkt heb. 't Was neet urn
't Strie-land, 't was um oe. Want as ik 't Strie-land weerumme had, had ik oe."
„Joa," zeide ze, „da's woar. Wat bin ie sterk ewest,.
um oe name weer to kriegen, Peter. 't Is bienoa, um 't
net to gleuven. Ik zol 't neet van 'n mensche annemmen,
dee 't mien zol vertellen. Wat mot ie oe eigen machtig
veulen, P e t e r: oa ! wat mot ie trotsch wezen op oe zelf."
„En Loch bin 'k dat neat," antwoordde hij nadenkend.
„Ik bin allenig moar heel blie, da'k oe in 't laatste ekregen
hebbe. Noe is veurbie, wat veurbie is, dat verzeker ik oe."
„Joa," antwoordde ze teeder, „noe is 't veurbie."
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De veerman aan het Olsterveer was de eerste, die ze
tezamen zag. Hij was een man, die van zijn prilste jeugd
aan het koord had getrokken, dat de boot naar den
anderen oever lokte, en hij zeide, dat hij zijn wij sheid nit
het water had gehaald. Wanneer hij iets bedenken moest,
boog hij zich voorover, en hij tuurde zoo lang in de rivier,
tot hij niet weer behoefde to peinzen. Hij beweerde, dat
het water hem antwoord had gegeven op al zijn vragen,
en hij hield er in zijn eentje een allerzonderlingsten godsdienst op na. God, zeide hij, bemoeide zich alleen maar
met het goede ; en het slechte liet Hem onverschillig. Er was
maar een hoogere macht dan de mensch: en dat was God
of de menschelij ke ziel. Ieder mensch, die goed was,
droeg een deel van God; en de menschheid tezamen God
zelf. Een duivel bestond niet. God Wilde niet gediend
worden, en strafte niet en beloonde riiet. Maar het was
natuurlijk, dat een mensch, die een drager was van het
.g oede rustig was, en een slecht mensch, die God niet
kende, zijn geheele leven in angst moest leven. „Dood
is dood," zei de veerman van het Olsterveer.
Ton hij P e t e r en T r i e n t j e tezamen zag aankomen,
grijnsde hij, hoewel hij een diepe minachting koesterde
voor het vrouwelijk geslacht, dat alleen maar in de wereld
was; om manlui van hun wijze gedachten of to halen. Hij
lachte, dat liij het allang in het water had gezien, hoe
P e t e r e1 T r i e n t j e naar elkander werden toegedreven,
als twee kleine golf] es van een breeden stroom. Hij zette
de hand aan den klos, en de boot voer langs het strakke
koord ; de rivier was een gespeel van trillenden glans, en
levend zonlicht schuimde in krullende pluimen om de
planken. P e t e r tuurde in de rivier en het gaf hem ook
een gedachte. „Vrouwen bint een zegen van onzen leven
Heer, veerman," zeide hij; hij was benieuwd, wat de vrouwenhater hem zou antwoorden.
„Bie'j gek, jong," riep verontrust de ander, „dacht-ie, dat
onzen leeven Heer zien eigen met zukke dingen opholdt ?"
En hij hield de hand op voor de Lien cent peen en
terug, voor de twee.
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Ze hadden weinig meer to praten, terwijl ze verder
trokken, Peter en T r i e n t j e. Ze waren alleen benieuwd
wat T e u n is S c ho 1 t e n en zijn vrouw zouden zeggen, en
wat de heide. Wat ze zelf dachten, wisten ze immers ? In
den laten namiddag, then ze naar huis gingen, zagen ze
tot hun verwondering, dat elke hoeve, waar zij langs
kwamen, groen droeg. En kinderen, die hun nadering
bemerkten, zwaaiden met de mutsen en een klein meisj e
liep nit het huis met een groot bouquet bloeren,
dat ze naar de beiden uitstak, of T r i en t j e een prinses
was, die een deel van Naar land bezoeht. Blijde gezichten
schoten inderhaast nit de geopende deuren, en mensehen
riepen ze vroolij k gelukwenschen na. Het leek wel, of ze
een zegetoeht gingen. De veerman van het Olsterveer had
zijn boot en roepende mensehen aan den overkant in den
steek gelaten, en hij was naar het eerste het beste huis
geloopen, om to vertellen. Zoo verspreidde zich het
gerucht over een goed deel van de Veluwe, en boeren,
die hij overzette, brachten het naar de andere zijde in
Salland. In een oogwenk van tij d, zoo snel als niet een
vlam overvliegt, moist het de heide. Van huis tot huis riep men
het elkaar toe, en wuifde met doeken. Aan den grens van
Merloo stored het muziekgezelschap opgesteld, dat alle
gehoor mishandelend, de voor vij f jaar in Parij s populaire
melodieen snerpend trompette. Maar de wil was goed.
T e u n i s S c ho 1 t e n wachtte een eindj e vender a,an
den weg, en zijn vrouw huilde van blijdschap.
„Ik hoef jullie het geluk niet meer to wensehen",
snikte ze, „want dat heb je al."
En met hun vieren gingen ze naar de Strie-hoeve.
En daar bleven ze zwij gen, daar al hun pog ingen, om to
praten, vergeefsch waren. Maar herhaaldelijk vielen 't
vrouwtje van Tennis Seholten en Trientj e elkander
weenend om den hals, en de mannen knikten dan zacht
en wij s ..... .
Den avond bleven P e t e r en T r e n t j e lang nog
alleen bij elkaar. Ze zaten in de kamer, waar ze altij d
tezamen zou den zijn, en ze bleven hand in hand, terwij 1
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de nacht in zijn rouwsluier schreed over de landen en
duisternis wuivend streek door de stile lucht. Ze zagen
elkander niet meer, doch warm voelde ze zijn gezicht tegen
het hare, en de weeke gear van haar adem omwoei hens.
Hij bracht Naar weg, toen het donker zijn diepsten doezel
streepte tegen den horizon. Waar ze gingen echter blonken
de sterren, gelijk in den avond van hun eerste liefde. Er
was geen geluid om hen.
H a n n e s S t r i e zou hebben gezegd, dat de natuur
den tij d van droomen gekomen aehtte, nu het geluk weder
in de hoeve treden zou, en de eenzaamheid zou ruischen
als een zonnelichtende rivier. Vrede was overal langs de
wegen en over de ongebaande heide. Rust stroomde in
efFen kabbeling door de lucht, roerloos zou je bij na zegg en,
en gelij knatig. Het vaalbruin van den grond mengde zich
met het maanlicht-ziiver tot een onbepaalbaren tint van
blauw, die als een nevel ping over de belten. Maar in dat
blauw had toch de henlel-tinteling nog overweldigende
kracht, die zijn randen drong tot opslurping van rood,
zooals een rossige vlam zich lekkend en grillig van vorni
dringt door een stuivende massa donkeren rook. En weder
gevoelde P e t e r hoe de natuur Naar zuacht toont in hair
harronie, en de landen, die ze schildert in tientallen tinten
teg elij k, met kalme, waardige vrede ixnmer zegent.
Terwijl ze verder gingers in de kalm-vlietende stilte,
hoorden ze nit de verte, van alle boerenhoeven in Merloo,
de wij d door den kabbelenden wind medegedragen muziek
van harmonica's. De rust der natuur werd er niet door
gebroken, raar de heidestemming droeg vol weelde de
verre klanken. En zelfs waar de weg een bocht maakt in
de richting van Deventer, waar je de violen en den trompet luid hoorde van de Merloosche herberg, kon de rust
vol gelatenheid het roezemoezerig geluid lij den.
De beide gelieven bleven staan.
„Da's net as veur ons beiden," glimlachte P e t e r.
„Loate wi d'r 'n oogenbliksken noar toa-gown, " fluisterde ze. „De menschen zolt blie wezen, dat ze ons soamen
zeet. En wi hept nog wel een half uurtje den tied."
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Langzaam wandelden ze naar de herberg. De deur
stored open en in 't breed uitslaande licht zag je al van
een honderd meter de dansende paren ; op dien afstand
werd hun gehoor zwaar gekrenkt door de snerpende fiedeling van den viool, dock moedig hielden zij stand.
G o 1 i d a K 1 e in Br e u kink liep even van Naar teederdoenden Gait A a r in k weg, en kwam ze beiden handenklappen.d tegemoet, schaterlachend van plezier. De deems
en de kerels sloten een wij den kring om hen p een, en ze
kabrioolden als om een Pinksterkroon. En een der jongens
hief het lied aan, dat niemand beter zingen kon dan een
bewoner van Merloo :
Keer umme, keer umme
Leef ineken, keert oe ' ns umme,
Leef mekeii hef zich um-ekeerd,
Dat }ref ze van d'r vader en moader eleerd,
Keer umme, keer urine,
Lecf mcken keert oe 'ns umme.

En ze hosten en sprongen en maakten dan den kring
wijder en dan weer nauwer, en ze wisten eigenlijk niet,
wat ze voor dwaas doen zouden. De deems sehaterden om
een jongen boer, die in zijn gewoon leven altij d net stakerige beenen door de landen steltte en nu met kromgetrokken knieen, de handen vooruitgestoken, op zijn hurken
verder sehuifelde ; en een andere knaap schoof zich op een
voet voort en zijn linkerbeen klemde hij in de hand, met
zijn anderen arm bad hij zijn zich-licht-geneerend liefj e
omvat, dat echter 't telkens uitproestte.
Ze bleven geruimen tij d, tot de herberg gesloten was.
Zingend begeleidde ze de vroohjke troep een heel eind van
den weg. Nadat ze rechtsomkeert hadden gemaakt, verstierf
eerst heel langzaam de klank van hun uitbundig gezang.
Toen werd alles doodstil op de heide.
ZIjn arnl geslagen om haar heen, zij haar hoofd rustend
tegen zijn schouder, gingen zij tezamen verder. Ze hadden
nu elkander weinig meer to vertellen, leek het. Hij was
geen specialiteit in 't vinden van zoete woorden, maar een
lied kionk in hem, wondervol als nog nimmer hij gekend
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had. Het was de melodie van het geluk 0111 zij n liefde en
zijn nu verdwenen heimwee.
Terwij 1 hij ze zong liet ze hem los en bedekte Naar
b ezicht met Naar beide handen. Ze wist niet, wat ze hem
zeggen zou. Ze won alleen maar vertellen, dat ze van hens
hield, e1 dat kon ze niet.
Zwijgend liepen ze verder. Toen ineens stond ze stil.
,,Ik begriepe oe heel goed, P e t e r," zeide ze, en terwijl hij Naar gezichtje streelde, bemerkte hij, dat het vochtig was van tranen, „ie znot nooit denken in oe leven, da'k
oe net begriepe. Ik bin een meken, dat niet voile eleerd
hef, moan ik wil altied mien beste doan, zoavolle, a 'k dat
kan, urn oe to begriepen. En misschien kan 'k dat beter
as andere menschen, P e t e r, umda 'k van oe land bin, mien
jongen, en altied zoovolle van oe heb eholden. Moar a'k
oe noe 'ns een enkele keer net begriepe, P e t e r, wil ie
dan bie oezelf rnoar den ken, da' k 'n heel gewoon deerntj e
bin, dee lang zoovolle neet hef ezeen as ie ?"
Hij sloot haar in zij n armen en kuste haar.
„Ik heb oe enoanzen," riep hij nit, „umda 'k van oe
holde en nargens ander umme. Ik heb altied hoar oe verlangd, umda 'k heb eweten, dat ie mien kont begriepen.
Doarunlnle allenig. En ik holde van oe, umdat ie zoo'n
leef, verstandi g deernt j en bint en tinders weet ik 't neet."
Ze liepen verder, dicht bij elkaar. En ze praatten niet
meer, langez tij d niet.
Doch in de dennebosschen aan den rand der heide en
over de grij ze, stifle wegen en langs de Weteringen, die
sereen van geluid voortvloeiden, voortruischten, daar trilde
even en of het onnlerkbaar was, zooals een verve viool,
die zachtj es speelt, de echo van P e t e r' s lied in de lucht,
zonder verbreking van den klank van den nacht. En op
de velden bij den IJsel waren de mystiek-lichtende boomgaardbloesems als vaag-tinkende klokjes, die P e t e r' s
liefdelied huiverend speelden. De weiden tot aan den
horizon geleken vlakten van witte1 glans, en de horizon
zelf leek vol schemer van daglicht nog. De rivier was een
rustige droom, zonder rimpeling en zonder schaduw. Hier
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en daar tussehen 't ongebog en net eehter kringelde het
water tot evenbuigende golfjes, die tegen den oever op
zich bogen, zacht-klaterend. Toen liet P e t e r den trots
der S t r i e' s gaan.
„Da's urn 't geluk van een S t r i e, dat alles zoo kalm
is, T r i en t j e, " fluisterde hij. „Noe is mien levensstried
ten ende, en kan 't geluk veur 't Strie-geslacht weer kom.men. Wi wordt weer de groote mensehen op de heide, en
dat he'k dear mienzelf verdeend."
Ze glinllachte even, en drukte hem de hand.
„Joa," zeide ze eenvoudig, „ie bint stark ewest, zoa
as 'n mensche beheurt to wezen."
Heel in de verte klaroen de de morgen aan den hemel.
En in de eerste weifeling van een wonderbaren lentedag
gingers ze verder, zwijgend van geluk.

VIJF-EN-TWINTIGSTE KOOFDSTUK.
Er vergingen jaren als lente-bloesers ; en eezl nieuw
jaar bloeit op in de Strie-hoeve.
De Jood van Merloo is gestorven, en zijn zoons zijn
in de groote wereld getrokken ; J a n s j e G r e u v e heeft,
de wolken groetend, niet beinerkt, dat ze vlak bij de
IJsel-kribben was, en ze is voorover in de rivier gestort.
Gardes to Riele, die Gerardien Strie heeft vermoord, woont in Canada, en na den eenen brief nit Montreal aan T e u n is S c h o 1 t e n heeft nierand zneer jets van
hem gehoord. De jonge Is ford in k' s zijn in Natal terecht
gekomen ; de oude Is ford in k op het kerkhof van Merloo.
Ze zeggen, dat hij op de plek, waar H ii d e W o 1 t e r s
Pie t N i e v e it's schat had begraven, dood gevonden is.
En ook het steedsche manneke, dat twee jaan getrouwd
was, na een succesrij ke huwelij ksadvertentie, ligt al eenigen
tijd onder de groene zoden. Het is de schuld van den loop
des levens, dat gij, lezer, zoovele dooden voor uw geld
krijgt. Ook enkele Aarink's en Klein Breukink's
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en anderen, wier namen in dit week terloops een plaats
vonden, hebben het tijdelijke met het eeuwige verwisseld:
zelfs de veerman van het Olsterveer, die had beweerd, dat
wat flood is, dood is.
Des daags werkt II? e t e r St r i e op zijn glorierijk land.
Zijn vrouw heeft zorg genoeg voor de hoeve en voor de
twee kinderen, een rneisje en een j ongen, net als 't vroeger
was. Des avonds spelen ze met hun vieren en P r i e n t e
en P e t e r zijn als twee kinderen zelf: vier kinderen, die
rollen en tollen over den grond.
Het is een zware strijd, dien hij met den grond to
voeren heeft. En het is niet waar, dat de boeren minder
to werken hebben, IIU er weer een St r i e op de heide
woont: kwade zomers, die den oogst op het land vernielden,
zijn niet uitgebleven, noch ziekten onder het vee, noch
ziekten in het gewas. Doch de Strie-legende is joist : dat
is het vreemde van de zaak. Nu ze kwade gezelschappen
mijden en hun tijd niet in lediggang verseherven, is hun
naam weer in eere, en het geluk lacht op hun land. Ze
zijn koningen der heide, zoolang ze hun roem ongeschonden
bewaren; het noodlot blijft ze verre en al kunnen ze hun
Ievensgang niet dwingen in een vaste baan, toch zijn ze
sterk geri.oeg, oral de Strie-hoeve to bewaren.
En bovenal kennen ze het geluk, dat voor enkele
mensehen maar to vinden is. Doch als P e t e r S t r i e zich
verheft op zijn kracht, die hem zijn naam terug deed winnen,
glimlacht T r i e n t j e zacht.
,,Ie bint stark ewest, zoa as 'n mensche beheurt to
wèzen," zegt ze, en ze kust hem.

LIBERALEN EN DEMOCRATIE
DOOR

Mr. L. J. PLEMP VAN DUIVELAND.

De redactie van Onze Eeuw bewees mij de eer mij to
verzoeken een rede, door mij op 29 April j.l. voor de
afdeeling Amsterdam van den Bond van Vrij e Liberalen
gehouden, ter plaatsing in dit tij dschrift of to staan. Ik
heb diensvolgens getracht die rede uit mijn aanteekeningen
to reconstrueeren ongeveer gelij k ik Naar uitsprak en
slechts met een enkele aanvulling van wat ik to Amsterdam
wegens gebrek aan tij d ongezegd liet. De vorm eener rede
bleef dus bewaard en ik heb mij daarom onthouden zoowel
van het uitwerken van onderdeelen, waarover ik veel weer
zou to zeggen hebben dan ik deed, als van het verxuelden
van citaten en het geven van noten, die in een opstel over
mij n onderwerp zeker op hun plaats zouden zij n geweest.
Vrijzinnig of Democraat — zoo stelde v an d e r V lug t
in den eersten jaargang van het maandschrift Onze Ecuw,
nu negen jaar geleden, de staatkundige antithese. Tegenover
elkander plaatste hij in het opstel dat Bien titel draagt,
het credo der Vrijzinnigheid en dat van het hedendaagsche
Democratisme.
De Vrij zinnigheid vraagt : hoe behoort de Staat to zij n
wat behoort hij to doen P En zij stelt dan als de hoofdtrekken
die het beleid van den Staat moeten kenmerken, deze :
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ten eerste, dat al wat het leven levenswaard maakt, het
dit inderdaad slechts doet, indien het geschiedt in een
danlpkring van vrij heid ; en ten tweede, dat de gansche
staatstaak vervuld worde in een geest van onpartij digheid,
niet van eenvormige gelij kmaking ; dat het gelij kheidsbeginsel (gelijk F on ill e e het uitdrukt) zijn toepassing vinde
in een gelij ke behandeling van gelij ke, in een ongelij ke
behandeling van ongehj ke zaken ; dat in een woord de
Staat recht betrachte en verschaffe.
Daarnevens raakt de vraag : door wie P en op Welke
wijze ? de Staat zal worden bestuurd en geleid, vergankelij ke ding en. Het antwoord op die vraag wisselt of niet
den tij d, niet anders dan de opvattingen betreffende den
omvang der staatstaak.
De Democratic nu maakt juist deze vraag : door wie :'
tot hoofdzaak van Naar staatsbeschouwing. Natuurlijk stellen ook de „democraten" zich wel staatkundige idealen,
maar zij g aan, bij hun streven oin die to bereiken, uit van
de onbewezen stelling, dat die idealen zullen worden
benaderd door de beslissende lnacht altij d en in de meest
volstrekte mate to g even aan de meerderheid. Dus bevordert
men die idealen vanzelf door democraat to zijn een
onvermij delij kheidsg eloof, waarin het fatalisme der historisch-materialistisehe wereldbeschouwing duidelijk to herkennen
valt.
„Vrijzinnig poem ik mij
zoo drukte mijn geleerde
vrien d in 't kort zijn g edachte uit als ik een bepaald
program belij d omtrent de vraag : hoe de Staat zich to
gedragen heeft .... Daarentegen democraat, wanneer ik
enkel warm ben voor een oplossing van dit andere geschilpunt : wie over de gedragslijn van den Staat in hoogsten
aanleg zegg ensehap zal hebben."
Wat zien wij nu veelal in de politiek van den dag
als eisch gesteld P
Dit : dat democraat to zijn plicht is van elkeen, die
beweert het welzijn van zijn land en zijn yolk to willen
behartigen en daartoe invloed wil oefenen op het staats-
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bestuur. Of gij zegt van vrij zinnigen huize en toont van
vrij zinnigen geest to zijn, het bast u niet. Al wat gij ten
.algemeenen nutte beoogt tot stand to brengen, kunt gij
slechts op eene wijze verrichten : door democraat to zijn.
De Democratie wordt aldus een doel, een ideaal op
zich zelf. Welnu, als zoodanig aangeprezen is zij verwerpelijk; dit „ideaal" is inhoudloos.
Di c e y deed (in zijn Law and Opinion in England) het
ij ne om de ten aanzien van het begrip Democratie heerschende verwarring uit den weg to ruimen. Men kan, zeide
hij, onder Naar verstaan een zekeren toestand van de
inaatschappij, waarin een algemeene gelijkheid van rechten,
levensomstandigheden, gedachten, gevoelens, idealen bestaat;
in dien zin gebruikte D e To c q u e v ill e veelal den term.
De voortschrij ding der Democratie beteekent dan toenemende
gelijkmaking van alle burgers; maar al is zij met klasseprivileges, ook in het s taatsbestuur, niet vereenigbaar
-omtrent den staatsvorm, omtrent de vraag bij wie in den
Staat de macht berust, geeft zij geen uitsluitsel. Zulk een
„democratie" is denkbaar zoowel order de volksregeering
als onder den „tyrannos".
Democratie echter, begrepen in den politieken zin, is
de vorm van staats-inrichting, die de beslissende macht
aan de meerderheid der (mannelijke) burgers toekent ;
voortschrij ding der Democratie in dien zin beteekent overbrenging van de maclt in den Staat uit handen van een,
of van weinigen, of van een beperkt aantal personen (die
daarom nog niet tezamen een „klasse" of „stand" behoeven
to vormen) in die van de meerderheid. Hoewel deze ,,Democratie" er niet altij d in slaagt de feitelij ke macht in handen
men denke aan de macb.t der
Ivan. „het yolk" to leg gen
tosses en wire pulleys in de Noord-Amerikaansche Republiek zoo kan men er toch zeker van zijn dat zij geen
andere staatsinrichting zal gedoogen, geen andere constitutioneele wetten waken, dan waarvan zij vergrooting van de
macht der meerderheid verwacht.
Nu is weliswaar de strenge scheiding tusschen deze
beide begripsbepalingen in de praktij k niet vol to houden ;
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F o u i 11 e e (over Wien hierna meer) legt er den nadruk op
dat de politieke Democratie een natuurlijke tendenz vertoont
om sociale Democratie to worden. Maar wel is het geoorloofd uit den hoofdtrek, die het wezen der politieke Democratie bepaalt, deze g evolg trekking to maken, dat zich niet
t priori zeggen laat, of zij aan de samenleving goeds dan
wel kwaads zal schenken, of zij recht of onrecht, vrij heid
of dwingelandij, gezond verstand of bijgeloof tot heerschappij
brengen zal. Met Democratie, aldus verstaan, is het dus
ook onjuist vrijzinnigheid to vereenzelvigen, en onaannemelijk de gebiedende eisch aan den vrijzinnige, dat hij democraat zij. Hoogstens kan, bij gegeven omstandigheden, in
een bepaalden toestand van de maatschappij, de heerschappij
der vrij zinnig e denkbeelden bevorderd worden door de
Democratie.
Indien er ienland is in onze g eschiedenis die naar
algeneene erkenniiig de vrij zinnige denkbeeldel in ons
staatsbestuur heeft doen doordringen, dan is het T ho r b e c k e
g eweest. En dat hi j dit heeft g edaan met hulp en door
bevordering van de Democratie, is onbetwistbaar. Do strij d
van 1848 is, ook teii onzent, een strij d geweest om den
vrij en gang eener democratische ontwikkeling. En zoo ziet
men dais ook dat T ho r b e c k e ons, liberalen, wordt voorgehouden als de groote democraat. Gij hebt geen recht
om u de g eestelij ke nakomelingen van T ho r b e c k e to
noemen zoo riep de voorzitter van den Vrijzinnig-Democratischen Bond in zijn openingsrede van Januari 1909
onzen geestverwanten toe. Als T ho r b e c k e nog leefde,
hij zou niet aan uw zij de staan met de vrij zinnige denkbeelden waarop gij u beroept, maar aan de zi j de van ons,
democraten. Zeide hij niet reeds bij de behandeling der
zeer beperkte kieswet van 1851, dat het algemeen kiesrecht
lag in den geest zijner eeuw :' Wij, democraten, zijn zijne
nakonielingschap in de rechte lijn.
Wie tegenwoordig onze democraten over T ho r b e c k e
hoort spreken, verzuime nooit hem even na to slaan. In
het juist uitgekomen zesde deel van de uitgave der
T ho r b e c k e-stichting (Onuitgegeven Parlementaire IRede-

360

LIBERALEN EN DEMOCRATIE.

voeringen) vinden wij des staatsmans antwoord op het
werven onzer democraten om zijn gunst. Bij het debat over
de Staatsbegrooting voor 1868 haalde de minister He e m sk e r k A z n. T h o r b e c k e' s bekende „Bijdrage" (van het
jaar 1848) aan en zeide dat, zoo dit boekje van de Grondwet zelve mocht verschillen, het was „in eenigszins democratischen zin". Oogenblikkelij k vatte T h o r b e c k e vuur.
,,,Neen" zoo was zijn antwoord. „De Democratic heeft
in mij nooit eel begunstig er g evonden, in welke hoedanigheid ik ooit to spreken of to handelen had. De getuigenissen zijn niet ver to zoeken".
Wanneer wij, liberalen, ons van onze positie tegenover,
of liever in, de Democratic dezer dagen goed rekenschap
willen geven, hebben wij voor alles het antwoord to overwegen op drie vragen die zich als volgt laten stellen. Tem
eerste : wat hebben wij aan de Democratic to danken P Ten
tweede : aangenomen dat de Democratic is de toestand onzer
hedendaagsche maatschappij, weiks invloed op de inrichting
van den Staat en zijn instelling en onweerstaanbaar doorwerkt, met Welke gevaren zien wij Naar dan onze idealen
en beginselen nopens Staat en maatschappij bedreigen ?
En ten derde : wat hebben wij, met het oog op dien gegeven
toestand van maatschappij en Staat, meer in het bij zonder
to doen ?
Wat hebben wij aan de Democratie to darken?
En ten aanzien van het Recht, en van de Vrijheid, en
van de Welvaart, heeft de Democratic een zegenrijke taak
vervul d.
Door middel van de Democratic is een Bind gemaakt
aan wat men samenvattend pleegt aan to duiden als het
„ancien regime " . In dien toestand was het recht in laatste
en dikwijls reeds in eerste instantie, aan den wil van den
sterkste onderworpen. Niet altij d viel dat nit ten nadeele
van het Recht, want zoo de sterkste tevens de rechtvaardigste is, Welk heilzamer gezag dan het zijne kan men zich
denken ? Maar dikwijls geviel het slecht, wijl in het abso-
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lutisme elke waarborg voor die gelukkige vereeniging ontbreekt. De Democratie flu heeft en de vaststelling en de
toepassrng van het positieve recht gelegd in handen van
organen, niet onderworpen aan hot absolutistisch gezag. Zij
ruimde weg wat de wetgevende lichamen beletten zou
naar Recht to zoeken in vrijheid en het neer to leggen
in wetten; zij bewerkte dat de rechtspraak, het bestaande
(wettelij ke of gewoonte-) recht in vrjheid kon toepassen.
Aldus heeft de Democratie de heerschappij van hot Recht
bevorderd.
De Vrijheid is door de individualiseerende werking
van de Democratic op de maatschappj bevorderd. U de
groote wereldbewegingen Welke de ,,Grundlagen unseres
Jahrhunderts" hebben helpen leggen, het Christendom, de
Hervorming, de Fransche Revolutie, hebben do persoonlijke
waarde van den menseh naar voren gebracht, hebben hot
persoonlijkheidsbesef in hem gewekt of verhoogd, dat
hem, ook wat de aardsche zaken betreft, tot zich zelven
zeggen deed: Du selbst bist cleines Gluekes Sehmied! Met de
toeneming van dat besef ging onvoldaanheid gepaard met
de onwaardigheid van eigen lot. Een heilzame factor, die
onvoldaanheid, van vooruitgang - men denke aan den
,,beschavings"-±oestand van de volken die berusten en waar
men leeft van do hand in den tand. Door to individualiseeren
heeft ook de Democratie de zaak der Vrijheid bevorderd;
em dozer wile veroverde zij stuk voor stuk do staatkundige
rechten en vrijheden ten behoove van een iegelijk.
Wat de algemeene welvaart betreft, Naar bevorderde
de Democratie door losmaking van knellende banden, aan
bedrijf en verkeer gang elegd, door opheffing van belemmeringen zoo van plaatselij ken als van administratieven card,
door wegruiming van accijnsen en tollen, door hot door
zetten, eindelijk, van de vrijhandelspolitiek.
Men ziet, dat de Democratic in Naar afbrekend en
vernietigend work veelszins gelukkig is geweest en in
sommige opzichten zet zij dat heilzame werk nog voort,
bijv. waar men Naar in onze dagen den ,,heiligen" cultus
van het juristenrecht ziet aantasten en hot terrein veer
O.E.X12
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bereiden waarop een „vrij ere rechtshanteering" mogelij k
zal zij n. Zij moest om dat werk to verrichten, de maatschappij „atomiseeren" en zij gebruikte daartoe de eenige
macht die Naar ten dienste stond, en die Naar eigen wezen
uitmaakt : de macht van het getal.
Wil, in het voorbij gaan, pier even opnierken, dat het
„atomisme", dat op de politieke markt den liberalen als
de hevigste hunner zonden voor de voeten wordt geworpen,
niet een liberaal partijbeginsel is, maar een onafscheidelijk
element van de democratische ontwikkeling in de periode
die achter ons ligt hoewel daarvan slechts ern der
elem enten. Roomsche democraten doen derhalve beter,
indien zij democraten willen blijven, daarvan to zwijgen ;
het was de hun dierbare Democratie die in het verleden
de maatschappij in dividualiseerde. Dit to loochenen, is
onmogelij k ; het den liberalen to verwij ten, is demagogie.
Om voort to gaan in Naar vernietigingswerk welslagend en daarmede nog niet gereed, kwam de Democratie
voor de taak van opbouwen to staan. Zij had de maatschappij van oude inrichtingen en vormen verlost ; deze
vroeg nieuwe.
De economische leer der natuurlij ke belangen-harmm.onie,
antipode van de theorie van den klassenstrij d, kon voor de
vervulling van die task zeker niet deugen. Door haar gesteund verhief zich het sterkste individu tot schier onbeperkte sociale macht en hoe onmisbaar zij ook geweest is
voor de geweldige vlucht der goederen-voortbrenging in
het begin en midden der vorige eeuw, in de reactie die zij
in het leven riep, lag weer een element van datzelfde
besef , der menschelijke waarde, waaruit zij zelve was
ontsproten, maar dat door Naar uiterste toepassing werd
verdrukt. Zoo kwam de collectivistische strooming opzetten,
reeds in het midden der eeuw, en Naar hoofdtrekken waren :
afkeer van het „laisser faire" en geloof in de macht van
den wetgever. En zoo keerde, om de plaats in to nemen
van het uiterste individualisme, door de Democratie tevoren
tot heerschappij gebracht, het absolutisme van vroeger
dagen stilaan terug, in den vorm van het staatssocialisme,
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vender den drang van de door haar eigen werk teleurgestelde Democratie. Dat deze overheidsbemoeiing zich van
de landsheerlijke zorg van vroeger eeuwen wezenlijk onderscheidt (gelijk in de openingsrede wordt beweerd, door den
voorzitter van de vrijzinnig-Democratischen Bond in Januari
1909 gehouden), kan ik niet toegeven. A.an loonzetting,
arbeidsreguleering, reglementeering van het gildenwezen in
vroeger dagen, lag wel degelij k dezelfde bedoelin g om de
volkswelvaart to bevorderen ten grondslag, als aan de ver
gedreven sociale wetgeving van onze dagen.
Men client zich wel to wachten voor een begripsverwarring, die de staatssocialistische reactie van het inidden
der 19de eeuw met de Democratie vereenzelvigen zou. Wie
meent, dat de Democratie ons het staatssocialisme moet
brengen, zou dwalen : in de Duitsche Rij kswetgeving bij voorbeeld is de staatssocialistische tendenz niet gelegd door
de Democratie. In 't algemeen kan niet op goede gronden
worden betoogd, dat bepaalde groote geestelijke stroomingen noodwendig aan de Democratie verknocht zijn of
door hair in het leven worden geroepen. De vredesbeweging bijvoorbeeld inoge democratisch geweest zijn in den
tij d dat S c h ill e r zijn „Alle Menschen werden Bruder"
dichtte, en e venzoo nog in den tij d then C o b d en zijn
„peace, retrenchment, economy" weerklinken liet. Doch
sedert hoorden wij den derden N a p o 1 e o n, op Wilhelmshohe
krij gsgevangen, erkennen dat het de Democratie was (niet
de volksbeweging van een dag, maar de democratische
ontwikkeling van zijn keizerrijk) die hem tot den oorlog
dreef. Sedert zagen wij de groote Republiek van het Westen
haar imperialistische politiek aanvangen met den oorlog
tegen Spanje. Zoo ook de socialistische reactie van onze
dagen — zij mope door de Democratie machtig bevorderd
zij n, de mogelij kheid kan niet worden geloochend, dat eenmaal de Demoeratie ook daarvan ons weer zal verlossen.
De mogelij kheid, weer voorshands niet de dag der verlossing schijnt nog verre.
Of de Democratie voor de organiseerende taak waarmede zij, na haar afbrekingswerk to hebben verricht, eigen.-
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lijk nog altijd beginnen moet, geschiktheid bezit, is een
open vraag. In elk geval heeft zij die, in de Oude Wereld,
nog niet getoond ; toont zij veeleer zelve een gemis van
organisatie. Wel zien wij Naar intusschen, bandeloos gelij k
zij is, doorwerken in onze reeds democratische staatsinrichting en openbaar levee.
Wat is
hiermee ben ik tot mij n tweede vraag gekomen
thtarop Naar waarneembare invloed?
De regel dien de Democratie aan onze staatsinrichting
stelt, is: opdracht van de beslissing over alle algemeene
belangen aan een meerderheid. Macht dus van het g etal ;,
arithmooratie, zooals O s t r o go r ski 't noemt.
Welken invloed bespeuren wij van die toenemende
macht van het getal op het Recht, op Vrij heid en Cultuur,
op de Volkswelvaart P
Het gemeene rechtsbewustzijn wordt door de Democratie
nit het spoor gebracht, doordat zij leert dat wat de meerderheid verlangt, daarom reeds recht is. Wij hoorden alien
reeds vroeg, dat heerschappij niet van personen, maar van
de wet een schoon beginsel is (servi legum sumus) ; en dat
is het ook, zoolang wet en Recht twee harmonieerende
zij het dan wegens de zwakheid van het menschelijke
kunnen nimmer volkomen elkander dekkende begrippen
zijn. Biedt de Democratie`eenigen waarborg voor die harmonie
Yk zie dien niet. W at sneer is, ik vind g een enkele reden
om aan to nemen, dat een meerderheid, al heeft zij dan
niet altij d ongelij k, tegenover een minderheid in verreweg
de meeste gevallen gelij k, dat wil zeggen het recht aan
Naar zijde, hebben zal. Ja, ik meen dat de kans daarop
vermindert, naarmate de heerschappij der meerderheid
onbeperkter wordt.
Mag ik wijzen op een paar, naar mij voorkomt, onmisken.bare teekenen van die verminderende kans, in onze Nederlandsche politiek ? Men richte het oog naar het gebied der
„sociale wetgeving" en zie de verwording der partij beginselen
onder den invloed der Democratise met name aan het onderwerp „Ouderdomsverzekering" gedemonstreerd !
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Met hand en Land nietwaar ? behoort een goed antirevolutionair, op grond van zijn „Program", zich to verzetten tegen de leer dat de souvereiniteit van den Staat
zich zou uitstrekken over het economisehe terrein ; met
name moet hij elke overheids-bemoeiing met het particuliere
leven volstrekt verwerpelij k achten. Ik behoef dit niet aan
to toonen : men sla een blik in „Ons Program", men leze
den altij d getuigenden F a b i u s, men hoore ook de jongeren,
Diepenhorst's Voorlezingen en Mr. van de Laar's
Klaroen-stooten. Welnu, wat anders treft men als eerste
hummer aan op het verkiezingsprogram der georganiseerde
antirevolutionaire partij dan ... , verplichte ouderdomsverzekering naar Duitsch model, dat is staatsdwang op den
persoon om een deel van zijn inkomen of to zonderen ten
eigen bate P Wat dus naar antirevolutionair beginsel onreeht
is, dat aanvaardt de partij onder den invloed der Democratie.
Een andere partij, de Liberale Tithe, heeft jarenlang
op haar program diezelfde verplichte ouderdomsverzekering
staan. Aan Naar beginselprogram kon men dien eisch niet
toetsen, want tot voor kort miste zij zulk een document.
Wel kon men echter waarnemen, dat Naar woordvoerders,
sprekend en schrij vend, zonder uitzondering de staatspensioneering bestreden ; en niet alleen op gronden van opportuniteit, neen ook principieel. In het voorjaar flu van 1909
legt eensklaps deze geheele partij een „voorkeur" voor
staatspensioneering aan den dag, die men met een beroep
op het toen juist gegeven, inaar nog door geen schijn van
ervaring bekrachtig de, Eng elsche voorbeeld aannemelij k
heeft pogen to maken, doch waarvoor de politieke psychologie toch waarlij k een andere verklaring niet toelaat dan :
hoop op den zegen der meerderheid.
Is ook voor de boven g enoemde verwording der algemeene rechtsbeschouwing niet teekenend de onverschilli.gheid waarmede door bijna alle politieke partijen de rechtspleging bejegend wordt P De economische belangen der
massa (de meerderheid) nemen de aandacht van de Democratie volkomen in beslag, in die mate dat een bewuste
verwaarloozing van 's yolks rechtsbelangen het gevolg is.
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De administratieve rechtspraak had althans nog Naar kortstondig, reeds lang vervlogen, oogenblik van populariteit
maar Welke „kiezer" bekreunt zich om de herziening van
ooze burgerlijke rechtsvordering en van ons strafproces of
stoort de stilte van de rustplaats waar nu neg en jaren
lang de militaire straf- en tuchtrecht-wetten (weUen, men
versta mij wel, bekrachtigd en in het staatsblad opgenomen)
rusten, die de „provisioneele" Crimineele Instruc ie van
1815 bedoelden to vervangen :'
Genoeg van Democratie en Recht, met kleine of groote
beginletter. Wat heeft de persoonlijke vrijheid van Naar
to duchten :'
De onontwikkelde man (en aan zijns gelijken behoort
overal de meerderheid) maakt van oudsher zich een g eweldige voorstelling van de macht van het overheidsgezag
o:n to „hervormen". „Si le Roi savait" .... zuchtte, onder
den machteloozen L on is X V, de geknevelde Fransche
boer. En nu de Democratie hem heeft doen verstaan, dat
de koning er niets aan doen kan, richt hij zijn blik op
„den Staat". Wat is er dat de Staat niet zou vermog en,
indien hij maar gebiedt :' Vandaar, onder den invloed van
de „meerderheid ", die ongehoorde toenemin b van wetteD
en strafbepalingen, to danken aan lien „allergrootsten waan"
(Kr a b b e) dat het leven er zich naar zal richten ! Een b evaar voor de Vrijheid, die wettenvloed niet eens zoozeer
om de rechtstreeksche belemmering der beweg ing als olu
de verzwakking van het besef der persoonlij ke verantwoordelij kheid voor elk eigen doen en laten, die er het
gevolg van is. Verzwakking van dat besef nu brengt de
noodzakelijkheid van verdere vrijheidsbeperking mede al
wat „mag" of niet mag, moet immers to vinden zijn in de wet
en de kategorische imperatief verstikt in het Staatsblad !
Het is uiteraard voornamelijk op economisch terrein
dat deze toenemende vrij heidsbeperking zich vertoont. De
politieke Democratie zegt F o u i 11 e (hiervoren reeds
door mij genoemd) in een artikel in de Revue des deux
vertoont een natuurlijke
Mondes van November 1909
tendenz om sociale Democratie to worden. De onontwikkelde
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man brengt zijn stem bij voorkeur uit op dengene die he n
een radicale hervorming van de maatschappij in zijn voordeel belooft. Ret stembiljet wordt alzoo in zijn hand een
wapen mu zich een sterkere positie tegenover den ondernemer to bevechten op het terrein, waar de vrijheid, zij
het al niet gansch onbeperkt, moet heerschen, omdat het
het natuurlij ke veld is waarop de individueele eig enschappen, talenten, g eestkracht, karakter, lichaamskracht ook,
in onderlingen wedij ver den doorslag g even. „C 'est par
cela meme la sphere des libertes " .... En „Le progres economique est essentiellement oeuvre de liberty."
1Vlaar ook voor de geestelijke vrijheid is van de Democratie gevaar to duchten, omdat er een mate van g eestehjke ontwikkeling als niet het deel der machthebbende
zneerderheid is, toe behoort om de vrijheid van meening to
eerbiedigen ook van hen die ineeiingen verkondigen, welke
men schadelij k acht voor eig en belaml gen. Alle partij en,
ook de liberale, hebben in dit opzicht g ezondigd ; maar
het gevaar dreigt thans van twee kanten : zoowel van het
clericalisme, den ouden vij a nd der vri j e g edachte, als van
de jonge Democratic. Immers, de vrijheid van denken en
spreke1 zal, hoezeer ook songs door haar eig en voorvechters
miskend, toch alti j d het begi'nsel bh j ven van die partij e1,
welke haar als beginsel stellen ; de Democratic echter berust,
indien op eenig beginsel, op dit dat de macht aan de ineerderhei.d toekomt en staat dus principieel vij andig tegenover
al wat die macht verminderen of beperken kan. Zij huldigt
dus de vrij heid va 1. meening slechts zoo Lang als deze haar
dienen kan. Wij molten ons g elukkig achten, dat dit
inderdaad nu nog veelal het g eval is en dat men derhalve
van het gevaar waarmede de Democratie de geestelijke
vrijheid bedreigt, nog weinig bernerkt. De verwoede strijd
die in ons land tussehen de kerkelij ke partij en en de
sociaal-democratic gevoerd wordt, is dan ook in dit opzicht
als een voordeel to beschouwen ; hij dwingt de sociaaldemocraten voor de geestelijke vrijheid to vechten. Wee
echter deze, indien ooit het clericalisme met de Democratic
een duurzaam verbond mocht sluiten
de ingeboren
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vrijheidszin van het Nederlandsche yolk zal dan op een
zware proef worden gesteld !
Wat hebben wij van de Democratie voor de volkswelvaart
to wachten ? Ook her is het vooruitzicht niet opwekkend.
Het is verre van mij hebzucht en begeerigheid to beschouwen als ondeugden, inzonderheid aan de lagere volksklassen eigen. Zeer dikwij is g eeft ook bij „bezitters" niets
anders dan het eigenbelang den doorslag in hetgeen zij
vrag en van wetgeving en staatsbestuur. Maar dat de Democratie bij de lagere volksklassen die begeerten in sterke
mate en aanhoudend prikkelt, is onbetwistbaar. Breng
daartegenover de meerderheid der arbeiders bijvoorbeeld
eens aan 't verstand, dat in een bloeienden tak van industrie,
die groote winsten afwerpt, de loonen niet to verdubbelen
zouden zijn zonder dat de prijzen zouden stijgen, de vraag
vermninderen, de productie worden ingekrompen en werkloosheid bevorderd !
Onder den invloed der massa is dan ook de Democratie
steeds geneigd van den Staat to vragen, dat hij ingrijpe
in de goederenverdeeling en, rechtstreeks of niet, stoffelij ke
voordeelen verschaffe aan de minvermog enden ten koste
van de bezitters of verwervers.
De bemoeiing van den Staat met de verdeeling van
de opbrengst van het arbeidsproduct is een economisch
vraagstuk van onmetelij ken omvang. „La tache d.w.z. de
tank des Staats om een distributieregeling to beproeven
est surhumaine," zeg t F o u ill e e. Ik bepaal mij er toe to
wijzen op het gevaar, dat de staatsbemoeiing met de
distributie de aandacht affleidt van de vermeerdering der
productie, die hoofdzaak is, wijl zij voorzien moet in de
levensbehoeften eener steeds in aantal wassende bevolking.
Ern kleine technische ultvinding, die de productie vermeerdert schreef Jul in s W o 1 f f is voor de volkswelvaart
meer waard dan tien sociale wetten. Nu en dan verheft
zich dan ook zelfs nit het radicale tramp een stem, om to
waarschuwen tegen den Staat-Sint Nikolaas. Dr. B o s drong
in een merkwaardig artikel in de vragen des Tij ds op
actieve welvaarts-politiek aan.
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voor het verleenen van rechtstreekschen steun aan
minvermogenden nit de schatkist, in den worm van bedeeling,
pensioen aan personen niet in dienst van den Staat, of vasten
toeslag op zoogenaamde sociale verzekering, doet men gaarne
een beroep op „altruIsme" of wel „ethische richting" in de
politiek. Een misleidend beroep, dat eons en voor al behoorde to worden afgewezeri. Ik zeg waarlijk niet dat de
rij ken over het g eh eel g enoeg van hun overvloed afstaau ten
behoeve van armen of minvermogenden; het komt mij voor
dat zij onderling zeer ongelij k contribueeren. Laat men
niet moede worden hen tot vrijwillig geven to bewegen;
laat dit het week zijn van de Kerken, van de weldadigheidsvereenigingen en van zoovele edeldenkenden, wien de
schreiende nood van duizenden hunner medemenschen het
hart toeknij pt. Maar „altruI sne" to bedrij ven door middel
van de schatkist is eon al to g oedkoope vorm van offervaardigheid en ik houd het nog altijd voor een eersten
plicht van de overheid zich zelve to beschouwen als een
administrateur die de penningen van anderen beheert. hit
de schatkist kan g een penning worden g egeven, die niet
tevoren met dwang aan anderen ontnomen is.
Natuurlijk moot de schatkist gevuld worden. Maar
met de sprongsgewij ze voortgaande stij Bing der staatsuitgaveu die onder den invloed der Democratie plaats grijpt,
is een beleidvolle finaneieele politiek moeilijk vereenigbaar.
Men bedenke znaar eons, dat het bedrag der ineerdere
ontvang step, die de minister d e M e e s t e r in de Memorie
van Toelichting tot zij n wetsontwerp op de algemeene
rij ksinkomstenbelasting in 1906 becij ferde als benoodigd
tot dekking van de kosten der voornaamste sociale „verzekerings"wetten, nu reeds bizinen vier jaar door de stij Bing
der gewone staatsuitgaven zijn opgeslorpt, terwijl de sociale
„verzekering" sindsdien goon stap vooruit heeft gedaan
en de eisehen die men voorziet dat zij aan de schatkist zal
stellen, or inmiddels zeker niet bescheidener op zijn
geworden. Wij gaan this allengs zwaarder ooze vermogenden
belasten en daar men hierbij althans eenige tusschenpoozen
hoeft in acht to nemen, zint men inmiddels op belasting

