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TH. VAN MERWEDE.

Een heerlijk heldere herfstdag, een weelde van kleuren,
van scherp afgeteekende lijnen in het schelle licht. Onpeilbaar diep de blauwe welving boven het verstrekkende landschap. De akkers waren verlaten, ze hadden hun oogst
gegeven, in regelmatige lijning streepten de ondiepe ploegvoren in den schralen grond, vochtig nog na den regent
her en daar lagen vakken van welig groen, 't nieuw
gezaaide winterkoren vol opgegroeid langs den weg maar
in ijlheid verloopend waar het onvruchtbare land de rnoeite
van 't zaaien niet meer loonde en 't nog krachtig groene
akkermaalshout glansde in de zon.
Rond de lage huizen in de boerentuintjes kleurden de
laatste bloemen schel nit tusschen krullende koolplanten
en dun opsprietende blauwe prijblaren. Wat niet bestand
is tegen den winter was binnengehaald , de bloemen droegen
al sporen van den eersten nachtvorst, ze zouden daaraan
sterven, nu pronkten ze nog in de zon.
Vroolijk, met vl-u.gge voetjes, stapten twee kinderen
over den breeden straatweg, die leidt van Berg en Dal
naar Nijmegen, E 1 s k e en J o. Jo een flinke meid van
bijna twaalf Meld het kleintje stevig bij de hand, 'n aardige
kleuter van zes met wakkere kijkers en een blauw strikje
in het blonde haar om de dartele kralletjes bijeen te
1
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houden. De twee kinderen waren precies gelijk gekleed,
over haar verschoten wollen jurkjes droegen ze allebei de
Witte schortjes die ze gisteren, Zondag, hadden voorgedaan.
Elske moest ij verig haar best doen om J o bij te houden
en toch stond haar mondje niet stil, ze babbelde over
allerlei, soms even op antwoord wachtend, alleen om te
weten of J o nog luisterde.
Vroeg in den morgen had 't geregend, de weg was
nog niet droog. „Viet in de plassen trappen", vermaande
J o, then Elske onbesuisd de modder deed opspatten.
„Ik kon 't niet helpen omdat ik uitkeek naar moeder",
verdedigde ze zich. Telkens als ze van verre iemand zag
aankomen hoopte ze dat 't moeder was; niet omdat het
loopen haar verveelde, ze had er zelve om gevraagd en
J o geholpen om klaar te komen, maar ze was nieuwsgierig.
„Misschien komt moeder beneden langs," twijfelde J o,
„dan loopen we haar mis."
„wel nee, dat doet ze niet, 't is toch veel langer over
Beek."
„Je kunt niet weten," hield J o vol, „misschien is ze
al thuis, we moesten maar weer om. keeren."
1VIaar Elske trok haar voort. „Tot voorbij D e r k s e n
en dan terug", stelde ze voor en J o gaf toe. Ze vond 't
ook lekker loopen in de zon en ze had vacantie , altijd in
October kregen ze acht dagen vrij en als ze dan weer op
school kwamen waren de kachels gezet, daarom noemden
de kinderen dit vroeger de kachel-vacantie, nu waren ze
wijzer en beweerden ze dat de meester vrij gaf om de
Nijmeegsche kermis.
. . .Gek, 't is nog net zomer, dacht J o , veel warmer
dan in Augustus, toen was 't haast altijd leelijk weer.. .
best weer voor de kermis non. . . 't zal druk zijn in de
stad. . . ik zou der wel is heen. willen en in het . paardespul. . . ik wou dat moeder ons had meegenome. . . maar
dat doet ze nooit. . . ze gaat nog geen eens mee na de
Beeksche kermis. . .
„Derek je dat moeder wat voor me heeft gekoopt 1)"
vroeg Elsk e.
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„Misschien, je kunt met de kermis altijd koopjes doers
in de winkels."
Ongemerkt was Jo Derksen voorbij geloopen, al
pratend had Elske haar mee getroond, heimelijk blij.
Op den straatweg was het stiller dan anders Maandag's
morgens, meestal keerden voor den middag al veel boeren
naar huis terug, nu kwam maar of en toe een wagen
voorbij. Soms knikten de kinderen den voerman g'n dag,
de meeste kenden ze, maar er waren er ook die van heel
ver kwamen: nog van over de duitsche grens rijden de
boeren naar de Nijmeegsche markt.
Kleine dampwolkjes omhoog stuwend naderde de tram ;
de kinderen bleven staan, oogden ijverig in de volte van
den wagen ; ze trachtten in het snel voorbij gaan te onder.scheiden. „Nee, ze is er niet in," zei J o en Elske:
„Net-durlijk niet, ze rijdt ommers nooit mee."
Weer gaf J o toe aan Elske's drang om verder te
gaan, ze waren al 'n heel eind van huis.
„Daar komt moeder aan," riep ze stilstaande. Elske
zag niemand op den weg. „Op de kar, naast baas Peters ,"
en 't kleine ding, alsof zij de eerste was geweest merkte
op dat je Peters z'n kar altijd kennen kon aan z'n witte
paard. Langzaam voorthobbelend op breede wielen naderde
de wagen, de gespannen huif schel wit. Voorin, naast den
ouden hoer, die de leidsels slap liet neerhangen op het
fraai getuigde paard, zat Janna Vlier.