870

LIBERALEN EN DEMOCRATIE.

van de welvaarts-bronnen zelve. Zoo weed waarlij k bij het
„werkloosheids-debat", verleden jaar in ons parlement
gehouden, het leggen eener bijzondere belasting op de
nij verheid bepleit om de kosten eener werkloosheids-verzekering to dekken. Een comble ! dat de werkgever wiens
gansche streven er aanhoudend op gericht moet zij n
arbeidsgelegenheid to verschaffen en nit to breiden, belast
zou worden om in de behoefte to voorzien van hen voor
wie die gelegenhei d blij kt to ontbreken. Is het niet of men
m e E of dat de ondernemer het in zijn macht heeft arbeidsgelegenheid to scheppen en dus beboet moet worden,
wanneer hij tot schade van den werkman, van dat vermogen
geen gebruik maakt :'
Daar van de directe belastinghef ng de grens betrekkelij k spoedig bereikt wordt, is bij een sterke stij ging der
staatsuitgaven aan een algemeene verhooging ook der
indirecte belastingen op den duur niet to ontkomen. Men
heeft aan wij len P i e r s o n, wiens liefde voor den vrij handel
boven alle verdenking stond en die nochtans een Diet
onbeduidende verhooging van de invoerrechten voorstelde,
kunnen zien dat het tarief in dat geval dra aan de beurt
is. Komt bij den nood der schatkist nu nog een toenemende
drang naar bescherming der binnenlandsehe nij verheid,
dan dient de eerste als dekmantel voor een protectionistische
politick, waarvan de volkswelvaart de schadelijke gevolgen
zal ondervinden. Ingrijpende sociale wetgeving en staatsbedeeling verdragen zich met den vrijhandel niet; het
sterkst staat dan ook in den strij d voor behoud van de
vrijhandels-politiek hij, die tegen de voortdurende opdrijving van de aan de schatkist to stellen eischen zich verzet.
Tot zoover mij n opmerkingen over den invloed van de
Democratic op het rechtsbewustzij n, op de vrij held en op
de volkswelvaart. Het zij mij vergund er de algemeene
opmerking van F o u i 11 e e aan toe to voegen betreffende
het gevaar, dat het publieke denken, door de Democratic,
zich gansch en al gaat richten op het stoffelij ke en de
idee verwaarloost. De Fransche schrijver noemt dit het
practisch materialisme van dezen tij d ; in wetgeving en be-
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stuur, zoo zegt hij, „il ne s'agit plus d'etre juste, it s'agit
de trouver la meilleure technique".
Hierover ware breed uit to weiden ; ik bepaal mij her
tot een woord over het gevaar waaraan de nationale gedachte bloot staat van de zij de der Democratie. Een natie
is niet een toevallige som van een zeker aantal mannen
en vrouwen, ouden en jongen; zij is een levende „persoon",
met een eigen verleden en niet minder — met een toekomst.
Dat de Democratie niet met het verleden rekent, zich
daarvan zooveel mogelijk los maakt, is een bewering die
in Naar algemeenheid zeker niet houdbaar ware; de volksaard is to dezen aanzien beslissend en ten onzent is de
rationale overlevering tegen den verslappenden invloed van
democratisch internationalisme tot nu toe wel bestand gebleken. Maar met de toekoinst to rekenen
vraag dat
en kan zij antlers a
niet van de Democratie! Zij houdt
den wil der levenden voor den wil der natie en nu zie
men slechts om zich heen om to ervaren hoe weinig de
zneeste levendel, hoe weinig derhalve de menschen der
meerderheid, zelfs op hun eigen, persoonlijke toekorst bedacht zljn. Hoe wil men dan van „de meerderheid" zorg
voor de toekomst der natie verlangen P
Dat niet rekening houden met de toekomst openbaart
zich in tal van I111n of meer verontrustende v erschijnselen.
In den drang naar een sociale staatszorg die geld uit de
schatkist beschikbaar stelt voor allerlei soort van behoeftigheid maar niet denkt aan den moreelen invloed van het „rente
trekken" op het vo lkskarakter. In het prij sgeven van het
vrijhandels-beginsel ook door velen die de nadeelen van
protectie wel inzien, ten erode door „fiscale" tariefsherziening in den onmiddellijken nood van de schatkist to voorzien. In de beoordeeling van het legervraags tuk uitsluitend
met het oog op de persoonlij ke en geldelij ke las ten, die
de landsverdediging op de natie legt. In een beweginb
voor „absolute neutraliteit" onder de openbare onderwijzers,
Welke een volslagen gemis blootlegt van het inzicht, dat
gehechtheid aan het Vorstelijke Huts een der krachtigste
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factoren vormt voor het voortbestaan onzer natie als n
levende, zich zelf bewuste persoonlij kheid.
Zulke verschijnselen behoeven ons nog niet tot pessimisme to doen vervallen ; want to rekenen valt gelukkig
op in het yolk ievende gevoelern s, welker voortbestaan
eenigermate het inzicht vervangt, (,,het instinctieve levee",
als Dr. Ku y p e r het noemt). Het nationaliteits-bewustzijn
is in de laatste tientallen van jaren, ten spij t van den
wasdom der sociaal-democratie, merkbaar herleefd ; het
besef van den weerbaarheidsplicht neemt eenigermate toe;
de geboorte van het prinsesje werd de aanleiding tot een
uiting van volksvreugde, dieper wortelend dan in een
natuurlijk medegevoel met het geluk eener Koningin, die
to lang de moederweelde had moeten ontberen.
Mij vas gevraagd over mijn onderwerp to handelen in
nauw verband met het program van den Bond van vrij e
Liberalen. Mij docht echter, dit was niet noodig; aan bijna
elk artikel van dat program sluit zich het her gezegde aan.
Dat program, hoezeer een beginsel-program, draagt in
hooge mate den stempel van zij n tij d en vertoont dientengevolge in menige paragraaf een afwerend en verdedigend karakter. Dat kan niet anders en dat hebben wij to
aanvaarden, al bezorgt het ons in de praetische politiek
het verwij t van conservatief to zij n.
Wanneer de toenemende verwij dering tusschen Democratie en Recht en de verwaarloozing van de Reehtsidee
in de wetgeving ons klaar voor oogen staat en met schrik
bevangt, dan hebben wij to waarschuwen dat niet sociale
wetgeving en algemeen kiesrecht als „eenig middel" daartoe,
als het bij uitsluiting belangrijke, de verkiezingen, de partijprograms en het regeeringsprogram beheersche.
Wanneer wij vermindering van volkskracht en van
arbeidsgelegenheid duchten als gevolg van het stelselniatig
steunen, oplappen en bedeelen van het zwakke en minderwaardige, van het aftappen der welvaartsbronnen, dan
hebben wij er ons niet voor to schamen dat wij de voorgangers op het gebied der stoffelij ke welvaart, van handel
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en nijverheid, in de staatkunde onze zijde zien kiezen.
ij gesmaald werd) „verDan werkt dit sane engaan niet (gelk
troebelend" op de politiek ; integendeel, dan is het een
deel van de politieke task die wij liberalen thans to vervullen hebben, dat wij de openbare meening voortdurend
wijzen op de groote economische en sociale beteekenis van
den ondernemer en zorgen, zooveel wij kunnen, dat hem
de onmisbare bewegingsvrijheid en de noodige arbeidsopg ewektheid b] ij ve om die rol to vervullen.
Wanneer wij de toenemende afhankelijkheid der gekozen liehamen en der openbare besturen met opzicht tot
de kiezers waarnemen, g evolg van de doorwerking van het
loutere meerderheidsbeginsel, dan is het onze taak den
nadruk to leggen op de onmisbaarheid van een krachtig
gezag, dat niet slechts krachtens de constitutie maar ook
in zij n conscientie van verantwoordelij ksheidsbesef doordrongen is. „Een systeem van op wantrouwen gegronde
verantwoordelij kheid aldus prof. K r a b b e in De Gids
van Januari 1910 -- aanvangende bij den geringsten
ambtenaar en uitmondende in de ministerieele verantwoordelij kheid, doortrekt en mechaniseert ons staatswezen in
hooge mate. En al moet worden erkend, dat dit systeem
tot zekere hoogte noodzakelijk is, omdat het honderden
voor struikelingen behoedt, er zij n werkzaamheden die de
voile spanning van den persoon behoeven, en deze spankracht kan op g een andere wij ze tot Naar maximum worden
gebracht dan door of to zien van iedere andere verantwoordelij kheid dan die Welke tegenover het geweten gedragen wordt" .... Dat de Amsterdamsehe gemeenteraad,
nog in dit voorjaar, niet beters moist to doen dan op een
ietwat krasse bestuursdaad van een algemeen gewaardeerden
wethouder, nadat een democratisehe storm was opgestoken,
onmiddellijk een besluit to laten volgen, dat hem tot aftreden
dwong, Welke uitwerking kan zoo iets anders hebben dan
de bevordering van die „irresponsabilitt universelle", die
elken man in het bewind, tot het nemen eener beslissing
geroepen, zich v66r alles doet afvragen : hoe kom ik er het
best of P en hoe verdeel ik mijn verantwoordelijkheid over
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zooveel mogelij k posten ? Wordt niet de kring al kleiner
der mannen van karakter, die voor een verantwoordelijk
overheidsambt zich beschikbaar stellen ?
En wanneer ons, ten slotte, verweten wordt, als onlangs
nog door den hoogleeraar-democraat, die to Amsterdam de
concurrentie met de sociaal-democratie leidt, dat de langzame gang van de wetgeving ten behoeve der minvermogenden voornamelijk onze schuld is, dan hebben wij daarop
een zeer krachtig antwoord. Wij vinden het in het meergemelde tijdschriftartikel van 's mans partijgenoot Dr. Bo s,
die zij n politieken geestverwanten toeroept : streeft niet om
het volkomene het bereikbare voorbij, want aldus kweekt
en bevordert gij conservatisme. Welnu, de grootste schuld
aan den tragen gang der sociale wetgeving ten onzent,
heeft zeker dat radicalisme, dat voor de redding uit sociale
nooden komt aandragen met een „complete" regeling, in
studeerkamer of ambtelij k bureau uitgedacht, en elken
maatregel verwerpt, die naar het uiterlij k ! niet in
alle denkbare gevallen op de meest volledige wijze voorziet. Niets heeft de ontwikkeling van de sociale wetgeving
ten onzent zoo belemmerd, als de dare, omslachtige, centrali.seerende en „complete" Ongevallenwet ; reeds lang zouden de arbeiders in den landbouw en het zeevisschersbedrij f tegen ongevallen verzekerd zij n, als niet die wet
daar gelegen had als een blok op den weg. Reeds sedert
jaren had een eerbiedwaardige mass y ambtenaars-energie
en geestes-arbeid van private burgers, die nu verspild is
aan het uitdenken van achtereenvolgende plannen van
dwangverzekering, met vrucht aangewend kunnen worden
voor de propaganda ten gunste van een vrijwillige verzekering (die althans duizenden behoeftigen een ouderdoms,of invaliditeitsrente zou hebben verschaft), indien niet de
reeds vijftien jaar geleden in een bruikbaar wetsontwerp
gegoten idee eener Staatslij frentebank hoonend ware geTridiculiseerd als niet compleet, als niet „afdoend" en lang
niet zoo „volkomen" als.... dwangverzekering voor vaste
arbeiders alleen, of staatspensioneering ! Ons antwoord op
het ons toegevoegde verwijt is dus : hebt gij zelf niet al
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jaren een ,,meerderheid" voor wat gij aanbeveelt? Welnu,
waarom dan het niet tot stand gebracht zoncler ons? Om
dat gij het niet )punt; uw eigen product belemmert de
verdere productie, gij bereikt om het ,,volkomene" het
bereikbare niet!
Welk richtsnoer - ziehier de derde vraag die ik in
den aanvang aangaf - dient nu ons, liberalen, het best
bij orize practische medewerking aan de openbare zaak in
de ,,Democratie" van orze dagen?
Het conservatisme stelt tegenover majoriteit autoriteit en houdt hieraan vast. Dit kan de liberaal niet doen.
Autoriteit toch aanvaardt hij; erkent hij als noodzakelijk,
onmisbaar; ondergaat hij; maar nimmer kan zij hem dienen
als grondsiag hetzij van zjn wereldbeschouwing hetzij van
zijn staatsleer, nosh bezit zij voor hem eenige innerlijke
kracht, die nit zichzelve tegenover de gevaren der Democratie zou bestand zij n.
Evenmin, natuurlijk, kunnen wij ooit de majoriteit als
leidende gedachte erkennen. Ook haar aanvaarden wij als
noodzakelijk, als het in menige omstandigheid eenig bruikbare beslissingsmiddel, als onmisbaar expedient. Yeleii
onzer gaan zelfs zoover van in haar vertrouwen to stellen,
omdat wij hopen dat allengs beschaving en verstandelijke
ontwikkeling de massa leer geschikt zal makers voor
medezeggenschap in de openbare zaak. Op de toenemende
mach- eener zedeiijk verbeterde en hooger gecultiveerde
openbare meening, die hij ,,intimidation sociale" noernt,
heeft 0 s t r o g or s k i zij ii hoop gesteld. Maar dit alles neemt
de waarheid niet weg, die F o iii 11 é e uitsprak in dit
woord: ,,que dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans,
la foule sera touj ours la foule, avant devant l'élite la même
infriorit relative".
De gedachte welke ons bij onzen strijd tegen de opperheerschappij der majoriteit, die vrijheid en recht bedreigt,
tot richtsnoer kan strekken, is die van het Evenwicht.
Die gedachte doet ons vragen om:
een zelfstandige Regeering, wel aan de Yolksvertegen-
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woordiging verantwoordelij k, maar nimmer in die mate,
dat deze feitelij k de regeeringstaak vervult ;
een volksvertegenwoordiging, waarvan de volkskamer,
naar het meerderheids-stelsel wel maar tevens bij evenredig
kiesrecht zij gekozen, opdat de minderheden niet geheel
worden verwaarloosd ;
twee Kamers, op verschillende wij ze samengesteld en
althans wat de wetgeving betreft met ongeveer gelijke bevoegdheden bekleed ; aldus waarborgen biedend voor de
behartiging niet slechts van die volksbelangen, welke de
groote meerderheid als zoodanig erkent omdat zij bij voorkeur de hare zijn, maar van de onderscheidene volksbelangen
naar gelang van hun beteekenis voor de gemeenschap ;
behoud van zelfbestuur, niet slechts in de provincie
en de gemeente, maar ook in die maatschappelij ke kringen
en complexen welke de Staat in zijn werkzaamheid betrekt
en waaraan hij in het algemeen belang verplichtingen oplegt :
zelf bestuur dus, onder het noodzakelij ke toezicht, ook in
zake de sociale voorzieningen.
Over die Evenwichts-gedachte ware nog veel to zeggen.
Men heeft Naar zonderling genoemd ; men heeft gesmaald
dat Evenwicht stilstand beteekent. Integendeel ; overal zien
wij Evenwicht als onmisbaren factor van vooruitgang en
ontwikkeling. De kosmologie leert ons, dat uit het Evenwicht tusschen middelpunt-vliedende en middelpunt-zoekend.e
krachten de kosmische orde, ons planetenstelsel, is ontstaan.
De biologie dat de ontwikkeling der soort bepaald wordt
door het Evenwicht tusschen den drang tot verandering
(varieering) en den drang tot behoud van eigenschappen
(erfelijkheid). In het mensch elij k organisme gaat de differentieering der organen, cellen, weefsels gepaard met concentreering in zenuw- en hersen-stelsel. Een geest als die
van Go e t h e werd zich, bij het klinlmen der jaren, al
meer en meer van het „Gleichgewicht" als grondgedachte
zijner wereldbeschouwing bewust. Overal in de natuur,
maakt Evenwicht orde, voortbestaan, ontwikkeling, verfi jning
mogelij k ; is het, in stede van stilstand to beteekenen, eerste
voarwaarde van vooruitgang.
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Indien wij dus, bij de behartiging van de zaken van
staat en yolk, Evenwicht willen brengen of behouden
tusschen verschillende maatschappelijke krachten en belangen en tusschen verschillende staatkundige machten, dan
bereiken en bevestigen wij slechts den grondslag voor
verdere ontwikkeling van Recht, Vrij heid, Welvaart. Zoekt
niet naar Evenwicht tusschen individualisme en socialisme,
rusteloos en onrustig onze tij d P Evenwicht is in zekeren
zin het d oel van alle staatkunde : „La balance de tour les
pouvoirs n' est-elle pas le but nieme de la politique"
Naar Evenwicht zoekt een goede wetgever als hi j reg elen
vaststelt voor het verkeer en de verhouding en tusschen
burgers; naar Evenwicht zoekt de g oede bestuurder, die
oordeelt over de betrekkelijke rechtmatighei.d der aan zijn
zorg toevertrouwde belangen ; naar Evenwicht zoekt ook
de rechter, aan Wiens schutsg odin T h e m i s de Grieksche
symboliek een weeg schaal in de hand gaf.
En one tot de Democratic terug to keeren : „Het is
in zelfcultuur en in streng e tucht over zichzelf (aldus
Roo s e v e it In dit voorjaar to Brussel), in het gebruik
van elke eig en kracht en in het in Evenwicht houden van
alle eigen hoedanigheden, dat de toekomst ligt der
Democratic".
Ik behoef wel ziiet to zeggen, dat wij aan Evenwicht
alleen niet g enoeg hebben. Mij n bedoeling was slechts in
dit korte ti jdsbestek eeniger mate het aandeel to bepalen,
dat nienschen van onze denkwij ze in deze dagen hebben
to nemen in den strij d die in naam der Democratic en
met de Democratic als begznsel g evoerd wordt om onze
staatsinrichting, om den aard van ons staatsbestuur en om
de nieuwe staatsinstellingen waarmede zij ons begiftigt.
Onze g eestverwanten hebben zeker g een reden om
zich to verheugen over den jougsten loop der politieke
gebeurtenissen pier to lande, maar toch ook niet om moedeloos to zij n. Wij hebben het vertrouwen op onze gemeenschappelijke beginselen en denkbeelden to beschouwen
als een politieken plicht ; onze plicht is het dus ook to
25
o. E. x 12
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hopen. De stri j dbare, krachtige, vroolij ke man uit het verre
Westen, die hedenavond deze stad binnenkwam 1), sprak
jaren geleden eens in het openbaar over „mannelijke
deugden en practische politiek". Zeker, hij zelf had in
zooverre gemakkelijk praten, dat het staatkundig succes
zijn zij de nooit verliet ; maar het deerde zijn vurig patriotisme to zien, hoe de besten, de beteren, ja zelfs de gewonen van zijn yolk zich al meer en meer gingen onttrekken
aan alle deelneming aan de politiek van zijn land. En hij
zeide tot hen, de elite van politiek Amerika :
„Het is onmannelij k en laf hartig den strij d op to
•even omdat men niet dadelij k slaagt, of omdat het werk
lastig en onaangenaam is. Geen man, die waard is to leven,
heeft het recht zich terug to trekkers uit de politiek, enkel
en alleen, omdat zijn liefhebberij er of is; enkel en alleen
omdat hij toevallig daardoor in onaangename verwikkelingen
komt. Hij ga recht op zijn doel af, goed gehumeurd opvang end alle stooten en stompen, die hem worden toegediend,
ze nu en dan dubbel en dwars teruggevend. Hij bedenke
.g oed, dat hij fellers tegenstand zal ondervinden van het
schuim der politieke wereld en dat hij al to vaak to lij den
zal hebben van de onbillijke en venijnige critiek van
menschen die beter op de hoogte moesten zijn. Hij zij
gewaarschuwd geen dunhuidigheid to verraden, door zich
een van beide aan to trekken, maar vervolge, al strij dende,
zijn weg, zonder veel weer notitie van hen to nemen dan
noodig is om, in weerwil van hen, to overwinnen. Misschien,
ja zeker zal hij niet half zooveel volbrengen als hij verwacht
had en meent verplicht to zijn. Toch zal hij iets tot stand
brengen. Hij heeft recht met voldoening op zijn werk
terug to zien, zoo hij gerekend kan worden medegewerkt
to hebben tot verbetering van het gehalte der bestuurders
van staat, gemeente of district."
1) De rede werd uitgesproken op den dag van R o o so v e it' s aankomst to Amsterdam.
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De moderne wetenschap is kritisch ; bij elke uitspraak
op Naar gebied onderzoekt zij nauwgezet den grondslag
van redeneering of ervaring, waarop zij steunt. Daarom is
het vraagstuk aangaande den oorsprong en de beteekenis
van het leven, waarvan men in de Oudheid en nog lang
daarna zoo gemakkelij k de oplossing meende to kunnen
geven, eerst in onzen tij d tot zijn recht gekomen, in diepte
en omvang gepeild en op de juiste wij ze gesteld en
behandeld.
Wellicht echter is er geen ander vraagstuk, dat in
zulk een mate den invloed der individueele wereldbeschouwing ondervond als dit. Het was niet enkel Coeval,
dat P a s t e u r, de geloovige katholiek, de generatio aequivoca bestreed. „L'homme de foi ne sait rien et ne vent
rien savoir. Il croit a une parole surnaturelle." Zulke woorden zijn duidelijk. P a s t e u r meende echter volkomen
onbevooroordeeld to zijn. „Pretendre introduire la religion
dans la science est d'un esprit faux. Plus faux encore est
l'esprit de celui, qui pretend introduire la science dans la
religion, parce qu'il est tenu a un plus grand respect de
la methode scientifique." Zeker, P a s t e u r streed met de
wapenen der wetenschap. Ongetwijfeld was hij echter van
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to voren overtuigd, dat langs den weg der generatio aequivoca, het troetelkind der materialisten, het leven op garde
niet was ontstaan. De bovennatuurlij ke openbaring, ook
een kenbron voor P as t en r, laat niet elke opvatting in
wetenschappelij ke vraagstukken toe. D a r win heeft het
ondervonden en velen vbor hem.
Een tegenhanger van P a s t e u r is de beroenlde Amerikaansche phy sioloog Lo e b, dien wij dikwijls aan het woord
zullen laten. Ook hij bestudeerde het levensvraagstuk. Ook
hij had zijn overtuiging, zijn geloofsbelijdenis, maar 't was
niet die van P a s t e u r. Voor Lo e b is de eenige kenbron
der waarheid het getuig enis der zinnen eu1 wat en langs
inductieven weg met de methode der experimenteele natuurwetenschap nit kan worden afgeleid. In zijn bekende
„Vorlesungen caber die Dynamik der Lebenserscheinungen"
beschouwt hij „die Lebewesen als chenlische Maschinen,
welche wesentlich aus kolloldalen Material bestehen, and
welche die Eigenthiimlichkeit besitzen sick automatisch zu
entwickelen, zu erhalten and fortzupflanzen." Lo e b is
a priori overtuigd van de mogelij k.heid der g eneratio aequivoca. „Es spricht aber nichts gegen die Mog lichkeit dasz
den technischen oder experimente]len Naturwissenschaften
auch die kunstliche Herstelling lebender Maschinen gelingen wird."
Voordat er sprake is van een oordeel der wetenschap,
staan de meeningen vast en vaak lij nrecht teg enover elkander.
Wij moeten dit in het oog houden bij de behandeling van
ons onderwerp, om uitspraken van verschillende zij den op
de juiste waarde to kunnen schatten. In onzen tij d vloeit
en geen gevaar nit voort, als het mannen geldt als P a st e u r en L o e b, die in de eerste plaats beoefenaars der
experimenteele natuurwetenschap zijn. Mochten zij zelf
al een oogenblik vergeten de stenge kritiek op hun eigen
uitkomsten toe to passen, anderen zouden en hen aan
herinneren. Van een ander type zijn inannen als H a e c k e 1,
Wien het stelsel bovenal ter harte gaat. In hun handen
is de interpretatie der feiten niet altij d veilig.
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I.
Strenge kritiek, bepaling van den graad van waarschijnlijkheid, die aan elke uitspraak toekomt, werd het
levensbeginsel der moderne wetenschap genoemd. Deze
geest ontbrak ten eenenmale aan alien, die vobr de 16de
eeuw tot den tiring der wetenschap behoorden. B u r g e r sd ij k, in het begin der 17 d e eeuw hoogleeraar in de physica to Leiden, kon nog zonder vrees voor tegenspraak
schri j ven ; 1) „De levende wezens ontstaan voornamelij k op
tweederlei wij zen, nl. nit zaad en spontaan. Onder het
laatste verstaat men het geboren worden door verborgen
oorzaken, zooals de wormen ontstaan nit rottende lij ken."
Nog lang daarna hechtte men aan zulke uitspraken, die
zoo duidelij k blij k gaven, dat de draagkracht en de beteekenis er van niet werden beseft, dat onze kritische methode
van onderzoek zelfs aan de universiteiten nog een vreemdeling was.
De eerste, die met de methode en de hulpmiddelen
der moderne wetenschap de vraag naar den oorsprong van
het levee trachtte to beantwoorden was P a s t e u r. Welk een
belangstelling wekte omstreeks het midden der vorige eeuw
de strij d over de zoogenaamde „generatio aequivoca", het
ontstaan van levende wezens nit levenlooze stof, hoe bracht
hij de geinoederen in beweging ! Welke verwachtingen
koesterde men, toen de beslissing gegeven werd aan het
experimenteele onderzoek in de handen van een man als
P a s t e u r. Jaren lang waren de biologische tij dschriften er
vol van. Wie van de vakgenooten geen eigen proefneming
had to vermelden, hanteerde het wapen der speculatie of
der kritiek. Zelfs beschaafde en ontwikkelde leeken volgden
1) Duobus noLissi7num modis, ut alios omittam, proveniunt viventia,
uempe ex semine, et suapte sponte.... Sponte generati dicuntur quae
fiunt

a

causis oceultis, veluti cum vermes oriuntur alia que animantia, in

cadaveribus putrescentibus " Coll. Physic. Autore M. F r a n c o n e B u r g e r sd i e i o, Philosophiae Professore. Amstelodami CID IOL (1654). pag. 251.
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met aandacht den strij d, overtuigd, dat 't vraagstukken gold,
waarmede hun wereldbeschouwing rekening moest houden.
Van dit alles is voor ons slechts de negatieve uitkomst
gebleven, dat er voorloopig weinig uitzicht bestaat met de
hulpmiddelen onzer wetensehap een synthese van levende
stof tot stand to brengen.
De geheele strij d heeft voor ons iets, dat aan vroegere
eeuwen herinnert. De synthese is de kroon op een langdurig voorafgaand analytiseh onderzoek, dat de leidende
gedachte voor den opbouw gegeven heeft. Hier werd de
synthese der levende stof beproefd fonder eenig vermoeden
omtrent de wij ze en de voorwaarden, waarop zij zou kunnen gesehieden; zonder eenig denkbeeld omtrent de inrichting van zulk een experiment. De negatieve uitkomst,,
die het vraagstuk voor langen tijd van de baan schoof,
bewij st dan ook geenszins, dat er later met meer kennis
en een meer beredeneerd en doelmatig experimenteeren
geen positieve uitkomst zou verkregen kunnen worden.
Lo e b, wij hebben het reeds gehoord, twij felt dan ook
niet aan de mogelij kheid „dasz den technischen oder experimentellen Naturwissenschaften auch die kunstliche Herstellung lebender Machinen gelingen wird." „Die Biologie",
zegt hij aan het slot zijner voorlezingen, „hat zwei grosze
Umwandlungsproblemen zu losen, namlich die kunstliche
Umwandlung toter in lebende Materie and die kunstliche
Umwandlung einer Tier- oder Pflanzenform in em n andere
Art. Mit der Losung dieser Probleme wird die experimentelle Biologie in eine neue Epoche treten, welche an Fruchtbarkeit alles hinter sick laszt, was bis jetzt in dieser
Wissenschaft geleistet worden ist." Als een werkhypothese,
een werkstuk, waarvan de verwezentlij king een tij dperk in
de biologische wetensehap zou afsluiten en een nieuw openen,
is de synthese van het leven op het programme der wetenschap zeker op zijn plaats. Lo e b mag zelfs met het oog
op zijn eigen arbeid, dien van H u g o d e V r i e s en anderen
verlangen, dat men zulke uitspraken niet alleen beschouwt
als toekomstmuziek.
Een sterke vesting wordt niet met den stormpas ge.

LEVENDE EN LEVENLOOZE STOF.