Bescheiden, zich klein makend hield ze de armen aan 't
bjf gedrukt; in haar stil voor zich uitziende oogen lag als
een strakheid van verzwegen kommer, er was niets jeugdigs
weer in die vrouw van even dertig. Gekleed was zij als een
stadsche maar zonder den minsten opschik; het kale paletotje
viel ruim langs de hoekige schouders. Achter haar op de
bank troonden twee boerinnen, forsche vrouwen zacht met,
schommelend met het schokken van de kar. De eene,
jonggetrouwd nog, had haar Veluwsche dracht behouden,
zedig rondde het stijve kornetje om de bolroode wangen ,
haar schoonmoeder, de Groesbeeksche droeg de breede
milts met platten bodem omkranst door witte bloemen,
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dunne witte linten hingen aan weerszijden of van de in
fijne neepjes geplooide kant, ze was trotsch op haar gebloemden omslagdoek, den fijn doorwerkten die van geen
verschieten of verslijten wist, heel anders dan de lakensche
mantel der jongere, een gouden kruis bungelde aan een
antieke schakelketting.
Ze waren even als Janna al bij tijds naar de stad
gegaan om vroeg klaar te zijn, ze hadden zich niet laten
verlokken om er te blijven voor de kermis.
„Een keen is genoeg," had baas Peters gezegd, „pas
de volgende week is 't dolle Maandag, dan blijven we
allemaal."
„'t Was niks gedaon van daog," zei de oudste, „je wit
g'n weg non op de inert de kraome staon."
„En in de straot ku' je niet nut de voette komme
deur 't vremde yolk, ik was blij toe dat ik me cente had
gebeurd."
„Ze durve je te bieje dat 't een schande is," klaagde
de oude weer.
„Nou., ik heb ook gepingeld," blufte de andere, wijzend
op het pak, dat ze met beide handen vasthield, breekbare
waar die ze niet had durven nehzetten op den schokkenden bodem. Omzichtig vouwde ze het papier open, haalde
een voor een zes bont beschilderde borden te voorschijn
en reikte die over aan de oude, die er tegen tikte om te
hooren of ze gaaf waren : „Veur twee kwartjes, ik had 'n
schilling geboje en de koopman wou zestien stuivers hebbe,
ze binne mooi he P" Zelfvoldaan pakte ze haar borden
weer in, tegelijk luisterend naar wat baas Peters aan
Janna vertelde. Janna had niet omgekeken Coen ze haar
schatten vertoonde en de beide vrouwen hadden haar oordeel niet gevraagd , als van een andere soort beschouwden
ze het schrale juffertje, wier natuurlijk golvende haren
opbolden onder den met verlepte bloemen getooiden hoed.
Ze waren haar achterop gereden en de boer had haar een
plaats aangeboden op den wag en , zeker had ze ook op
koopjes geloopen, het deksel van de wand die aan haar
voeten stood kon niet sluiten over den inhoud en op haar

JO ' S MOEDER.

5

schoot hield ze een pak, maar zij was te grootsch om iets
te vertoonen en niemand vroeg haar wat ze had gekocht.
Toch was bans Peters niet onvriendelijk, hij deelde
J a n n a mee hoeveel de aardappels deden op de markt en
hoe de boter was opgeloopen, ook dat zijn vrouw haar
boter nooit aan de waag hoefde te brengen omdat ze een
vaste klant had van wie ze nog een cent boven de hoogste
markt kreeg.
Pas then ze de boeht bij den tol voorbij waren zag
J a n n a de kinderen, ze greep de hengsels van haar mand :
„Nou ben je bedankt, daar zijn de kinder, daar ga ik mee
na huis," sprak ze. De vrouwen achter haar verstonden wat
ze zeide maar geen van beiden stelde voor om J o en Elske
te laten meerijden. Baas Peters hield de teugels in, liet
J a n n a afstappen, Coen hij haar de mand zou aanreiken
zette hij die -weer neer. „Die weegt," zei hij, „laot 'm maor
staon, je hint nog lang niet thuus en het peerd markt er
niks van , dan ku' je 'm nao de middag wel komme haole."
Maar J a n n a dankte hem nog eens. „Ik zal er wel
m_ee thuis komen, J o kan dit pakje dragen."
„'t Hoeft anders niet," zei de boer haar nu de wand
aangevend.
Janna groette de twee boerinnen en bleef staan tot
de kar was voortgereden.
„'t Wordt al 'n heele deem", zei de oude vrouw
Peter s, luid sprekend om het geraas van den wagen,
„krek d'r moeder, dat eigeste donkere haor en die zwarte
ooge".
„En dat kleintje zoo licht, je kunt goed zien dat 't
geen zusjes bin."
„Maar J a n n a is der net zoo goed voor, je ziet ze
altied eender, de vaoder mag blij zien dat 't kiend zoo
g,oed bezOrgd is, hij het 'r alevel nog drie thuus."
De jonge vrouw knikte toestemmend.