383

nomen. Zij valt eerst na een langdurig beleg, waarbij
stelselmatig achtereenvolgens op buitenwerken en bastions
alle krachten van den aanvaller worden gericht. Zoo ook
valt de oplossing van een moeilijk vraagstuk op wetenschappelij k gebied niet in eerns en in Naar geheel den
onderzoeker ten deel, maar achtereenvolgens en bij gedeelten.
De physiologie nam groepen van tot op zekere hoogte op zich
zelf staande levensverschijnsels in studie, om zooals Lo e b
het uitdrukt tot „eine chemische oder physikalische Beherrsehung" er van to komen. Dit gelukte het gemakkelijkst met die, welke men aplasmatische pleegt to noemen,
die met het levend protoplasma in geen onmiddellijk verband staan. Wat bij de spij svextering in ons darmkanaal
plaats vindt, is net behulp van de afseheidingsproducten
van lever, alvleeschklier, lebklieren en de klieren nit het
slijmvlies van het darmkanaal in reageerbuizen na to
bootsen. Vele omzettingen zelfs, die koolhydraten en eiwit
daarbij ondergaan, kan men in reageerbuizen met zuiver
ehemisehe stoflen doers plaats vinden zonder eelig versehil
in de uitkomsten. Spij sverteringsproeessen buiten het levend
lichaam in chemische toestellen behooren tot de versehijnselen, die college-proeven to aanschouwen geven.
Grooter worden de bezwaren, als men doordringt tot
3n de werkplaatsen van het leveed organiszne, de cellen, die
S c h 1 e i d e n ons in 1838 deed kennen als de elenlen faire
organen van alle planters, waaruit het geheele leven der
laatste verklaard moet worden en die ook de eenvoudigste
bestanddeelen van het dierlijk lichaam bleken to zijn.
De eel der hoogere planten bestaat nit het taai-vloeibare eiwitrijke protoplasma, dat door een cellulose-vlies,
de celhuid, omgeven, oplossingen van kristalloIden
insluit. De cellen, de zetel der
zouten, suiker enz.
levensversehij nsels, tot zekere hoogte zelfstandig, vormen
weefsels en organen en ten slotte een cellenstaat, de geheele
plant; een organiseh geheel, waarin zoowel de zelfstandigheid der elementaire deelen als hunne samenhang en
samenwerking tot Naar reeht komen. S c h w a n n e1 later
Br ii c k e en K u 11 i k e r waren het die het groote denk-
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beeld van S c h 1 e i d en, de eel 1) levenseenheid en grondbestanddeel van het levend wezen, ook toepasten op het
dierlij k organisme. Uit een enkele eicel ontwikkelt zich,
veelal met medewerking van een pollenkorrel of een zaaddiertj e, het geheele plantaardige en dierlij ke organisme, het
ingewikkelde in alle richtingen gedifferentieerde samenstel
van weefsels en organen.
De volledige kennis van hetgeen er omgaat in de
kleine ruimte der eel bij de voeding, de afscheiding
van stofen, de voortplanting zou den weg kunnen openers
voor het volkomen begrijpen van het leven van het geheele organisme.
II.
De levende eel is in de eerste plaats een chemisch
laboratorium, waarin hoogst merkwaardige chemische werkingen plaats vinden. Lo e b zegt met het oog hierop :
„Die lebenden Organismen diirfen als chemische Maschinen
angesehe1 werden, weil die Energiequelle fur ihren Betrieb
aus chemischer Energie gewonnen wird, and weil chemische
Prozesse den Auf bau des Materials, aus dem die Machine
gebildet wird, besorgen." En hij durft er bij to voegen :
„Wir werden sehen, dasz die chemischen vorgange im Organismus nichts enthalten, dessen Beherrschung der chemischen
Technik unmoglich ware, obwohl es auch pier an pessimistischen Anschauungen nicht fehlt." Men behoeft niet
zoover in het verleden terug to gaau, om een geheel ander
standpunt aan to treffen. In het midden der vorige eeuw
was de levenskracht nog in eere. Men was Coen nog vast
overtuigd, dat de chemische processen in de levende eel een
geheel ander verloop hadden, door andere krachten werden
beheerscht dan in de toestellen in het laboratorium. In
het laatste kon men dan ook niet de stollen laten ontstaan,
1) Thans acht men meer de celkern, den waarschijnlijken drager der
erfelijke eigenschappen, die de meeste processen in de eel beheerscht, de
levenseenheid.
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die het levend wezen voortbracht. De organische chemie
nog in Naar kindsheid kon niet antwoorden met feiten ;
weldra echter begon Naar snelle ontwikkeling en bleef het
antwoord niet uit. De eerste stag op dien weg was reeds
gedaan. W o h 1 e r had in 1828 een orb anisch zout weten
om to zetten in ureum ; de eigenaardige stof, het hoofdproduct van de omzetting van het eiwit in het dierlijk
lichaam, die door de nieren wordt afgescheiden. Het geval
stond echter op zich zelf, vereischte een afzonderlijke verklaringg en was niet in staat de heerschende meening to
wij zigen. Nog in 1849 schreef B e r z e 1 i u s, de toongevende
scheikundige : „bans la nature vivante, les elements paraissent obeir a des lois tout autres que dans la nature inorganique ; les produits qui resultent de faction reciproque
de ces elements different done de ceux, que nous presente
la nature organique". Niet anders sprak G e r h a r d t: „J'ai
demontre que le chimiste fait tout 1'oppose de la nature
vivante ; qu'il brule, detruit, opere par analyse; que la force
vitale seule opere par synthese : qu'elle reconstruit l'edifice
abattu par les forces chimiques."
Hoe vreemd klinken zulke uitspraken in den mond
van voorgangers en baanbrekers, nu wij weten, dat de
nieuwe dag reeds aan den horizont lichtte. Nog enkele
jaren en B e r t h e 10 t zou beginners met den opbouw van
geheele reeksen van organische stoffen uit de eenvoudigste
bestanddeelen zonder eenige pulp van een levende eel.
Inderdaad de meening is aannemelijk, dat geen gedachte,
geen leerstuk van beteekenis door weerlegging verdwijnt,
dat zij alleen sterven met de generatie, die er de drager
van was, als een nieuw geslacht nieuwe gezichtspunten
opent, waarbij de oude niet passen.
Reeds in 1853 werden de vetstoffen synthetisch gemaakt
nit de vetzuren en glycerine en in 1860 verscheen het
hoofdwerk van B e r t h e 1 o t „Chimie organique fondee sur
la synthese." Niet enkele bladzij den maar een boekdeel zou
het vereischen om thans een overzicht to geven van den
arbeid der scheikundigen, die in reageerbuizen met zuiver
chemisehe middelen stollen deden ontstaan — vaak zeer
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samengestelde
waarvan men tot nu toe de vorming gebonden achtte aan het levensproces der eel.
Weldra was nog slechts een bolwerk in handen van
de verdedigers van het oude regime. Er zijn stoffen met
moleculen, die door Naar asymmetrischen bouw een eigenaardige werking uitoefenen op het gepolariseerde licht.
Die bouw schijnt nauw verband to houden met de levensverschij nsels. De levende eel vraagt voor Naar stofwisseling
moleculen van een bepaald asymmetrische structuur. De
verschillen zijn niet grooter dan die van een voorwerp tot
zijn spiegelbeeld, van een rechts en een links gewonden
trap. Toch kunnen schimmels zich met de rechts gebouwde moleculen voeden en laten de linksche zoo lang
mogelij k onaan geroerd of omgekeerd. Dit is zelfs een
methode, om de eene van de andere to scheiden. F i s e h e r,
die er het beeld voor gebruikte van een sleutel sleehts
passend op een bepaald slot, zeide zelfs, dat wij zouden
verhongeren to nzidden van voorraden suiker en eiwit, als
de moleculen er van niet juist die soort van asyymmetrie
vertoonden, die bij ons lichaam past. Organische stoffen
nu, door synthese gemaakt, vertoonen die werking op het
gepolariseerde lieht in het algemeen niet; zij zijn, zooals het
heet, optiseh inactief. Er was dan nog geen volkomen gelij kheid verkregen met de uitkomsten van het levensproees.
Het versehil was subtiel maar wezentlijk. Zoo althans
sprak P a s t e u r en toen door een speling van het lot hij zelf
ontdekte, dat een zout van het druivenzuur zich buiten de
eel splitste in twee zouten van tegengesteld symmetrisehen
bouw, beide optiseh aetief, Coen gaf hij de vesting niet over
hij hield ze a priori voor onneembaar
maar sehreef
de werking toe aan levende kiemen nit de lueht.
Ook dit laatste bolwerk van het vitalisme is gevallen
voornamelijk door den arbeid van v an 't Ho f f, die ons
inzieht gaf in den aard der optisehe aetiviteit. Hij toonde
met v a n D e v e n t e r aan, dat in het genoemde geval
bij een bepaalde temperatuur een inaetief tout van het
druivenzuur in de actieve bestanddeelen, zouten van
links- en reehtswijnsteenzuur, overgaat en omgekeerd de
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laatste in het eerste. Zulk een kunstmatige splitsing is thans
een algemeen verschijnsel. Het vermogen, om asymmetrie
voort to brengen komt zeker niet uitsluitend toe aan de
levende stof. Er zijn zelfs reeds theorieen opg esteld, die in den
trillingstoestan d van het licht de oorzaak zoeken van de voorliefde der groene plantencel voor asynlmetrische producten.
Slechts bij enkele kunstmatige synthesen van plantenstoffen, die belangrij ke gevolgen voor maatschappij en
nijverheid hadden, willen wij een oogenblik stilstaan.
De enkele g edachte aan bloemen is voldoende, 0111 de
aandacht to vestigen op den rij kdom van kleurstoffen, die
in plantencellen het aanzijn verkrijgen ; de kleurengamma
wordt van het begin tot het einde doorloopen ; de verscheidenheid der tinten schijnt onbegrensd. De vergankelij kheid dier teere voortbrengsels van Flora evenaart echter
Naar schoonheid. Zij zijn geboren voor het kortstondig
bestaan, dat in hun beteekenis voor het plantenleven, in
het bijzonder voor dat der bloem, Naar verklaring vindt.
Als kleur en g eur niet to vergeefs de hulp van insecten
bij de bevruchting hebben ingeroepen, is Naar taak afgedaan. Kleurstoffen, in de vegetatieve org anen
wortels
en stengels voortgebracht, zijn gewoonlij k van steviger
en duurzanier acrd. Daarvan heeft de rensch dan ook
van oudsher gebruik geinaakt, onz aan zijn kleederen fraaie
kleurtinten to geven. Men denke aan het Campeche-,
Brazilie- en Sandelhout, aan den Alkanet- en Curcumawortel, waarvan eerstgenoemde nog een groote rol spelen
bij het verven van weefsels. Ook het dierenrijk heeft zijn
bij drage g eleverd om den kleurenzin van den mensch to
bevredigen. De Romeinen dankten het purger hunner mantels aan de purperslak. De cochenille, een Mexicaansche
schildluis, de voortbrenger van het fraaie roode karmijnzuur, werd reeds in 1526 naar Europa gebracht.
Waren deze kleurstoffen bestendig, vergeleken met die
der bloem, zij waren nog niet echt, niet bestand tegen het
reinigende zeepwater, teg en licht en atmosferische invloeden.
De indigo- en de krapplant leverden echter kleurstoffen,
die aan hoog e eischen van echtheid voldeden en die dan
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ook bij het verven van weefsels nog altijd als de voornaamste Belden. De meekrapplant, Rubia tinctorum, verwant aan het Lieve-vrouwenbedstroo, was reeds in de
Oudheid bekend. In het midden der 6d
1 eeuw werd zij
nit den Levant naar ons vaderland gebracht, waar zij op
den zwaren kleigrond der Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche
eilanden en in den Anna Paulowna Polder tot voor korten
tij d op groote schaal werd verbouwd. Ook in den Elsas
en Zuid-Rusland ontwikkelde zich een uitgebreide cultuur
van dit ge was. Om de fraaie en bestendige kleurstoffen,
alizarine en purpurine, die na een eenvoudige scheikundige
behandeling ontstaan nit stollen, die de wortel bevat, is
het uitsluitend to doen.
Toen de organische scheikunde samenstelling en bouw
dier kleurstofen had leeren kennen, was de tij d gekomen,
om de synthese er van to beproeven. Dit deden G r a e b e
en Lie b e r m a n n in 1858 met het beste gevolg. hit een
weinig vluchtig bestanddeel der steenkolenteer, het anthraceen, maakten zij de alizarine van de krapplant. In 1869,
een jaar na de ontdekking bestonden er reeds zes fabrieken
van kunstmatige alizarine. Nog geen tien jaar later brachten
zij reeds 7.5 millioen K.G. deegvormige alizarine met 10
pros. kleurstof in den handel, een waarde van 12 millioen
gulden vertegenwoordigend. Nog eenigen tij d trachtte de
cultuur de mededinging met het kunstproduct vol to
houden. Weldra beheerschte echter het laatste de markt
en de intensieve cultuur van de meekrapplant in ons land
en in den Elsas, die zulk een toekomst scheen to hebben,
ging geheel to gronde als het zwaarwichtig gevolg van
een chemische synthese.
De indigotine, de fraaie blauwe kleurstof, aan de
Ouden reeds bekend onder den naam van Pigmentumn indicum, heeft een geschiedenis van die van de meekrap
slechts d aarin verschillend, dat zij nog niet geheel afg espeeld is. Planten van het g eslacht Indigofera en Isatis
(Weede) brengen een stof voort, indicaan genaamd, die na
een g stingsproces de genoemde kleurstof oplevert. hit
Indie, het vaderland der indigoplant, brachten Nederlan-
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ders haar in de 17 d e eeuw naar Europa, waar zij als mededingster der inheemsche weede langen tij d geweerd werd.
Na vijftien jaren van inspannenden op het eene doel
gerichten arbeid is het den Munchener hoogleeraar v o n
B a e y e r gelukt, nit kaneelzuur, dat zelf nit toluol van de
steenkolenteer is to verkrij gen, kunstmatige indigo to doen
ontstaan, in alle opzichten aan de natuurlijke gelijk. Het
was een bedreiging van de indigo-culturir in Engelsch
Indie, op Java en elders. Aanvankelij k was de bereiding
van het kaneelzuur nog to kostbaar, om ernstige mededinging to doen ontstaan. Thans heeft men o.a. in naphtaline een beter uitgangspunt en is het duidelijk, dat de
indigo-cultuur ten doode is opgeschreven, al is de strijd
to sschen kunst en natuur nog niet g geeindigd. Dr. J en k e
deelt ons inede in een werk over „Die volkswirtschaftliche
Bedeutung des kiinstlichen Indigo", dat alleen Duitschland in 1906 4,32 millioen K.G. kunstinatige indigo van
100 proc., d.i. ruim 4/ 5 van het verbruik ervan van de geheele wereld, voortbracht. In Engeland moge men van het
lang s industrieelen weg winnen van indigo spreken als van
eel „dammed German invention", de groote technische en
oeconoinische beteekenis van doze synthese, tot nu toe het
geheim van de plantencel, wordt er niet minder door. Ook
de kleurstof der purperslak is onlangs kunstmatig gemaakt.
Naast de kleur brengt de plant reukstoffen voort
met dezelfde bedoelingg, het lokken van insecten, die vole
bloemen bij 't bevruchtingsproces niet kunnen missen. Ook
op dit gebied streeft de scheikunde de natuur op zij de.
Van en kele reukstoffen der bloemen is de samenstelling
bekend. De zneesten zij n znengsels van esters, aromatische
alcoholen, aldehydes en ketonen. Het geraniol van de
rozenolie en het thymol van de thijm zijn kunstmatig gemaakt. Het nieuws to en merkwaardigste op dit gebied is
de synthese van de reukstof van het welriekende viooltje.
Hoewel het later bleek, dat de eigentlijke reukstof van
het viooltje, ook in de Iriswortel aanwezig, nog niet
verkregen was, maar een zeer na verwante (zoogenaamde
isomeer), vond de naar viooltjes riekende stof onder den
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naam van „ionon" Naar weg in de praktij k en maakte
Ti e m a n n met een slag tot een vermogend man.
Eenige maanden geleden brachten de tij dschriften ons
een uitvoerig verslag van de uitkomsten van een onderzoek
dat tien jaren vereischte, van M e r ii n g en W i l d e, hetwelk bekroond werd met de synthese van de echte reukstof der viooltj es, die nog geuriger bleek to zij n dan de
reukstof van de bloem zelf en den naam verkreeg van
„iron". De kunst overtrof her zelfs de natuur. De chemische formule van het iron leert de mogelij kheid voorzien
van het bestaan van vier stollen van dezelfde samenstelling,
die slechts in enkele bij zonderheden der moleculaire structuur verschillen. De Natuur weet er in het viooltje en
den iriswortel slechts een van voort to brengen, de genoemde
scheikundigen maakten ze alle vier. Het vernuft van den
mensch heeft der eel de kunst afgezien en eindig t met
Naar to overtreffen. Het getal der kunstmatige kleurstoffen
evenaart reeds dat der natuurlij ke. Het onderzoek der
reukstofen is van jongeren datum. Er is geen reden om
het to betwij felen, dat men buiten de levende eel met eenvoudige chemisehe stofen alle geurige bestanddeelen der
bloemen zal opbouwen niet alleen, maar ook aan tal van
geuren met Naar stoffelij ke dragers, die de Natuur niet
oplevert, het aanzijn zal geven. Belangrijke stappen op dit
aantrekkelij ke gebied zij n reeds in versehillende richtingen
gedaan.
Is de scheikundige inderdaad reeds bekwamer dan het
kleine automatisch werkende laboratorium, de eel ? In een
enkel opzicht kan 't zijn, in een tinder staat hij er ver bij
ten achter. Vergeleken met het eenvoudige elegante werken
der eel is de scheikundige een ruwe onbeholpen werkman.
Zij n synthesen gelij ken alleen in de uitkomst op die der
Ievende eel. De laatste werkt bij de gewone temperatuur
nagenoeg uitsluitend met zonlicht als bron van arbeidsvermogen ; alles wordt nuttig gebruikt ; zelfs de bij producten,
die ook zij niet kan vermij den, hebben veelal nog een
nuttige bestemming voor het eigen leven. De scheikundige
gebruikt voor zij n synthesen veel hooger temperatures en
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dieper ingrijpende chemisehe agentia. Hij vermorst ongelooflij k veel arbeidsvermogen, krij gt tal van bij producten
en veelal een opbrengst van de bedoelde stof van enkele
procenten.
De belangrijkste producten van het chemisme der ccl
zetmeel en eiwit kan hij nog niet namaken, al heeft
de beroemde Berlij nsche scheikundig e F i s c h e r in den
laatsten tij d ook to dezen opzichte veel bereikt, nit de eenvoudigste suikers zeer samengestelde gemaakt, weer zelfs
dan er in de natuur voorkomen, en in zijn laboratorium
stollen voortgebracht, die de eiwitten zeer nabij komen.
Hoe de plant nit ammoniumzouten, nitraten, sulfaten
en phosphaten, die zij in verdunde oplossing nit den bodem
opneemt, eiwit opbouwt, wat toch het geval moet zijn,
daarvan kunnen wij ons nog geen denkbeeld vormen.
Hoogstens kunnen wij enkele tusschenproducten met eenige
waarschij nlij kheid aanwij zen, schakels in den keten van
chemische reacties, die tot eiwit leiden. Iets meer weten
wij van de synthese van zetmeel en koolhydraten in de
groene door het zonlicht bestraalde cellen der bladeren nit
de allereenvoudigste bestanddeelen, nit water en koolzuur
van de lucht. Wat zou het ons niet waard zijn, als wij
die synthese nit grondstoffen, die voor het grijpen zijn, in
ons laboratorium konden tot stand brengen. Het zou de
oplossing zijn van de sociale quaestie het verdwijnen van
sociale wanverhoudingen. Suiker, zetmeel, brood bijna a
discretion voor ieder verkrijgbaar. Volgens het onderzoek
van v o n B a e y e r en anderen wordt nit koolzuur en water
allereerst formaldehyde gevormd, dat door condensatie koolhydraten oplevert. Het is inderdaad gelukt, om uit formaldehyde suikers langs chemischen weg to verkrij gen.
De plant, in 't bijzonder Naar groene cellen, bouwt
nit anorganische bestan ddeelen de organische voedingsstoffen
op voor het dier en stelt het zonlicht voor hem besehikbaar als bron van arbeidsvermogen. Merkwaardig verband
tusschen plant en dier, dat vooral het laatste of hankelij k
maakt van de eerste. De beteekenis van het zonlicht voor
de synthesen in de plant is het eerst door R o b e r t Ma y e r
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begrepen. In zijn beroemd werk over de „Mechanik der
Warme", spreekt hij aldus : „Die Natur hat rich die Aufgabe
gestellt, das der Erde zustromende Licht im Fluge zu haschen
and die beweglichste aller Krafte, in starre Form umgewandelt, aufzuspeichern. Zur Erreichung dieses Zweckes hat
sie die Erdkruste mit Organismen uberzogen, welche lebend
das Sonnenlicht in sick aufnehmen and unter Verwendung
dieser Kraft eine fortlaufende Summe chemischer Diflerenz
erzeugen." De tegenstelling van het opbouwende en energie
ophoopende plantaardige en het of brekende en energie verbruikende dierlij ke organisme is nog in hoofdzaak waar.
Nader onderzoek leerde echter, zooals gewoonlijk, dat de
logica van de Natuur niet de scherpe tegenstellingen kent
van die van den mensch. Ook in het dierlij k lichaam hebben
syntheses plaats ; zij 't ook, dat zij daar op den achtergrond
treden tegenover de afbrekende reacties, waarbij door oxydatie en splitsing de groote samengestelde moleculen in eenvoudige en kleine worden omgezet, in die mate, dat koolzuur
en water als eindproducten het lichaam verlaten. Anderzij ds heeft de plant de stofwisseling van het levend protoplasma met het dier gemeen, het oxydeeren van samengestelde organische molecules onder verbruik van energie
tot koolzuur en water staat ook daar tegenover het synthetisch werkende assimilatie-proses.
De stofwisseling in ons eigen lichaam, de dagelij ksche snelle omzetting van tallooze stoffen, voortdurend
nit de buitenwereld opgenomen, en in andere vormen
Naar teruggegeven met doelmatig gebruik van 't vrij gemaakte of vastgelegde arbeidsvermogen, een bewegelij k
evenwicht, kenmerk en voorwaarde van het leven, dat
was voor korten tij d voor den scheikundige eenvoudig
een mysterie. In veel opzichten is het dit nog, maar niet
weer in die mate. Er is uitzicht gekomen op een zuiver
chemische opvatting althans van een deel er van . De nieuwere
scheikunde heeft stollen leeren kennen, katalysators genaamd, die chemische processes versnellen (of vertragen)
zonder van beteekenis blij vend zelf to veranderen. Met behulp daarvan kunnen in onze kolven snel en bij lage
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temperatuur omzettingen plaats vinden, die anders bui.tengewoon hooge temperaturen of drukkingen zouden vereisehen.
In onze weefsels en in ons bloed zij n tal van die katalysators van een bijzondere soort, fermenten of enzyrnen genaamd, voortgebracht door het levende protoplasma, die
de omzetting van stoffen in ons lichaam dermate versnellen,
dat ze bij 370 snel en volledig geschieden. Op ons laboratorium zou het b.v. onmogelij k zij n sulker bij 37° volkomen tot koolzuur en water to verbranden en in onze
weefsels geschiedt dit dagelij ks met groote hoeveelheden
er van. Pat enzymen (de pepsine van het maagsap is
algemeen bekend) een groote rol spelen bij de omvorming
van het voedsel in ons darmkanaal in bloedbestanddeelen
wist men reeds lang ; reeds lang kon men die processen
in reageerbuizen nabootsen ; maar dat is, strikt g enomen,
nog maar de buitenkant van 't lichaam.
Pat ook de dieper ingrij pende meer het inwendige
leven rakende stofwisselingprocessen voor een goed deel
onder den invloed van enzyrnen plaats vinden en onder de
vereischte voorwaarden zich ook in reageerbuizen afspelen,
dat heeft eerst de laatste tij d aan het licht gebracht. Ook
de genoemde oxydeerende werkingen in de weefsels behooren
daartoe ; de enzymen, daarbij betrokken, heeten oxycdasen
en peroxydasen 1). Klaarblij kelij k is dit een belangrij ke stap
in de richting der mechanische verklaring van het leven.
Een groep levensverschij nsels wordt er door onttrokken
1) Wie de werking der in vele opzichten nog zoo weinig bekende
oxydasen en peroxydasen nader wil leeren kennen, leze in het fraaie werk
van prof. C a r 1 Op p e n h e i m e r: „Die Fermenten and ihre Wirkungen"
Dritte vollig neu bearbeitete Auflage. Specieller Zeil. 1910, het Siebzehnte
Kapitel „Die Oxydas€n" en de uitvoerige monographie er over van Dr. P.
S e e „Contribution it l ' etude des applications therapeutiques des oxydases
et des metaux ferments" 1905, en wat de bacterien betreft de ,,Vorlesungen
caber Bakterienenzyme von Dr. Ph i 1. F. F u h r m an n" 1907. In het eerste
en het derde werk vindt men ook veel over andere enzymen (katalasen, lipasen,
zymasen, invertasen, tryptasen enz.) en over de beteekenis van co- en profermenten en activators. Men leze ook de studie van S e n t e r in het Zeitschr.
f. Phys. Chem. 44. 257 over de katalase van het bloed en de Enzymstudien van Sorensen in het Biochem. Zeitscbrift 21S te Bd. (1909).
O.E.X12
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aan de onmiddellij ke heerschappij van het protoplas ma ; als
het laatste de enzymen heeft voortgebracht gaat het verder
buiten hem om, volgens chemische wetten. Dit brengt ons
nader tot de opvatting, dat het leven voor een deel de
sou is van chemische reacties in onderling verband.
Een andere tak der jongste wetenschap
de leer der
collolden, waaraan de naam van onzen v an B e mm e 1 e n
voor altij d verbonden is heeft belangrij ke gegevens
verschaft voor de physisch-chemische verklaring van het
leven der eel. Op dit uitgestrekte gebied moeten wij ons
tot een enkele vingerwijzing bepalen 1). Ons lichaam bestaat grootendeels uit colloIdale stollen; d.w.z. uit stollen,
die zich in den toestand van lijm en gelatine bevinden.
Gelatine met veel water schijnt volkomen fielder, bestaat
echter ook dan nog uit uiterst kleine deeltj es
slechts
met het ultramikroskoop en dan nog niet onmiddellijk
waarneembaar zwevend in de vloeistof. De laatste heet
een sol, de gestolde gelatine een gel. Nu heeft ons het jongste
onderzoek belangrij ke eigenschappen dier sols en gels leeren
kennen, o.a. ten opzichte van zuren• en zoutoplossingen.
Kleine hoeveelheden van de laatste doen de sols stollen
tot gels en veranderen den inwendigen toestand van de
laatste. Dit gaat nit van de ionen, electrisch geladen atomen
en atoomgroepen, bestanddeelen der zuren en zouten, in de
oplossingen er van aanwezig, die door de gels opgeslorpt
worden. Nu gedraagt een spier zich als een colloide, zooals Lo e b in het licht stelde. Alleen in een oplossing van
electrolyten, waarin ionen ontstaan, kunn en skeletspieren
zich rhythmisch samentrekken, in een oplossing van suiker
of glycerine, waarin geen ionen zij n, houden die contracties spoedig op.
De ionen worden door de spier opgeslorpt evenals door
1) Belangstellenden verwij zen wij naar de „Annalen der Physik. 4te
Folge Bd. 10, N°. 1, 1903. Ultrarnikroskopische Studien, Si edentopf and
Zsigmondy". De litteratuur over den colloidaal toestand der stof van den
laatsten tijd maakt reeds een vrij groote bibliotheek uit. Dr. W o. Os t w aid
gaf een „Grundriss der Kolloidcheinie" en redigeert het „Zeitschrift f.
Chemie and Induatrie der Kolloiden."
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gels en brengen er veranderin gen in to weeg noodzakelij k
voor de werkzaamheid dezer organen. Ook de bevruchte
eieren van een zeevisch van het geslacht Fundulus kunnen
alleen tot ontwikkeling gebracht worden in zoutoplossingen,
die bepaalde ionen bevatten. Froeven in verband daarmede
worden ook ten onzent gedaan van regeeringswege in het
IRij ksinstituut voor het onderzoek der zee to den Helder 1).
De kennis van de levensvoorwaarden der visschen staat in
nauw verband met de belangen der visscherij.
Een treffende harmonie tusschen de zeedieren en hun
middenstof kwar daarmede aan het licht. Alles is daar
aangepast, elk bestanddeel der zee heeft zijn beteekenis.
Lo e b bracht yen zeekreeft van het geslacht Gammarus in
een oplossing van keukenzout. De dood volgde spoedig.
IHetzelfde geschiedde dock langzamer, als een tweede zout
aan het zeewater was toegevoegd. En toch waren de juiste
concentraties in het oog gehouden. Eerst, als de oplossing
alle voorname zouten van het zeewater in dezelfde concentratie bevatte, bleef de kreeft leven als in zijn natuurlijke
middenstof. Het ontbreken van een enkel zout bracht terstond physische verauderingen to weeg in het protoplasma
van het dier, die levensgevaarlijk kunnen worden. Dezelfde
uitkomsten werden verkregen met polypen en zeeegels. Het
bleek, dat de zoutoplossing, waarin het hart van een koudbloedig landdier het langst bleef kloppen, dezelfde samenstelling had als het zeewater. Dit wij st op het bestaan van
een algerneene betrekking tusschen levende weefsels en
zoutoplossingen. Het is de betrekking tusschen de laatste
en colloIdale stollen. Deze stoffen behouden ook in ons
lichaam, dat zij samenstellen, Naar chemische en physische
eigenschappen. Onze steeds aangroeiende kennis daarvan
beteekent een steeds beter chemisch en physisch begrijpen
der leven sverschij nselen. Van de nog jonge chemie der
colloiden is nog veel to verwachten. Is het kristal met zijn
1) Zie W. E. Ringer. Die Alkalinitaet des Meeres`vassers, erste
Mitteilung. Verhandelingen uit het Rijksinstituut voor het onderzoek der
zee, 2de deel 1908.
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mathematische gedaante de volkomen stofvorm van het
anorganische rij k ; de colt oa dale materie, feitelij k een meer
of minder taaie vloeistof, is de draagster van het leven.
De enzymen, in het voorafgaande besproken, verkeeren
grootendeels zoo niet uitsluitend in den colloIdaaltoestand
en ontleenen daaraan wellicht haar beteekenisvolle eigenschappen als katalysators der chemische processen in de
cel. Wij kunnen anorganische fermenten sols van metalen
bereiden, die een deel der typische werkingeu van 'de
organische enzymen uitoefenen, die zelfs uitermate gevoelig
zijn voor de specifieke vergiften van het protoplasma.
Treffende teekenen, dat men de geheimen van het leven
op het spoor is.
Het mikroskopisch onderzoek der gels door B u t s c hi i,
Hardy en anderen leerde, dat zij zelfs structuur bezitten ;1)
V a n B e m m e 1 e n moest dit reeds aannemen, om de verschijnselen to verklaren, die zij bij het uitdrogen Vertoonden.
Gestolde gelatine is een samenstel van op honigraten
gelij kende cellen met een vloeibaren inhoud. Echte cellen
zijn het daarom echter nog niet.
De physioloog van onzen tijd geeft het der organisehe
natuur evenwel niet meer toe, dat zij het monopolie van
de kunst van cellenmaken bezit. Q u in c k e heeft ons
geleerd in colloidale middenstoffen neerslagen to doen
ontstaan in den vorm van gesloten blaasj es met een vloeibaren inhoud, die terstond verschijnselen vertoonen, die
men waarneemt bij de levende cellen, in het bij zonder wat
den groei betreft. Ook P rings h e i m en T ran b e hebben
zulke zoogenaamde neerslagmembranen doers ontstaan en
bestudeerd. De laatste deed zulk een membraan zich vormen
in den wand van een vat van poreus aardewerk, een
1) B fit s c hi i schreef : „Untersuchungen fiber Structuren" (1898) en
„Untersuchungen caber mikrosk. Schaume and das Protoplasma. Versuche and
Beobachtungen zur Losung der Frage nach den physikalischen Bedingungen
der Lebenserscheinungen" (1892). Daarbij behoort een atlas met mikrophotographieon van gelatine-structuren. Van Ha r d y' s hand heeft men „On the
colloidal state, on the structure of cellprotoplasma." Reprinted from the
Journal of Physiologie, vol. XXIV, No. 2. 1899.
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stevigen grondslag, en verkreeg zoo een kunstmatige eel,
die in Naar osmotische werking treffend op een natuurlijke
geleek. Zij geven ons althans eenig denkbeeld van de wijze,
waarop in levende collol dale stoffen van een groeiend
orgaan of een zich ontwikkelende eicel cellen zouden
kunnen ontstaan.
Vliezen (membranen) spelen een groote rol in het
levend organisme. Zij scheiden en vereenigen tevens, zij
sluiten of en stellen gemeenschap in; zij laten stollen door
en houden andere tegen. Elke huisvrouw weet hoe een
varkensblaas zich met water volzuigt. Met zoutoplossing
gevuld in water gehangen, zuigt zij aan de eene zij de de eerste,
aan de andere het tweede op en geeft aan haar oppervlakten tout en water weder of aan de omgevende vloeistof,
totdat de concentratie aan weerszij den dezelfde geworden
is. IDit verschij nsel heet osmose. Het zoogenaamde diffu.siestelsel, waarbij aan de bietenschij ven de suiker onttrokken
wordt, berust er op. Voortgestuwd door de osmotische
kracht dringt het bodemvocht den wortel binnen en stijgt
door de celwanden been in de plant naar boven.
De celwand, of juister het binnenste gedeelte 1) er van,
de protoplast, laat water in alle richtingen door, maar niet
alle stofl'en. Zelfs zouten, die door onze doode varkensblazen en perkamenten zoo gemakkelijk heengaan, stuiten
of tegen de levende protoplast. Een belangrij k verschijnsel, den turgor teweeg brengend d. i. het zich
volzuigen der jonge cellen en het spannen van den veerkrachtigen celwand waarop o. a. het groeien berust.
Een celwand als de genoemde heet halfdoorlatencl en de
drukking in de eel osmotische.
Het leven geeft die wonderlijke eigenschappen a:tn
den celwand; nauwelij ks is de dood ingetreden, of zij ver1) In het wandstandig plasma kan men drie lagen onderscheiden.
De binnenste laag kan men isoleeren door de twee buitenste to dooden.
Dan blijkt het, dat deze binnenste wand, die van de vacuole, de halfdoorlatende eigenschappen vertoont, waaraan het plasma zijn osmotische werking
to danken heeft. Wij spreken in den tekst eenvoudig van den celwand of
plasmawand.
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water, zouten,,
dwijnen. De bestanddeelen van het celsap
suiker enz. dringen naar buiten en weldra hangers bladeren
en bloemen der verwelkende plant slap ter veer. Een aanraking, een prikkel kan bij planten als 't kruidj e-roer-mij niet, den turgor sterk verminderen, het water naar buiten
doen komen en het bekende slap worden, toeslaan en
neervallen van blaadjes en takjes veroorzaken. Van denzelfden card zijn de eigenaardige prikkelbewegingen o. a.
bij de bladeren der zonnedauw, die zoo insecten vangt en
door D a r w i n beschreven zijn in zijn „Insectivorous Plants".
De osmotische drukking in jonge levende plantencellen
bedraagt niet minder dan 3 tot 9 atmosferen.
Ook in het dierlijk lichaam speelt de osmotische drukking een groote rol. In ons bloed bedraagt zij nagenoeg
zij wordt na den maaltij d iets grooter
standvastig
7 atmosferen, gelij k staande met die van een oplossing van
keukenzout van 1 pros. In de urine kan zij binnen 24
wren van 12-26 atmosferen toenemen. Dat wij niet nit
elkaar geperst worden, verklaart zich door de overal aanwezige evengroote tegendrukking. De osnlotische drnkking
kan geacht worden voort to vloeien nit de aantrekking
van het water buiten de cel op de opg eloste stoff'en (sulker,
zouten enz.) er binnen.
Dieren, die in vloeistoffen leven, moeten vooral met
de osmotische drukking rekening houden. 't Is voor hen
een levensquaestie. Bij diepzeebewoners kan de drukking
in de weefsels soms 28 atmosferen bedragen in overeelstemming met de drukking van het zeewater. Wegens het
opheffen van die drukking sterven zij onmiddellijk in zuiveh
water, dat krachtig in hun weefsels dringt. Geconcentreerde
oplossingen van zout en suiker werken conserveerend. Wij
begrijpen het thans. De hooge osrotische drukking er
van belet lagere bederfbrengende organismen er op to
woekeren. Toch is er een schimmel, die het uithoudt op
een zoo geconcentreerde salpeteroplossing, dat de drukking
in zijn cellen tot niet minder dan 160 atmosferen moet
opklimmen.
Ook her heeft weder de moderne wetenschap de
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werking der levende protoplasten met levenlooze stoffen
weten na to bootsen ; zij heeft neersiagrnembran en laten
ontstaan, halfdoorlatend als het protoplasma. De eel
van T ran b e werkt nit het oogpunt der osmose g eheel
als die van een plant. Met Naar kan men osmotische
drukkingen voortbrengen, niet Beringer dan die der planteneel. Do n d e r s en H a In b u r g e r hebben aangetoond,
dat bloedliehaampj es zich geheel g edragen volgens de
wetten der osmose in vaten met half doorlatende wanden. H u g o d e V r i e s deed hetzelfde voor plantencellen 1).
Een belangrijk levensverschijnsel vond zoo weder door de
reproduetie buiten het levend liehaam een physisch-chemisehe
verklaring. Maar niet volkomen. Er bljjven raadsels. In
de plantencellen verplaatsen zieh ook stoffen door den
protoplast naar de vacuolen, in een richting tegengesteld
aan die, welke de osmotisehe drukking eiseht. Wat to
denken van de nieren in ons lichaam, die bij den overgang
der urine nit het bloed de osmotische drukking van 7 tot
26 atinosferen opvoeren ? Wat is de beweegkracht, die den
kolossalen arbeid van 63 kilogrammeters verrieht, die voor
het overpompen van 200 e.M 3 . urine wordt vereiseht ? Hoe
nlaken g len het bij den overgang van zoet- in zoutwater
Meer en nleer blijkt het, dat de doorlaatbaarheid der
levende protoplasten een zeer samengesteld verschijnsel is,
dat zij verandert met de omstandigheden, dat ze bepaalde
stoffen bevoorreeht en zooveel meer. Het levende znembraan is zooveel veelzij diger in zij n werking g , zooveel fjner
1) De klassieke arbeid van d e V r i e s over plasmolyse verscheeu in
de volgende tijdschriften : Friugsheim's Jahrb. 14. 1884 en Zeitschr, f.
Physik. Chern. 2. 1888. Het onderzoek van D o n d e r s en Ha m b u r g e r
is gepubliceerd in de „Onderzoekingen in het physiol. lab. ITtrecht. 9. 26."
Belangstellenden verwijzen wij in rake osmot. drukking, halfdoorlatende
wandeu en wat er mede samenhangt naar de volgende bronnen : De klassieke verhandeling van van 't Hoff in de „Archives Neerland", 1885 en in het
Zeitschr. f. Phys. Chem. I 1887; de omvangrijke opstellen van Q u i n c k e in
de Annalen der Physik, o.a. Niederschlagmembraneu and Zelleu in Gallerten
oder Losuugen von Leim, Eiweiss and Starke in Bd. 11 4 te Folge 1903
en de studie van P ring she i m „Ueber Niederschlage in Gallerte." Zeitschr.
f. Phys. Chem. 17. 1895.
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bewerktuigd dan zij n kunstmatige tegenhanger, dat de nabootsing zeer mw en onvolledig moet heeten. In beginsel
evenwel heeft de kunst de natuur geevenaard. De eerste
zou nog veel verder gaan ; door de jongste onderzoekingen
van Lo e b is het voorafgaande geheel in de schaduw
gesteld.
Lo e b verkreeg met behulp der osmotische drukking
uitkomsten, die niemand verwacht had, die in de pers de
mare deed rond gaan, dat hij het levenselixer had uitgevonden, hetwelk door verj onging de onsterfelij kheid verzekerde. Dat was 't nu juist niet. Maar 't was merkwaardig
g enoeg. Lo e b wist met zoutoplossingen kunstmatig bevruehting to weeg to brengen. Ads er jets is, dat de gedaehte aan de meehanisehe krachten der doode stof uitsluit,
dat een specifieke citing van het levee is, dan is het de
voortplanting der levende wezens. Laten wij de allereenvoudigste organismen buiten rekening, dan vereischt dit
een eieel en een spermatogoon of zaaddiertje, een vrouwelijke
en een mannelij ke eel. De laatste kan ontbreken ; men
spreekt dan van parthenogenesis, geboorte uit en maagd.
Dit kort, o.a. voor bij de bij en. Onbevruehte eieren ontwikkelen zich daar ook, dock leveren alleen darren, mannelij ke bij en, op. Merkwaardig vertoont zich pier weder den
invloed van physisehe factoren. Houdt men poppen van
Noordsche vlinders eenigen tij d op 0 0 , dan verloopt de
gedaantewisseling sneller. Wellieht, meent L o e b, wordt
hierdoor jets weggenomen of voortgebraeht, dat invloed
heeft op de reactie-snelheid ; d.i. op de snelheid, waarinede
de ehemische processen der ontwikkeling plaats vinden. Afkoeling heeft ook invloed op de ontwikkeling van vleugels
bij de bladluizen. Zoolang de voehtigheid voldoende is,
blijven de bladluizen bij hooge temperatuur vleugelloos.
Koelt men ze af, dan komen de vleugels to voorschijn.
Bij hooge temperatuur planten deze insecten zich parthenogenetisch voort ; em ontstaan dan alleen wij fj es. Daalt
de temperatuur, dan ontstaan beide seksen, die zich paren.
Bij de hoogere planten en dieren is echter als regel
voor de ontwikkeling van een embryo samenwerking van

LEVENDE EN LEVENLOOZE STOF.

401

een vrouwelijk en een mannelijk ei, een bevruchtingsproces
noodig. Merkwaardig zijn de voorzorgen, die de Natuur
neemt, om 't sarenkomen van het mannelijk en het vrouwelijke element op 't juiste oogenblik to verzekeren. Een
voorbeeld slechts nit velen. In Z. Europa, o.a. aan de
oevers van het Garda-meer, groeit onder water, vastgehecht
in den modderigen bodem, de Vallisneria spiralis. De op
zich zelf staande vrouwelij ke bloemen en de talrij k bij eenzittende rnannelij ke zijn onder water door een blaasvormig
nit twee bladen bestaand omhulsel omsioten. De bevruchting vereischt de aanraking van stuifineel en stempels, dock
de korrels van het eerste gaan door water terstond to
gronde. Hier schijnt goede raad duur. Wat geschiedt er'
Als de Stempel rijp is voor de bevruchting, verlaat de
vrouwelij ke bloem door een spleet het omhulsel, Naar steel
g aat g roeien en heft de bloem op tot aan de oppervlakte
vazl het water, waar zij haar blaadjes en stempels ontplooit.
Dan opent zich de blaas der mannelij ke bloem en, die van
de steeltj es loslaten en gaan drij ven op de uitgeslagen
bloerblaadjes, die als bootjes dienst doen en als dragers
der gesteelde stuifineelhokjes. De wind drijft ze naar de
vrouwelij ke bloemen, de bevruchting heeft plaits en onmiddellijk daarna rollen de laatste Naar stelen spiraalvormig op en verdwij nen weder onder water, waar de ontwikkeling van het bevruchte ei verder ongestoord geschiedt.
Op zulke feiten wij st een teleologische natuurbeschouwing
niet ten oiirechte.
Wat is het wezen van het bevruchtingsproces P Wij
weten 't niet. Het spermatogoon zou aan het ei een bijzondere beweging geven, die tot ontwikkeling prikkelt.
Men vergelij kt het ei met een klok, die opgewonden moet
worden ; woorden, niet veel meer. Lo e b merkt daarbij
op „wobei leider nur vergessen wurde zu zeigen, wo denn
die Feder im Ei liege, and wie eigentlich das Spermatozoon
dieselbe aufwinde." 1) L o e b's theoretische beschouwingen
1) Later heeft hij zijn denkbeelden daaromtreut trouwens nog gewijzigd. Aauvankelijk meende hij, dat het wezenlijke in de bevruchtingo-
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betreffende de rol, die het zaaddiertje bij de bevruchting
speelt, laten wij pier blij ven. Zijn proeven zij n de hoofdzaak.
„Er seMen mir, dasz der sicherste Weg, zu einer Sacherklarung der befruchtende Wirkung des Spermatozoons zu
gelangen, darin bestehe, physikalische oder chemische
Agentia zu finden, Burch die Bich die befruchtende Wirkung
des S permatozoons in alien wesentlichen Umstanden
nachahmen liesze. " En hij vond die agentia in bepaalde
zouten en zuren in verband met de osmotische drukking.
Hij bracht de onbevruchte eieren van eon zeeegel van het
geslacht Arbacia gedurende twee uren in zeewater, waarvan
de concentratie en dus de osmotische drukking door toevoeging van 40 tot 50 pros. keukenzout verhoogd was.
Zulk een oplossing heet ten opzichte van het zee water
hyperisotonisch 1). Daarin verloren de eieren volgens de
wetten der osmose water. Daarna in gewoon zeewater teruggebracht namen zij weder water op. En nu volgde de
ohtwikkeling van het embyro er in, zij 't ook niet volkomen
n.ormaal. Het zoogenaamde bevruchtingsvl ies ontbrak ; ook
zwommen de larven uit de parthenogenetisch ontwikkelde
eieren bij den bodem, terwijl larven nit normaal bevruehte
eieren zich aan de oppervlakte van het water bewogen.
Niet alle eieren ontwikkelden zich zoo; vaak slechts enkele
procenten. Met de eieren van andere zeedieren waren de
uitkomsten soortgelij k, nog niet geheel bevredigend. Door
verschijnselen bepaalde veranderingen waren van den toestand der colloiden
van het ei onder den invloed der osmotische drukking en van de zouten.
Thans is hij van oordeel, dat de bevruchtende werking van het spermatozoon of van de chemische middenstof daarin bestaat, dat een bepaald chemisch proces aan den gang gebracht wordt en dat het overige bijkomstig
is. Hij vermoedt, dat bepaalde oxydatie-processen in het ei katalytisch versneld worden door het indringende spermatozoon en dat het zeewater in
zijn ontwikkelende werking, hetzelfde doet. Wellicht, zegt hij, scheidt het
spermatozoon een stof af, die een andere in het ei elimineert, Welke laatste
de oxydatie-processes tegenhoudt. Zie Biochem. Zeitschr. vol. I p. 183. 1906.
1) Oplossingen van gelijke osmotische drukking noemden Ham b u rg e r en d e V r i e s i8oton2-scli, terwijl zij een oplossing ten opzichte van een
andere hyperiso- of hypoisotonisch noemden, als de eerste een grootere of
kleinere osmotische drukking had dan de tweede.
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een behandeling eerst met zeewater, waaraan azij n- of een
ander vetzuur was toegevoegd, en daarna met hyperisotonisch zeewater, verkreeg Lo e b echter een ontwikkeling
van larven nit de Onbevruchte eieren in alle opzichten aan
de normale met zaaddiertj es gelij k. Het vraagstuk was
opgelost. Lo e b kon schrijven : „Wir besitzen also eine
1Vlethode, durch die es moglieh ist, die Vorgange, welche
durch das Eindringen des Spermatozoons ins Ei ausgelost
werden, in allen wesentlichen Einzelheiten nachzuahmen."
Later is hetzelfde gelukt met eieren van zeewormen en
molusken.
Het tweede groote vraagstuk, dat Lo e b op het progranlnia der biologische wetenschap plaatste, was de kunstmatige omzetting van een levend wezen in dat eener andere
soort. De veranderlij kheid der org anisnien is sedert D a r w i n
aan g een twij fel meer onderhevig. 't Is maar de vraag
hoever zij gnat en welke Naar oorzaken zi j n. De strij d over
het eerste ligt achter ons. De gedachte, dat de veranderlij kheid beperkt is binnen de grenzen der soort, vindt geen
aanhangers meer.
In de wetenschappelij ke kringen is de overtuiging gevestigd, dat alle levende wezens op aarde nit eenvoudige
grondvorznen ontstaan zi jn. Op welke wijze P Hieromtrent
zijn de gevoelens verdeeld. Wat Lo e b deed voor het
ontstaan van het individu, deed H u g o d e V r i e s voor dat
der soort. Beiden brachten hun zaak voor de rechtbank van
het experiment. D e V r i e s bestudeerde proefondervindelijk
een aantal nieuwe soorten van het geslacht Oenothera nit de
stanlsoort Oenothera Lanlarckiana door mutatie ontstaan en
bracht daarniede het vraagstuk van de evolutie der levende
wezens in een nieuwe fase. Niet door onafgebroken opeenhooping van de kleine afwij kingen van D a r w i n of liever van
W a 11 a c e, variaties, zij n nieuwe soorten ontstaan, maar
door sprongsgewijze veranderingen van alle kenmerken to
gelijk, door mutatie. Het eenige bezwaar is het zoo zeldzaam voorkomen van de laatste. De arbeid van H u g o d e
V r i e s is de volbi enging van een deel van de taak door
Lo e b opgelegd aan de physiologie. Maar ook slechts van
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een deel. Wij weten nog weinig van de oorzaken, die het
muteeren to weeg brengen en kunnen het op een gegeven
oogenblik niet doez plaats vinden, zoodat van een vervorming van een organisme in dat eener andere soort door
menschelijke kunst nog geen sprake is. De weg is echter
gebaand. Van de toekomst mogen wij de oplossing van
dit gedeelte van het vraagstuk verwachten.
Hoe blij ven de door mutatie verworven kenmerken
behouden in de reeks der komende geslaehten ? Dit is het
groote vraagstuk der erfelijkheid. Ook her zijn reeds de
groote lijnen getrokken. De vergeten theorie der bastaardeering van Mende 1 s, opnieuw behandeld door de Vries,
verklaart reeds veel verschijnselen, die zich bij de kruising
van verwante soorten voordoen. Maar de onbeantwoorde vragen zijn nog vele. Zij n tij dens het leven v erworven eigenschappen al of niet erfelij k P Zij n er in het ei
ook bepaalde chemisehe stoffen, die belast zijn met het
overbrengen van eigenschappen door erfelijkheid ? Zijn zij
in het plasma of in de kern van het ei aanwezigP Is er
in de eicel voor de bevruchting reeds een structuur, die
de riehting der ontwikkeling aangeeft P In den schijnbaar
zoo eenvormigen inhoud van het ei moeten stofen, toestanden en structuren bestaan, voor ons onderzoek nog ontoegankelij k, die de veelzij dige differentiatie van weefsels en
organen na de bevruchting bepalen, de zoozeer bewonderde
dock onbegrepen embryonale ontwikkelingsprocessen, waardoor uit het eene ei een vogel, uit het andere een zoogdier
ontstaat zonder dat physisch-ehenische of anatomische
kenmerken van beteekenis op het een of het andere wijzen.
Er is zooveel meer van dien aard. De verwantschapsgraad van
dieren moet volgens proeven van L an d o is stoffelij k uitgedrukt zijn in het bloed. Men bepaalt ze door na to gaan
of bij transfusie van bloed van het eene dier op het andere
de vreemde bloedlichaampj es een langer of korter bestaan
hebben in de nieuwe bloedbanen. Geen wonder, dat wij in
het ei niet vooraf kunnen lezen wat de embryonale ontwikkeling zal brengen.
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III.
Lo e b en zijn school gaan Verder. Verschijnselen als
het dierlij k instinkt, die den kring van het geestelij ke
raken, trachten zij mechanisch to verklaren. Groeiende
groene planten keeren zich naar het licht. De stengels
buigen zich zoo, dat de symmetrische plaatsen onder gelijke
hoeken door de lichtstralen getroffen worden. Dit heet
positie f heliotropisme. Het tegengestelde, het zich of keeren
van het licht, dat o. a. de wortels doen, heet negatief
heliotropisme. Wij moeten hier denken aan chemische processen in de cellen door het licht versneld, aan verandering
daardoor in den turgor, aan het ontstaan van spanningen,
waardoor het verlichte deel zich verkort en kromt. Door
het naar het licht toe groeien van den stengel der groene
planten is de duurzaamheid der plantaardige machine verzekerd ; nu vloeit Naar in de stralende energie der zonnestralen het arbeidsvermogen toe, voor Naar werken onmisbaar,
dat de mensch zijn werktuigen kunstmatig moet toevoeren.
Het tropisme is niet alleen nuttig voor de plant; het
is een levensquaestie voor Naar. Het heliotropisme vindt
men ook zeer algemeen bij dieren en levert Lo e b de verklaring van vele instinktmatige handelingen. Een zeeworm,
Spirographis Spallangiani, die een buigzame buis afscheidt,
waarin hij leeft, aan de gene zij de vastzittend aan de rots,
nit het andere uiteinde zijn voeldraden vrij uitstekend in
het zeewater, buigt zich in zijn groei steeds naar de lichtzijde. Verandert men in het aquarium de richting van het
invallende licht, de worm volgt allengs de beweging en
plaatst zijn buis zoo, dat de voeldraden zoo veel en zoo
gelijkmatig mogelijk door de stralen getroffen worden.
Nuttig schij nen deze handelingen voor dit dier niet to zijn.
Vele dieren vliegen naar het licht. Hoeveel insekten vinden
op zomeravonden den dood in vrij e lichtende gasvlammen.
De lichten der vuurtorens op onze kusten veroorzaken den
ondergang van tallooze vogels. Geen voorliefde voor het
licht, zooals men meent, richt de dieren er heen. Het is
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volgens de leer van To e b een verschijnsel van heliotropisme. Het dier moet de lengte-as vanzijn lichaam zoodanig plaatsen, dat de symmetrische punten van het laatste
onder gelij ke hoeken door de lichtstralen getrofl'en worden.
Dezelfde kracht, die de plant dwingt zich to keeren naar
het licht, doet het ook het dier. Dit maakt de daemonische macht begrijpelijk, die volgens ooggetuigen de vogels
telkens en telkens terug drij ft, het onheilspellen de ] icht
der vuurtorens to gemoet, totdat zij afgemat gewond of
dood neervallen. Tegenover den mechanischen prikkel van
het licht zijn zij willooze machines.
Daar het heliotropisme berust op de photo-chemische
werking van het licht trachtte Lo e b het op to wekken
bij dieren door de direkte werking van chemische agentia.
Het gelukte inderdaad. De zoetwaterkreeften van het ge$lacht Gammarus zijn gewoonlijk negatief heliotropisch en
bewegen zich dan ook in gedistilleerd water terstond naar
de donkere z j de van het vertrek. Voegt men een spoor
zuur bij het water, dan verandert de zin van het heliotropisme en de dieren zoeken het licht, zelfs het inleiden
van koolzuur is daarvoor voldoende. Lo e b onderstelt,
dat de zuren en esters, die in de bladen der plant gevormd
worden, het heliotropisme veroorzaken.
Jonge rupsen van een vlinder (Porthesia) kruipen in
het voorjaar nit hun nest in de struiken en begeven zich
aanstonds de zon to gemoet naar de toppen der takken
ten gevolge van hun positief heliotropisme. Dit is hun
levensbehoud, want alleen daar bij de knoppen is voedsel.
Is dit verbruikt, dan verandert, waarschijnlijk door de
nieuwe uit het voedsel gevormde stollen, het teeken van
het heliotropisme en de rips kruipt weer naar beneden.
De instinktmatige handeling is dus inderdaad een machinale. De huweli j ksvlucht der mannelij ke en vrouwelij ke
mieren, die op een zonnigen dag nit heti donkere nest de
ruimte invliegen, is weder een verschijnsel van heliotropisme, evenals het zwermen der bij en. De beperkte ruimte
verbiedt ons de proeven to beschrij ven, waarmede Lo e b
de juistheid zijner opvattingen staaft.
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Lo e b denkt bij zij n theorie der tropismen aan de
krachtlijnen van F a r a d a y. Van de polen van een magneet
gaan in alle richtingen krachten uit, die F a r a d a y zeer
aanschouwelij k door lij nen wist aan to geven. IJzerdeeltj es,
die bewegelijk zijn, richten zich in het magnetische veld
volgens de richting dier krachtlijnen. Zoo heeft men ook
krachtlijnen van de electriciteit en van de zwaartekracht.
Met zulke krachtlijnen vergelijkt L o e b de lichtstralen in
betrekking tot plant en dier. De laatste worden gedwongen
tot bepaalde bewegingen in die richting ; het feit wordt
door proeven vastgesteld, dock het mechanisme er van is
nog grootendeels onbekend. IHet is een nieuw veel belovend
gezichtspunt met het oog op de instinkten, dat de laatste
onder het bereik brengt van proefondervindelij k onderzoek,
en een mechanische opvatting er van aannemelij k maakt.
De opvatting is ruim en algemeen. Niet alleen lichtstralen
vergelij kt Lo e b met krachtlijnen. Hij spreekt bij levende•
wezens van ggalvanotropisme, geotropisme en chemotropisme.
Bij het laatste zijn
. de krachtlijnen dan de richtingen volgees welke molecules van verschillen de stofen zich verspreiden, die men dilfusie-lij nen kan poem en. Storingen
door stroomingen zijn pier onvermijdelijk, zoodat de dieren
zich niet zoo nauwkeurig langs die lijnen bewegen als bij
de bovengenoemde tropismen het geval is. Lo e b acht 't
vaak moeilij k to onderscheiden „ob man es mit einem wirklichen Chemotropismus, d.h. einer auf gerueinsamer Orientierung beruhende Ansammlung von Tieren, oder mit Unterscheidsempfindlichkeit zu tun hat."
Het chemotropisme ornvat tal van treffende verschijnselen.
P f e f f e r wij dde er een zeer gewaardeerden arbeid aan 1).
Het appelzuur in de vrouwelijke voortplantingsorganen
(archegonien) der loofmossen voert de zaad draden naar het
ei. P f e f f e r bracht in water met zulke zaaddraden capillaire
buisj es, aan een zij de open, gevuld met een oplossing•
van appelzuur of suiker van 0,01 pros, dat in het water
1} P f e f f e r. Lokomotorische Richtungsbewegungei durch chemisehe
RReize.
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diffundeerde. In den tijd van 5 tot 10 miuuten waren honderden zaaddraden in de buisjes bijeen. Zoo kan men ook
bacterien doen binnendringen in buisjes met voedingstoffen,
eigenaardig bacterien-vallen genoemd. E n g elm a nn weer
het eerst op deze verschijnselen. Hij gebruikte het zich
verzamelen van bacterien en infusorien bij zuurstofbronnen,
als een reactief op zuurstof. Schemeringvlinders van het
geslacht Sfinx, die 's avonds rechtstreeks naar de geurende
bloemen der kamperfoelie vliegen, mannelij ke n achtvlinders,
die op de aan de plaats gebonden wij fj es afgaan, mieren,
die op marsch gaan naar ver verwij derde honigpotten ; 't
zijn alle verschijnsels van dezelfde orde. Niet anders is het
instinkt der vleeschvlieg, die uit de verte an komt vliegen
naar het vleesch. Welk een overleg, welk een kij k op de
toekomst de eieren joist daar to brengen, waar de larve
Naar voedsel vinden kan. Zulk een beschouwing is misplaatst, waar 't automaten geldt. De moderne wetenschap
drukt de voetstappen van D e s c a r t e s, voor Wien in zeker
opzicht de dieren machines waren.
Belangrijke verschijnselen in de ziekteleer staan in verband met het chemotropisme. In ontstoken weefsels neemt
het aantal der witte bloedlichaampjes (leucocyten) toe, die
volgens Met c h n i k o f f onze verdedigers zij n tegen binnengedrongen pathogene bacterien. M a s s a r t en B o r d e t
brachten capillairbuisj es als de bovengenoemde met een
cultuur van etterbacterien gevuld in de buikholte van een
kikvorsch. Na 24 wren waren de buisjes vol leucocyten.
Het schij nt, dat de laatste de diffusie-lij nen volgen van de
stofwisselingsproducten der bacterien. Ten slotte noemen
wij nog het stereotropisme, dat het dier noodzaakt zooveel
mogelij k punten van aanraking to zoeken en in den paringstij d
de mannetj es van lagere dieren de wij fj es doet omklemmen.
Overzien wij den afgelegden weg, dan dringt zich de
overtuiging op, dat er heel wat veranderd is sedert den
tijd van P a s t e u r, dat de moderne wetenschap vooral in
den laatsten tijd tal van levensverschijnsels heeft leeren
opvatten als uitingen van physisch-chemische krachten.
Spieren zagen wij zich tegenover zoutoplossingen gedragen
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als colloIdale gels, eie•en met behulp van zuren, zouten
en osmotische werkingen bevrucht worden in plaats van
door mannelij ke zaaddiertj es, normale levende larven op
die wij ze parthenogenetisch nit eieren gekweekt, instinktmatige handelingen behandeld als werkingen van mechanische krachten, toegelicht met F a r a day's krachtlijnen ;
men zou een oogenblik geneigd zijn tot den uitroep : nog
een schrede verder en wij menschen zullen elkander moeten
beschouwen uit het oogpunt van l'homme machine.
Zeker er is veel verkregen. Wij moeten in het levend organisme veel weer plaats inruimen voor physische en chemische
krachten dan wij tot nu toe wilden doen. Wij moeten
zelfs de mogelij kheid aannemen, dat de wetenschap der
toekomst aan een cel kunstmatig het aanzij n zal geven,
in structuur en samenstelling overeenkomend met de levende
cel en als zoodanig in de hoofdzaken functionneereld.
Maar ook niet meer dan dat.
Wij beschouwden in het voorafgaande de werkende
organen alleen op zich zelf. Een ander aanzien verkrij gt
het, als wij ook letten op het onderlinge verband, op
het levend organisme in zijn geheel. Dan blijkt het
wel, dat wij nog mijlen ver verwijderd zijn van het construeeren van de zich zelf reguleerende en repareerende
hoofdzakelij k nit eiwit bestaande machine van Lo e b.
Het wonderlijk samenspel van alle organen door middel
van den bloedstroom en het prikkelbare zenuwstelsel,
de eenheid en de samenhang to midden der meest verschillende werkzaamheid der onderscheiden deelen, op
grooter of kleiner afstand van elkander, dat alles heeft
ten alien tijde de bewondering opgewekt. Ms het voedsel
achtereenvolgens mondholte, maag en darmkanaal doorloopt beginnen op het juiste oogenblik alle klieren, nit de
zenuwcentra telegraphisch aangespoord, met de afscheiding
van hun onmisbaar product. De samenstelling van het
bloed, waaraan voortdurend stollen toegevoerd en onttrokken worden, wordt nagenoeg standvastig gehouden.
Onze lichaamstemperatuur schommelt in gezonde dagen
slechts weinig om 37°. Bij afkoeling wordt het bloed door
O. E. X 12
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middel van vasomotorische zenuwen uit de samengetrokken
haarvaten van de huid gedreven en zoo de uitstraling getemperd, terwijl tevens de productie van warmte wordt aangezet. Proven met honden, blootgesteld aan zeer lage
temperaturen, bewezen hoe lang zij zich op de normale
temperatuur moisten to houden. In tij d van nood wordt het
eigen vet en eiwit verbruikt als brandstof voor de machine,
om onder beter voorwaarden weder aangezet to worden.
Op toxinen antwoordt het lichaam met de productie van
anti-toxinen.
Vatten wij ook den buitenwereld in 't oog in verband
met het organisme, dan wordt het uitzicht op de synthese
van Lo e b schier hopeloos. Ons lichaam neemt voortdurend stollen en energie van buiten op, geeft de eerste in
andere vormen terug en gebruikt het laatste voor zijn
arbeid. Daarbij weet het volkomen een biologisch evenwicht to bewaren, zoodat inkomsten en u.itgaven tegen
elkaar opwegen en het lichaamsgewicht niet verandert.
Eischt de goede gang van de machine het aanzetten van
stof, dan weet zij ook dit tot stand to brengen. De ingewikkelde physiologische proeven door V o i t en P e t t e nk o f e r in 1862 tot 1866 genomen, hebben van dit alles reeds
veel in het licht gesteld. Onze stoommachines regelen zich
in zekere opzichten zelf. Maar wat beteekent dit vergeleken
met de veelzij dige zelfregulatie van het levend lichaam met
de aanpassing aan allerlei omstandigheden, met het zelf herstellen van defecten van zij n levend werktuig. Strikt genomen kan het levend organisme nauwlij ks met een machine
vergeleken worden. Een aanpassing aan de omstandigheden
als bij de bevruchting van Vallisneria spiralis, zulk een
samentreffen van gebeurtenissen, zal ook nog wel eenigen
tijd op een mechanische verklaring moeten wachten.
Wat to doen, als het zoo hopeloos staat met de mechanische verklaring van het geheel ? Prof. Z w a a r d em a k e r 1)
roept drie beginselen to hulp : de automatic, de harmonische
1) „De jongete gestalte der physiologie". RRede uitgesproken op den
274s ten gedenkdag van de stiohting der Utrechtsohe Hoogesohool, 17 Maart
1910 door Dr. H. Z w a a r d em a k e r, bladz. 24.
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zelfregeling en het streven naar evenwicht met de buitenwereld van een levend wezen. Waar een scherpzinnig geleerde als hij zulke hulptroepen requireert, blij kt 't wel
duidelij k, dat voor de geregelde troepen de tack to zwaar
is. Maar, beeldspraak daargelaten, zijn die beginselen
wat anders dan een omschrijving van een groep verschijnselen met een typisch woord, dat zeker zijn nut heeft,
znaar toch geen verklaring is in natuurwetenschappelijken
,zin ? Prof. Z w a a r d e m a k e r verbindt met die beginsels
niet noodzakelij k het streven naar een doel, hoewel hij
het laatste als werkhypothese aanvaarden wil. Daarmede
plaatst hij zich feitelij k op een standpunt, dat verwant is
aan de psycho-biologie van Wagner, Pauly en F r a n c e.
H a e c k e 1 vergeleek reeds de prikkelbewegingen bij de gevoelige „Sinpflanzen" (Mimosa, Drosera, Dionaea), van de
bladen van andere, (Kiaver en Oxalis), de autonome bewegingen bij slapende planten bij die van lagere dieren en het
heette „Wer den letzteren Bewustzsein zuschreibt, darf
es auch ganz gewisz den ersteren nicht absprechen".
De nieuwere psycho-biologen spreken bij de lagere
dieren niet van bewustzijn, maar van een lichaamsziel, die
alleen met refflexbewegingen automatisch zelfreguleering
tot stand brengt. Met het immanente doelbeginsel constru.eeren zij ook een psycho-plantenphysiologie. De hoogere
dieren en de menschen bezitten dan een hersenziel, die
met bewustheid en met meer hulpmiddelen naar het doel
der zelfregeling en aanpassing streeft. De tropismen en instinkten, in het voorafgaande met Lo e b mechanisch opgevat, komen dan voor een deel op rekening van die met
reflexen werkende lichaamsziel.
Het komt mij voor, dat dit alles in den grond der
zaak niet verschilt van het teleologisehe doelbegrip, waarmede reeds A r i s to t e 1 e s werkte, dat later andere namen aannam, o. a. van „archeus", „force directrice", „determinanten"
en „lichaamsziel" en dat men daarmede eenvoudig afstand
duet van elke mechanisehe natuurwetenschappelij ke verklaring. Dat men dit doelbegrip immanent onderstelt,
brengt hierin geen verandering. Als werkhypothese kan
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het dienen om de redeneering to bekorten, dock geen brub
zijn, die tot een mechanische verklaring leiden kan 1).
Trouwens, waar men bewustzijn aan moet nemen, heeft
de mechanische verklaring afgedaan. Als men, haar op
instinkten toepast, shut men feitelijk de psychische elementen van de laatste nit en sch eidt men het vraagstuk
van het leven van dat van het bewustzijn. Voor het laatste
geldt nog altij d het bekende woord van Dub o is-Re yin o n d.
Als wij de kunstmatige synthese van een levend organisme
met bewustzijn volbracht hadden, dan zouden wij ons eigen
maaksel met verbazing aanzien en er niets van begrijpen.
Als wij de trillingen der moleculen in de grauwe hersenschors met onze oogen konden nagaan, dan zou het ons
nog wezen als de doove, in Wiens nabij heid een piano
bespeeld wordt of een spreker het woord voert. Hij zou
toetsen en lippen zien bewegen, dock, geen klank vernemend,
zouden de doellooze vreemde bewegingen een komischen
indruk op hem maken. Zoo zou het ons gaan bij het
aanschouwen der trillende hersenmoleculen, van gewaarwordingen of bewustzijristoestanden zouden zij ons niets
to zeggen hebben. De gedachte er aan zouden zij zelfs
niet kunnen opwekken.
Onze psychs is op eigenaardige wijze bij dat mechanisch
verklaren betrokken. Haar physisch-chemisch wereldbeeld, de verklaarde werkelijkheid, dat zijn Naar eigen
voorstellingen, voor zoo verre ze er objectiviteit aan toekent, d.i. een bestaan onafhankelijk van het hare. Door
die objectiveering houdt zij niet op een stuk geestesleven
to zijn. Zij wordt dan een geheel van voorstellingen niet
slechts van onzen geest, maar ook van een alles omvattende
wereldgeest, waarvan de onze deel uitmaakt. De oorzakelijke
samenhang der physisch-chemische verschijnselen, de natuurwetten, wordt dan een samenhang van voorstellingen, denk1) Een van beide : of het ordenende beginel, hoe ook genaamd,
behoort tot den kring der natuurkrachten en verricht dan ook arbeid bij
zijn richtende en regelende werkzaamheid ; een arbeid, waarvoor niets nitgetrokken is, want alle y sluit ook energetisch ; of het staat geheel buiten
dien kring en dan is men er mede op metaphysisch, niet op physisch gebie&
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wetten. Alleen met zulk een opvatting der werkelijkheid
strookt Naar begrijpelijkheid voor ons. Zij is zoo geen
vreemde voor onzen geest, maar een verwante, waarvan
wij de opeenvoigende toestanden denkend kunnen voorspellen. Ma c h, die den geest niet plaatst in het middenpunt der versehijnende wereld, waarin zij behoort, geeft een
onverdacht getuigenis: ,,Dasz die Welt unsere Empfindung
sei, ist in diesem Sinne nicht zweifelhaft" 1).
1Terklaren is de erkenning, dat iets van deuzelfden
card is al wat anders, dat het daarmede onder hetzelfde
gezichtspunt gebracht, door dezelfde algemeene formule
uitgedrukt kan worden. Het gaat dus niet aan een verschijnsel in en door zich zelf to verkiaren en dit sluit het
physisch-chemisch begrijpen der psych nit. Buiten den inhoud
van het bewustzijn is ons niets geg even.
Een deel der afzonderlijke levensverschijnsels behoort
tot de physisch-chemische. Dat leerde ons de voorafgaande
besehonwirig, waarbij Lo e b' s werk op den voorgrond trad.
Of men eens alle verschijnselen van levende organismen,
die buiten het bewustzijn omgaan, in verband met elkander
en met de bnitenwereld zal kunnen vatten in een schema
van physisch-chemische formules, is zeer de vraag. Het is
een wissel, getrokken op een verre toekomst zonder zekerheid, dat zij gehonoreerd zal worden. Daar psyche en be1) Popular-wissenschaftliche Vorlesungen van Dr. Mach. ate Aufi.
1903 S. 238. De physische vakgeleerden nemen veelal een ander standpunt
in dan M a c h. De mindere goden onder hen zij n overtuigd van de volstrekte onafhankelijke werkelijkheid van hun mecbanisch physisch wereldbeeld. De hoogst staande onder hen houden echter rekening met den aard
van ons kenvermogen. Men leze de redevoering onlangs door Plane k gehouden voor de wis- en natuurkundige faculteit der Leidsehe Hoogesohool
over; ,,Die Einheit des physikalischen Weitbildes."... Plan e wil een ,,kon8tant von der Wechsel der Zeiten and Volker unabhangiges Weitbild " en
,,die vo1lsttndige Loslosung des pliysikalischen Weitbildes von der mdlvidualität des bildenden Geistes. " I[Iij erkent echter, ,,dasz eine absolute
Ausschaltung der Sinnesempfindungen gar nicht moglich ist".... ,,dasz also
von einer direkten Erkenntnis des Absoluten gar nicht die Rede seth kann."
Elimineering van het individueel-anthropomorphe uit het physisehe wereldbeeld is zeker gewensclit, waardoor echter hot algemeen psychisehe er van
niet verdwijnt. Solipsisten trouwens willen ook wij niet zijn.
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wustzijn ook levensuitingen zijn, ligt daar in elk geval een
grens, die de mechanics nooit zal overschrij den.
Men kan met de psycho-physiologie een psyche, een
ziel, doelstrevend zonder of met bewustzijn, als verklarend
beginsel invoeren, als zoo (met woorden) voldaan wordt aan
de behoefte, om overal causaal gebeuren to zien ; daarmede
levert men echter geen natuurwetenschappe lij k werk en
zulk een min of meer verkapte in den grond anthropomorphe psyche zal nooit opgelost kunnen worden in een
samenspel van physische en chemische krachten, de echte
natuurkundige determinanten, onafscheidbaar van de stof.

DE ONIWORPEN ZIEKTEVERZEKERING
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