„Die woont in Utrech mit zien moeder, hij past goed
op en 't is 'n beste schoenmaker. Hij heb eers mit Janna
gegaon. Da's nou al twaolf jaor geleje dat ze veur schande
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uut der diens kwarn, der mevrouw had 'r weggestuurd mit
zes weke loon. 't Was op 'n avend, ik was der net veur
'n paor schoene waor 'k um verlege zat. Ze MOS netuurlik
der schande bekenne, ik had 't al gezien. Je had de vaoder
motte heure zoo as die te keen ging, 't huus was te klein,
hij vluukte d'r uut en hij zou Wr op hebbe geslaoge as de
vrouw 'm niet had tege gehouwe en J a n n a aan 't schreie !
D'r vrijer zat d'r bij, die was knech bij d'n ouwe V iie r.
Die zat of ie van de bliksem geraokt was, ik dacht dat ie
't bestierf zoo wezeloos ging ie de deur nut en toe ie 's
anderendaogs niet op het work kwam dacht Janna's
vaoder dat ie z'n eige had verdaon."
„Godnog 's toe," zuchtte de jonge vrouw.
De oude schudde het hoofd. „teen flood hour, hij is,
nao de stad getrokken en het er drie daoge rondgeloope,
overal hadde z'm gezien. Toe het ie 'n anderen baos gezoch. Maor 't duurde niet fang, 't beviel 'in niet. Zoo toe
Janna d'er uut kon is ze in 'n minnediens gegaon, in
Zutfent geleuf ik en pas was ze wog of Evert Pro on
zat weer op z'n ouwe plaots. Geen maond later liep ie
mit M e r i e. Um moor geld to verdiene is ie in ITtrech
gaon werke en your de winter waore ze getrouwd.
„Ze hebbe vier kinder gekrege schielik nao mekaor en
aon 't vierde is Mer ie gestOrve , da's nou zes jaar geleje
dat J a n n a' s moeder d'r van daon kwam mit dat kleine
schaop urndat de vaoder d'r geen raod me6 wilt. Ze het
er veul van gewete". . . Even zweeg de oude, toen vertelde
ze verder : „En nou der ouwers dood zien mot J anna zich
hard plaoge, in 't drukke van den tied, as d'r veul lozees
zien steet ze tot laot in d'n aovend to strieke en dan
's mOrge's weer vruug d'r uut."
„En dan nog werke your 'n anderman's kiend," spotte
de jongste.
„Als to good is buurman's gek," gooide de boor er
tussehen en het paard aanzettend : „Ze het allevel 'n zwaore
vracht aan die eland." Achter om kijkend zag hij niemancl
moor op den weg.

JO ' S MOEDER.

J an n a en de kinderen hadden den wagen niet bijgehouden, langzaam vorderden ze, staag voelend de helling van
den weg. J o hield het pak stevig vast, ze wist wat er in
was, voelde 't door het papier heen. J a nn a torschte de
zware wand, het tengere lichaam zijdelings overbuigend
mu het gewicht minder to voelen. In de schaduw van
een ouden lindeboom waarvan de wortels hoog uit den
grond waren gegroeid zette ze haar vracht neer, liet ze de
kinderen rusten; nu hield J o 't niet linger uit en moeder
vragend aanziende vouwde ze het papier open. J a nn a
liet haar begaan, zag haar de wollen cape in dikke plooien
omhoog houden „Mooi, he E 1 s ?"
E 1 s ke stak beide handjes maar J o wilde zelve
haar den mantel omhangen, ze trok de kap, die op den
rug Mng, over het blonde hoofdje. E 1 s k e ' s krullen sprongen er uit, ook het blauwe strikje ; behendig streek J
dit alles weg zoodat het ruige blauwe laken E 1 s k e' s
gloeiende wangen omsloot. Grappig keek het ondeugende
snuitje haar aan, met J a nn a lachten alle drie. ,,Net
zoo'n dwergje," spotte J o.
Terwijl ze haar den mantel of deed om dien weer op
to vouwen betastte E 1 s k e aandachtig de knoopen om
zich to vergewissen of die wel precies gelijk waren aan
die van J o. „Net eender," be yond ze en haar gezichtje
straalde nu ze zelve het pak mnocht dragen. Dapper hielp
o haar moeder, trotsch op haar kracht.
Op dien zonnigen herfstdag volgde een schitterende
morgen, maar aan den horizon kuifden dreigende wolken,
langzaam omhoog schuivend, zwaar opeengestapelde massa's
in teere kleurschakeering van lood-grijs tot stralend wit.
Nog v6Or den middag brak een onweer los, de wind loeide
over de akkers, deed de boomers zwiepen, dorre bladeren
stuiven langs den weg.
Toen Donderdags de school weer begon kleumden de
amine kinderen in hun versleten zomerkleeren. E 1 s k e niet,
zij was blij om de kou, nu mocht ze al dadelijk haar cape
onidoen en parmant, zich recht houdend in 't bewnstzijn
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flat moeder haar nakeek, liep ze met J o mee. J anna
stond in de open deur : net groote lui's kinderen, verheugde
ze zich. Niemand hoeft te weten hoe zuur ik 't verdien
als J o maar fatsoenlijk voor den dag komt . en Elske
ook . . .