De door minister T a 1 in a ontworpen wettelijke regeling
van ziekteverzekering staat, evenals die zijner voorgangers
op dat gebied (Ku y p e r en V e e g en s), op den grondslag
van verzekeringsdwang, Welke zich ditmaal voordoet in den
vorm, dien reeds de Ongevallenwet ook bezigde : den betrokkene wordt niet de verplichting opgelegd zich to verzekeren, hij 2s verzekerd nit kracht der wet.
Een der eigenaardigheden van de M. v. T., welke het
ontwerp-T a 1 m a vergezelt, is deze dat zij geen eigenlij k
betoog nopens de wenschelijkheid of noodzakelijkheid van
ziekteverzekeringsdwang bevat. Hetg een in de eerste dier
M. v. T. wordt aangevoerd als gronden voor „een wettelijke
regeling", strekt welbeschouwd niet verder dan om het
goed recht van „een wettelijke regeling" in het licht to
stellen. Klaarblij kelij k heeft zich in des ontwerpers hoofd
zoozeer het denkbeeld vastgezet : wettelijke regeling beduidt
het opleggen van dwang ; — dat hij een pleidooi voor het
laatste meende to leveren terwij 1 hij slechts voor het eerste
argumenten bij bracht. De Minister schij nt zich niet to
kunnen voorstellen dat eenige andere dan juist een dwangregeling bruikbaar zou zijn.
Een der redenen, die voor dwangverzekering to berde
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gebracht worden, is „de onvoldoendheid der pogingen"
van betrokkenen om tot een behoorlij ke voorziening to
geraken. „Talrijke ondersteunings- en ziekenfondsen bewijzen,
dat de tot arbeiden ong eschikt geworden arbeider behoefte
heeft aan steun, doch slagen er slechts in beperkte mate
in dien steun to verleenen." Mij schij nt dit argument,
zelfs voorzoover het als argument mag gelden, in hooge
mate onbillij k. Wat is de zaak ? Ons ziekenfondswezen is
een in voile vrij heid opgeg roeide plant; het bleef volkomen
aan het inzicht en aan de energie van belanghebbenden
overgelaten of zij voorzienirngen op dit gebied wilden treffen
en hoe zij die dan zouden regelen. Van overheidswege werd
pier volstrekte onthouding in acht genomen ; men vroeg
er niet naar, wat er nu eigenlijk was en hoe dat werkte,
voordat men over dwangverzekering begon to denken.
Welnu, ons ziekenfondswezen, zich ontwikkelend zonder
eenige leiding, aanmoediging of steun van overheidswege,
is onsamenhangend, onvolledig, niet vrij van gebreken ; er
zijn goede en er zijn minder goede fondsen; zij zijn nog
to schaarsch en het geheel blij ft nog ver beneden het
ideaal. Maar nu komt de wetgever, die nimmer een ving er
er naar heeft uitgestoken om dit spel van vrij e maatschappelij ke krachten to leiden in het rechte spoor, to schrageii
door een premie op doeltreffende voorziening to stellen, to
sterken door de burgers tot deelneming aan die vrij willig e
verzekering to prikkelen ; nu komt die jarenlang werkloos toeziende wetgever verklaren dat „de onvoldoendheid
der pogingen" een reden to weer is om iedereen tot verzekering,• to dwingen !
Men ziet dat dit argument behoort tot die, waarvan
wij boven zeiden : het pleit voor wetteli j ke regeling, niet
voor dwang. Maar wie zou wettelijke regeling willen afwij zen ? Hier is een instituut ziekteverzekering welks
nuttige werking wel niemand ontkent ; het particulier
initiatief, aan zichzelf overgelaten, heeft op dat gebied nog
niet genoeg tot stand gebracht en vordert daarop slechts
langzaam; uiterst merkwaardige ervaringen in andere landen,
met name in Denemarken, hebben doen zien hoe krachtig
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dat instituut zich gaat ontwikkelen, in de breedte en in
de diepte, warn eer de wetgever normen stelt, waaraan van
Rijkswege to erkennen en to subsidieeren fondsen zullen
moeten voldoen ; hoe zou dan niet alles er voor en niets
er tegen pleiten wanneer ook ten onzent de overheid
leidend, steunend, aanmoedigend voorging op dit gebied ?
Zelfs valt ernstig to betreuren dat niet vele jaren vroeger
de overheid hies to laude in die richting gewerkt heeft.
In Denemarken waren omstreeks 1890 tegen ziekte verzekerd omstreeks 8 % der bevolking ; in 1892 heeft een
wet, gelet op „de onvoldoendheid der pogingen" de regelen
vastgesteld, volgens welke de overheid die vrij willige ziekteverzekering door normaliseering en door g eldelij ken steun
tot uitbreiding zou trachten to prikkelen. Ket effect P
Tans is in Denerynarken een hooger percentage der bevolking
tegen ziekte vrijwiilig verzekerd dan in Duitsehiand krachtens
wettelzj ken dwang. In Denemarken steeg de 8 % van 1890
tot 23 % over 1909; in Nederland zijn wij wel zoowat op
de 9 % blij von staan. Maar Binds heeft de overheid dan
ook iets gedaan : de vrijwillige ziekteverzekering ontwikkeld ; hier hebben wij jaar in jaar nit over dwan gverzekering geredeneerd, hebben daartoe strekkende ontwerpen
zien indienen en in trekken en thans zij n wij nog zoo ver
dat zoodanig ontwerp (No. 3 in de reeks!) zich koznt aandienen met het betoog van zijn noodzakelijkheid wegens
„de onvoldoendheid der pogingen " ... !
Maar wij nenlen in Europa dan ook eon geheel eenige
plants in to midden der andere rij ken, wat betreft de
quaestie der wettelij ke regeling van ziekteverzekering. In
Juli 1910 heeft de Afdeeling voor Arbeiders-statistiek van
het Keizerlij k Statistisch Bureau to Berlij n eon overzicht
bezorgd van den toenmaligen stand der arbeidersverzekering
in Europa. Raadpleegt men dat overzicht in voce „Ziekteverzekering", dan ziet men vooreerst (wat wel bekend was)
dat de dwangverzekering van Duitschland slechts nagevolgd
is door Oostenrijk en Hongarije en door het groothertogdom Luxemburg, terwijl thans ook Noorwegen in die richting stuurt, maar dan ziet lllen ook (wat minder algemeen
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bekend is) dat in alle andere landen b e h a 1 v e Nederland
een wettelij ke regeling in zake voorziening bij ziekte is
getroffen. Ons land prij kt in die lij st zonder vermelding
van eenige wet, die van der overheid zorg voor dit volksbelang getuigt, maar wel vindt men in die lijst bij ons
land aangeteekend : „Einfi Krung der Z w a n g sversicherung
vorbereitet", een aanteekening, die wij slechts geineen
hebben met Finland! Zoo schijnt het dan alsof wij ineens
den stap zullen doers van volstrekte staatsonthouding naar
dwangverzekering. En zoo komt dan ook minister T a 1 m a
de door hem gewilde dwangverzekering bepleiten met
gronden, die slechts voor wettelijke regeling gelden,
omdat hij zich wettelij ke regeling slechts als dwangverzekering denken kan ! Doch het weinige, hierboven aangevoerd, bewijst toch wel dat het door Duitschland in '83
gegeven voorbeeld van dwang (trots de daarvoor gemaakte
reclame !) al heel weinig navolging heeft gevonderi, dat er
nog wel iets anders dan dwangverzekering denkbaar en
uitvoerbaar is en dat dit „andere" rijke vruchten kan
afwerpen !
Na de vraag : gedwongen of vrijwillige ziekteverzekering, stelt zich die, Welke de organisatie raakt. Kiest de
wetgever dwang, dan heeft hij to zorgen dat voor alle
verzekeringsplichtigen een toegankelij ke verzekerings-instelling gevonden wordt, dat er dus nevens de nit particulier
initiatief voortspruitende instellingen, die hij laat , voortbestaan of voorzoover hij ze voortbestaan laat, een gelegenheid tot verzekering zij voor hen, die van de particuliere
instellingen geen gebruik kunnen of willen maken. Bij
wettelij ke regeling van vrij willige ziekteverzekering rij zen
deze vraagpunten : welke normen zijn to stellen voor door
de overheid to erkennen en to steunen fondsen? waarin
zal die steun bestaan ? Bij dwangverzekering komt eerst
de prealabele vraag of particuliere fondsen, aan zekere
normen voldoende, als toegelaten organ en erkend zullen
worden ? Dan deze : zal de van overheidswege voor verzekering geopende gelegenheid met zekeren voorrang boven
particuliere fondsen bekleed worden of integendeel als
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bij voorkeur aanvullend, als noodhulp geregeld worden ?
De ministers K u y p e r en V e e g e n s trokken voor de
organisatie hunner dwangverzekering in hoofdzaak dezelfde
lijnen : vooropgesteld werd dat particuliere kassen, aan
zekere voorwaarden voldoende, zouden kunnen blijven bestaan ; tweeerlei soort daarvan kende de wet: de erkende
ziekenkas (gelijk Ku y p e r) of de bij zondere (gelijk V e eg e n s Naar noemde) en de ondernenzers- (of, bij V e e g e n s:
ondernemings-)ziekenkas ; vooropgesteld weed door beide
ministers dat het zwaartepunt der verzekering bij zoodanige
kassen zou moeten worden g evonden ; de dwangverzekering
noopte nu eenmaal tot het scheppen van een aanvullend
instituut, van overheidswege bestuurd, bestemd voor alien,
die buiten de particuliere kassen bleven ; dit instituut heette
bij beiden: „districts-ziekenkas" en beiden verklaarden nitdrukkelij k dat dit instituut liefst op de meest beperkte
schaal moest werken 1). Door beiden werd dus de nitvoering der dwangverzekering (ziekengeld-nitkeering en
zorg voor g eneeskundig e behandeling) in beginsel aan
particuliere krachten opgedragen. Tegen beider reg eling
werd, onder meer andere, ernstige bezwaren dit aangevoerd :
dat die regeling met het vooropgestelde, door de ontwerpers op zoo goede gronden aanbevolen beginsel seheen
to spotten, dat de van overheidswege to scheppen noodvoorziening niets weg had van een instituut, dat voorbestemd was to verdwijnen zoodra het overbodig zou blijken
of dat voortdurend liefst een rol op het tweede plan zou
spelen ; dat allerlei bepalingen zooal niet de strekking
hadden dan toch het g evolg zouden hebben het zwaartepunt der verzekering bij de districtskassen to brengen en
1) Zoo V e e g en s in zijn M. v. T.: „Voor eene goede werkiug der
ziekteverzekering is het gewenscht, dat de bijzondere ziekenkas regel zij,
openbare ter aanvulling diene." — Die voorkeur werd uitvoerig gemotiveerd. — En Ku y p e r (Eerste Kamer, 7 Febr. '05) den eisch besprekend
„dat bij een ontwerp-ziekteverzekering op den voorgrond zou staan de
particuliere handeling en dat... de oflicieele inmenging van de Regeering
zoo weinig mogelijk zou zijn", liet daarop volgen : „Indien het ontwerp,
gelijk het daar, M. de V., ligt, aan dien eisch niet beantwoordt, deugt
het niet."
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to houden.... Men ziet: deze grief gold de onjuiste, de
averechtsche wijze, waarop een juist beginsel in de regeling
was uitgewerkt.
En TalmaP
Hij maakt een volstrekte scheiding tusschen ziekerigelduitkeering en geneeskundige behandeling; de zorg voor
de eerste draagt hij op aan nieuw to scheppen colleges
{„Baden van Arbeid”) met volkomen uitsluiting van particuliere instellingen; de zorg voor de geneeskundige behandeling laat hij over aan bestaande of op to richten
bijzondere fondsen, mits deze voor de van hen gevorderde
erkenning zich aan verschillende voorwaarden onderwerpen.
Elk van die Brie hoofdpunten moet achtereenvolg ens
ons bezighouden.
Dc volstrekte afscheiding tusschen ziekengeld-uitkeering
en geneeskundige behandeling - Welke scheiding K 11 y p e r
en V e e g e n s niet kenden -, maakt T a 1 m a Naar omdat
zij hem noodzakelijk toeschijnt en komt hij dan daarcloor
tot geheel uiteenloopende organisaties voor de twee verzekerings-±akken; - of: stored het denkbeeld van niteenloopende organisatie bij hem op den voorgrond en wordt
dan claarom de noodzakelijkheid der scheiding aangenomen P
Wij gelooven het laatste: die noodzakelijkheid is slechts
een van de vijf argumenten, waaroin hij de geneeskundige
behandeling op anderen leest dan de geld-uitkeering schoeit.
Wel betoogt hij dat de beide praestaties van verschillenden
aard zijn; voor de eene verzekering - zoo heet het moeten geheel andere regels gelden dan voor de andere;
de leiding moet anders zijn georganiseerd; de voorziening
uit een kas in beide verzekeringen zou bezwaar o pleveren,
zij Men behoeft o.i. den ver
samenvatting zou schadelk
ij zn.
schillenden aard der twee verzekerings-objecten niet to
ontkennen, om niettemin staande to houden dat zij zeer
wel in een verband kunnen sainengaan en dat dit zelfs
groote practische voordeelen zal opleveren, terwijl de geschetste moeilijkheden bij goede organisatie to vermijden
zijn. Voor samenkoppeling van de twee praestaties pleit
dat zij, schoon verschillend van natuur, toch bij eenhooren
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als beide bestemd om to voorzien in de door ziekte ontstane
behoeften van den verzekerde: behoefte aan geld, omdat
hij ziek zijnde, niet werken kan en dus, zonder voorziening,
met zijn loon de gewone inkomsten zou derven; behoefte
aan geneeskundige pulp, .... omdat hij ziek is. Het
Iigt voor de hand dat opdracht van de zorg om beide
praestaties to verstrekken aan eenzelfde bestuur niet slechts
administratief dock ook in 't algemeen verkieselijk moet
zijn boven een splitsing, waarbij de voorziening in de beide
behoeften van eenzelfden persoon aan twee verschillende
colleges wordt opgedrag en. Tinmers spreekt het wel van
zelf dat, indien de dubbele voorziening in ééne hand berust, daardoor allerlei moeilijkheden vermeden worden, die
onafwendbaar rijzen, wanneer eenzelfde ,,Sinister" en zijn
gevolgeri door twee besturen moeten worden nagegaan,
beoordeeld en behandeld.
Welke gronden hebben minister T a 1 m a bewogen de
ziekengeld-uitkeering met volkomen uitsluiting van parti
culiere instellingen op to dragen aan nieuw to scheppen
colleges, aan de Haden van Arbeid? Wel ,,gewichtige
gronden" - zoo zegt de Minister zeif in zijn M. v. T. moeten het zijn, want door zijn regeling worden ,,de bestaande zoogenaamde ondersteuningsfondsen ... overbodig" 1).
Welnu, de Minister ziet dat zelf wel in: ,,het overbodig
maken van deze nuttige, vaak nit eigen krachtsinpanning
van belanghebbenden voortgekomen instellingen [is] een
gevolg dat ernstige overweging verdient". Na dit eeresaluut aan de organisaties, Welke de Minister den hals afdraait, zegt hij dan dat deze executie noodig is omdat men
de ziekteverzekering ,,plaatselijk centraliseeren" moet. lit
de M. v. T. (men spare ons de aanduiding van bewijsplaatsen) blijkt dat onder dit ,,plaatselijk centraliseeren"
verstaan wordt een organisatie van ziekengelduitkeering
door de to scheppen Raden van Arbeid, van welke IRaden
er in elk geval een zal komen in ieder der grootste vier
1) En, voegen wij er bi.j, worden die fondsen, die tot nog toe behalve geneeskundige huip ook ontsteuning bezorgden, volsiagen gedesorganiseerd.
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emeenten, terwij 1 voorts van de overige Baden het gebied
ten minste 25.000 inwoners zal omvatten. M.a.w.: er zal,
met geheele uitsluiting van alle particuliere instellingen
voor ziekengeld-uitkeeringen aan krachtens de wet verzekerden, zijn: een door een Raad van Arbeid beheerde en
bestuurde ziekenkas voor Amsterdam, een dito voor Rotterdam, idem voor den Haag en voor Utrecht en voorts
voor bij bestuursmaatregel aan to wijzen gebieden, die niet
zoo groot mogen zijn „dat een daadwerkelijk toezicht door
met de plaatselij ke toestanden bekende personen wordt
buitengesloten", maar die groot genoeg „voor het vormen
van een geldelij k krachtige ziekenkas" zijn moeten en met
het oog op dien laatsten eisch 25.000 inwoners zullen
moeten omvatten.
In zoodanige, door Raden van Arbeid beheerde, dus
plaatselij k gecentraliseerde ziekenkassen, ziet de Minister
de best denkbare organisatie voor uitkeering van ziekengeld. Het zijn de „gewichtige gronden" voor dit inzicht,
Welke hem er toe brengen tabula rasa to makers met de
^bestaande) „nuttige, vaak nit eigen krachtsinspanning van
belanghebbenden voortgekomen instellingen". Welke zijn
nu die gronden ? De Minister voert vier argumenten aan,
waarvan het eerste en het derde kunnen worden samengevoegd.
I. „Een verdeeling van het risico over een aantal
kassen, waarbij niet het belang der verzekering zelve den
doorslag geeft, maakt de regeling belangrijk omslachtiger
en dus kostbaarder." III. „Door plaatselij ke centralisatie
kan het gebied, waarvoor een kas wordt ingesteld, zoo
worden bepaald als in verband met de eischen der verzekering wenschelij k is, en worden de kosten van beheer
en eener doelmatige organisatie der controle tot het geringst mogelijke teruggebracht." Bij beide overwegingen
is, gelij k blij kt, de gedachtengang deze : bij de vorming
van de than s bestaande, in het wild opgegroeide, fondsen
was niet het belang der verzekering de alles beheerschende
factor, maar golden motieven, die met dat belang geen
rekening hielden ; die vele kassen soms op eenzelfde terrein
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moeten omslachtig, dus duur werken; maakt men „schoon
schip" door ze alle weg to vagen en g aat men dan over
heel het terrein de kassen-indeeling maken, gelij k het belang der verzekering zulks eischt, dan kan beheer en controle zoo goedkoop mogelijk zijn. Hier stelt de Minister,
zooals men ziet, tegenover elkander : den ongeregelden,
onregelmatigen toestand, ggelij k die thans bestaat, en den
door hem geldealiseerden toestand, die ontstaan zal wanneer de wetgever de vrij e hand zal hebben om de bestdenkbare organisatie tot stand to brengen. Merken wij
allereerst hierbij op: de tegenstelling behoort niet aldus
to worden gemaakt ; de wetgever behoorde zich of to vragen
welken toestand hij zou kunnen voorbereiden door het
bestaande to verbeteren met alle middelen, waarover hij,
wetgever, besehikt en hij zou eerst dan, wanneer die verbetering onuitvoerbaar seheen, or toe mogen overgaan eon
streep to halen door het uit de maatschappij zelve voortgekomene om daarvoor zijn staats-organisatie in de plaats
to stellen. Zoo althans zou eon wetgever handelen, die
bestaande „nuttige instellingen" inderdaad niet dan noode
overbodig meent to mogen maken. Maar bovendien en
vooral: 'is het waar of waarschijnlijk dat de ontworpen
staats-organisatie, rekening houdend met de eischen der
verzekering, eenvoudiger, dus goedkooper zal werken dan
de thans bestaande en straks wellieht op to riehten fondsen
doen 2 De vraag is van speenlatieven card, want wie zal
met zekerheid zeggen, hoe die staats-organisatie werken
zal? Wij voor ons echter hebben moor dan eon grond
„gewiehtige gronden" ! om ons van die werking
weinig goods voor to stellen. Hier komen wij tot de
quaestie : wat to wachten is van de Raden van Arbeid als
dragers der ziekteverzekering (d. i. der ziekengelduitkeering) ? Welnu dan, ziehier onze verwachtingen :
Doze IRaden van Arbeid zijn nieuw to seheppen colleges, samengesteld nit door werkgevers gekozen werkgeversleden, nit door arbeiders aangewezen arbeiders-leden. Wegens
die verkiezing van de leden door de betrokkenen worden
deze colleges geacht to zullen mogen optreden als een
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publiekrechtelijke organisatie, als een vertegenwoordiging
van den arbeid. Maar wat tot nog toe ten onzent vertoond
is op het gebied van dergelij ke organisatie, men denke
aan de Kamers van Arbeid geeft geen vertrouwen in het
welslagen van zulk een nieuwe proef ; lichamen als deze
worden ten onzent door de belanghebbenden nu eenmaal niet
als een vertegenwoordiging van hunne belangen aangemerkt.
De gekozenen zullen worden geleid door cen buiten hun
midden door de Kroon benoemden voorzitter, welke ook de
vergaderingen zal leiden van des Raads bestuur, waarin met
den voorzitter 1 werkgever-lid en Y arbeider-lid zitting hebben.
Er zal een bezoldigde secretaris zij n ; er zullen zij n ambtenaren
en beambten ... Denkt men zich nu een dergelij k college
ingesteld voor heel de gemeente Amsterdam b.v., om voor
die gemeente de ziekengeld-uitkeering aan alle daar wootiachtige verzekerden ter hand to nemen ; denkt men zich
dus het beheer van een dergelij ke massale ziekenkas met
Naar buitengewoon omvangrij ke administratie, met Naar
controle over heel dat complex, met allen arbeid die
daaraan verbonden is; dan voorzien wij dat practisch
de uitvoering van dit reusachtig werk (waarvoor noch
patroons- noch werklieden-leden tij d zullen hebben) verricht zal worden door den voorzitter, den secretaris, de
ambtenaren en beambten, d. w. z. door een stel van
hoogere en lagere overheids-personen, langs ambtelij ken
weg, als ambtelij k werk, waaraan de medewerking van
patroons en arbeiders louter als ornament wordt toegevoegd. De ziekengelduitkeering over zulk een complex,,
op dien voet geregeld, zien wij niet anders dan als een
pier komen wij tot
nieuwen tak van staatsdienst. En
des ministers argumenten I en III terug wij ontkennen
zoo beslist mogelij k de waarschij nlij kheid dat zoodanige
organisatie eenvoudiger, dus goedkooper zal werken dan
een zeker aantal particuliere fondsen op datzelfde terrein.
Het „belang der verzekering", de „eischen der verzekering"
schijnen ons allereerst en allermeest to vorderen dat die
verzekering rechtstreeks gesehiede door de betrokkenen en
belanghebbenden zelven, niet door ambtenaren (met enkele

DE ONTWOEPEN ZIEKTEVEEZEKERING.

425

werkgevers en arbeiders als bijzitters homoris causa). Eenvoudiger en goedkooper verzekering achten wij sleehts
denkbaar en doeltreffende contrôle slechts uitvoerbaar,
wanneer de mensehen zelve in kleinere kring en, waarbinnen
men het terrein overzien kan, de zaak ter hand nemen en
wij acliten die volstrekt uitgesloten, waar dit werk tot een
nieuwe tack van nieuwe ambtenaren wordt gemaakt! 1)
Ziedaar hoeveel ,,gewieht" deze gronden des Ministers voor
ons hebben!
Argument II van de M. v. T. voor de noodzakelijkheid
dat plaatselijke centralisatie van de ziekteverzekering de
ui±oefening van die verzekering door particuliere fondsen
verdringe: men zou voor moeilijkheden stain met de
lieden, die zich bij particuliere fondsen niet knnnen of
willen verzekeren want - aldus T a 1111 a - voor deze
lieden zou de overheid dus toch kassen moeten oprichten
en daarbij zou zich dan dit dilemma voordoen: of het zou
1) Voor zijn stelling dat voor een goede werking der ziekteverzekering
de bijzondere kas re ;el, de openbare aanvulling moest zijn, gaf Ye e g us
zoo terecht als voornaamsten grond dezen: ,,De medewerking van bijzondere
en ondernemingsziekenkassen is vooral daarom zoozeer gewenseht, omdat
zij in den regel nog beter dan de districtskassen de fraude zullen vermogen
to keer to gaan, die als eene schaduwzijde der ziekteverzekering moet
worden erkend". Het ,,mag worden aangenomen dat het tegengaan dezer
fraude aan bijzondere en ondernemingsziekenkassen over het geheel wel is
toevertronwd.... Het bedoelde rnisbruik wordt flu reeds nergens met beter
gevoig geweerd, dan bij ziekenfondsen van beroepsgenooteu, Welker leden
elkander kennen en niet gezind zijn tot het uitkeeren van ziekengeld ter
zake van voorgewende kwalen bij to dragen". Als een tegenbanger daarvan
overwege men deze woorden nit de M. v. T. van Talma: ,,De werkgever
en de arbeider" [ni als kiezers voor de Raden van Arbeid] ,,hebben er in
de eerste plaats belang bij dat de verzekeriug zoo doelmatig en goedkoop

Hierop kunnen nj invloed uitoefenen door de keuze der
personen die den Raad van Arbeid samenstellen. Maakt de Raad van Arbeid

mogelijk geschiedt.

fouten zijn kiezers moeten het betalen. Van den drang die van belanghebbenden zal uitgaan ten behoeve van een goede organisatie der verzekering,
wordt door ondergeteekenden meer verwacht dan van het best geregeld
staatstoezicht. " - Vraag: welken invloed van eenige beteekenis op de
organisatie der verzekering zullen b y . de Amsterdamsohe werkgevers en
arbeiders uitoefenen, door eeumaal in de 6 jaar 4 werkgevers en 4 arbeiders
in den Raad van Arbeid to kiezen?
O.E.X12
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den verzekerden voordeeliger uitkomen zich bij de Staatskas
to verzekeren, maar dan zou met behulp van Staatsgeld
aan de bijzondere kassen mededinging worden aangedaan ;
of aan de bijzondere kassen zou gelegenheid worden
gelaten tot groote ontwikkeling to komen, maar dan zou
voor de bij de overheidskas aangeslotenen de verzekering
steeds moeilijker en kostbaarder worden. De onontkoombaarheid van dit alternatief drijft den Minister tot het
opruimen van alle ondersteuningsfondsen. Is het argument
niet erbarmelijk pover a Omdat men staan zou voor bezwaren
met een minderheid 1), die van bestaande verzekeringsinstellinggen geen gebruik kan of wil waken, daarom moet
men die door de meerderheid gestichte en in stand gehouden
instellingen maar vernietigen ! Maar K u y p e r en V e e g e n s
stonden toch ook voor dat bezwaar en losten het op!
Maar in Duitsehland is Loch ook dat bezwaar opgelost en
wel aldus : wie zij n plicht verzuimt door niet mee to werken
tot den opbouw van „korporative" kassen, die belandt bij
de „Gemeinde-Versicherung ", welke de minima der uitkeeringen g eeft en welke ook reeds daardoor zoo is ingericht,
dat verzekering bij korporative kassen aantrekkelij ker is.
Mocht dan ooit dit breed-uitgemeten, dock op den keper
beschouwd zoo onnoozel dilemma als een „gewichtige grond"
voor plaatselij ke centralisatie en voor opruiming van de
nuttige instellingen dienst doen ?
Des Ministers laatste overweging is dat de to talrij ke
kleine kassen geen geld hebben om „het risico to dru.kken
door maatregelen in het belang der openbare gezondheid",
maar de Raad van Arbeid, die „over niet onbeduidende
middelen" beschikken zal, kan dat wel. En dus .... ? Weg
met alle bestaande ondersteuning sfondsen en leve de RRaad
van Arbeid als uitsluitend orgaan i Nu is voorkomen
zeker beter dan genezen en men kan zich denken dat
vooruitziende fondsbesturen de volksgezondheid verbeteren
willen om aldus „het risico to drukken". Intusschen mag
1) Want — zegt de M. v. T. — het bezwaar zou zich vooral doers
gevoelen als zij, die zich bij bijzondere fondsen niet kunnen of willen
verzekeren, weinig in aantal waren.
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gevraagd of dat allereerst op den weg der ziekteverzekering
ligt ? Voor instellingen van armenzorg is het een groot
belang dat armoede niet toeneme doch vermindere, maar
die instellingen kiezen als arbeidsveld leniging van behoefte,
en hebben daaraan werk genoeg ; maatregelen tot voorkoming van armoede laten zij liefst over aan andere organisaties, Welke daarvoor ingericht zijn. Zoo beoogt ook
ziekteverzekering : voorziening bij nood wegens ziekte, niet
vooral: voorkoming van ziekte. Doch wil men een verbreeding van het arbeidsveld, nu, dan beproeve de overheid
in hoever zij door leiding en steun de werkzaamheid van
bij zondere fondsen, die tot dat Joel zich plaatselij k vereenigen konden, in die richting zou kunnen sturen. In elk
geval : van zoo overwegend belang is dit punt zeer zeker niet,
dat het zou molten gelden als een der gewichtige gronden,
waarom die bij zondere fondsen nu maar moeten verdwij nen.
Overziet nllen de drie aangevoerde gronden, dan staat
men eigenlij k versteld over de gemakkelij kheid, waarmee
de Minister zich van de zaak afmaakt. Het betreft hier
het door de wet overbodig maken, dus feitelijk opheffen,
van nuttige instellingen, door burgers opgericht om hun
belangen to behartigen op de wijze, die hun daartoe het
geschiktst toescheen. In plaats daarvan wil de wetgever
overal de overheids-kassen planten, die naar des wetgevers
inzicht voor de behartiging van diezelfde belangen zullen
to zorgen hebben. Hoe wordt dit moedwillig afbreken
gerechtvaardigd P In enkele zinnetj es ! Uw organisatie, zoo
heet het, werkt veel omslachtiger, dus kostbaarder, dan
mij n staats-organisatie werken zal ; bij u is geen plaats
voor allen en wat moet ik met de overblij vende verzekegij, ziekenfondsen, kunt niet
ringsplichtigen aanvangen :'
genoeg voor de volksgezondheid doen ! Ziedaar alles.
Het is niet veel, het is veel to weinig, want het is zoo
goed als nets.
Waarom omvat de wettelij ke verzekering niet ook de
geneeskundige behaandeling dock wordt deze aan. „erkende"
ziekenfondsen opgedragen, overgelaten ?
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De M. v. T. voert hiervoor vijf gronden aan, doch
men kan den indru.k niet weren dat slechts &n daarvan,
No. 2, voor de Regeering den doorslag moet hebben gegeven. Vooreerst vindt de minister het twij felachtig of er
grond bestaat de arbeiders to dwingen tot verzekering van
geneeskundige behandeling, „zeker een hoogst gewichtig
belang, maar toch niet gewichtiger dan vele andere belangen, die voorzoover dit binnen hun bereik is, door hen
als door alle andere burgers moeten worden behartigd".
Vraag : waarom is bij ziekte uitkeering van ziekengeld een
gewichtiger belang dan geneeskundige behandeling ? Zoo
voor de eerste dwang toelaatbaar of geboden is, waarom
niet voor de tweede ? Geld kan de ziek geworden arbeider
nog hebben bespaard of van anderen krij gen, nlaar geneeskundige behandeling is -wel volstrekt onontbeerlijk. Behoort
dit tot de belangen, waarvoor de burgers zelf maar zorgen
moeten, waarom dan niet ook de gelduitkeering a
In de 2d e plaats (en ziehier wel zeker de ernstigste
grond voor de Regeering, naar wij meenen) kan de overheid
niet aan de verzekerden waarborgen dat zij geneeskundige
behandeling zullen ontvangen, want de geneeskundigen zij n
geen ambtenaren, kunnen dus hun medewerking weigeren ;
zie Duitschland, zie Oostenrijk .... Ja, men weet wat er
vooral in Duitschland zooal voorgevallen is tusschen fondsbesturen en geneesheeren ; wij hebben er in Scheveningen
(op de Internationale Conferentie voor Sociale Verzekering)
genoeg van gehoord ... ! Welnu, begrijpelijk is dat de
Regeering zegt : ik steek mijn hand liever niet in dit
wespennest; laat de fondsbesturen dit uitvechten met de
geneesheeren en laat ik daarbuiten blij ven ... Begrij pelij k
wel, maar toch niet afdoend. Immers in de Ongevallenwet
waarborgt de overheid den getroffene „genees- en heelkundige behandeling of vergoeding daarvoor" en daar gold
dus het bezwaar niet, dat pier nu zoo veel gewicht in de
schaal moet leggen. Welk verschil is er tusschen het eene
gebied en het andere, waardoor ginds bedenkelij k zou zij n
wat Kier als regel gesteld wordt ? Door de bepaling (in
de Ongevallenwet) dat voor genees- en heelkundige behan-
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deling vergoeding in de plaats kan treden, heeft de overheid zich gedekt tegen de gebeurlijkheid dat geneesheeren
hun medewerking weigeren zouden en dus het door de wet
toegezegde niet verstrekt zou kunnen worden. Kon zulk
een bepaling ook in de Ziektewet niet opgenonien worden? 1)
Ads derde grond wordt gezegd dat zoodanige verzekerings-dwang zou ,,dreigen to verstoren het vele, dat thans
op dit gebied met name van Gemeentewege op zoo nitneniende wijze geschiedt". - Ook bij herhaalde lezing en
gezette overweging is de kracht van dit argument mij niet
duidelijk geworden. Laat het waar zijn dat thans ,,reeds
op ruime Schaal door de gemeentelijke overheid" [toch niet
overal!] ,,voor minder gegoeden gelegenheid wordt gegeven
om voor niet of tegen een prijs veel lager dan den kostprijs, geneeskundige behandeling to ontvangen", - zou dit
dan anders worden indien de wettelijke verzekering ook
geneeskundige behandeling oinvatte?
IDaarna wijst de M. v. T. dan op den versehillenden
aard van ziekengeld-uitkeering en geneeskundige behandeling als veizekerings-objecten. Dit gedeelte haalden wij
boven reeds aan. Doch een ding is wel zeker: des Ministers voorkeur voor splitsing kan een reden zijn om beide
voorzieningen in afzonderlijke kassen to regelen, maar geen
reden om eon der objecten bniten de wettelijke verzekering
to houden.
Ten slotte wordt dan gezegd dat ,,dank zij ook de
krachtige ontwikkeling van ons ziekenfondswezen" in ons
land reeds op zoo mime Schaal voor geneeskundige
behandeling wordt gezorgd ,,dat het weer wenschelijk
voorkomt deze ontwikkeling to bevorderen ...." - meer
wenschelijk dan wat? Zon dan niet de ontwikkeling van
1) De ontworpen Ziektewet bepaalt dat, als een erkend ziekenfonds
er niet in slagen kan zich de medewerking van geneesheeren to verzekeren,
dit fonds door den Verzekeringsraad kan worden gemachtigd in plaats van
geneeskundige behandeling aan zijn leden een bedrag in geld to verstrekken.
Tiler vindt men de ,,vergoeding" van de Ongevallenwet terug. Waarom zou
de overheid niet datgene kunnen doers, waartoe zij in geval van nood een
fonds laat machtigen?
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het ziekenfondswezen bevorderd kunnen worden door de
geneeskundige behandeling in de wettelij ke verzekering
op to nemen ?
met de M. v. T.
Deze laatste overweging voert ons
tot de vraag : of, hoe, in hoever de wettelijke regeling
tot den verderen opbouw van ons ziekenfondswezen zal
bij dragen. Hierbij moet de aandacht vallen op enkele bepalingen, die een nauw verband leggen tusschen de ziekengeld-uitkeering (vanwege den Raad van Arbeid) en de
geneeskundige behandeling (waarvoor de verzekerde zelf to
zorgen heeft). De Raad van Arbeid keert n.l. geen ziekengeld uit dan op een geneeskundige verklaring ; wie dus
zulk een uitkeering vraagt, moet zoodanige "ve°klaring ove r
-legn.VortsmaBziekngldutrwoe
tenzij in de geneeskundige hulp is voorzien. Dit laatste
wordt geacht het geval to zi jn : 10. wanneer de zieke is
verzekerd bij een „erkend" ziekenfonds ; 2°, wanneer hij
behandeld wordt door een geneeskundige, die niet is verbonden aan een niet erkend fonds. Is nosh het een nosh
het ander het geval, dan zou de zieke moeten aantoonen,
dat voorziening in geneeskundige hulp voor hem onmogelij k was. Nu lette men op de dubbele negatie in de bepaling sub 2°: zijt gij niet verzekerd bij een erkend fonds
en laat gij u bij ziekte behandelen door een geneesheer,
die aan een niet-erkend fonds is verbonden, dan geldt zoodanige behandeling voor de wet niet als voorziening in
geneeskundige hulp. De strekking van dit alles is natuurlijk de niet-erkende fondsen onbestaanbaar to maken, de
fondsen to nopen tot het aanvragen van erkenning, de
verzekerden to nopen tot toetreding tot zoodanige fondsen
uitsluitend. Zoo is er dan, gelij k de M. v. T. trouwens
het zelve incidenteel erkent, „een drang tot toetreding"
n.l. tot erkende fondsen 1). En juist omdat de wetgever
1) Aldus de M. v. T. tot art. 101 Ziektewet. In de toelichting tot
art. 38 Ziektewet heet het echter, dat er wel dwang is „tot voorziening in
geneeskundige hulp, doch niet tot verzekering". Van die twee onderling
strijdige uitspraken is de eerste juist : er is feitelijk drang — zij het dan
al geen dwang ! — tot toetreding tot erkende fondsen.
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lien drag oefent, vleit hij zich ook de ontwikkeling van
het ziekenfondswezen to bevorderen. Men zal niet meer
goedschi.ks buiten een erkend ziekenfonds kunnen blijven;
iedereen moet lid zijn van zulk een fonds. En de ontwi.kkeling van ons ziekenfondswezen zal de wetg ever mede bevorderen door voor de erkenning als voorwaarden, als normen to stellen die regelen, Welke „bij zoo znenig uitnenlend
geleid ziekenfonds proefhoudend gebleken " zijn.
Wat heeft men van deze vooruitzichten to verwachten P
Zal de voor alle wettelijk verzekerden ontstaande
noodzakelijkheid zich trot erkende ziekenfondsen to wenden
om voorziening in geneeskundige behandeling er metterdaad
toe leiden dat alle verzekerden dat doer zullen ' Dit is een
zees speculatieve vraag ; de wetgever neemt klaarblij kelij k
zonder aarzeling een vrijwel v olstrekt en altij d bevestig end
antwoord als het eenig denkbare aan ; de wet toch gaat
zeker nit van de veronderstellin g dat gevallen, waarin
voorziening in geneeskundige behandeling voor den verzekerde onznogelij k is, behooren tot de zeldzaamste uitzonderingen. Intusschen zou het wel eens heel anders kunnen
uitkomen en zou men kunnen zien g ebeuren dat de
gen eigdheid on1 erkende fon dsen op to richten of bestaande
fondsen naar de eischen, voor erkenning g gesteld, in to
richten, bedroevend g eying bleek, omdat men die eiscb en
in ons vrij heid-lievend land onaannenzelij k vond. In elk
geval moet men bij de overweging van wat geschieden zal
niet voorbijzien dat de wet en de overheid tot bevordering
van oprichting van ziekenfondsen niets doen dan den
„drang om toe to treden" scheppen. Waar nu onder dien
drang de oprichting nlogelijk is, zal zij risschien niet
uitblijven onldat het eigenbelang daartoe drijft. Maar het
is toch welbekend dat in sommige plattelands-streken ten
onzent de geneeskundige behandeling van ziekel een uiterst
moeilijk vraagstuk is en blijft : de bevolking woont daar
zoo verspreid dat een geneesheer slechts weinig •patienten
per dag bezoeken kan ; indien hij het aanmerkelij k tij dverzuim. in rekening brengt, dan moet de behandeling veel
meer kosten dan de zieke kan of wil betalen ; vraagt de
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doki5er voor zijn visite niet meer dan overal gebruikelijk
is, dan kan hij niet in dergelijke praktijk zijn levensonderhoiid vinden. Waar toestanden als deze zich voordoen,
komt van geneeskundige behandeling veelal niet veel
tereeit. . . .1) Hoe denkt men zich, zelfs onder wettelij ken
,,drang tot toetreden" de vorming van ziekenfondsen in
zulke strekei-i P Zal aisdan geen uitkeering door den IRaad
van Arbeid geg even worden, omdat in de geneeskundige
huip niet is vo7
orzOf
ien zal hier de exeeptie van onmogelijkheid Belden:'....
.......
De tweede vraag, die her rijst, is, of de voorwaarden
voor erkenning van fondsen van dien acrd zijn, dat werkelijk ontwikkeling van het ziekenfondswezen daarvan to
verwachten valt. Het antwoord daarop is niet zoo eenvoudig
to geven. Men moet de artt. 83-116 der Ziektewet afzonderlijk en in onderling verband nauwgezet overwegen om de
balans op to maken; dit her to doen zou het bestek van
ons artikel verre oversehrij den; vermelden wij dus hier
sleehts de slotsom, waartoe zoodanige nauwkeurige overweging sehrijver dezes heeft geleid. Naar onzen zees stelligen indruk dan zal aan erkende ziekenfondsen al bitter
weinig vrijheid van beweging worden gelaten. Daar is
vooreerst de wet, die niet sleehts in de statuten dier
fondsen regeling van allerlei onderwerpen eiseht, inaar
ook tot regeling in een zeer bepaalde, door den wetgever
verkieslijk geachte richting noopt; ten aanzien van netelige
vragen als die der vreij artsenkeuze, der betaling per abon
nement of per visite sehrijft de wetgever zijn inzieht als
een gebod aan de zieh tot een fonds organiseerende verzekerden voor; in tal van punten bindt hij de regeling
aan zijn oordeel over wat het best is. Zou het gewenscht
zijn 11W fondsbestuur enkel nit verzekerden samen to stellen
of ware het beter daarin een dokter en een apotheker op
to nemen P lJdele vraag, waarniee niemand zich meer hot
hoofd behoeft to breken; de wetgever gelast 11 een of meer
1) De fiets en de ,,stooinfiets" van den geneesheer hebben, blijkens
het versiag der Landbouw-Enquètecornmissie, niet overal de noodige verbetering in dies toestand gebraoht.
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geneeskundigen en een of weer apothekers in uw bestuur
zitting to doen nemen; ziehier slechts een enkel voorbeeld.
Wil men er flog een Hoelang moet de geneeskundige
huip duren Daarover valt versehullend to denken...
Onnoodig; de wet zegt het U: ,,zoolang de ziekte duurt,
onversehullig Welke de oorzaak daarvan zij". En zoo gaat
het door....
Daar is in de tweede plants een bestuursmaatreg el,
Welke bepalen zal aan Welke eischen de geneeskundige
huip moet voldoen; die bestuursmaatregel zal to zij ner tijd
wel afgekoridigd worden en men zal dan weten Welke
praestaties verlangd worden van hen, die hun fonds erkend
willen zien. Zoodanige bestuursmaatregelen kunnen van den
eenen dag op den anderen worden gewijzigd; de erkende
fondsen zullen met die wijzigingen rekening moeten houden,
op strafFe van andeis de eikenning to zien ingetrokken.
IDaar is ten slotte het toezieht van den Verzekeringsraad, een college, waarin 2 werkgevers en 2 arbeiders
zittimig hebben mnt ten minste 3 bezoldigde leden: 1 rechtskundige, 1 geneeskundige, 1 bevoegde op verzekeringsgebied.
De Kroon stelt een instructie vast voor elk der bezoldigde
leden; de bedoeling is dat zij het werk doen, tesamen met
den bezoldig den secretaris, bijgestaan door ,,de noodige
anmbtenaren en beambten". ...; nu en dan zal met de
werkgevers- en arbeiders-leden worden vergaderd. Deze
Verzekeringsraden hebben het leven der erkende fondsen
in de hand; zij kunnen aan de Kroon intrekking der
erkenning vragen; zij adviseeren de Kroon over weigering
van gevraagde erkemining en kunnen dat advies doen
steunen ,,op gronden, ontleend aan het algemeen belang",
in. a. w.: strookt eenige regeling in het fonds wel met
wet en bestuursmaatregel loch niet met des Baads inzicht
over het nmeest verkieslijke, dan is er strijd met het algemeen belang (naar des IRaads oordeel immers) en gij zult
u daarvoor moeten buig en, wilt gij de erkenning deelachtig
worden.
Ziedaar in hoofdzaak waarom wij meenen dat de ontwikkeling van ons ziekeiifondswezen niet door deze wet
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zal warden bevorderd. Ontwikkeling kunnen wij ons slechts
denken als samengaand met vrij heid ; geen onbeperkte,
maar toch zooveel vrijheid als ruimte laat voor verscheidenheid van inzicht op allerlei punter naast vastlegging
van enkele lij nen voor de hoofdzaken ; hier echter is dwang
van alle kanten. Er zullen zeker onder den „drang tot
toetreden" wel erkende fondsen ontstaan, althans daar
waar dit geschieden kan. Maar een gezonde ontwikkeling
van ors ziekenfondswezen zien wij daarin niet. Want deze
zeer „bij zondere" fondsen, deze quasi-particuliere instellingen zullen zij n organisaties, van welke wel de verzekerden
zelve (met geneesheeren en apothekers) zich de bestuurders
mogen noemen, dock welker inrichting tot in kleinigheden
voorgeschreven zal worden door wet en bestuursmaatregel
en Verzekeringsraad. Moet dit dan nog heeten : aanmoediging van de zelfwerkzaaznheid der burgers, dit: ontwikkeling
van vrij e instellingen ; laat ons over woorden niet
twisten .... maar wij zien niet de volkskracht, die in het
zelf-beredderen van de voorziening vragende behoefte zich
nit, tot ontplooiing komen, waar aldus door wet, bestuursmaatregel en toeziend college het pad met allerlei staketsels wordt afgebakend.
Bij de bespreking van de ingediende ontwerpen Hadenwet en Ziektewet mogen wij met het pier aangevoerde
volstaan. Er ware veel meer over to zeggen ; er ware to
spreken over de nog in windselen liggende ineenschakeling van deze regeling met de noodzakelij ke wij ziging
van de Ongevallenwet. Doch het thans to berde gebrachte
moge reeds genoeg zijn om in het licht to stellen, waaronl
heel deze regeling verwerpelij k is. Zij zet, als ware er geen
„tertiuin", den stap van staats-onthouding naar dwang verzekering ; zij draagt de geld-uitkeering aan nieuwe, ambtelijke colleges op; zij laat de geneeskundige behandeling
aan bijzondere fondsen over, dock op een voet, die niet tot
sterking van de volkskracht leiden kan.

RUBENS, VAN DIJOK EN JORDAENS.
Ecru oven-icietelijke LescAouwiny
DOOR

JUST HAVELAAR.