Het was voor Janna altijd een bittere bijgedachte,
dat „E 1 s k e ook" niet omdat ze het kleintje niet gunde
wat ze voor haar deed, maar omdat het haar griefde dat
haar kind nooit zijn zou wat Elske was . . .
De kille mist deed haar huiveren, ze sloot de deur.
In de keuken was 't ook vochtig maar 't was er warm.
Over strakgespannen koorden hing het natte goed dat
nu op zolder niet meer droogen won tastend onderzocht
ze wat al kon worden afgenomen om de dikke stukken
wijder nit te hangen, het allerfijnste vlijde ze zorgvuldig
tusschen een witten doek. Veel was het niet om dezen tijd
van het jaar, voor een fijnstrijkster is het 's winters buiten
armoe lij den, als de groote lui naar de stad zijn voor haar
kanten mutsen, waar veel werk aan is, willen de boerinnen
niet meer betalen dan ze van ouds her gewend zijn geweest, Janna zou daar niet van kunnen bestaan, maar
's zomers als ze het werk haast niet af kon hield ze geld
over. Huishuur hoefde er niet af, ze woonde in haar eigen
huisje, daar had haar moeder voor gezorgd.
Nu ging ze een paar treden op naar de kamer, het
lage, aan de keuken grenzende vertrek dat sedert haar
ouders flood niet meer werd bewoond. Een frisch gestreept
karpet dekte den withouten vloer, over het gebloemde
tafelkleed lag een kunstig haakwerk en over de leuning
van een rieten armstoel hing een gehaakte antimacassar
het Licht van het eenige raam kaatste in de mahonyhouten linnenkast en de antieke latafel was nieuw opgeschilderd, donkerbruin over het oude eikenhout. Een voor
een zette Janna de ornamentjes die daarop stonden op
zij om eerst den spiegel er boven af te vegen, ook de
schilderijtjes, links een bonte Jezusfiguur met een stralend
hart op het hard blauwe kleed en rechts het portret van
haar zuster en zwager : Marie in haar trouwj apon, haar

JO SS MOEDER.

9

hand rustend in Evert 's arm, schel plekte zijn witgeschoeide hand af op den nauwsluitenden, dichtgeknoopten
jas. Ze droegen elk een takje witte bloemen.
Janna gaf niets om dit portret, dadelijk na moeders
dood had ze het weggenomen nit de keuken, ze had het
net zoo lief in de least geborgen als 't niet was om E 1 s k e.
J a n n a had er een hekel aan. Terwijl ze over de glimmend zwarte lijst wreef viel haar een zwart vlekje in 't
oog, een vliegespat op het glas, juist boven de bloem in
't knoopsgat van den bruidegom en onwillekeurig was het
of hij, recht voor zich uitziende, haar aankeek . . . trotsch
op zijn braid Ze wendde zich af. „Als ik hem had gewild had ik 'm immers kunnen krijgen," zei ze tot zich zelve.
Haastig nam ze het stof af van de latafel, schikte de
ornamentjes op hun plaats : in 't midden het moeder-Godsbeeldje met het kind, aan weArszijden de vazen met bonte
kunstbloem en, de porceleinen kandelaars, maar het leidde
haar gedachte niet af. „Als ik gewild had . . ." en bitter
leefde in haar op wat ze lang had willen vergeven.
. . . Dat ie 'n ander nam sprak van zelf, maar m'n eige
zuster dat deed ie om mijn to peste . . . hij heeft nooit idee
op Marie gehad . . . Ruw schoof ze de stoelen aan leant,
ratelend over de planken. 1VIaar ze hebben d'r geen
sehik van gehad.
Zoolang hun verkeering had geduurd was J a n n a
nooit thuisgekomen, ook niet voor de bruiloft, blij dat ze
haar niet missen konden in haar minnedienst. Ze was
onverschillig in dien tijd, gaf niets om thuis . in anderhalf jaar had ze haar kind niet gezien ze gaf alleen
om het vreemde kind dat ze voor den dood had weggehaald
en dat met den dag bijkwam. Alleen daarvoor leefde ze
haar luie, weelderige leven . . .
Maar then ze terugkwam was ze bedroefd geweest
oindat kleine J o niets van haar wou weten en non . . . ze
zou zich dood werken voor Jo... van alles zou ze haar
laten leeren, ze moest 't beter hebben dan haar moeder
alleen dat 44ne
Pit was haar kwelling. Nu J o grooter werd voorzag
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Janna het oogenblik dat ze zou begrijpen dat anderen
't haar zeggen zouden . Nog wist ze niets, tuaar met
een telkens opkomenden angst verbeidde Janina haar vraag,
vaak als J o uit school kwam trachtte ze die te lezen in
haar oogen.
In Janna leven was geen ander belang; al wat ze
deed, al wat ze bezat, al wat ze bespaarde was voor haar
kind. En Elske?. Elske is het kind van Mari e,
maar ze is toch haarst eveneel van mijn
Janna had haar zuster nooit weergezien, altijd door
haar kinderen aan huffs gebonden was Marie niet meer
in het dorp geweest en Janna had nooit verlangd haar
te bezoeken. Voor 't eerst Coen moeder haar van haar
sterfbed had verteld en ze het pas geboren kindje in
Janna 's armen had gelegd, had 't haar berouwd en
voelde ze hoe moedwillig ze haar wrok had gekweekt. Over
het kindje gebogen had ze geschreid en de gelofte gedaan
dat ze aan klein Elske zou goed makes wat ze aan de
doode had te kort gedaan.