To Brussel waren vole honderden schilderij en en studies
bij eengebracht van dit toonaan gevende drietal nit Vlaanderen's bloeitijd: Rubens, Van Dij ek en Jordaens.
Geheel nieuwe inzichten, echte verrassingen kon deze
tentoonstelling nauwelij ks geven. Daartoe zag men hun
werk to dikwij ls, is hun karakteristiek reeds to duidelij k
bepaald, terwijl het bovendien niet in den acrd van deze
persoonlijkheden zelf ligt plotseling zich to geven en terug
to vinden in nog on gekende verbeeldingen.
De Vlaamsch e geest is er eene van levenslust, krachtsontwikkeling en praal. Een R e m b r a n d t, die zoo stil, zoo
ver van 't wereldsch rumoer, speurt en zoekt in ondoorgronde duisternissen, die altij d uittuurt naar de openbaring
van 't allerdiepste dat schuilt in ieder leven, die werkt met
ondoofbaren hartstocht, ook al is or goon starveling moor die
in zijn moeiten belang stelt zoo eon zou ondelkbaar zijn
in de Zuidelij ke Nederlanden der 17de eeuw. R e m b r a n d t
had een vast geestes-fundament in 't Protestantisme ; de Vlamingen hadden het in 't Katholieke geloof niet meer. Geen
tweede M e m 1 i n c k kon or komen. En de kracht, de breidellooze kracht, die in hen drong tot citing, richtte hun geest van
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zelf meer naar de uiterlij ke schitteringen der wereld. Het eene
schilderij van R u b ens is zeker belangrijker, bezielder dan
het andere, maar iets onverwachts in zijn oeuvre, zooals
(om er maar een to noemen) de Poolsche IRuiter het is in
dat van R e m b r a n d t, kunnen we bij hem, zelfs bij hem,
niet ontdekken.
Doch wat zoo een samengroepeering van hun arbeid
brengen kan : een dieper bevestiging van gedachten, die
men nog maar vagelijk durfde denken, de uitgroei dus van
een wankel vermoeden tot een rustige overtuiging. Want
nu eindelijk was 't niet nleer noodig zich tot een overmatige voorzichtigheid aan to spores, de voorzichtigheid
van hem die naar fragmenten oordeelt, maar men zag het
werk in zulk een scherp verband en in zulk een overweldigende massa, dat bij een dieper respect voor de reuzengrootte der drie schilders-figuren zelf, tegelijk een kalmer,
want wetender oordeel m.og elij k bleek over 't Been ze feitelij k
bereikten en voor ons nog beteekenen. Daarna kon men
dan zij n meening nog toetsen aan 't geen die zoo bij zonder
goed ingerichte en o verzichtelij ke verzameling van 't Brusselsch museum van ons wij dsche drietal bevat.
Ik wil trachten me in dit opstel vain alle detail-kritiek
to onthouden en zoo algemeen znog elij k mid n gedachte
nit to spreken, zooals ik mij die nu klaarder dan to voren
bewust ben. Natuurlijk zal ik bij l ang e na niet alles zegg en
wat over elk nog to zeggen vale. (Welk een schuld van
aandacht rust er nog niet op ons ten aanzien van de
fenomenale Ivubens-figuur alleen al!) Maar hier wilde ik
me nauwgezet beperken tot dat, wat het onderling verschil
en verband hunner persoonlij kheid eenigszins kenschetsen kan.
De traditie noemt Hub e n s den grootste. Daarna eerst,
en op behoorlij ken afstand zelfs, erkent ze v an D ij c k en
J a c o b Jo r d a e n s. De traditie heeft zelden ongelijk. En
ook Kier niet. Heel bovenaan in echte genialiteit sta en
blij ve R u b e n s! jut alle tij den zij n er maar enkelen to
noemen, die als hij zulke schoone concepties gaven van
zulk een krachtige bewegelij kheid. Genialiteit is inveltie
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en inakkejke grootheid. En B ii b e n s kon niet anders,
dan zijn wereld zien als enorm, enorm van verhoudingen,
van breedheid en zwier. Hij kende geen onbeholpenheid!
Wat hij wilde, dat deed hij; dat deed hij in een toomlooze
vaart! En al verdiepte zich zijn kleur en verinnigde zich
zijn geest, bij zijn eerste optreden al had hij zonder zweem
van aarzeling zich zeif gevonden. Zijn vormen, zijn kunstbegrip, zijn levensopvatting.... 't had alles zich to verfij
nen - to wijzigen niet. De mijmering, het zoekend fliosofeeren, de mannelijke gedachte-drang om tot klaarheid to
komen omtreiit het leven in en buiten ons - voor hem
bleven het hulpmiddelen die hij grandioos versmaden kon.
Niet omdat hj den steun had van een geestelijke traditie,
rnaar omdat hij slechts to leven had, zich koninkljjk nit
to leven, 0111 zich in zjn overweldigende grootheid to toonen.
Hij zag Italië en al ontwikkelde hij er zijn kunst-vorm, en
al kon hij in P a u 1 V e r 0 n e s e een gelijk gezinde begroeten, —voor zijn ziels-hestaan had hij even goed in zijn bloeiend.
Vlaanderen kunnen blijven. Daar immers, rijker dan waar
ook, vond hij de materieele heerlijkheid, die hij zoo
onbedwingbaar zou uiten; er waren de mannen met hun
forsche, gespierde gezondheid en de blanke vrouwen,
zwellend van zachte kracht en lachend van wereldsch geluk.
In hem geen duister smachten naar zinnen-bevrediging,
maar de weelde der bevrediging zeif, die zich nitleefde,
vo1op overal. R b e n s had twintig vrouwen lief kunnen
hebben en het was goed geweest! De eindelooze strijd van
ziel en lichaam, hij kènde dien niet eens. Hij was een
natnur geworden Griek. IE[j was de natuur zeif, die zich
iiitschilderde. Hij was de materie-bezieler nit den paradijzigen
oer-tijd, ja, de oer-mensch, die van geen zielsconflicten en
van geen zonden of deugden nog wéet!
Hij was dit alles. Maar toch... een enkele wond
schrijnde aan zijn gave volledigheid: hij was niet verheven... 1k meen allerminst dat hij laag zou zijn. Neen!
Dan begrijpt gij mij niet. Maar dat, wat een M c h e 1
An g e 10, die ruige reus, nog steeds hoog doet staan,
hoog boven alien: de kracht, die zich fier veredelt...
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to vergeefs zocht ge 't bij den weelde-vollen Rub e n s.
En het is heel natuurlij k dat we dit voelen als een geniis.
Want kunst kan niet zijn natuur, natuur-zonder-meer.
Kunst moet zich overheffen b6ven de natuur, moet in haar
stumperigheid toch meer zijn dan natuur, of ze is niets.
Kunst is aanschouwing en gewaarwording. Allebei en tegelij k.
Als er die samenvloeiing is, dan ontstaat er iets, wat in
den hoogsten zin stij l mag heeten.
In R u b e n s was expansie, geen beheersching. Intuitief voelde hij zijn tekortkoming. En hij schiep zich een
ideaal van menschelijkheid. Hij ervoer het niet, hij maakte
het zich, bedoel ik. Hij zag een schoon vrouwen-lichaam ;
maar hij zag niet het edele van den vollen vorm en van
de rhythmische lij n en van de blozende kleur, en hij zag
en hij voelde niet het vervoerende van den hartstocht, het
daemonische niet, het heilige niet... hij zag een schoon
vrouwenlichaam zooals een God het zien zou. Maar een
God, zelfs een Grieksche, kan niemand zijn. En zoo kwam
het, dat hij iets schilderde dat blank was en rondend, maar
het was geen huid, Been lichaam. Hij sehilderde een lijf
als was het doorzichtig. De kleur bleef vlak, uiterlij k het
licht. Hij sehilde°de Been warm levend lichaam. Hoe zou
hij dan kunnen schilderen een warm levende ziel ?
Want zoo ook stelde hij zich voor een ideaal, een
type-ideaal van expressie. Aanminnig, dacht hij, moest
een vrouw zijn en eerwaardig een grijsaard en kloek een
jongeling. En het algemeene van die bedoeling bleef to
oppervlakkig om klassiek to kunnen worden. En wanneer
nu die vrouw M a r i a werd, staande aan het kruis, dan
werd dat heel pathetisch en dan bleef dat iets heel lieftalligs .... Van een verwrongert huilend gezicht, zooals
een R o g i e r van der W e ij d e n dat Bens zoo diep en
sober begreep 1), de bleeke vrouw met de paarsige oogen,
den ingetrokken en pijnlijken mond, zou Rub ens hebben
gegruwd. Een vrouw moet mooi blij ven, vond hij. Mooi
van gelaat en mooi van gebaar. Juist omdat hij niet edel
1) Zie het echilderijtje in 't Brusselech museum.
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voelde dacht hij dit. En wanneer de jongeling Christus
werd, dan ontstond er wel een prachtige jongeling, maar
to prachtig, charmeerend mooi, een lieveling der dames...
Wanneer hij zijn figuren verdramatiseerde, dan had
hij grootsche effecten van lichtende lichamen tegen loodblauwe lucht, een samenwerking van licht geel en diep
grauw-blauw, waartegen het scharlakenrood van een apostelmantel, het echte Hubens-rood, wel enorm werd van effect.
Maar bleef het niet — hoe breed en meesleepend ook
gedaan bleef het niet een beetje als een zeer geslaagd
theater-effect 1 Men voelt zoo, hoe hij dat met voldoening heeft g eschilderd en niet met toewij ding. Het was
niet een ziele-staat van hem zelf, dien hij bracht in
kleurig beeld. Let wel, ik evil gees oogenblik beweren,
dat schoone kleuren to onpas zouden zijn bij ernstige of
sombere tooneelen. (Denk maar eens aan die klei.ne kruisaffleggi.ng 1), het prachtigs to schilderij misschien in heel
Belgie, ook weer van V a n d e r W e y d e n; of denk aan
D e 1 a c r o i x, zoo ge iemand wilt, die meer in R u e n s'
stijl heeft gewerkt.) Maar ik bedoel: kleur drukt jets uit,
net zoo als Hj n, jets werkelij ks, jets van 't leven ; en men
voelt altij d of een kleur nit behagen is geschilderd of uit
zuiver begrip, gevoels-begrip.
R u b e n s, de geleerde, de enorm ontwikkelde, was van
beroep bovendien diploluaat. De diplomatic nu en de kunst
zijn elkaars vrienden niet... Misschien is hierdoor begrij pelij ker waarom hij zoo talloos veel kerkelij ke doeken
ontwierp, hij die waarschij nlij k precies zoo religieus was
als een N a p o 1 e o xi. Eigenlijk had hij groote, looter decoratieve stukken moeten makers, ter opluistering van wijdsche
paleis-zalen of van een immens theater. Dan had hij zich
vrij er uitgedrukt ... Maar aan het wezen der zaak verandert dit toch waarschijnlijk heel weinig.
Dit blij kt al dadelij k, wanneer we hem meer uitsluitend beschouwen als portrettist. Hier stond hij eenvoudig als mensch tegenover een mensch en daarenboven
1) Museum van Brussel.
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had hij zijn stormende verbeelding to temperen, to onderwerpen aan de concrete objectiviteit van 't model, dat voor
hem poseerde.
Als weinigen was R u b e n s groot en vaardig. In enkele
dagen kon hij een portret schilderen, zwierig van lijn en
flonkerend van kleur, bewegelij k van gebaar, levend van
expressie. Rub ens leefde elken dag hoop-op en vrij-uit.
Hij kende geen momenten van vage verslapping of weifelende ontmoediging. Maar hij was ook to vervuld van
zich zelf om zich wij selij k to kunnen indenken in een
ander. Hij maakte een mooi schilderij van zijn portretten,
niet een portret. Gre zult nooit veel wij zer worden omtrent
den persoon, dien hij u voorstelt, wel zult ge telkens weer
onder de frissche bekoring komen van R u b e n s. Hij geeft
niet het typische, maar het algemeene en chit algemeene
globaal .. .
vat is het toch lets eigenaardigs, met die persoonlijkheid van den kunstenaar ! Een 1101 b e in herkent ge
dadelijk als een 1101 b e in, en toch had hij de striktsto
obj ectiviteit en was hij de eig enlij kste portrettist (niet de
grootste !) die ooit bestaan heeft. Een R e m b r a n d t' s
portret herkent ge nit honderden, hoe het ook telkens iets
nieuws is; jets nieuws niet om die zelfde overg ave aan
het object, maar om den diepen rij kdom van zijn eig en zelf,
waardoor hij telkens weer anders zich toonde, naar mate
hij stond voor een ander mensch. Eender, maar misschien
hooger nog is D u r e r, die van de n evelige stemming oprees
naar den verklaarden geest. En een F r a n s H a 1 s schilderde ook en meer nog dan R u b e n s in een koortsende haast ; ook hij gaf niet veel „innerlij ks", maar zij n
observatie was zoo fel penetrant, dat niets van den uiterlijken mensch aan zijn speurenden blik ontsnapte.
Een portretten-reeks van 1101 b e i n zou ons een scherp
inzicht geven in den algemeenen cultuur-staat der 16e eeuw;
een van R e m b r a n d t of D u r e r zou ons roeren om 't
ongrijpbaar wonder dat de mensch is; een van F r a n s
H a is zou aan onze beschouwing van 't burgerleven
uit onze „gouden eeuw" een vaste gestalte geven. Maar
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een portretten-tentoonstelling van Rub en s zou wel een
kleurig plezier zijn voor het oog, zou ons wel een gewaarwording geven, alsof we hadden deelgenomen aan een
feest van zwierigheid en geestkracht, zou wel ook ons een
blik geven op den burger R u b e n s.... inaar meer niet
veel. De portretten van H u b en s lij ken op elkaar, want
ze lijken op R u b e n s. Ze zijn hem niet, ze lijken op
hem... Ze vertoonen eenzelfde gezonde fleurigheid, eenzelfde blankheid, eenzelfde energie, eenzelfde openheid van
blik, eenzelfde zinnelij ke levensgulzigheid, eenzelfde losse
schittering van kleedij en makkelijkheid van houding. Ze
zijn alle R u b e n s, H u b e n s althans zooals zijn stadgenooten hem zagen. Hij schilderde zich zelf ; maar het
scheen wel: er was zoo heel veel niet binnen in hem, geen
onverwachte rij kheid, geen plotseling gapende diepte, Been
grilligheid en geen teerheid van geest. Zijn voorhoofd
straalde niet van klare gedachten ; zijn blik ging niet
turend nit naar de dingen, nosh glansde er een rustige
heerlij kheid in. Hij was wat alledaagsch, scheen het wel.
Hij was een groot, maar toch natuur-getrouw voorbeeld
van een Vlaamschen patricier, klaar tot doen en tot genieten, ruim van leven en gul van gemoed. Hij kon, in
zijn uiterlij k doers, een philosoof doen twijfelen of de
schilders-aanleg wel zeer intrensiek zou zijn... Want had
men pier niet een schilder van universeele grootheid, die
toch was en toch deed als ieder ander ? Ik kan mij
voorstellen, dat men zoo dacht. Ik begrij p dat men wel
veel meer maar niet veel diepers in hem zag dan b.v. in
den burgemeester van zijn stad. En toch men vergiste zich! Net zoo als men zich nu nog vergist, wanneer
men meent in die reeks van zijn praclitig-oppervlakkige
en kloeke en toch beschaafde portretten, die elkaar alle
wat gelijken, geheel hem zelf to kunnen herkennen.
Want het beste, dat in hem was, kon hij binnen de
beperking van 't burgerlij k leven en van 't hem to gebonden
portret-schilderen niet uiten : dat was die wildheid, die
los-lijnige, hoog opstuwende, leven-stralende fantasie, die
0.E.X 12
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grootheid van vizie, die triomfantelij kheid van helle kleur,
die hij uitte in zijn zoo wereldsche altaarstukken.
En beschouwen wij nu zijn grooten discipel van D ij c k.
Wij herkennen dadelijk een grootheid van minderen rang,
maar voegen er aan toe dat hij, niet door zijn composities maar door zijn portretten, een school stichtte,
een Engelsche school, waar groote n amen als G a ins b orough, Reynolds, Romney zich bij aansluiten; en
zelfs de zoo „moderne" W his t 1 e r is in zekeren zin nog
zijn volgeling.
Ook v an D ij c k schilderde altaarstukken. Er zijn er
beroemde bij. Toch, dunkt me, is hij hierin to zeer navolger
en dient men zijn belangrijkheid anders to moeten verklaren.
Zonder het enorme voorbeeld van Rub ens, zou hij als
ontwerper van groote, bijbelsche tafereelen vrijwel ondenkbaar zijn. De opbouwende compositie, de pathetische neiging,
de aesthetische opvatting, tot de mensch-typen toe, het is
van Rub ens; maar hij maakte 't stiller, aristocratischer,
sentimenteeler. Het blauw en zilver van Ru b e n s versomberde tot avond-glansen ; grauw en duister werd Rub en s'
zonnige wereld. Het geel en rood beheld hij, maar 't werd
van een wrang effect. Het uitdij en der gespierde ledematen
scheen hem overdreven toe en niet sierlij k. Vol van vormen,
blank van kleur, bleven de vrouwen, maar Naar prachtige
naaktheid werd behoorlijk, bijna behaaglijk gekleed en toch
welt men, hoe hij die ze schilderde, die vrouwen, naar hare
schoonheid hunkerde met den troebelen lust der decadenten,
die verlangen en 't verlangen wekken, maar de bevrediging
noch geven, noch bereiken. De blozende gezichten verbleeken.
De dramatische expansie verkwijnt. De kreten verstommen.
De forsche redenaar wordt een delicate droomer ... .
V an D ij c k zag iets ruws in Rub ens en dat wilde
hij beschaafd waken. Dit nu is altij d een bedenkelij ke
bezigheid, smaakvollen amateurs beter toevertrouwd, dan
levensvoilen, ernstigen kunstenaars. Hetwas onjuist bovendien.
Rub en s was niet mw. Hij was 't waarschij nlij k niet genoeg.
In laatste instantie was R u b e n s to veel een schij n, bij na
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kon men zeggen : in zijn hoogste uitingen werd hij onecht.
Deze schij n, die bij den meester lets enorms hield, beschouwde
V an D ij c k als de essentie; en daar hij zoo roekeloos
geducht niet zijn kon, verweekelij kte hij Naar tot het
ietwat huilerige pathos der behaagzieken.
Het is niet uit gebrek aan pieteit dat ik zoo spreek.
Ik zeg het alleen daar ik overtuigd ben dat men zich steeds
en allereerst heeft of to vragen hoe een kunstwerk ons
werkelij k in ons diepste wezen aandoet. De rest is nutteloos.
Al het ij verig gewaar Leer buiten ons zelven om, al het
getob en gekonkel rondom de Loch gevoelde waarheid
p een, al het vreesachtig gekij k naar rechts en naar links,
het is allervriendelij kst van bedoeling misschien, maar het
eindigt bij een zelfmoord naar den geest ! En wat het
respect betreft, alles wat machtig is dwingt het van zelf
wel af. Wij, die klein zijn, hoeven de grooten waarlij k
niet in bescherming to nemen !
V a n D ij c k's altaarstukken zijn heel mooi, heel knap,
heel geslaagd en ze zullen de teerste ziel niet tot aanstoot
zijn, maar ze zeggen ons Loch eigenlij k niets meer. V a n
D ij c k zou ook nauwelijks een figuur weer zijn, zoo hij
zich hiertoe bepaald had. Maar als portretschilder ! De
vulkaan R u b e n s is al sinds twee eeuwen uitgebrand ;
onherbergzaam, leeg en eenzaam, staat de berg omhoog.
En de milde V an D ij c k werkt tot in onzen tij d, ja tot
in de kleinste dingen onzer samenleving nog voort, niet
als een vuur, een vulkanisch vuur, maar als een licht Loch
wel. Wij zullen zien waardoor.
Jong nog reisde hij naar Italie. Hij zag er de schilderijen van Titiaan en T into retto, van deze twee
vooral, naar ik vermoed. Als een veritaliaanschte Rub ens
keerde hij weer. Wel bleef hij zich zijn grooten meester tot
voorbeeld stellen, maar in 't Zuiden had hij geleerd wat
„beschaving" beteekent. Rub en s verstond Naar niet anders,
dan als het burgerschap, zoo pompeus mogelijk uitgegroeid ; V an D ij c k echter werd aristocraat. Vlaanderen
werd hem to ruig. In Engeland, rondom een ouden
koningstroon, vond hij een dankbaarder wereld. Men
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scheen er gewacht to hebben op zijn elegante verschijning.
Nauwelijks kan men zich grooter werkkracht denken,
dan V an D ij c k daar ten Loon spreidde. Met een ongeloofelijke zekerheid schilderde hij het eene portret na het
andere. Wat „inspiratie" ? hij had techniek, hij had smaak,
hij had genialiteit ! Gemiddeld voltooide hij een schilderij
per week.... Hij werd heel rij k. Hij had amoureuze
moelij kheden, hij verzonk en versmolt in liefdes .... Hij
vergooide zijn geld, hield zich weer op en stierf, moe en
oud, in zijn twee en veertigste jaar.
Het was dus in elk geval geen leven van wij ze bezonnenheid ! Het was jets vluchtigs, jets charmeerends en
licht gecharmeerds... En in zijn werken ook is het zoo.
Het is vluchtig, maar niet de rake en spontane vluchtigheid van F r an s H a 15, want de schij n van doorwerktheid
moest gehandhaafd blijven, elk spoor van 't mw schetsmatige vermeden. V a n D ij c k vernietigt alle meeningen
over de oorspronkelij kheid, die een vereischte zou zijn van
het blij vende kunstwerk. Ik zag portretten van Tint or e t to die in niets wezenlij ks verschillen van 't geen V a n
Dij ek deed na hem. En Titiaan, Tintoretto's meester,
was in zijn lijn veel grandioozer en' diepzinniger. Aileen
in de schildering der handen had V an D ij c k iets zelfstandigs, d.w.z. in die slanke, witte, lange handen, die zoo
leelijk zijn van pure mooiheid en zoo onuitstaanbaar conventioneel... in die sierlij k-karakterlooze handen, met mat
en gracieus gebaartje neerhangend voor de borst.... Eens,
zich willend dwingen tot observatie, schilderde hij een doek
vol met niets dan handen. Geen een die 't hem zoo prachtig
na zon penseelen, maar karakter hebben ook die studiehanden volstrekt niet!
Ja, conventioneel, conventioneel als een echte aristocraat, dat was V an D ij c k. De manier van Ti t i a an, die
precies een eeuw v6br Rub e n s werd geboren, nam hij
tot een voorbeeld waarvan hij niet of to wijken had. En
hij zocht niet verder. In een van zijn portretten is de heele
Van D ij c k. Overal die zelfde doorzichtig-bruine achtergrond, waaruit de donkere figuur met het bleeke gezicht
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en do bleeke handen naar voren lichten. Overal hetzelfde
rnooi, dat niet eons zijn eigen was, dat hij zijn eigen
rnaakte door 't to nemen en met blinde overtuiging toe to
passen. Nooit do durf van een Hour die straalt, van eon
lijn, van eon contour die iets uitdrukt dat groot is, van
eon licht dat toovert, van eon oxprossie die slaat of fascineert. Mon noernde hem een oersten portrot-schilder, omdat
hij eon gernak had van gelijkenis troffen. Alles was bij
horn gomak. Maar was hij eon groot portrettist? Had hij
schorpe observatio, of fijne monschen-kennis, of de groote
zeif-verloochening der objectiviteit P Hij was niet zoo algemoon in zijn typos als R u b e n s. Maar was hij bizonder P
Hij hot den eenen trotsch kij ken en den ander vleiend en
eon dorde kwijnend en bedroefd. Maar hot bleef eon houding,
do irnitatie van jets, dat nauwelijks aanwezig was; meer
iets typisch, dan jots karaktervols. Men aanvaardt de
expressie nog niet, boo inooi ze ook is gegeven. Bij 't
portret van den trotsche is men geneigd hem to zeggen:
Kom-korn, rn'n waarde, doe zoo voornaam rnaar niet...
En van do stormen die gaan door ieder leven, van de verrukkingen, van do rampen, van hot innerlijk bestaan...
nauwolijks een spoor. Wat ze doen en wat ze denken en
hoe ze zich gedragen, al die verfijnde weelde-menschen...
wij weton hot niet. Of ze verstaiidig zijn of dom, ruim of
bekrompen, enorgisch of zwak, opstandig of gedwee, hoogdenkend of laag, good of slecht... hot is vergeefs gevraagd.
Dit is do wergild der globale aristocratie, waar iedereen
zoo veel mogelijk moot lijken op een algemeen aangenomen
vorm, waar govoelens moeten worden verkropt, karakterkantigheden afgerond, de oprechtheid verkapt, do diepere
doordenking kunstig verborgen. Pit is do diplomatic van
hot hof, die eon fraaie wehlevendheid als bruikbaarste
deugd en eon vorschend individualisme als gevaarlijkst
talent onderscheidt. Hot was daarenboven nog in Engeland,
waar do smaakvolheid tot eon kunst word en waar be
schaving cultuur hoot, Engeland de burgt der aristocratie.
En aristocratie beteekent traditie en traditie is - zooal
niet hiiichelarij - dan toch beperking der vrije oprechtheid.
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Van deze wereld was en is V an D ij c k de schilder.
Naar zijn smack worden nu nog de Engelsche lords-kinderen
in zwart fluweelen pakj es met platte leant-kragen gestoken.
Nu nog heerscht er zijn begrip van wat behoorlijk is en mooi r
Want men kan groot zijn, ook al brengt men niets
nieuws. V a n D ij c k was ver de mindere van R u b e n s,
maar zijn kunst is ons dichter bij blijven staan.
V a n D ij c k is groot, omdat hij een der neigingen van
een universeele opvoerde tot een overtuiging. Hij is groot,
omdat hij, een hof dienend, voor goed de karakteristiek
gaf van een klasse. En hij had voor de manieren van die
klasse een zoo volkomen eerbied, als alleen to verwachten
is van hem, die er zich eerzuchtig toe opwerkte. Vaster
dan de aristocraat-geborene, geloofde hij in de aristocratie.
Hij is monotoon als nauwelij ks een ander, en toch is het
joist de veelheid zijner eendere werken die hem maakt tot
een figuur. B u b e n s zou een wonder blijven, ook al was
er nog maar een zijner altaarstukken bewaard ; met enkele
exemplaren van zijn werk was V an D ij c k volstrekt niets,
maar hij maakte er honderden aan die enkele gelij k... en
iedereen die hem kept! Hij is monotoon, zooals de boomen
van de Middachterlaan monotoon zijn.
Van D ij c k is groot, omdat hij duidelij k en prachtig
een beeld gaf van zich zelf en omdat we in velen ron den
ons altij d hem weer terug zien.
Hij was impressionabel, weer dan een rijkdom in zich
zelf ; zonder voorgangers was hij niets geweest. Behaagziek was hij weer dan prachtig ; zonder omgeving, zonder
hulde om hem heen, was hij verloren gegaan. Meer dan
hartstochtelij k was hij ontvlambaar. Hij kon niet leven
zonder verfijning van worm, van mooie kleeren, van geestes-.
spelerij en ; hij kon niet leven zonder weelde en gaf die
weelde weer prijs voor de grillen van een vrouw die mooi
was. Hij was teer en zwak en hunkerde naar roem en hij
offerde zijn beetje kracht, noodig om dien roem to behouden,
weer op aan de zoete, rustelooze, verwarrende avonturen
der zinnen-liefde. Hij held van donkere vertrekken waarin
de ritselin g was van een vrouwenrok. Hij hield van zachte,
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krullige haven over ivoor-bleeke voorhoofden. Hij hield
van een half geloken oogopslag, van een mond, die
niet lachte en niet somber trok. Van stille dingen
hield hij, van een glimlach, niet verontrustend als bij een
Gioconda, maar zacht, droomend, belovend . ... Van een
langzaam gebaar in de schemering. Van ruischende avonden.
Van een ver verschiet onder purperachtige lucht. Hij was
een gunsteling der aanzienlij ken en hij genoot er van. Hoe
hoog boven zijn luidrucbtige vrienden uit 't zonnig Vlaanderen zal hij zich hebben gevoeld, then de koning here
tot den adelstand verhief ! En then hij naar Parij s ging
om het Louvre to versieren en hij daar to laat bleek
gekomen, was dit hem een niet to verkroppen bitterheid,
omdat hij, de verwende en gevierde, zich nu schamen moest
tegenover zijn hooge Londensehe vrienden, die zich vroolijk
maakten om zijn tegenspoed.
Hij was een vluehtigheid en bereikte rneer blij vends
misschien, dan de titanische R u b e n s. En men noemde
hem edel, edel van zin en gemoed, omdat hij hield van
een edel ras, zooals men een renpaard wel edel noemt en niet
het zwaar-gebouwde, langzaam-gaande, dat werkt op de
velden. Ook in hem zelf kan men veel zulke vooroordeelingen en misvattingen veronderstellen. Maar er streng om
kijken kan men niet! Want wie zoo goed als hij gebruikt
dat alles overrompelende wapen der gratie ? Verfoei in hem
den stand, dien hij vergoodde en al de domheden van
dien stand. Maar gij kunt niet verfoeien een poeeten-gemoed, dat zooveel schuldigs zoo schuldeloos voelde. Erg
het is geen kleinigheid wanneer iemand zoo schildert, dat
men trots de oppervlakkigheid van 't geschilderde nog
eeuwen later onder de bekoring blijft van zijn persoonlijkheid !
Het is evenwel niet zeker, of de kritiek zich wel met
zulke overwegingen heeft op to houden. Bij 't beoord eelen
van ecn kunstwerk moet allereerst worden nagegaan, of
het echt is, of het ons ontroert door de kracht en eigenheid van het bereikte zelf. Klein, bijkomstig, wordt bij
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dit criteium al 't waardeeren der strekking en heel 't
ontledend gespeur naar een karakteristiek van den maker.
Doel blijft van 't kunstwerk, dat het ons rechtstreeks, om
en in zichzelve, aandoet. Dat dit dan slechts mogelij k zal
zijn wanneer de kunstenaar een compleet en on-gewoon
mensch is, spreekt immers eigenlij k van zelf.
Tot dit vaste inzicht brengt ons Jo r d a e n s terug,
die Streuvels der 17e eeuw.
Voor verder to gaan moet ik eerst even vaststellen,
dat men bij de beoordeeling van Jo r d a e n s vooral zich
de moeite der ziftende kritiek niet mag besparen. Al heel
jong was hij zichzelf en toch Meek hij later meer dan
eens onder een niet zeer gelukkigen invloed van R u b e n s
to staan. En door al zijn perioden peen stuiten wi j telkens
op schilderij en, die in_ geen enkel opzicht zijn to verdedigen.
Hij liet zich door zijn leerlingen helper, die ongeveer alle
onbekend zij n gebleven. (Trok het groote vuur van B u b e n s
misschien al de jonge krachten van zelve naar zich toe?)
En het ligt ook wel in den acrd van een boertig krachttype als J o r d a e n s was, zijn mede-menschen sours to vervelen
of to kwetsen, zonder dat hij zelf het gewaar wend ... .
Dan wordt zijn forschheid lawaaiig, zijn humor plat, zijn
nadrukkelij kheid onuitstaanbaar .... en hij ga,at maar voort
in dollen overmoed, waar de omstanders niet eens nicer
naar hero luisteren of kij ken. Maar : teveel al heeft men
hieraan een aanstoot genomen ! De rechtvaardigheid eischt,
dat we bet mislukte werk van een kunstenaar wat voorbij zien, waar hij zich in ander zooveel vgllediger, typischer,
eerlij ker wist nit to drukken. Nu als alt^j d hebben we
alleen met het beste to doen !
En zoo beschouwd is hij zulk een afgeronde persoonlijkheid, dat nergens de minste schijn, 't geringste spoor
van pose aan hem valt to speuren. Ook hij, zelfs nadat
hij zich als strij dvaardig protestant dur•fde toonen, schilderde nog de onvernzij delij ke altaar-stukken
ze zijn zijn
gelukkigste uitingen niet! maar zelfs in deze, evenals
in de allegorische die hem besteld werden, week hij van
zijn lijn niet of : hij wrocht ze om tot naturalistische zede-
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schilderingen, in een karakter dat van hen1 alleen was en
dat ook na hem door niemand kon worden nagevolgd. Nooit
tracht hij hooger to reiken, dan waar zijn ervaring hem brengt.
Hij toont zich wat Mj wist to zijn en hij is het met kracht !
In onze bewondering voor R u b e n s zal altij d een wankeling blij yen, onze sympathie voor V a n D ij c k berust niet
op onze wezenlij kste eigenschappen, maar Jo r d a e n s
blijft even vast van houding voor ons staan. Ja, naarmate wij wij der rond gekeken hebben en erkenden hoe
veel er gehuicheld wordt, juist met de mooiste dingen,
hoeveel illussies er opg ebouwd worden zonder grond, hoe
dikwijls planen en goede voornemens in plaats van werkelijkheden moeten dienen, naarmate wij woorden minder
g aan tellen en daden meer, naarmate wij niet to zeer een
algemeen, een to hoog, to exclusief ideaal stellen van
mensch-zijn en meer besetfen hoe in iedere lijn het corpleete is to bereiken — groeit ook onze eerbied voor een
zelfstandige figuur als die van Jo r d a e n s tot een warme
zekerheid, diep in ons hart.
Maar Jo r d a e n s was een ruige klant. Hij hield van
wijn en vroolijkheid en ruwe grappen. Hij was zoo-maar
een man-uit-het-volk, die schilderde, die schilderde zooals
een ander ijzer smeedt of zeult met balen op een schip.
En met dat al: wat eon wil, wat een geestdrift, wat een
overtuiging in den man! Hij hield van de schulderkunst
omdat hij zoo verbazend good schilderen kon en omdat er
zoo verbazend veel to schilderen was.. , maar hij hield
van het leven ook!
In zijn jeugd zou hij gaan naar Italie. Want Rub e n s zei : daar was de „groote stij 1" ... En hij maakte
zich al klaar. Toen word hij verliefd op de dochter van
zijn leermeester en... trouwen is beter dan kunst bestudeeren. Zoo bleef hij tenslotte in zijn oude Vlaamsche land.
Er was goon cultuur. Sinds Q u i n to n M a t s ij s was
er aan niet veel anders meer gedacht dan aan oorlog
en handel. En portretteerde M a t s ij s al niet de helsche
tronies van zijn geldwisselaars met een scherpte en een
spuwenden haat en eon realistisehe doordringings-kracht,

450

RUBENS, VAN DIJCK EN JORDAENS.

die het beste bewij s was voor den val der hoogere beschaving ? Die plastiek en dat realisme nam Jo r d a e n s over.
Maar de afschuw van M a t s ij s voor den opkomenden
handelsgeest was voor hem niet weer noo dig. Bij B r e u g h e 1 al
was heel het aardsch gewemel, van de maagd M a r i a of
tot de deftige burgers en tot de boeren en de schooierskinderen toe, tot een kolossale grap vol fantasie, tot een
ware „comedie humaine" geworden. veel respect voor het
menschdom had ook Jo r d a en s niet, maar gul bleef hij
om hun laagheid lachen. Was hij zelf zoo anders ?
De groote kloof tusschen geestelijk en wereldsch leven
was gedempt. Zich of to zonderen, zich anders to voelen
dan iedereen, kwam nauwelijks bij iemand meer op. Te
droomen van een grooten stijl, van Raphaelitische zuiverheid, in een tij d die hoog noch teeder was, moest tot een
leugen worden. (En liegen kon een Jo r d a en s niet!)
Iedereen had 't druk en was praktisch. Roezig en reeel
moest ook de kunst zijn.
Men heeft Jo r d a ens wet voor een beest van ongebondenheid aangezien, omdat hij bruin-vuile boeren schilderde en boerinnen met het kind aan de borst midden in
het uitbundigst geroes (wat niet heel kiesch is, zegt men),
omdat hij loensche satyrs schilderde en dronken feestkoningen, omdat hij Bens heel een stoet gaf van dronken,
naakte dikbuiken ... , maar men moet niet vergeten dat
hij heel geregeld leefde, een goed huisvader was en eerst
84 jaar oud stierf.... Hij heeft allicht zichzelf en zijn
medemenschen wel Bens voor beesten gehouden ; en hij
had allicht gelij k .... Maar diep in zichzelf was hij een
sterke, beheerschte en klare geest. Zijn schilderingen zijn
vol, overvol, daverend vol, maar ongebonden niet. Eigenlij k
veel vaster van beheerschtheid en veel studieuzer was hij
dan R u b ens. Zij n lij n is krachtiger, zijn kleur dieper en
rij ker, zijn uitdrukking wezenlij ker. Hij gleed niet over de
dingen peen. Hij zocht niet to behagen en hij kon niet
„flatteeren" .... Een vrij man Wilde hij blij ven ! Toen
N i c o 1 a a s M a e s zich aan hem voorstelde als portrettist,
riep hij nit: „Bruer, ik heb deernis met ou; ben dij me
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van die Martelaren ?" Hij had nooit als V an D ij c k een
portretten-fabrikant kunnen worden of kunnen berusten in
een manier. Hij ploeterde hardnekkig ! Hij werkte graag
en met hartstocht en geregeld. Hij had de gewetensvolheid
der groote kunstenaars. Hij liet niets over aan het toeval.
Het is dan ook eigenaardig de soort groei, dien hij doormaakte, to volgen. Hij was zoo op en top schilder. Niets
anders was hij, maar daarin ook fameus ! En tot dat schilderschap alleen bepaalde zich zijn ontwikkeling : de zware,
schrille, brutale techniek nit ziju begintij d moist hij to verfijnen tot een weelderiger en zornniger samensmelting van
zijn altijd krachtige kleur. En in zijn ouderdom, toen de
kracht hem begaf, vertroebelde die klaarte en versiapte
die gespierde schilderwij ze, omdat hij zonder die kracht,
die physieke kracht, ook nets nleer wezen kon. Zoo was
het ook in den volsten tijd van zijn kunnen: zijn schilderij en lukten in prachtige geestdrift, of ze ontaardden direct
tot het bedroevendste maakwerk. Heel zijn technisch vermogen hielp hem niets meer, waar die uitbundige werklust hem begaf. Zoo is het altijd een beetje, maar bij een
Jo r d a e n s toont die waarheid zich in heel Naar onverbiddelij kheid !
Het is werkelij k een beet] e zonderling, zooals Jo r d a e n s
nog altijd niet gezien wordt in zijn grootte. Bekij kt men
dan alleen zijn slechte stukken ? De goede trekkers Loch
vrij wat sterker onze aandacht ! Wat heeft men dan zoo
zeer op hem tegen P Men noemt hem oppervlakkig. Ik zal
niet zeggen dat hij diepzinnig was. Hij zag Been hemelsche
heerlijkheid in den mensch. Hij reikte niet tot de klaarheid
van een V e r n1 e e r. Hij zag het oppervlak, goed ! maar hij
zag het oppervlak heel diep ! Wanneer hij een portret schilderde, dan kon het zijn dat het model, nit natuurlijke
zelf-verheerlijking, ontevreden is gebleven over de uitkomst.
Maar een rnensch, levend, persoonlijk, karaktervol, had hij
toch zeker gegeven. Wanneer hij een portret to schilderen
kreeg, was het hem telkens iets nieuws, dat hij met mannelij kheid aanvaardde.
Men noemt hem mw. En hij was het. Maar hij was
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het naIef-weg en glorieus. Zelfs een J an S t e en, hoeveel
scherper ook van observatie hij was, wordt naast zijn openheid pervers pier en daar. Er is in die ruwheid lets heilzaams,
ook voor u en voor mij . Ze is sterkend en een verheerlij kiDg van 't levee. Hij is niet onversehillig. Hij meent iets
en gelooft iets.
Men noemt hem satyrisch. En men heeft gelij k. Hij
ziet de mensehelij ke ij delheden en lacht er om. Het is de
lack van hem, die zich een gelijke voelt en een meester
bovendien. Niet het gegrinnik van den gedeceptioneerde,
of van den fijnen veel-weter, van den levens-dillettant ; maar
de lack, meen ik, van hem die veel dwaasheid zag maar
niet veel vreeselij ks in die dwaasheid, die gelooven blij ft
in veel heerlijks, dat toch to zelden zich uit.
Jo r d a en s' kracht is, dat hij de werkeli j kheid voelde,
heel sterk, geheel buiten hem om en toch zoo, dat hij het
als aan zijn eigenste zelf ervoer, meer dan de zwierige
V an D ij c k en meer ook dan de genialere R u b e n s, die
nooit zich geheel uit zich zelf oprichten kon.
Een mensch-liehaam is bij hem waarlij k een lichaam,
een lijf, stralend van licht, warm van leven, vast van vormen. Hij schilderde een huid en het bloed onder die huid
en de zachtheid en de warmte er van. En een jonge man
was werkelij k jong, gezond en blij to leven, een jong, mooi
mensch met sterke, kijkende oogen en een vochtigen, frisschen,
jongen mond. Een oud mensch was ook oud, verdord, verschrompeld, verweerd, een mensch die geleefd had, die geslagen was en half vernietigd en strompelend weer opgerezen.
Niet de statigheid, de berusting, de schouwende rust der
ouden, niet hun bezieldheid, maar tenminste hun doorleefde
menschelij kheid. Rub en s streefde hooger, maar bleef bij
't algemeener begrip.
Rube us was de reus, die eenzaam stond in zijn land,
die het zag in zij n armzaligheid, in zij n znaterieele beslommerdheid, in zijn verwarring en met een slag het stooten
wou omhoog tot de cultuur der groote volken rorndom,
tot den luister van Frankrij k, de grootheid van Spanj e en
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de veredeling van 't oud Italie. Maar het bleef meer een
wil dan een voelen. Hij was de ontwikkelde, die de in 't
wild bloeiende krachten van 't Vlaamsche land leiden en
aanwenden wou tot wereldscher orde. Hij was de universeele,
die burgersehap en kunstenaars-zijn vereenigen wou tot
een schoonere eenheid. En, waarom zou hij niet kunnen ?
Had hij niet lief zijn inooie, forsche yolk? En het beeldend vermogen, had hij het niet als nauwelijks een ander P
Kon hij niet groo €e gestalten opbouwen in een heerlij k
rhythme van beweging? Had hij niet kleuren, zoo stralend
en zoo zonnig, dat heel de aarde vaal bleef bij zijn
blinkende verschijningg ? Had hij niet een eigen overtuiging, een eigen stijl, een eigen blik op het leven en
een open en onbesmet gemoed, dat vrij elij k de materie
kon bezielen ' En een toomelooze verbeelding, had hij
die niet?
Het was zoo. Maar hij wist to veel en dacht en voelde
to weinig en wilde meer dan hij willen mocht, zoodat hij
inboette aan verhevenheid juist in 't verhevene zelf en
dus een stralende schij n werd zneer dan een werkelij kheid,
d. i. een, wiens idealen van schoonheid to spoedig als leeg
zouden storen. De groote hartstochtelijkheid, die toch
waarlijk in hem was, verwaaide tot emphaze. En in V a n
D y c k, die zich door een dandyachtige distinctie voor
dit uiterste zocht to behoeden, in V an D y c k kon hij
toch zijn eigen tekortkomingen het duidelij kst en onherroepelij kst herkennen.
Jo r d a e ins bleef de man nit het yolk, de Vlaming,
die dacht niet veel, die Wilde weer vurig dan wij d, die
leefde niet hoog, niet breed, maar in ells geval forsch en
waarachtig. Wat hij gaf, dat was ook prachtig en als tastbaar zoo echt in hem aanwezig. Zijn wensch ging niet
nit naar een cultuur, die nog niet mogelij k bleek, niet
naar ideeen, waar nog geen ruimte voor was, maar concentreerde zich op zijn werk zelf ; wat hij Wilde, dat was
zoo goed mogelij k schilderen hetgeen hij zag en mooi vond.
Wij rezen nit boven zijn bont en drastisch levens-inzicht, maar geen gemoeds-uiting, die rechtaf werd weer-
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gegeven, ontgroeien wij ooit geheel. Nu nog komt er een
gouden vreugde stralen in ons hart, waar wij zij n schilderijen beschouwen. Trouwens wij, die de open kleur, het
Wij de licht, het als beeldhouwkunst breede begeeren, die
de forsche Waarheid liever hebben dan een idealistisch
fantasietj e, die letten op de bewogenheid waarmee 't gedaan
is, weer dan We onze kunstenaars willen moeilij k vallen
over de keus van hun doen ... zullen wij niet zij n zoo eerlij ke
werk begrij pen bij na als van een tij dgenoot ? En tij dgenoot
niet alleen....
Men spreekt van een verbroedering tusschen ons en
het oude Vlaanderen. Welnu, wat Vlaanderen was en nog
altij d is, als Been ander heeft juist J o r d a e n s het getoond.