Nacht en dag moest ze het zwakke schepseltje verzorgen om het in het leven te behouden, eerst deed ze dit als
een boetedoening, maar van lieverlede was die toewijding
haar aan 't hart gegroeid, hield ze van Elsk e, zoodat de
kinderen geen onderscheid merkten. E 1 s k e was een zusje
voor J o die nooit een eigen zusje hebben zou en Janna
werkte harder om de kost te verdienen ook voor 't kind
van Marie.
Nu spoedde ze zich voort, ze wou veel afdoen vandaag,
Donderdag was haar vrije dag inorgen het rauwe stijfgoed,
den heelen iniddag strijken en Zaterdag het andere opmaken J o moet nog geld beuren van verleden week,
bij den notaris, ze zal er zelf wel aan denken, ze laat zich
geen cent te kort doen ze is goed bij de hand . . . en
toch 'n lief kind voor d'r moeder en voor Elsk e, als 't
haar zusje was kon ze d'r niet gekker mee zijn en 't
kleintje weet niet beter, dat kept haar eigen broers en zuster
heelemaal niet ... Evert schijnt haar ook niet te missen
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Vroeger kwam hij
'n paar keen in den zonier,
nou is 't al Nijmeegsche kermis en hij is d'r nog niet ge'n vader is veel onverschilliger . bij 'n vader
weest
shit 't uit .. .
Den volgenden Zondag kwam hij, even na kerktijd.
E 1 s k e was alleen in de keuken toen hij zoo onverwachts
binnentrad ; ze keek hem vreemd aan, liep toen hard weg
om Janna te roepen. Evert P r o o n liet haar gaan,
straks zou ze wel bijkomen ; hij vond haar groot geworden,
al zoo'n jufferke
Nu keek hij road in de keuken, alles nog hetzelfde,
de muren of ze pas gewit waren, de tafel wit geschuurd
en 't fornuis gitzwart ; hij wist precies hoe oud het al was,
twee jaar ouder dan het zijne dat ruw was en rossig . . .
geen smetje op den spiegel en de gordijnen strak in de
plooien hij herkende de portretjes aan den wand,
Janna 's vader en moeder, erg verbleekt waren ze... then
dacht hij aan het zijne met Marie dat nu in de kamer
hing „om de wasem" had Janna gezegd . en hij dacht
aan alles wat hij hier had beleefd.
„Kijk, da's in lang niet gebeurd," zei Janna hem te
gemoet gaande en over haar wasbleeke gezichtje kwam een
glans van vreugd die het verjongde.
Even veriegen, als bedremmeld door haar plotseling
binnenkomen nam hij de hand aan die ze hem toestak dit
ongewone ontging Janna niet. „Had je een standje verwacht vroeg ze lachend, „omdat je in zoo lang niet hier
bent geweest Je zou geld geven om je to zien" en voor
hem een stoel bij de tafel schuivend vroeg ze hoe 't hem ging.
„Mijn goed, J a n n a", antwoordde hij staan blij vend
als in gedachte.
En de kinderen 2"
„Ook goed, dank je, maar we hebben een groot verlies
geleje."
„Waarmee 2"
„Moeder is dood."
,,Dood 7 En ik heb niet Bens geweten dat ze ziek was."
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„Ze is niet ziek geweest, ze mekeerde niks. Verleje
Maandag is 't gebeurd, Maandagmorgen. De kinder waren
op school, de knecht was 't work ophale bij de klante en
ik was thuis, ik zat boven op de werkplaats. Toen ik om
elf uur beneden kwam voor de koffie had ik er nog geen
erg in dat ze zoo stil zat, maar d'r stond geen koffie op
tafel. Moeder was al dood, ze zat dood op den stoel met
't naaiwerk nog in de hand."
In gespannen aandacht had J a n n a zijn verhaal gevolgd, meevoelend zijn schrik, zijn verbijstering. „Ik kan
't haast niet gelooven, Ever t", zei ze zacht om hem niet
to storen.
„Ze had 's morgens de heele boel nog aan kant gemaakt, 't ontbijt, de bedden, alles, ze mekeerde niks, had
over niks geklaagd", en toen met een diepen zucht : „Zoo
in eens d'r uit, zonder communie, de pastoor kon d'r niks
mee beginne, ze was dood."
Strak staarde J a n n a hem aan , er volgde niets meer,
Evert had uitverteld en wachtte op haar deelneming.
Maar er was geen medelijden voor die doode in haar hart,
veeleer een booze vreugd . . . ze had die vrouw gehaat.
Geen ander had haar zoo gesmaad toen ze als een verlorene
thuis was gekomen, niemand had haar zoo fel verweten
dat ze Evert ontrouw was geweest... Nu had ze haar
straf, ze was gestorven zonder communie.
Toch sprak ze na een oogenblik toen Evert bleef
zwijgen : „'t Is 'n heele slag voor je."
Weer noodigde ze hem to gaan zitten. „Dank je", zei
hij even afgetrokken als zooeven.
Achter J a nn a, zich vasthoudend aan moeder's rok,
stond Elsk e. Ze had het verhaal gevolgd en begrepen,
ze was er bang door geworden. Vader's stem klonk zoo
ongewoon en Elske hoorde haast nooit een mannestem in
moeder's huis. Nu hij had opgehouden to spreken gluurde
ze langs J a n n a heen om hem to zien. Evert zag haar
niet, hij tuurde naar buiten.
In breede vlagen zag hij den regen voorbij stuiven als
witte wolken tegen de boomen in het dal, nauwelijks onder-
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scheidde hij de huizen, er was niemand op den hollen

weg met klokkend gedruisch gudste het water in den
regenton naast het venster.
Janna schikte twee kopjes op een klein verlakt
blaadje, zette een melkkan en een suikerpot' er naast. Het
water op het petroleumstel begon te suizen, toen het kookte
schonk ze de koffie op, draaide ze de vlammen omlaag.
Weer dacht Evert aan den tijd toen hij dit haar moeder
had zien doen en deze zat, waar J a n n a nu haar plaats
had ingenomen. Zij deed alles in vlug bewegen met een
ongewone veerkracht in haar gang en iets opzettelijks
in haar ijver, bijna als toen ze tweede-meisje in haar
deftigen dienst, het tulle mutsje gespeld had op de geluifde haren en ze met haar geborduurde schortje pronkte
over de zwarte japon. . . toen ze liefst niet denken won
aan de schoenmakershand, die ze versmaadde om zijn
bruine vingers.
Ze gunde zich geen tijd tot rustig zitten nadat ze de
kopjes had volgeschonken en E v e r t het zijne had overgereikt keerde ze zich weer naar het fornuis, lichtte er
een kleine plaat af en stak de sparappels aan die ze er
had gelegd eer ze naar de kerk ging knetterend vlamden
ze op.
Stil had Elsk e dit alles gadegeslagen, pas toen het
vuur bezorgd was dacht Janna aan het kind. „I?leb je
vader al g'n dag gezegd?" vroeg ze.
Schuw drukte Els k e zich tegen haar aan. „Toe
gauw", beval Janna en haar bij de hand nemend bracht
ze haar bij Evert.
E 1 s k e liet zich door hem op den schoot nemen, maar
toen hij haar kussen wilde dook ze ine4n als een bang
vogeltje, ze verroerde zich niet, durfde haar handje niet
terugtrekken. maar tegelijk merkte ze op dat vader's
vingertoppen bruin waren, voelde ze de harde plekken in
zijn hand.
„Ken je vader niet meer ?" vroeg hij zoo zacht, zoo
vleiend dat 't Janna zee'. deed.
Elsk e schudde van neen.
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„Ik had gedacht haar 's meet to nemen," zei Evert,
„na haar zusje en broertjes."
Elske keek Janna aan met bezorgde oogen, haar
mondje trilde.
„Dat kan niet om de school, ze is al zes geweest, non
moet ze."
„Da's waar ook, ze moet na school", en haar streelend :
„Yin je 't er prettig, Elske ?"
Met een zucht van verlichting knikte ze, toen plotseling : „En ik heb een nieuwen mantel met
een kap !"
Wip sprong ze van vader's knie, een oogenblik later
stond ze voor hem zooals ze gisteren naar school was gegaan de mantel reikte een eind over haar jurkje, de kap
spitste omhoog, weer sprongen de krulletjes er uit. Evert
lachte en Elske lachte mee, haar schuwheid was voorbij,
nu ze hem vroolijk zag kende ze vader wel.
„Zou je d'r niet graag een paar stevige stappers bij
hebben ?" vroeg hij.
„Ikke wel", zei E 1 s k e.
„Vader heeft ze voor je meegebracht, net as de laatste,
maar weer een steek grooter, krijg ze zelf maar, in dat
pak bij de deur."
E l s k e sprong er heen : „En pruimen ook !" riep ze
glurend in de wand die er naast stond. Ze mocht helpen
uitpakken, vond twee kleine gliinmend zwarte knooplaarsjes en twee groote.
„Eigen werk, natuurlijk", zei Evert toen hij deze
Janna aanbood, „je kunt er op aan dat ze sterk zijn."
Janna veegde haar handen af, nam ze aan of ze
breekbaar waren en bekeek ze met den keimersblik van
eene die bij het yak is opgegroeid. „Prachtig werk",
roemde ze, „zulk fijn spul heb je bij vader nooit onder
handen gehad."
„Dit is chrome, legde hij
„dat kenden we toen
nog niet."
Er was een blosje gekomen op J . anna's wangen en
hem blij in de oogen ziende dankte ze hem. E v e rt had
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schik in haar bewondering : „Dit leer verwerk ik veel
tegenwoordig, 't is soepel en toch deugdzaain"; en terwiejl
Janna E 1 s ke's laarsjes nu ook onderzocht, vertelde hij
van zijn deftige klanten die bij hem kwamen al had hij
geen mooien winkel, veel lastige voeten, die geen koopschoenen velen kunnen.