NIEUW LICHT OVER HET
NIEUWE TESTAMENT
DOOR

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

Prof. A d o 1 f D e i s s in ann. Licht vom Osten. Das Neue Testament and die neuentdekten Texte der hellenistisch-romischen Welt
Ie Aufl. 1908. IIe en IIIe Aufl. 1909. Tubingen. J. C. B. M o hr.

Hoe herinner ik me het academisch enthousiasme,
waarmede professor Do e d e s. op college de mogelijkheid
aanstipte dat de eigen geschriften (autographs) der bij belschrij vers nog zouden kunnen gevonden worden. Niet dat
het waarschijnlijk was
de scherpzinnige geleerde geloofde
er niets van maar stel de mogelij kheid eens ! vat een
verschiet van licht, klaarheid, zekerheid ! Weg het getast
naar den juisten tekst, afgeloopen de eigenwijsheid der
zgn. geleerden die P an l u s parmantig voorhielden wat hij
als Paulinist had behooren, maar had verzuimd to zeggen.
In de plaats daarvan het dan onaantastbare woord zelf,
ons zoo dierbaar, in welks inhoud we ons dan direct konden verdiepen bevrij d van de eindelooze formaliteiten aan
de voorpoort, die ons het binnentreden beletten. En Loch
het enthousiasme was en bleef kunstmatig, geleek op
dat, waarmee iemand wel eens sprak over de zaligheid van
het kunnen vliegen, hoog in de lucht, vrij als een vogel.
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„En evenals onze verbaasde oogen menschen zien
vliegen als vogels, lezen we nu ook met eigen oogen de
autographa der bij belschrij vers ? Dat bedoelt ge " P Neen,
alles behalve. Wel bracht de lezing van Licht vom Osten
me het academisch enthousiasme van onzen vereerden
professor telkens to binnen.
Want ook in Licht vom Osten is sprake van autographs
maar geschreven door onbekenden, behoorend tot de
volksklasse, soms zelfs tot wat v a n H u 1 z e n zou noemen
„de(n) zelfkant der samenleving". Wel ook sprake van grieksche autographa, soms zelfs nit den tij d waarin het grieksehe
N. Testament is ontstaan maar geschreven meest door
Egyptenaars.
Wil ik nu prof. D e is s m a n n laten vertellen, hoe die
autographa nieuw licht werpen op het N. Testament, dan
breng ik hem natuurlijk niet op de studeerkamer maar in
de huiskamer.
Vooraf nog even den lezer teleurstellen. Vooreerst :
hij krij gt hier heelemaal geen dogmatiek, eigenlij k ook
geen theologie en waarvoor heeft een goed Hollander
anders zijn N. Testament ? En ten tweede : hoe verrassend
het pier ontstoken licht ook zij, het verlicht het N. Testament slechts van een leant. De schrij ver is de eerste om er
op attent to makers, maar ik wil het even onderstreepeu.
Want het verlicht het N. Testament als het evangelie
waarmede het oorspronkelijk Christendom de gehelleniseerde
wereld binnentrad. Maar het oorspronkelijk Christendom
is eer een vervuld Israelitisme dan een verdiept Hellenisme.
En over het Israelitisme, di.en moederbodem van het Christendom, wordt pier weinig licht ontstoken. We zullen zien,
dat kan misschien nog komen, dit boek doet er hevig
naar verlangen, dock geeft het niet, wil het ook niet geven.
Wat het dan wel geeft ? Vooreerst een helderen kijk
op de taal, het Grieksch van het N. Testament. Dat stond
niet to best aangeschreven. Pij het echte, klassieke, attische
Grieksch vergeleken klonk het nogal barbaarsch. Het
gebruikte woorden en zinswendingen waarvoor een literair
Athener uit de eeuw van Pericles op den loop zou zijn
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gegaan. Men vond er iets op, doopte het N. Testamentisch
Grieksch, gaf het een eigen woordenboek en grammatica,
liet een ij veraar kalm zeggen dat de Heilige Geest het
bizonder geschapen had om aan de openbaring een eigen
voertuig to geven maar las het niet voor zijn plezier,
als men Grieksch kende. Erasmus vertelt van de italiaansche
humanisten hoe ze zeiden dat wic goed d. i. Ciceroniaansch
Latij n sprak, in den hemel kwam, en wie slecht, d. i. kerkLatijn sprak, in de hel kwam. En zoo vonden ze het geheel
in den regel dat een cardinaal zijn door de kerk voorgeschreven, dagelij ksche gebeden lies bidden door zijn
kamerdienaar. Natuurlij k om zijn Latij n niet to bederven !
Zoo heeft, dunkt me, menig professor in het Grieksch zijn
knappen leerling met een zucht afgestaan aan de theologie,
omdat deze nu zijn leven lang zou aankij ken tegen dat
nu ja, toch rare Grieksch van het N. Testament.
In die beschouwing is verandering gekomen
niet
het [minst door den arbeiyd der archaeologen. Engelschen,
Duitschers, Oostenrij leers, ja geleerden van alle landen
dat Prof. D e is s nl an n de Hollanders niet noemt is stellig
geen opzettelij ke onbeleefdheid — leiden overal de opgravingen. De spade doorwoelt den bodem der antieke wereld,
van Midden-Egypte tot Engeland toe; het antieke leven
herrij st nit zijn graf en staat voor ons met vaak geheel
andere trekken dan de studeerkamerwij sheid het had
gegeven.
Vooral de papyrus, onverwoestbaar als pyramiden en
obelisken, en in den drogen bodem van Egypte veilig bewaard,
wordt op den hoogsten prij s gesteld. Doch eers t sinds kort.
Nog in 1778 zag een antiquaar kalm aan dat egyptische
boeren een vijftig papyri aanstaken -- om hun neuzen op
to halen aan den aromatischen geur van verbrand papyrus!
Een eeuw later, in 1877, gold de ontdekking van de rui:nen
en puinhoopen van de middel-egyptische hoofstad Medinet
el Faijum voor een vondst van onschatbare waarde. En
sinds volgt de eene vondst op de andere en zijn talrijke
geleerden bezig met de ontcijfering van honderden en duizenden meest fragmentarisch tot ons gekomen papyri.
O.E. X12
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Pacht- en huwelij kscontracten, rekeningen en kwitanties,
scheidsbrieven en testamenten, belastingbilj etten, ambtelij ke
afkondigingen, brieven, briefjes en schoolboeken kortom
alles wat bij groote schoonmaak door onzen aschkarman
werd meegenomen maar die nu dagteekenend van drie,
vier eeuwen voor tot zes, zeven na Christus, dat wordt nu
weer gelezen. Die blaadaes, kattel,ielletj es, snippers geven
ons een kij kj e in het intieme leven, juist omdat ze niet
voor publiciteit bestemd zijn.
En nog sterker dan de papyrus doet dit het ostrakon.
Het ostrakon is een scherf, waarnaar ook het atheensche
schervengericht het ostracisme heette. Dit ostrakon nu
was het schrij fmateriaal der armen. Gratis haalden ze het
van de stadsvaalt en schreven er op of krasten er in hun
boodschap, kwitantie, brief j e of bij belverzen. Een man van
stand deed het niet, en als bewij s der armoede van den Stolcyn
C 1 e ant h e s wordt verteld : dat hij op leder of ostraka heeft
geschreven. Een ostrakon is er gevonden, blij kbaar van een
meneer, want het begint zoo : „wil me verontschuldigen
dat ik geen papyrus vinden kan ; ik ben buiten". Maar de
armen gebruikten het geregeld van eeuwen voor tot eeuwen
na Christus. Maar wat heeft dit nu met ons N. Testament
to maken ? Direct zoo goed als nets, indirect alles.
Want hoogst zelden wordt een nieuw Jezuswoord
gevonden als dit troostwoord voor hen die gevaarlijk werk
verrichten : „Kloof het hout en ik ben erbij", terwijl de
grootere en kleinere fragmenten van kanonieke en apocryphe N.-Test.-literatuur onze kennis daarvan niet bij zonder hebben verrij kt. Maar indirect is dit van de grootste
beteekenis voor de studie van het N.-Testament. Want die
duizende papyri en ostraka hebben onze kennis van de
koine, en daarmede van het N.-Testamentische Grieksch
of korting van het Grieksche :
zeer Verhelderd. De koine
he koine dialektos, Loch is de gemeenschappelijke taal
der toenmalige wereld. Het is Grieksch, niet echter het
klassieke, van de atheensche literatuur, maar de wereldtaal, weer volkstaal dan boekentaal, gesproken en geschreven
aan alle kusten der Middellandsche Zee. Terwijl men nu

NIEUW LICHT OVER HET NIEUWE TESTAMENT.

459

volgens Prof. H e s s e 1 in g
zie zijn bijdrage tot de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Ac. v. Wet. 1907: De
Koine en cle Dude Dzalekten van Grzekenland het vrijwel
eens is over de herkomst van de geschreven koine, dat
zij n.l. berust op het Attisch, gelijk dat in de 5 de en Ode
eeuw vobr Chr, geschreven wend, is men nog niet tot
eenstemmigheid gekomen in zijn oordeel over de herkomst
der gesproken koine. Deze is
zooals J. d e Z w a an zegt
in Syntaxis cler Wijzen en Tijden, z. h. Gr. N.-Test. Haarlem
1906 blz. 10 „de taal van 't geestesleven in 't imperium
Romanum ..een verkeersidioom, dat zich als de taal van
handel, macht en beschaving over steeds ruiner g ebied
uitbreidde". „In deze taal nu, in het POstklassieke
Grieksch, in de Koine is zoowel 't N. T. als de LXX geschreven".
Di.t Grieksch werd gesproken door de Joden to Rome,
door de egyptische handwerkslieden, alsmede in de havenplaatsen van Klein-Azie.
Weliswaar sprak J e z u s Arameesch, het dialect van
Galilea, en heeft Mattheus de redenen van Jezus misschien
eerst in het Arameesch opgeteekend, en weliswaar is de
snelje opkonlst van het Christendom alleen to begrij pen, als
men rekening houdt met de algemeene verbreiding van het
Jodendom in de toenmalige wereld — maar de boodschap
des heils kon alleen door die wereld verstaan worden als
ze werd gebracht in de toenmalige wereldtaal, de koine.
Die koine nu
gelijk we zagen ook door vaderlandsche geleerden als D. C. H e s s e ii n g en J. d e Z w a a n
beoefend was de volkstaal, de taal van hen die P a u 1 u s
(1 Cor. ] 26- 31) met trots stelt als: „niet vele wij zen,
naar het vleesch, niet vele machtigen, niet vele edelen"
tegenover „de wijzen en de sterken". De taal van hen die
het evangelie van den timmermanszoon van Nazareth
begrepen, zooals het hen gebracht werd door den visscherman Jo h a n n e s en den tentenmaker P a u 1 u s. Die taal
nu, door de papyrus- en ostrakavondsten uit Naar graf
herrijzend, doet ons de taal van het N. Testament beter
verstaan. Een enkel voorbeeld.
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In Matth. 10 verbiedt Jezus zijn discipelen op hun
zendingsreis onnoodige dingen mede to nemen en noemt
daaronder behalve brood en geld ook „de male", de zak.
Gewoonlij k las men er voor broodzak of reiszak. Maar zie,
nu Wordt in Syrie een Steen ontdekt, Waaro p een bedelmonnik zich beroemt, dat „elk zijner reizen zeventig zak
heeft opgebracht voor zijn Syrische Godin." Men ziet
hem daar al trekken ; van dorp tot dorp groeit het getal
zijner lastdieren; eindelijk zeventig zak bij elkaar gebedeld !
En nu in dienzelfden tij d, van Hem die geen plaats had
om zijn hoofd neer to leggen, dit Woord : geen (bedel)zak
Inee op den Weg ! Welk een contrast
In Matth. 6 zegt J e z us van de philanthropen die
voor zich laten trompetten : „zij hebben hun loon weg".
Nu komt het grieksche Woord daar gebruikt ontelbare
malen voor op ostraka, en is daar dan steeds de staande
uitdrukking voor kwiteeren, kwitantie. Hoe teekenend,
vol fijne ironie Wordt nu dit Woord : „zij hebben Weg",
als men het leest als: zij zijn gekwiteerd, zij hebben hun
kwitantie !
Evenzoo is het woord inzameling, collecte, vroeger
alleen bekend nit 1 Cor. 16, en gehouden voor een door
P a u l u s gemaakt Woord, een staande uitdrukking voor
een collecte voor godheid of tempel, gelij k verscheiden
ostraka ons leeren o.a. een van 4 Aug. 63 n. Chr. voor
een Isis-collecte in het aegyptische Thebe.
Doch genoeg om to zien hoe die uit Steen, papyrus en
aardewerk herrezen volkstaal ons helpt het N. Testament
to lezen als het volksboek bestemd to zijn het boek der
volkeren.
Maar van oneindig meer beteekenis zijn deze vondsten
voor het literair-historische begrij pen van het N. Testament.
Prof. D e is s m a n n drukt van de honderden gevonden
brieven Kier een en twintig af, met prachtige facsimiles;
meest erg gehavende papyri en ostraka. Die brieven,
afkomstig nit de vierde eeuw vbbr tot de zesde na Chr.,
zijn niet-literair, niet voor publicatie bestemd. Maar we
hooren daar het yolk zelf spreken, ineens, onmiddellij k.
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B.v. in den vierden, gedateerd Alexandria 17 Juni van 1
vo6r Chr., de handwerksnlan H ii a r i o n aan zijn vrouw
Alis •
H ii a r 10 n aan A 1 i s zijn zuster, vele groeten ! (familiehuwelijken
waren in Egypte niet zeldzaam.) Ook aan B e r u s, mijn meesteresse
(beleefdheidsphrase) en Apollo n a r i s. Weet, dat we ook nu nog in
Alexandria zijn. Maak u niet angstig, ale bij den algemeenen terugkeer
(van H ii a r i o n's gezellen) ik in Alexandria blijf. Ik bid u en smeek
u, zorg voor het kindje. En zoodra we loon krijgen, ml ik het u opzenden. Wanneer gij het kind krijgt, indien het mannelijk is, laat het
leven ; indien het vrouwelijk is, leg het to vondeling. Gij hebt A ph r od i s i a (w ellicht een vriendin van All s, die hem Naar bezorgdheid had
verteld) de opdracht gegeven : „vergeet mij niet"! Hoe kan ik u vergeten ? Ik bid u, due niet bekommerd to zijn.
In het 29ste jaar van den Keizer. Pauni 23.
Hilarion aan Alis. Geef af."

In den negenden, nit de tweede eeuw na Chr., hoe de
egyptisehe boerenzoon A p i o n, als romeinsch soldaat, naar
huis schrij ft, en zijn portret insluit, precies als onze recruten
doen, trotsch op hun znooie pakj e.
In den elfden, uit denzelfden tij d, hoe een verloren zoon
om genade smeekt :
„A n t o n i s L o n g o s aan Nei 1 u s, zijne moeder, veel groeten ! En
voortdurend wensch ik dat gij gezond zijt. Het gebed voor u verricht
ik elken dag tot den Heer S era pis. Ik wilde u laten weten, dat ik
niet gehoopt had, dat gij naar de metropolis zoudt komen. Daarorn
ben ik ook niet in stad gekomen. Ik heb me took geechaamd naar
Karanis to komen, omdat ik in lompen rondloop. Ik schrijf u, dat ik
naakt ben. Ik smeek u, moeder, verzoen u met mij. Overigens weet 1k,
wat ik mij alles op den hale heb gehaald. Getuchtigd ben 1k, in ieder
opzicht. Ik weet, ik heb gezondigd. Ik heb gehoord van Post urn o s,
die u in het ArsinoItische trof en u alles, ter ongelegener tijd, heeft
verteld. Weet gij niet, dat ik liever kreupel zou worden, dan to weten
dat ik iemand nog een obool schuldig was?.. Kom took zelve .. Ik
heb gehoord dat.. ik smeek u.. ik nauwelijks .. ik smeek u .. ik
wil .. niet.. anders doen " . .

Hier breekt de sterk beschadigde papyrus af.
In den veertienden daarentegen een scheldbriefje van
gericht aan zijn vader !
een egyptischen straatj ongen
In den zestienden, den oudsten origineelen christelij ken
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brief, een zuiveren handelsbrief, hooren we hoe christelij ke
egyptisehe koornverkoopers met hun agenten to Rome
handelen door bemiddeling van den bisschop van Alexandrie, den hoogsten kerkelij ken heer des lands!
In den twintigsten, een koptiseh ostrakon uit de zesde
eeuw na Chr., een eigen candidaatstelling van drie Aegyptenaars tot het diakonaat :
(Begint met Christusmonogram). Ik, S a mu e 1 en J a k o b, en A r o n,
wij schrijven onzen heiligen vader A p a A b r a h am, den bisschop. Nu wij
U, Eerwaarde Vader, hebben verzoeht ons tot Diakenen to wijden zijn wij
bereid de geboden en de Kanones to houden en naar onze oversten to
hooren en den overstep onderdanig to zijn ea to waken op ons leger
in de dagen der communie en to.. het Evangelie naar Johannes en
het van buiten to leeren, geheel en al voor Pinksteren. Indien wij het
niet van buiten leeren en nalaten het in to studeeren zullen wij de
handoplegging niet erlangen. En wij zullen geen handel drijven, noch
rente nemen, noch buitenaf gaan zonder opdracht. Ik, H em a en Apar
Jakob, zoon van Job, wij zijn borgen voor Samuel. Ik, Simeon
en A t r e, wij zijn borgen voor Jakob. Ik, P a n t h e r m u t e de presbyter en M o z e s en L a s s a, wij zijn borgen voor A r on. P a t e rm u t e, deze minste presbyter, ik ben gevraagd en heb deze tafel geschreven en ben getuige".

Maar wat hebben deze onliteraire documenten nu met
het N. Testament to maken ? Ju.ist zooveel omdat ze onliterair
zijn en het Christendom van huis uit ook onliterair was.
Aan zijn begin staat niet het evangelie van Mat t h e us,
maar J e z us, die geen regel schrift heeft nagelaten. J e z u s,,
de volksprediker, die zich Wendde niet tot „de Wij zen en
verstandigen" maar tot „de kinderen", die verworpen
werd door de volksleiders maar verstaan door de menigte,
de massa, die zich om hem verdrong. Hoe die menigte
leefde, dacht, oordeelde, hooren we nu „juist niet," zegt
wellicht iemand „uit deze dokumenten, want deze zijn meest
uit Egypte, en J e z us predikte in Palaestina." Natuurlijk.
Doch wat we her hooren is analoog, overeenkomstig, gelijkvormig, niet gelijk aan het volksleven in Palaestina.
En die analogie is in die toenmalige eene wereld, met
Naar gemeenschappelij ke taal, van de grootste beteekenis.
Door deze levensdokumenten lezen We in de toenmalige
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volksziel en verstaan we hoe het evangelie zich richtte tot
die volksziel en Naar bracht aan de voeten van den Heiland.
Deze herleefde volkswoorden lezende op het eerste plan,
hooren we op het tweede plan het evangelie zich richten
tot dat Volk, en het yolk er naar luisteren, omdat het
daarin zijn levee herkent, zijn reeel leven, dock geheven in
de realiteit van Gods gemeenschap. Deze analogie treft ons
nog sterker als we denken aan de brieven van P a u 1 u s.
Wij lazen die ook to vaak als epistels, als literaire opstellen
van een theoloog. Neem echter eens dien brief aan P h i 1 e m o n, heelemaal geen literaire epistel, maar een aanbevelingsbriefje voor den weggeloopeu slaaf 0 n e s i m u s aan zijn heer
en leg er een papyrus naast, die precies een de°gelijk
geval behandelt, en de overeenstemming is treffend. Daarbij :
P a u 1 u s noemt zich meet trots handwerksman (1 Cor. 412,
1 Cor 9, Hand. 18 3), dikteert liever dan dat hij zelf schrij ft,
als kastte hem dit moeite (Gal. 6"), en vindt werk en
woning in Corinthe bij zijn vakgenoot, den tentenmaker
A q u i 1 a. Welnu veel in die brieven, ons vreemd, wordt ons
helder door deze volksbrieven. Geen epistels in de studeerkamer opgesteld, maar brieven, onder het werk door geschreven, ui.t het volle leven, to aangrij gender omdat ze
midden in den strijd om de groote levensvragen zijn gefixeerd
zoo leeren wij de brieven van P a u 1 u s lezen, met die
papyrus- en ostrakabrieven voor ons.
Zeker, later is het Christendom literair geworden, de
Hebreerbrief is al geen ei.genlijke brief ewer, mnaar echt
een epistel, christelij ke, kunstvolle literatuur maar de
brief van J a c o b u s en voor het meerendeel die van P a u l us
ook zijn echte brieven, die ons brengen in „den untern
Schichten," in het gewone Volk waar het Christendom het
eerst wortel schoot.
Vergeten we nu niet dat pier alleen analogie wordt
geboden, dan kunnen we nog verder gaan en ten slotte
zeggen dat die paryrus- en ostrakavondsten ook nieuw
licht werpen over de religie van het N. Testament. Ontsluiten die levensdokumenten ons het leven in stadj es en dorpj es,
analoog aan die van Palestina, verklaren zij ons het yolks-
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leven van al die plaatsen die P a u 1 u s bereisde, dan zullen
zij onzen blik op de cultuur en religie van het N. Testament
verhelderen. Inderdaad zijn de parallellen talloos. Naast
L u k as' verhaal der beschrijving leggen we een papyrus van
104 na Chr.
„G a i u s Vi b i u s Max i mu s, stadhouder van Egypte zegt : „Daar
de schatting voor de huisbelasting nadert, is het noodzakelijk alien,
die om een of andere reden buiten hun district verwijlen, to gebieden
dat zij terugkeeren naar hunnen huiselijken haard, opdat zij voor de
gewone schatting zorgen en zich begeven tot het verplichte bebouweu
van het veld."

Naast J e z u s' woord over de twee muschkens die voor
1 penning (= 1 ass = ± 3 cent) verkocht worden, leggen
wij een keizeredict, waarin de prijs der levensmiddelen
wordt vastgesteld en waarbij we ook de muschkens vermeld vinden, als de goedkoopste eetwaar.
En geeft ons de literatuur der intellectueelen uit
die dagen een boozen tij d in het geestelij k leven to zien,
met deze onliteraire levensteekenen leeren we met P a u in s
op den Areopagus zeggen dat die menschen „alleszins
godsdienstig" waren.
Inderdaad er was een „open dear" voor het evangelie
(Ef. 62s, 2 Cor. 2 12, Col. 43). Allerlei uitdrukkingen als „de
lidteekenen des Heeren J e z u s" (Gal. 6 17) en „band der
tong" (Mark. 7 35) vinden we terug in papyri en heidensche
tooverformules.
G.edachten als dat Christus de zijnen vrijkoopt, loskoopt door zijn bloed, worden ons duidelijk door allerlei
akten waarin slaven aan een godheid verkocht en daardoor
vrijgelaten worden. Allerlei antieke rechtsformulieren illustreeren de N. Testamentische woorden van schuld en vergeving, terwijl daarentegen allerlei dokumenten van den
keizercultus den enormen strij d van het heidendom tegen
het Christendom verklaren. Uitdrukkingen als: Gods Zoon,
Goddelij kheid, Heer, Heer der gansche wereld, kwamen
alleen den keizer toe en die to geven aan een smadelijk
gestorven Jood was staatsgevaarlij k, lasterlij ke anarchie.
Bijna de geheele kultustaal van het N. Testament

NIEUW L1CHT OVER HET NIEUWE TESTAMENT.

465

was dus voor P a 111 u s' tij dgenooten Been verzameling
theologisehe of dogmatisehe formules, maar dagelijks
gehoorde woorden.
Het sterkst blij kt dat missehien nit het in onze Christenheid zoo zwak gehoorde woord : wederkomst, parousie, van
Christus. Toch was dit het woord der eerste gemeente,
grond en citing van Naar onoverwinnelij k enthousiasme.
Nu, die parousie was van den Ptolemaentijd tot in de 2e
eeuw na Chr. de technische uitdrukking voor de komst of
voor het bezoek des konings of keizers.
Zoo zeggen beambten van Ptolemaeus II, die zich
Soter, = Heiland, liet noemen :
„En wij ijverig bezig wareu, dag en naeht, om de ons opgelegde
tank to vervullen, en bo^endien de voor de parousie des Konings
uitgeschreven tarwelevering van 80 Artaben to bezorgen .. "

Zij n deze dag en nacht voor de parousie van hun HeilandKoning werkende egyptische boeren niet een merkwaardige
illustratie van de dag en nacht tot God roepende uitverkorenen, die de parousie van den Menschenzoon verwachten a (Luc. 187-8).
Doch genoeg om to zien, hoe het jonge, het zendingschristendom ook voor zijn religie en kultusvormen aanknoopingspunten vond in het volksleven dier dagen. En
waar het to strij den had, niet in de lucht sloeg met dogmata, maar zich aanknoopend aan de werkelij kheid,
daaraan eeuwige realiteit gaf door wat wij thans noemen
„eine Umwerthung aller Werthen". Tegenover de in trivia=
liteit verzonken afgoden den levenden God, den Schepper
van hemel en aarde. Tegenover den demoraliseerenden keizeren afgoden-kultus den kultus van J e z u s C h r i s t u s, die
flood was en ziet hij leeft, met wien men g emeenschap heeft
door den Geest, en wien men vereert als Lam Gods, Aartsherder, Brood en Wijnstok, Licht, Leven, Gods Zoon en
Gods Woord, Hoogepriester, Heer en Koning, in Welke
levende woorden de levende volkziel Naar aanbidding uitsprak voor Karen Verlosser. Tegenover de parousieverwachtingg van den aardschen meester die van den Heer nit den
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hemel, waardoor de eeuwigheidsverwachting de spankracht
ten leven werd.
En nit dit alles voortvloeiend den zedelijken ernst van
het Christendom, zijn onoverwinnelijke ethiek van liefde,
openbaar in den broederband der geloovigen.
En Loch laat de lectuur van dit telkens-verrassend en
verkwikkend prachtwerk Licht vom Osten een gevoel van
onrust na.
Niet omdat onze dogmatiek gevaar loopt. Neen : Lieb
Vaterland mag'st ruhig rein! Als Prof. He s s e 1 i n g in zijn
inaugurale rede : De Betekenis van het Nieuw-Grieks voor de
Geschiedenis der Grieksche taal en der Griekse letterkunde (1907)
vermeldt hoe in korten tijd D e is s m a n n's theorie vrij
algemeene geldigheid heeft gekregen onder theologen van
zeer verschillende richting, last hij er op volgen, zeker
niet bedoeld maar daardoor des to scherper-ironisch : „dit
is niet to verwonderen, want Been enkel kerkelik dogma
wordt er, voor zoover ik zie, door aangetast" (bl. 21). Neen,
elke dogmatiek, orthodoxe of moderne, ethische of gereformeerde, de christelij ke zelfs kan her leeren. Leeren
als Naar, de hardleersche bij uitnemendheid, dat mogelij k
is leeren dat dit de welaangename uren zijn voor onzen
dorst naar kennis, als de waarheidsbron frisch water doet
opwellen, zonder dat zij daartoe permissie gaf.
Ook niet omdat we her zoo nadrukkelij k worden
gewezen gewezen op „den untern Schichten" en op de
zelf bewuste ironie van het eerste Christendom tegenover
de intellectueelen. Dit was toch geen democratisch drij ven,
en is ook nu nog de juiste houding en tegenover de „verstandigen", de velen, de veel to velen die het weten en het
zeggen, en tegenover de „niet-verstandigen", die het niet
weten en niet zeggen, al zijn ze behoorlijk op school
geweest en hun taal wel machtig. Oak zal het wel altijd
zoo blij ven : het levenssap stij gt nit den bodem naar boven
en stijgt op in het verborgen; in het volksleven, waar het
volkshart nog hoopt en liefheeft en het volksgeweten nog
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klopt, daar moeten de aanknoopingspunten worden gezocht
voor elke verhef ng des levens.
Misschien maakt Licht vom Osten ons dan onrustig
omdat we gevoelen dat pier de christelij ke gemeente wordt
herinnerd aan hare sociale roeping, welke natuurlijk niet
samenvalt met een sociale politiek onder een „christelijk"
program, neen, hiervan joist het omgekeerde is ? Ja, eenigszins ook daarom, want die herinnering aan hare sociale
roeping brengt de gemeente tot zelfbezinning, doet Naar
zien dat ze niet, als het offcieele Christendom, wat christelijke leuzen, maar christelijk leven heeft to brengen,
het reeele leven, dat, verborgen, onnaspeurbaar, Loch de
kurk is waarop heel het maatschappelijk leven drijft.
Heeft deze herinnering Naar rust reeds eenigzins weggenomen, de onrust komt door de gedachte : waar dat yolk,
waarin dan nog het ongerepte, het argelooze, kinderlij keenvoudige leven schuilt, to vinden ? Het yolk, ach, waar
is het yolk ? Zij n ze niet alien intellectueelen geworden ?
Men weet toch : de heerscherszonden worden steeds volkszonden, druppen door tot „den unteren Schichten" .. .
„vaak gebeurt het, dat weggeloopen slaven ons heerlij ke woorden voor-filosofeeren over onbegrij pelij ke dingen.
Gij weet, wat ik bedoel. Want alle hoeken der stad zijn
vol van deze dingen, de straten, de markten, de tafels der
kleederhandelaars en der wisselaars. verzoekt ge iemand u
een geldstuk to wisselen, hij filosofeert u wat voor over
het gegeneerd- en ongegeneerd-zij n. vraagt ge naar den
prij s van het brood, men antwoordt U: de wader is grooter
en de Zoon is Hem onderworpen. vraagt ge of het bad
warm is, de badknecht antwoordt : de Zoon is geschapen
uit het niet-zijnde. Ik weet niet, hoe men het kwaad moet
noemen dat het yolk heeft aangegrepen, een besmettelij ke
ziekte of een waanzin." Zoo klaagt de kerkvader G r e g or i u s N a z i a n z e n u s, dat het yolk was gaan behooren
tot „de wijzen en verstandigen" dat yolk dat dus later
niet stand kon houden tegen den Islam. En zoo klagen de
besten onder ons nog, met dit onderscheid dat ze behalve over
de theologisch-, ook over de politiek-„verstandigen ” klagen.
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Zoo is dit de door het Licht vom Osten in ons gewekte
onrust : het vraagt naar het yolk! Ja, waar is het yolk?
Is het er nog? Zeker, het moet er nog zijn ook to
vinden zijn voor wie het zoeken ; het kan niet verloren zijn ;
is het misschien daar waar we het 't minst verwaehten ?
Nu begrijpen wij die onrust; „liefde is een onrustig ding"
heeft ook een volkskind gezegd, Ma art e n L u t her.

VERZEN
VAN

JACQ. E. VAN DER WAALS.

VLEERMUIS.
Vleermuis met uw vlerkj es slaande,
Door de avondrust,
Nederwaarts en opwaarts gaande,
Vast en doelbewust,
Gij, het eenig ding bewegend
In deez' avondstond,
Met uw zwart figuurtj e tegen 't
Glanzend hemelrond,

In de lichtgevulde, klare,
Diepe hemelkom
Lig ik peinzende to staren
Bij de stilte alom,
En der dingen roerloos wachten
Onder de avondlucht
Is zoo stil niet als de zachte
Wiekslag uwer vlucht.

Wie om to Leven tee ftt
Zal nooit het leven vinden,
Maar die zij n leven g ee f t.
De zoetste liefde op acrd,
Ik wist Naar des begeerens
En des benijdens waard.
Toch heb ik nooit getracht,
Haar vreugde mij to winnen,
Ja, nauw aan Naar gedacht.
Ens, sprak ik, zal ze mij,
Die Naar niet zoek, verschijnen
Zoo niet,... welnu het zi j .
Mij lokte een hooger goed,
Een rij k en vruchtbaar leven
Voor anderen scheen mij zoet.
Toch heb ik nooit gepoogd,
Dien roem mij to verdienen,
Noch, jets to zijn, beoogd.
Zoo 't leven, sprak ik, mij
Mocht roepen, zal ik komen
Zoo niet, mijn God P... Het zij.
Naar God heb ik gezocht,
Maar nooit om Hem to vinden,
Heb ik mij n ziel verkocht.
Wie voor den Hemel leeft,
Verliest zij n ziel, en vindt Naar,
Die Naar verloren geeft
Nu leef ik, of voor mij
Gods Neil niet weggelegd is...
Heer, ga mij niet voorbij !

Bid 'T VENSTERU
Het windje, zoel van bloemengeuren, streek
Mij langs de warme wangen, zwaar en loom,
De bij en gonsden om den lindeboom,
vlak bij mij n open venster, en ik keek
Doelloos naar buiten, waar ik bij de heg
Aan de andere zij de van den eikenlaan,
Je moeder lan gzaam langs Naar bloemen gaan,
En toeven zag en uitzien langs den weg.
En, toen je kwam, en, Coen je naast elkaar
Naar binnen ging, en zij, de slanke vrouw,
Het hoofd omhoog hief
o, ik wist, hoe blauw
Die oogen blonken onder 't grijze Naar
Toen dacht ik, hoe ik ook wel graag tot jou
Eens zoo had willen opzien
even maar.