„Da's ander werk as pier voor de boeren, daar zul je
meer aan verdienen."
„Nou, eigelijk niet genoeg, ik moet met het koopgoed
concurreeren, maar toch veel meer dan jou vader vroeger.
Ik werk ook geregeld voor meneer St e in, reperaties zie
je, meneer Stein heeft al mee de grootste schoenezaak
in Utrecht."
Zoo pratend had hij Elsk e op zijn stoel gebeurd ; hij
trok haar zelf de laarsjes aan, streek het leer glad om
het teere enkeltje, haakte de knoopjes door de knoopsgaten.
E 1 s k e keek aandachtig naar zijn handen, naar zijn hoofd ;
Coen hij klaar was en : „wat krijgt vader non 2" vroeg,
stak ze hem ge-willig haar mondje toe.
„J o zal ze mooi vinden !" juichte ze, fier stappend
door de keuken. Ze dacht er niet aan dat J o jaloersch
zou kunnen zijn, daaraan dacht J a n n a alleen.
o was nog niet thuis, ze ging nit de kerk dikwijls
mee met M i e k e S p r o n k e n; misschien wachtte ze om
den regen, maar voor etenstijd zou ze zeker thuiskomen.
Het werd nu echt gezellig, vond Ever t, de warmte
van 't fornuis deed hem goed hij vermeidde zich in de
geur van het vleesch dat Janna deed sissen in de pan.
Toen ze hem wees op den witten walm die zich verspreidde
en hem voorstelde in de kamer te gaan zitten sloeg hij
dit af, veel 'lever zag hij J anna bezig. Nu zette ze zich
tegenover hem om nog wat aardappels bij te schillen, hij
keek hoe ze die behendig rond wentelde, dan neerplofte
in 't water terwijl ze hem nog eens weer liet vertellen van
zijn moeders dood en van de begrafenis.
„Ik begrijp niet dat je er niks van hebt laten weten,
Evert."
„Ik had geen hoofd om te schriijven. en ook geen tijd ;
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ik had 't Merietje wel kunnen laten doen maar ik won
't je liever zelf komen zeggen" . . . even wachtte hij.. .
„'t Is zoo'n . slag, moeder dee nog alles, ik hoefde nergens
na om te zien en non. . . ik kan zoo niet blijven zitten."
„Marietje is nog te jong", zei Janna, opstaande
om naar het vuur te kijken.
„Pas Lien jaar, ze mot den heelen winter nog na school,
er zal iets motte gebeure."
Onrustig zag hij om naar Elske die in den versten
hoek verdiept scheen in haar spel, druk bedrijvig, als hoorde
ze niets van wat er gesproken werd, maar nu Janna niet
antwoordde kwam ze bij de tafel en zei als sprak 't van
zelf: „Nader mot maar bij ons komme wone. . ."
Janna beknorde haar om haar vuile handjes. „Nader
heeft ook vuile vingers", gaf ze terug.
„lleb je dat al gezien ?" vroeg Evert en Janna
plaagde : „Wat zegt moeder dat jij bent P"
„Een els is een klein spits ding, maar dat ben ikke
niet," en lachend vlood ze heen, vader uitdagend haar te
pakken, hij liep haar niet na.
Nu sprak Janna van den slechten zomer, die voor
alle menschen schadelijk was geweest, van de menschen
in het dorp, ze vertelde kleine gebeurtenissen waar hij belang
in stelde, telkens een nieuw onderwerp zoekend, toch
voelend dat Evert dacht aan andere dingen. Zijn afgetrokken voor zich kijken beklemde haar, ze verlangde dat
J o thuis kwam, ging de kamer uit, opende de voordeur,
keek uit op den weg ; de regen sloeg haar in 't gezicht.
Toen ze weerkwam in de keuken stand Evert met haar
moeders portret in de hand, zonder op te zien zei hij :
„J a n n a, ik wou Elske weer thuis hebben."
Nu troffen haar die woorden als een slag, straks was
't geweest of hij 't niet ernstig meende ; maar nu flitste 't
in haar op dat hij gekomen was om haar te zeggen... dat
hij ging trouwen. Ze vermande zich : „Je kunt haar meenemen, natuurlijk, maar 't zal me erg spijten."
„En 't zal mijn nog veel meer spijten om het kind,"
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toen zich tot haar keeren.d : „Zeg Janna, zou jij ook
niet bij me thuis willen komen ?"
Janna's hart bonsde, 't benam haar den adem. Toch
had Evert zijn vraag gedaan zonder ontroering en then
ze niet terstond antwoordde, zeide hij : „Je begrijpt wel
dat 't voor mijn een ui:komst wezen zou en ook voor de
kinderen, je bent al een moeder voor het kleinste en je
zou 't voor mijn drie anderen ook wezen."
„Ik heb zelf een kind waar ik voor werken moet",
sprak Janna luider dan ze zelf wilde.
„Daar zal ik dan ook de kost voor verdienen, er zal
geen verschil zijn, dat beloof ik je."
Met groote oogen vol vreugde zag Janna hem aan.
„Geen verschil ? Zul jij vader voor haar zijn ?"
Evert aarzelde.
„Ik meen, Ever t, of je haar je naam zou willen geven ?"