BU ITEN LAND.
Aan alle kanten komen weder wolken opzetten, die den staatkundigen horizon dreigen to verduisteren. Van oorlog is echter
nergens werkelijk sprake, of het moest zijn een burgeroorlog in
Perzie, waar Rusland en Engeland, blijkbaar met toestemming van
ten minste een deel der zuchtende bevolking, in overleg zijn getreden zoo niet over eene verdeeling van dit aan hopelooze anarchie
blootgestelde ongelukkige land dan Loch over de scheiding ervan
in twee goed afgebakende invloedssferen .... die den Perzischen
patriotten hoogst bedenkelijk schijnt, daar zij op den duur toch wel
tot inlij ving zou kunnen leiden. Noch Spanj e's onderhandeling
met Marokko over eene regeling der Spaansche handels- en industriebelangen, nadat de 65 millioen fr. schadeloosstelling voor oorlogskosten door Marokko betaald zullen zijn; noch het tegenstribbelen
der Kretensen tegen de afspraken der mogendheden met Turkije
en Griekenland schijnt van dien aard to wezen, dat men voorloopig
aan die zijden dadelijkheden zou mogen verwachten. Griekenland
schijnt onder leiding van den krachtigen V e n Is e 1 o s, die zijn
menschen kept, voorloopig rustig to blij ven en to werken aan de
volvoering van hervormingsplannen binnen de grenzen der constitutie. Turkije, dat met de onrustige Macedoniers en Bulgaren nog
veel to stellen heeft en de Drusen in Syrie met geweld ten onder
brengt, steunt voor zijn buitenlandsche en binnenlandsche moeilijkheden thans voornamelijk op Duitschland, dat leger en vloot onder
den bekwamen V o n d e r Go it z kwam verbeteren en door een
groote leening de Regeering to Konstantinopel voorthelpt. Die
Duitsche leening vormt een belangrijk steunpunt voor de Duitsche
staatkunde, die de pogingen van Fransche zijde om door eene
leening die Regeering aan zich to verplichten, handig heeft doen
mislukken — een belangrijke zegepraal van den Duitschen invloed
in Turkije, waar tot nog toe Frankrijk en Engeland met hun daar
altij d welkom geld heel wat to zeggen hebben gehad. Met Oostenrij k
samenwerkend en thans, na het aftreden van den anti-Oostenrijkschen
minister van buitenlandsche zaken I s w o l s k i to St.-Petersburg,
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in goede verstandhouding met Rusland, weiks heerseher to Potsdam
met keizer W ii h e l m en beider ministers samenkwam, neemt
Duitsehland in het Oosten een stelling in, die tereeht de onrust
van Prankrijk en Engeland gaande maakt. Maar dit zijn alles
handige zetten op het internationale schaakbord : van een crisis is
niets to bemerken. Ook niet in Spanj e, waar het voorbeeld van
Portugal, dat zwelgt in feestgenot, terwijl de Regeering onder begunstiging van de daardoor gewekte goede stemming der bevolking
rustig voortwerkt aan de taak der hervorming in hoofd en leden,
voorloopig nog geen navolging wekt, al duiken er soms plotseling
onrustbarende geruchten van revolutie op.
Het belangrijkste nieuws komt uit Amerika en Engeland. In
Amerika hebben de democraten in den staat New-York den door
R o o s eve it met zelfs bij hem ongekende heftigheid van uitingen
aangevoerden republikeinen zware nederlagen toegebracht en president Taft, Wiens vriendschap en bewondering voor zijn voorganger
sedert lang deerlijk getaand is, zal voor de verdere 2112 jaar van
zijn presidentschap weinig meer kunnen doers dan administreeren,
nu zijn tegenstanders de meerderheid hebben in het Congres. Dat
beteekent een staken van den strijd, door R o o s e v e it indertijd
aangebonden tegen de groote geldmagnaten en de verderfelijke
trusts; de roerige persoonlijkheid van Teddy heeft aan zijn eigen
zaak meer kwaad gedaan dan men kon vermoeden en zijne populariteit
is blijkbaar dalende, zijn presidents-reclame to doorzichtig geweest.
De verkiezing van den democraat D i x met verpletterende meerderheid is de grootste verrassing, die in tijden in Amerika is voorgekomen, en veel belangwekkender dan de Mexicaansche grensmoeilijkheden, al getuigen die van de nog altijd geringe sympathie
der Mexicanen met de Yankees; de oude president D i a z, na een
bloedig onderdrukten opstand thans zeker van zijn herkiezing, zal
wel oppassen die taken niet to ver to doers komen.
In Engeland zijn de na den dood van koning E d u a r d begonnen onderhandelingen over een vergelijk tussehen de beide
constitutioneele partijen betreffende de zaak van het Hoogerhuis
deerlijk mislukt. R e d m o n d' s Ieren hebben den eisch van Home
Rule in de sehaal geworpen en die eisch was den Unionisten to
zwaar. De „groote conferentie" ging uiteen zonder het vergelijk
to kunnen treffen. Wat nu? De liberale Regeering antwoordde :
beroep op het yolk door ontbinding van het Lagerhuis, en wel
spoedig, nog deze maand, en handhaafde de stembus de bestaande
liberale meerderlleid, dan benoeming door koning G e o r g e van een
O. E. X 12
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aantal liberate pairs om ook in het Hoogerhuis aan de liberalen
de meerderheid to bezorgen. Maar koning G e o r g e, van wiens
conservatieve gezindheid men spreekt, weigerde blijkbaar zoo maar
dadelijk de belofte of to leggen om in ieder geval alzoo to handelen, weigerde As q u i t h de „waarborgen" voor de zegepraal der
liberale inzichten in de verhouding van Hooger- tot Lagerhuis to
geven. Was het zoo zeker, dat het Hoogerhuis zelf zijn eigen
hervorming niet ter hand wilde nemen ? Zoo begonnen daarover
thans de beraadslagingen in het Hoogerhuis en lord R o s e b e r y,
de gematigde, bracht met steun van B a l f o u r en L a n d s d o w n e,
leiders der Conservatieven en Unionisten, opnieuw zijne hervormingsvoorstellen daar ter tafel, die ten doel hebben om de blijkbaar ook door vele Conservatieven verouderd geachte samenstelling
van het Hoogerliuis op nieuwe grondslagen to vestiges. Bij die
nieuwe grondslagen komt vooral in aanmerking het voorstel om
een aantal peers to doen verkiezen door alle thans zelf tot het
pairschap gereehtigden en dit getal aan to vullen door benoerning
des konings en door volkskeuze in eenigen vorm. Over die voorstellen wordt thans beraadslaagd en met verklaarbare spanning
wacht men alom op het verdere verloop dezer zoo merkwaardige
parlementscrisis in het beloofde land van het parlementarisme z&f.
En de Ieren juiehen, dat zij het geweest zijn, die de zaak dezen
weg op gedreven hebben; zij wachten met goede hoop op de verwezenlijking van hun ideaal: een Iersch parlement. Intussehen
gaat de parlementsontbinding door, al zijn er, die meenen, dat de
Regeering de beslissing zal willen uitstellen tot na de kroning des
Konings. L a n d s d o w n e zelf deed nog eigen voorstellen.
Na het bedwingen van de revolutionaire spoorwegstaking,
waarbij geheel het ministerie aan B r i a n d's zijde bleef, deed zich
aan den eersten minister de regeertaak zoo voor, dat hij op den
duur niet weer al zijn collega ' s als met hem homogeen kon beschouwen. Het gewone verloop der stakingen onder de radicaalsocialistische ministeries had getoond, hoe weinig de ontslagen of
zelfs om misdrij ven gestrafte werklieden de strengheid van het
recht behoeven to vreezen ; nog bij de laatste staking der postbeambten was algemeene amnestie en wederaanneming bij na op slag
op de straf gevolgd. Nu toonde Brian d een andere gezindheid ;
de revolutionaire beweging, als zoodanig ook duidelijk ontmaskerd,
de sabotage moest voortaan onmogelij k gemaakt worden ; niet alleen
zou nu het recht zijn loop hebben, maar de wetgeving moest de
wapenen smeden om op den duur de maatschappelijke orde to ver-
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zekeren. Hiermede konden nu verscheidene van B r i an d s ambtgenooten zich niet vereenigen ; het overboord werpen van Vivian i
en B a r t o u is slechts versterking van 't bewind, maar in
M i 11 B r a n d verliest B r i a n d meer.
De crisis is volkomen correct opgelost. Het tot nu toe in zijn
laden homogene ministerie heeft collectief zijn ontslag aangeboden;
president P a i 11 i e r e s heeft n atuurlij k aan Brian d, die op herhaal de
kamervotums met groote meerderheid steunt, de vorming van een
nieuwe regeering opgedragen. Wat achter de coulissen is geschied,
of Brian d ook bij liberale kopstukken als P o i n care , D e s c h an el,
A y n a r d, Rib o t heeft aangeklopt is moeilij k uit de verte uit to
makers; in de bladen vindt men tegenstrijdige verzekeringen dienaangaande. Zeker is, dat hij een zuiver linksche regeerin g heeft
bijeengebracht. Van de vorige zijn de militaire ministers gebleven
evenals P i c h o n bij buitenlandsche taken: het zijn de ministeries,
waarin continulteit het meest noodig is. Overigens zijn het homines
rovi ; zelfs zijn er nieuwe kamerleden bij, Wier bekwaamheid men
prijst maar die men aan 't werk moet zien. 't Meest vond afkeuring
de naam van L a f f e r r e op de lij st als opvolger van Mil 1 e r a n d
over het departerent van travail. L a f f e r r e uit de slechtste tijden
van het Com}jisme berucht als hoofd der vrijmetselaars en als zeer
gecompromitteerd met de „fiches" van generaal A n d r e, is nu, tegen
zijn vrienden in, medewerker van B r i a n d geworden. Men zegt,
„qu' it a beaucoup reflechi les dernieres annees", men voegt er bij,
„qu' it a beaucoup a se faire pardonner."
Had B r i and zich gevleid de oppositie van J a u r e s, P e 11 e t a n, van Combisten en Socialisten, met den naam van L a ff e r r e to sussen, dan zou hij zich misrekend hebben. Met vernieuwde, ditmaal ongehoorde woede is tegen de regeeringsverklaring
de storm losgebarsten. Er zijn in de Kamer tooneelen voorgevallen
van rumoer gelijk nooit to voren, en waarbij de oude president
Br is son zich zwak en partijdig heeft betoond. En de meerderheid
van het ministerie is niet zoo groot als B r i an d wel gehoopt zal
hebben; Loch bedraagt ze een 70 a SO stemmen.
De Regeering beschikt nog over de „zuivere" republikeinsehe
meerderheid, die zij verlangt (de kleine ultra-reehtsche groep stemde
tegen hem). Van haar program zijn herstel der maatschappelijke
orde en een reformbill de urgente hoofdpunten. Moge B r i a n d de
kracht hebben ze uit to voeren, zij het dan ook met beperking van
het interpellatierecht der Kamer, waarvan men spreekt en waartegen ook wel een storm zal opsteken.

L E ESTA F EL.
A n n a Po 1 a k, Directrice van het Nationaal Bureau voor
Vrouwenarbeid. Het aandeel der vrouw in het maatschappelijk werk ten onzent verricht. Uitgave v. h. Nat. Bureau
voor Vrouwenarbeid. 's Gravenhage.
A n n a P o 1 a k, ook voor de lezers van Onze Eeuw geen onbekende, heeft als directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, de vraag beantwoord welke het aandeel is der vrouw in
het maatschappelijk werk, dat thans ten onzent verricht wordt, —
waarbij onder „maatschappelijk werk" verstaan is arbeid die ondernomen wordt (of althans moet worden) „om de gemeenschap to
dienen". Het „reusachtige" veld van werkzaamheden, dat door deze
ruime omschrijving nauwelijks wordt begrensd, is gesplitst in zeven
deelen en wanneer men de inhoudsopgave aan het slot van het
boekje doorloopt, dan zal men zien dat inderdaad het begrip „maatschappelijk werk" zeer ruim is gesteld.
Elk der hoofdstukken, waarin de gegevens stelselmatig zijn
gerangschikt, wordt besloten door eenige stellingen, waarin de
schrijfster haar indruk van de meegedeelde gegevens en haar
wenschen omtrent wijzigingen in den bestaanden toestand samenvat. Over die stellingen zou natuurlijk het een en ander to zeggen
zijn. In haar slotwoord merkt de schrijfster zelve op dat niet al
haar wensehen voor onmiddellijke of zelfs maar voor spoedige verwezenlijking vatbaar zijn. „Naast wijzigingen, die gemakkelijk en
onverwijld zouden kunnen worden aangebracht, worden veranderingen voorgesteld, welke, bedoeld als basis van belangrijke maatschappelijke verbeteringen, zelve niet kunnen tot stand komen, dan
nadat onze maatschappelijke verhoudingen belangrijke wijzigingen
hebben ondergaan."
Wij voor ons zoeken niet in die (subjectieve) wenschen der
schrijfster vooral het belang van dit boekje. Dat belang ligt naar
ons oordeel voornamelijk hierin dat men in deze 200 bladzijden
voor zich heeft de stelselmatig geordende uitkomsten van een
klaarblijkelijk met veel zorg ingesteld en goed geleid, omvangrijk
onderzoek naar een zeer gewichtig vraagpunt, t. w. wat ten onzent
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feitelijk de vrouw op zoo velerlei gebied doet, -- en wat niet.
Wanneer men die uitkomsten nagaat, dan zal men met de schrijfster tot de slotsom komen dat door de overheid de medewerking
van het vrouwelijk geslacht (in zake maatschappelijk werk) uiterst
zelden ingeroepen worth; bij de bemoeiingen van kerkelijke en
van particuliere zijde is — naar de samenvattende conclusie van
An n a P o 1 a k— „het aandeel der vrouw in den regel aanmerkelijk grooter dan dat van den man voor zoover betreft het stille
werk achter de schermen, den persoonlijken, dagelijkschen arbeid
van verzorgen, verplegen of opvoeden ; daarentegen belangrijk
kleiner dan dat van den man — tengevolge van haar ontbreken,
haar geringer aantal of Naar ondergeschikte positie in de verschillende besturen — voor zoover betreft het nemen van maatregelen
en besluiten, en het besteden van het beschikbare geld".
Dit laatste verschijnsel acht A n n a Po 1 a k een euvel omdat
daardoor de inzichten en opvattingen der vrouw, die soortelijk zoozeer verschillen van die van den man, onvoldoende tot hun recht
komen, zoodat al wat gedaan of gelaten wordt geheel of overwegend
draagt „den stempel van den mannengeest alleen." Dat euvel
schrijft zij -- behalve aan eeuwenoude gewoonte — toe aan laksheid en ongemotiveerden sekse-deemoed bij de vrouw, aan even
ongemotiveerden sekse-hoogmoed bij den man. Alle zaken zullen
eerst dan het minst eenzij dig geregeld worden „wanneer door
mannen en vrouwen worth samengewerkt tot het lenigen van persoonlijk of maatschappelijk leed".

Ook wie de of sommige ,,stellingen" niet of slechts met voorbehoud onderschrij ft of zelfs tegen eenige daarvan groot bezwaar
zou hebben, zal Loch met waardeering kennis nemen van dit belangwekkend onderzoek naar den feitelijk-bestaanden toestand
en van de stelselmatige wijze, waarop de uitkomsten daarvan hier
voor ons zijn gelegd.
H. S.
H. 'N. E. Struve. Het „rij ke" en „welvarende" Nederland.
Overgedrukt uit „De Tijdspiegel" voor de Tariefvereeniging.
Een — naar wij meenen — goede gewoonte is het in ons
maandschrift polemiek nit to sluiten en ook niet to spreken over
wat in andere maandschriften verschijnt. Hierin zou een reden
kunnen gelegen zijn om to dezer plaatse to zwijgen over deze
brochure, waarin herdrukt zijn eenige artikelen uit De Tijdspiegel
en waarover wij niets zouden kunnen zeggen zonder to waarschuwen voor het zonder onderzoek geloofslaan aan des schrijvers cijfers
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en aan zijn uit die cijfers afgeleide gevolgtrekkingen. Poch de
artikelen liggen nu als een vlugschrift voor ons en vallen daarmee
dus binnen het kader der „Leestafel". Blijft over het bezwaar
dat ooze aankondiging een doorloopende kritiek zou moeten zijn.
Laat ons daarom er slechts aan mogen herinneren dat wij elders
reeds (in De Nieuwe Courant van 27 en 28 Juli Ll.) onder den
titel „Onjuiste cijfers in een onjuist betoog" althans een deel van
des schrijvers redeneering aan de werkelijkheid hebben trachten
to toetsen ; wij vermelden daarbij dat de heer S t r u v e daarop
ter zelfder pl aatse (5 Augustus) heeft geantwoord en dat wij 8
Augustus daarop weder van dupliek hebben gediend. Voortzetting
van dien pennestrijd is bovendien niet uitgesloten. Wij bepalen
ons dus pier tot eon verwij zing maar doze gedachtenwisseling
tusschen den schrij ver en ondergeteekende, den lezer der brochure
verzoekende zich zijn oordeel daarover voor to behouden totdat
hij ook de „alteram partern" heeft gehoord. Dit verzoek grondt
zich op het ons bij ervaring gebleken felt dat de main des schrijvers en zijn vroegere loopbaan aan zijn beschouwingen zeker gezagverleenen, waardoor zij to spoedig als bewezen en onomstootelijke
daadzaken worden aangenomen ook door hen, die niet het op
protectie gericht streven der Tariefvereeniging deelen. Pit althans
moge uit de gevoerde polerniek ieder duidelijk worden dat er aan het
bewij s en dus aan de onomstootelij kheid der door schrij ver meegedeelde feiten wel lets hapert... .
H. S.
He in rich F r e e s e. Die Konstitutionelle Fabrik. Jena.
Gustav Fischer, 1909.
H e i n r lob F r e e s e °is goon onbekende in sociaal-politieke
kringen in Duitsehland ; over de verhouding van werkgever en
arbeider, van kapitaal en arbeid heeft hij reeds veel geschreven
dat, als van eon werkgever of komstig, zeer de aandacht heeft getrokken. Aan zijn fabriek to Berlijn en ook aan de andere ondernemingen die hij elders bestuurt, heeft hij verschillende instellingen
verbonden, die nog niet algemeen worden gevonden en hij heeft
in den loop der jaren van zijne ondervinding daarmee getuigenis
afgelegd in grootere en kleinere verhandelingen, welke thans zijn
samengevat in dit laatste boekje over de konstitutioneele fabriek.
De schrij ver vertelt hierin dan hoe hij er toe gekomen is aan
de arbeiders in zijn j alousienfabriek to Berlij n medezeggenschaptoe to kennen omtrent de arbeidsvoorwaarden en welke uitkomsten
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hij daarbij heeft verkregen. In hoofdzaak heeft hij reeds 25 j aar
geleden een fabrieksparlement bijeengeroepen, zijnde eene vertegenwoordiging van den arbeid, die bevoegd is wij zigingen aan to
brengen in het fabrieksreglement, questies van loon en arbeidsduur
to onderzoeken, wenschen en klachten van arbeiders to hooren en
daarop reeht to does.
Het is wel merkwaardig van dit alles kennis to nemen en de
algemeene indruk kan geen andere zijn dan dat de verhouding
tusschen dozen werkgever en zijne arbeiders wezenlijk verbeterd
is van het oogenblik of dat hij niet meer als voorheen eenzijdig
de arbeidsvoorwaarden in den ruimsten zin van het woord vaststelde, doch daaromtrent overleg pleegde met de belanghebbenden.
Men zou zelfs, het boekj e lezende, geneigd zijn den schrijver
eenige oppervlakkigheid to verwij ten, omdat men wel graag van
eon en ander wat moor zou hooren dan de Hoer F r e e s e hierover
meedeelt. Hij is ons hier en daar wel wat al to bondig in zijn
weerlegging van de bezwaren die tegen de toepassing van zijn
stelsel rijzen en ook wel wat al to beknopt in de overwegivg van
de voorwaarden waaronder eon dergelijk stelsel kan slagen. Aan
den anderen kant moot wel worden gezegd dat natuurlijk deze
werkgever, die de practijk van het bedrijfsleven kent, verschillende
opmerkingen maakt die alleen door eon man van zaken gemaakt
kunnen worden en waarvan men gevoelt dat zij berusten op reeele
ervaringen. Zelf trouwens waarschuwt de schrijver in zijn slotwoord tegen overijlde navolging van zijn voorbeeld ; elke poging in
die richting moot met genoegzame omzichtigheid en ook met volharding worden ondernomen. In dat slotwoord maakt de schrijver
eon opmerking die wij hier gaarne weergeven. Hij erkent dat de
toepassing van het door hem gekozen stelsel van arbeidsvertegenwoordiging, van zelf bestuur, van loonovereenkomst en van winstdeeling niet toe to passen is zonder dat van de zijde der onderneming daarvoor offers worden gebracht maar, zegt hij, eene
onderneming welker bestuurder van dit alles niet wil weten, heeft
ook offers van geld en van tijd op to brengen wegens de stakingen
en uitsluitingen, die het bedrijfsleven van zulk eene ondernerning
telkens komen verstoren. Het eenige verschil is maar dat in het
eene geval de gebrachte offers dienen om den vrede to bewaren,
in het andere geval om den oorlog to voeren. Strijd in de industrie
is nu eenmaal niet to vermijden en wanneer dit al kon, dan zou
het waarschij nlij k niet eons eon voordeel zijn. Maar wat wel to
vermijden is, dat is de strijd dien de werkgever naar twee zijden
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heeft to voeren. Naar buiten met zijn concurrenten in hetzelfde
bedrijf, in de onderneming zelf met zijne arbeiders. Ook Kier zullen
versehillende inzichten over loonsvragen en over questies van
arbeidsduur niet to vermijden zijn. Maar het is onnatuurlijk dat
dergelijke meeningsverschillen en de daarop volgende onderhandelingen, die alle dagen zich voordoen tusschen producenten en consumenten, tussehen vraag en aanbod en die altij d vreedzaam
eindigen, leiden tot een strijd op levee en dood zoodra zij plants
vinden tusschen ondernemers en arbeiders. Het is onnatuurlijk dat
zij, die in eene onderneming samenwerken en welker belang bij
den bloei van die onderneming gelij k moest zijn ; zich als vij andige
machten tegenover elkaar stollen en er moeten middelen zijn waardoor zulke inwendige strij d wordt vermeden.
De vraag is maar of de toepassing van een zoodanig stelsel
reeds thans in zoo ruime mate en op zoo onbeperkt gebied als de
schrijver dat aanneemt zonder bezwaar zou kunnen geschieden.
Het slagen van zulk eon proof is ondenkbaar zonder dat de arbeiders
met wie die proof wordt genomen, eigenschappen bezitten zonder
welke de proof onmogelijk gelukken kan. Hier staat tegenover dat
het bezit van die eigenschappen niet aan den dag kan treden zoolang niet een dergelijke proof, zij het op beseheiden Schaal, wordt
gewaagd, en ook dat eigenschappen als de hier bedoelde kunnen
en moeten worden aangekweekt, al gaat zooiets niet zonder veel
moeite en soms zelfs niet zonder belangrijke offers. Doch in elk
geval schijnt omzichtigheid bij dergelijke proefnemingen wel geboden, omdat mislukkingen op dit gebied, die het bijna onafwendbaar gevolg zijn van eon to veel tegelijkertijd willen, vanzelf zoowel
den werkgever als den arbeider ontmoedigen en dan den indruk
vestigen alsof de mislukte proof voldoende was om de totale onuitvoerbaarheid van al dergelijke hervormingen boven twijfel to stellen.
Wanneer men het beknopte boekje van den Hoer Freese
vluchtig doorleest, dan ziet men dat hij in de richting van industrieele democratie eon good eind weegs gegaan is, dock wanneer
men moor aandachtig de data en de feiten vergelijkt, dan ziet men
dat ook hij den geleidelijken weg heeft gevolgd en zich wel heeft
gewacht voor het to veel op eons ondernemen.
H. S.
Anna de Savornin Lohman. Om de Eere Gods. —
Amsterdam, L. J. V e e n, uitgever, z. j.
Naar aanleiding van „de lintjes-geschiedenis" heeft Ilet Volk
geschreven dat de affaire niet uit is „waar de anti-revolutionnaire
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partij in en buiten de Kamer dezen man (dr. A. Ku y per), in
wien het fiasco der Christelij ke beginselen is belichaamd, blijft
aanwijzen als Naar vertegenwoordiger bij uitstek, als Naar Godsgeschenk, en waar de beide andere coalitie-partijen hem als zoodanig
aanvaarden en opdringen aan het land. In dezen zin is de Kuyperaffaire 't leveed bewij s van het zedelij k ver y al van een deel der
heerschende klasse, dat onder een theatraal vroomheidsvertoon de
laagste machtsbegeerte en de vunzigste ijdelheden verbergt."
A nn a d e S a o r in L ohm an haalt in het voorwoord van
haar jongsten roman deze uitspraak aan als bebelzend naar liaar
overtuiging ,,de voile waarheid" en zij wil dus in dien roman dat
theatraal vroomheidsvertoou, die laagste machtsbegeerte en die
vunzigste ijdelheden op de kaak stellen. Zij verklaart daarbij, dat
zij geen werkelijke personen in haar schildering op het oog heeft
gehad, dock dat zij wel teekent „naar liet Leven", wat zij zag en
ziet ,,in een geheelen kring als zoodanig". En dat zij daarbij zich
houdt „aan de waarheid, aan zelf beleefde feiten" en niet zoo maar
er wat op los verzint, dat juist — zoo zegt zij — maakt haar
roman „tot een aanklacht" ; indien zij zoo maar wat had bedacht,
dan zou Naar verhaal een ijdele besehuldiging zonder grond zijn.
Zij heeft dus bij Naar teekening niet aan bepaalde mannen of
vrouwen gedacht ; echter : „biers des gees peuvent s 'y retrouver,
personae ne peut s'y reconnaitre" .... In den kring dan, waarin
zij ons verplaatst, geschiedt „alles uit vuig eigenbelang" ... .
Tot zoover het voorwoord, dat den lezer reeds een voorproefje
geeft van den toon, waarin de daaropvolgende bladzijden zullen
zijn (en ook wezenlijk zijn) gesteld. Intusschen zij het ons vergund,
voordat wij met de bespreking van het boek zelf aanvangen, pier
twee opmerkingen in den vorm van vragen to plaatsen.
Het is overbekend dat de schrijfster is voortgekomen uit de
kringen, waarin zij dit verhaal zich laat afspelen. Maar overbekend
is ook dat zij zich nit deze omgeving heeft losgemaakt, — niet
onlangs eerst — en dat zij daarna ver afstaat van het milieu, dat
zij bij voorkeur als ,,de Haagsche orthodoxie" aanduidt. De vraag
nu, die hier rijst, is deze: heeft de schrijfster indertijd lang genoeg
en met voldoende bewustzij n, ook met genoegzaam onderscheidingsvermogen, in deze omgeving verkeerd om er thans nog zeker van
to zijn dat Naar voorstelling van wat daar geschiedt als een betrouwbare voorstelling is aan to merken ? Of kept zij alleen iets van
het uiterlijke en teert zij voorts op min of meer wage herinneringen,
laat zij verder vrij spel aan Naar verbeelding, gaat zij of op wat in
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andere kringen over dien kring wordt gezegd of to verstaan gegeven ?
De tweede vraag is deze : gegeven het feit dat de schrijfster
in dit milieu is grootgebracht en later daaraan den rug heeft toegekeerd om haar eigen weg to gaan, is dan j uist zij to beschouwen
als een onpartijdige en onbevangen beoordeelaarster van wat er
voor kwaads (en toch zeker ook wel voor goods!) in dii milieu.
wordt gevonden? Vooral voor vrouwen geldt vaak het woord dat
men niets zoozeer haat dan wat men voorheen het vurigst heeft
liefgehad. Het groote publiek moge zich verbeelden door niemand
beter to kunnen worden ingelicht over een kring van menschen,
dan door hem of Naar die immers zelf daartoe beboord heeft; —
voor wie ook naar iets verder ziet is het feit dat de vroegere band
verbroken is een waarschuwing or op zijn hoede to zijn en to bedenken dat de renegaat meestal niet tot billijke besehouwing van
wat hij heeft afgezworen in staat is.
De schrijfster zal zich zeker wel to goeder trouw verbeelden
dat het alles precies zoo toegaat gelijk zij dat beschrijft. Maar er
is Loch alle reden om zich de twee boven gedane vragen to stellen.
De sterkst sprekende reden daarvoor is wel dat de geheele schildering in dit boek uitermate grof is. Wij worden gelukkig niet vergast op een navertellen in roman-vorm van „de lintj es-geschiedenis" T
slechts aan het eind komt er zoo jets voor dat in de verte daaraan
herinnert en dan nog in een vorm, waarbij de ,,premier " vrij
uitgaat, alleen maar stachtoffer is van wat door zijn „particulieren
secretaris" wordt uitgehaald. Niet dat is dus de hoofdzaak, maar
hier wordt doorloopend ons voor oogen gesteld het leven en streven,
doers en laten van anti-revolutionaire regeerings-personen en dat
wel zoo, dat de lezer zich in zijn goeden smaak beleedigd gevoelt.
Het is inderdaad „alles uit vuig eigenbelang", wat hier geschiedt.
Het is alles berekening, alles politiek, succes-politiek of gemodder;
het is een vasthouden aan de eenmaal verkregen regeermacht, het
is: niet transigeeren -- dock goochelen met de christelij kheid, die
niet anders dan een schoonschijnend uithangbord dezer ministers
is. In hun prive-levee zijn zij al zeer weinig respectabele lieden ;
schandaaltj es ontbreken niet en kunnen niet altijd worden gesust ;
er is nog een enkele, die met zuivere idealen zijn loopbaan begint,
straks leert hij ook al to buigen voor de overweging dat men het
immers niet altijd zoo nauw met alles kan nemen .... De vrouwen
zijn hun vaders en hun mans waardig; behalve de eene, dan ook
alleenstaande ministers-vrouw, die als een geloovige christin duldt
en lijdt en geen invloed heeft nosh op haar man (den premier)
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nosh op haar kinders, is bij alle andere oudere en j ongere dames
het intrigeeren, flirten, echtbreuk, leven boven den stand, gecoquetteer enz. enz, schering en inslag.
Begrijpt men nu waarom wij de twee vragen stelden : of de schrijfster dit milieu kept en of zij tot een onbevangen oordeel in staat is?
Maar wie dit boek leest en niet al to groen is, behoeft zich toch
waarlij k nosh het een noch het under of to vragen. Hij zegt tot
zichzelf dat zeker ook doze kring van mensehen niet vrij zal zijn
van verschillende menschelijke zwakheden en fouten, groote en
grove fouten ook wet, als in ale kringen ... Maar dat daarin Loch
goon reden mag liggen tot zoo ergerlijke schildering als hies wordt
gegeven. Het zal wel waar zijn dat er ook under dit koren kaf
wordt gevonden, maar daarom is niet alles kaf. En men gevoelt,
al lezende, met steeds grooter zekerheid, dat de schrijfster groot
onrecht doet aan heel een tiring door dien voor to stellen als bevattend nauwelij ks eon fatsoenlijk man, na,uwelijks eon fatsoenlijke
vrouw. En wanneer men dan na de lazing van dit boek het voorwoord nog eens even inziet en de woorden herleest, die wij boven
aanhaalden, dan wil men nog wel gelooven dat de schrijfster to
goeder trouw was, al neemt zij zoo voistrekt geen goede trouw
aan bij de lieden, die zij zich verbeeldt to schilderen „naar het levee"!
Naar het leven ! Maar er zijn immers trekjes to over in dit
boek, die beunjzen dat de schrijfster niet weet wat in dozen kx•ing
wordt gedaan en gelaten. Kleinigheden, zoo ge wilt, dock waarin
niet gefaald zou hebben iemand, die werkelijk pier thuis was en
dus tot schrij von bevoegd. In den aanhef van het verhaal reeds is
de schrijfster er dadelijk naast. ,,Excellentie" Ed urn a d e W i t t
zal in het Hotel des Indes een „heerendiner" aanbieden „aan de
elite van de Rechterzijde, mitsgaders hier en daar 'n ander invloedrijk
anti-revolutionair, Vrije-Universiteit-steunpilaar, of Deputaat, etc."
Waarom? Omdat in eon der noordelijke districten eon nog volkomen
obscure geestverwant, neef van den Minister, tot Kamerlid is
gekozen ! — Mogelijk is het natuurlijk dat eon Minister om zulk
eon reden eon „heerendiner" aanricht, waarsehijnlijk niet. En onwaar-schijnlijk is dat zijn dochter dien avond „lij half zes" hem moot
waarschuwen zich nu maar gauw to gaan kleeden, omdat hij anders
to laat zou komen voor zijn eigen diner. Onwaarschijnlijk is dat dit
nieuwbakken Kam erlid, wat vreemd-provinciaal zittend „tussehen
de smokings en de heeren-rokken" (sic !), daar uit den mond van
zijn gastheer, to midden van „veel grappen en gewaagde uitjes",
eon geestdriftige beschrijving hoort van eon vorig diner bij eon
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Staatsraad in deze termen : „'s Jonges, 's jonges weer zoo fij n, zoo
van die finesses, die je nergens anders krijgt. En 'n oude
bourgogne!"
Trekjes als deze kensehetsen dit boek: heel grof, dik er
opgelegd, berekend voor den vulgairen smaak van lieden, die
zich verbeelden dat Ministers in hun vrijen tijd bij voorkeur heel
lekker eten en oude Bourgogne drinkers. Men heeft telkens moeite
to gelooven dat freule L o h m a n dit heeft geschreven en meent
ons dit nu waarlijk to mogen opdischen als teekening „naar het
levee".
Aan dit boek zullen velen smullen. Velen zal het ergeren. Als
althans velen het lezen. Wat wij van harte niet hopen.
H. S.
Dr. P. D. C h a n t e pi e d e 1 a S a u s s a ye, Hoogleeraar
to Leiden. Het Christelij k Leven. I. Haarlem. De E r v e n
F. Bohn. 1910.
Dit enkele woord over het eerste deel dezer belangrijke christelijke Ynoraal kan, mag en wil geen beoordeeling zijn, dock tracht
hoogstens het eenigzins to karakteriseeren.
Geenzins als van dezen schrijver onverwacht, toch hier als
bizonder geslaagd, treft ons in deze moraal de toon der verzekerdheid. Deze is echter allerminst verkregen door een handig vooropgezette en met groote woorden doorgezette eenzijdigheid, integendeel door een rustige, nuchtere synthese, die steeds voeling houdt
aan de beide deelen der antithese, wier betrekkelij k recht onomwonden blijft erkend. Dit blijkt dadelijk in de uitnemend-orienteerende
Inleiding b y . waar op het heteronome der christelijke moraal wordt
gewezen ; maar evenzeer op het onvoldoende eener autonome moraal,
terwijl zonder voorbehoud wordt erkend : „dat wij net een zuiver
heteronome moraal geen vrede hebben". Doch „het feit dat God
zich aan ons openbaart, ons verlost d.i, ons ware wezen bevrijdt"
zegt ons hoe „de heteronomie wordt autonomie. De eisch, ons gesteld, wordt het levee, ons medegedeeld, als een bron in ons
vloeiende (Joh. IV, 14)" blz. 12-13. Zoo komt deze christelij ke
moraal tot synthese, dock niet zonder gebruik to maken van de
antithese haar door de philosophische verschaft.
Vandaar dat hoeveel philosophie — van Plato tot W. James
toe -- en hoeveel theologische wetenschap, in encyclopedischen zin,
hier zij verwerkt, dit boek niet kon worden een dier „magazijnen
van stof", zooals wij er vele bezitten, b.v. een groot in Adolf
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W u t t k e' s Handbuch der christl'ichen Sittenlehre -- maar een
christelijke levensleer. Want bovengenoemd feit der verlossing
wijst op den geheimzinnigen achtergrond van het levee, waarheen
philosophie en theologie ons wel den weg wij zen, maar die alleen
het levee met God ons ontsluit, terwijl het ontstaan van dit leven
goeddeels mysterie is en blijft (bl. 177, 182). Dit levee nu — het
is een grondstelling door het geheele boek been -- is niet in
systeem to brengen, nosh to registreeren. Ook waar voor de
kennis van het leven dankbaar wordt gebruik gemaakt van de onderzoekingen der ' nieuwe psychologie, zij kan bier niet het laatste
woord spreken.
Naast wetenschap en bijbel is in dit bock verbazend veel
literatnur verwerkt. „De poezie erkent vroeger en sterker de waarheid dan het denken" (hi. 60) Voortdurend wordt dit toegelicht,
zoo waar gezegd wordt hoe van de gedachte dat wij gesehapen
zijn naar Gods beeld niet de theologie, maar de poezie, van een
V o n d e 1, een M it to n, de schoonste en meest juiste toelichting
geeft (bl. 67). Evenzoo blijkt telkens gebruik gemaakt van de
Grieksche tragedies, ook van oudere romans, een enkele maal van
ooze nieuwste poezie, als van B o u t e n s' Goe le dood (300).
Dit alles to samen maakt dat de lezer zich steeds gevoelt in
gezelsehap van een krachtigen geest die terdege gezien heeft het
oogenschijnlijk ongerijmde van „tal van „waarheden", door „christenen" zoo goedkoop „beleden", omdat zij er niets van begrijpen
met het verstand zoomin als met het hart" (hi. 122), maar die door
zijn persoonlijk geloof tot eenheid en vrede kwam, en daarom niet
slechts de „objectieve" waarheden min of meer ironisch afwijst, maar
weet dat „de persoonlijke vroomheid ook is interpersoneel" (bl. 310).
Volkomen gaf de schrij ver ons het bock dat hij volgens de
Voorrede (VIII) wenschte to geven, „waarvan de lectuur aan studenten, predikanten, beschaafde christenen leiding voor den geest
en stof tot nadenken biedt".
Het zijne is, en in den besten zin des woords, een stichtelijk
bock. Dus niet opzettelijk-stichtelijk, maar door zijn liefde voor
de waarheid : want „waarheid is de grondzuil van 't leven; wie de
liefde tot de waarheid verlooehent, kan niet behouden worden ;
ook het evangelic wordt dan in een sfeer van leugen opgenomen
en verliest zijn kracht, gelijk bij vele predikanten" (bl. 154). Due
evenmin stichtelijk door to smalen op wetenschap en philosophic,
en het allerminst door een clubj esgeest aan to kweeken, want het
weet van „een heel stel van fatsoenlijke zonden, speciaal voor 't
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gebruik van „christenen" : eigenliefde, wereldzin, ijdelheid, baatzueht, geveinsdheid" (bl. 174). Maar het is stichtelijk doordat het
zoekt de persoonlijkheid, daarin gelooft, en getuigt van I[em die
ons maakt tot ware, vrije menschen. Het doet dit zonder pathos,
yonder rhetoriek, zakelij k, en slechts zelden (b.v. bl. 287 bovenaan)
breekt de warmte van het gevoel gait. Ook waar het aarzelt omtrent veel wat duister blijft, ook waar het schreit -- want menige
van die ironisehe zetjes zijn weer weenende dan lachende humor -om het menigvulde „nog niet" van het christelijk levee, het is
altijd stichtelijk omdat het een persoonlijk beroep 'is op ooze persoonlijkheid. En dat dit persoonlijke tegelijk eon interpersoneel
woord is, blijkt telkens onopzettelijk, als de schrijver yonder merkbaren overgang spreekt van „wij" en van „de(n) christen".
Trots zijn overwegend-stichtelijken inhoud behoudt dit book zijn
wetenschappelijk karakter; en dit saamgenomen geeft het zijn eigenaardige bekoring. Zijn wetenschap blijft in aanraking met de praktijk
en deze praktijk vraagt de voorlichting der theorie. Met blijdschap
zal de eene, met ergernis de andere lezer bemerken dat noch wetenschap noch philosophic ons verhinderen ,,nog eenmaal to zingers het
oude lied van Christus onzen Heere" (B e e t s), j a j uist wetenschap en
philosophic kunnen dienen om den diepen toon van dit lied to
vertolken. En met verontwaardigde bekommering zal de eon ; en
met verwondering de andere bemerken dat hiertoe en de scholastiek
met hare „objectieve" waarheid en de wetenschap met hare onfeilbare dogmen worden achtergesteld bij de intuItieve poezie. Zullen
ook velen Zion dat, j uist omdat bier elk Saul's harnas is afgewezen,
de vrijheid en de overwinning wordt verkregen voor den mensch
die het waagt met zijn God-alleen ? Zeker zullen zij zich niet
daarover verwonderen die op doze bladzijden telkens de namen
lazen van S c h 1 e i e r m a c h e r en V i n et - vooral van den laatste ;
van den, men kan wel zeggen, ten onzent nog onbekenden V i n e t.
En eindigen wij met eon woord van hartelij ken dank aan den
schrijver, dan voegen wij daarbij or gaarne eon aan zijn ambtgenoot
V a 1 e t o n to Utrecht, die den schrijver „met klemmende redenen
overhaalde" (voorrede) ons dit rij ke en rij pe work to schenken.
G. F. H.
Jhr. A. W. G. van Rio m s d ij k. Een stem uit de
Bergen. — Amsterdam. De Erven H. v a n M u n s t e r e n Z n.
Fransche monologen zijn bier nog niet inheemsch. Zij vormen
een onderdeel van 't theater -- en worden dan ook gewoonlijk
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door acteurs „gezegd", 't zij acteurs van professie of amateurs.
Nu heeft Jhr. v. R., Wien niemand „esprit de theatre" zal
ontzeggen, zich aan dit genre gewaagd en met geluk. 't Stukje is
vlug, levendig, dramatisch, geheel Fransch, behalve dat 't sentiment
etellig niet Fransch is. Men zal het met genoegen lezen, of nog
1. S.
beter zien acteeren.
Dr. J. van Do r p. De E thiek van August Comte.
Utrecht. G. J. A. R u y s.
Met genoegen heb ik dit proefschrift gelezen. Er zijn versehilIende manieren om een dergelijke tank aan to pakken. Velen
volgen de registreermethode, zetten, 't zij onsamenhangend 't zij
naar gebrekkig schema geordend, de denkbeelden van hun schrijver
bijeen. Dan heeft men de weerlegmethode : men stelt zichzelf
en zijn lezers tevreden door goedkoop over zijn schrijver to triomfeeren. Gelukkig staat Dr. v. D. hoven deze twee, maar al to vaak
voorkomende, methoden. Hij geeft goed beredeneerd de gedachten
van C o m t e terug. Hij is flunk belezen in de pliilosohhie Positive
en heeft ook van elders wat hij behoefde gebruikt. Wel vat veel
ad hoc; men krijgt niet den indruk dat hij van de Fransche beschaving in de 19e eeuw een uitgehreide kennis bezit. Zelfs hadden
verscheidene litterairhistorisehe schetsen of werken hem goede
diensten kunnen bew ij zen. Zoo E. F a g u e t Politiques et moralistes
du 19e siècle III en F. B run e t i e r e l' Utilisation du positwisoie
in 't eerste (eenige) decl van Su p• les c1tenains de Ia croyan ce.
Nieuwe beschouwingen of resultaten heb ik niet gevonden.
Dr. v. D. heeft een degelijk proelscizri ft geleverd, en gezegd wat
nit christelijk zedelijk oogpunt voor de hand ligt over eon schrijver,
Wiens waarde hij m. i, oversehat. Wel is C o m t e's invloed en be1. S.
teekenis groat, maar zijn stelsel is toch al to goedkoop.
Dr. A. R u t g e r s v a n d e r Lo e f f. Geestelijke gemeensehap. Openbare voordracht bij de aanvaarding van 't
ambt van lector to Utrecht. Utrecht. A. 0 o s t h o e k.
„Es wachst der Mensch mit semen grossern Zwecken" : indien
dit woord van S c h ill e r waar is, dan is aan den nieuwen lector
verdere geestelijke groei niet slechts toe to wenschen maar ook to
voorspellen. Hij stelt zich voor de archaeologie aan de klassieke
philologer to onderwij zen als mid del tot een leveed inzicht in de
nude beschaving. Daartoe heeft hij als onderwerp zijner openingsrode gekozen de geestelijke gemeensehap waarvan hij de idee en
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de vormen toelicht, niet zonder de toepassingen to makers op ons
volksleven en op de paedagogische beteekenis van onderwijs in
verschillende kringen. M.a.w. het is hem om de geestelijke gemeenschap zelf als voorwaarde van geestelij ke beschaving to doers. Indien zijn archaeologische, kultuurhistorisehe studien en zijn uitboezemingen over actueele vragen in wat minder abstract philosophische uitdrukkingen werden medegedeeld, zouden zij er slechts
bij winners. Maar dat zijn arbeid voor de vaderlandsche wetenschap
en voor de universiteit van beteekenis zal blijken is stellig to ver1. S.
wachten.
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