Weer zag hij om naar E 1 s k e, hij antwoordde niet,
maar Janna in haar drang tot spreken stoorde zich niet
aan het kind : „Als ik een moeder wezen wil voor jou vier,
Te vergeefs zocht ze zij n blik.
zou jij dan voor dit e4ne"
„Nee Janna, da's te veel", zei hij zocht.
Janna's hoofd gloeide. „Ga eens kijken ofJ o komt",
beval ze Elske die weer stil in haar hoekje speelde en
nu langzaam gehoorzaamde.
„Ik wil er wel voor werken, ze zal het goed hebben
en jij ook", beloofde Evert, „maar da's te veel gevraagd."
„Te veel ? 't Is niks voor jou, een woord aan den
burgemeester, da's alles. Niemand anders hoeft 't te wezen,
het kind zelf heeft er geen besef van en als ze te gelijk
met haar moeder een anderen naam krijgt gaat 't immers
ongemerkt."
Plotseling zweeg ze, daar was J o : verrassing in haar
groote donkere oogen, blijdschap in haar stem : „Oom
Evert! Als ik dat had geweten !" Toen tot Elske: „Kende
je vader nog ?"
Die vraag prikkelde J a n n. a, ze wilde dat J o een
goeden indruk maken zou.
„Haast niet," antwoordde Elske en toen heel beslist :
2
O. E. XI 1
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„En ik wil niet met hem mee as moeder niet meegaat en
jij ook."
J o lachte, ze merkte niets van de spanning om haar
heen. „Vader wil je niet eens hebben", plaagde ze en
Elske vangend in haar armen : „Hij krijgt je niet, hoor
oome, wij houden haar vast."
Het kleintje vlijde haar hoofdje aan J o' s schouder,
J o kuste haar. „We kunnen haar niet missen, he moeder ?"
Toen nam ze haar mee om haar natte parapluie in
het waschhok te brengen en naar boven om drooge schoenen
aan te doen.
Evert was een antwoord schuldig, hij Wilde spreken
maar Janna voorkwam hem : „Ik weet wel waar je aan
denkt, maar daar hoef je niet bang voor te zijn; niemand
heeft ooit geweten wie J o' s vader is, alleen moeder en jij."
„En hij zelf", wierp Evert haar toe.
'n Schampere lath voer over haar gelaat : „Ik geloof
dat hij 't zelf niet meer weet , eerst meed hij mij als hij
hier kwam, non niet meer. Hij is getrouwd met een fijne
dame en hij heeft kinderen. . . as ie me tegenkomt loopt
ie me voorbij of ie me niet kent."
Evert haalde de schouders op, ze begreep niet waarom.
„En jij doet er niemand te kort mee , toen Johanna
geboren werd was je toch nog vrij."
Nu gleed er een bittere trek om zijn mond : „Zeker
was ik vrij toen jou kind geboren werd en ik zou niemand
te kort doen, maar jij hebt wel iemand te kort gedaan, jij
was niet vrij toen. . . toen. . ."
Doodsbleek, nu met neergeslagen oogen stond Janna:
„Ik weet 't wel, ik heb groot gezondigd, maar, Ever t, ik
was zoo jong en. . . ik heb er voor geboet zooveel ik kon.
Toen moeder jou kind mee thuis bracht heb ik 't in mijn
armen genomen en ik heb de gelofte gedaan, dat ik aan
dat arme schaap zou goedmaken wat ik had misdaan : ik
heb er nacht en dag voor gezorgd en ik heb er later hard
voor gewerkt."
.,Gewerkt ? Heb je mijn_ dan wat wij s gemaakt ? Hoe
dikwijls heb ik je geld willen geven voor Els k e, maar
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altijd heb je gezegd dat 't niet hoefde, dat moeder daar
bij haar dood voor had gezorgd. Ik had dat kunnen navragen maar ik vond 't onbescheiden omdat 't jelui geld
was, van jou en van mijn kinderen. Je hebt me dus voorgelogen I)"
„Niet gelogen Evert; op 't laatst then moeder voelde
dat ze sterven ging tobde ze d'r over dat jij natuurlijk een
andere vrouw zoudt zoeken en dat zoo'n vreemde. .. Elske
was toen nog klein en 't was een zwak kindje, dat weet
je wel. Toen heeft ze beschreven dat ik het huis zou hebben
en jij het land, dan kon ik net zoo blijven zitten , en ik
heb haar weer moeten beloven, dat ik altijd goed zou zijn
voor Elske, daarop is moeder gerust gestorven."
Nu eerst welden er tranen in J a n n a' s oogen, Evert
zag ze niet maar hij hoorde dat ze moeilijk sprak , zoo
had ze ook gesproken op den avond toen ze haar schuld
bekende. Was het daardoor dat hem die avond nu weer
voor den geest kwam en dat in hem ontwaakte wat hij
lang dood had gewaand I) Maar hij drong 't ter-u.g : „Ik
had er Hever zelf voor gewerkt", zei hij.
Wreed klonken die woorden, Janna's hart kromp er
van ineen en bang voor wat volgen zou liet ze hem alleen.
Toen bezon hij zich, 't berouwde hem en tegelijk
beving hem een vreemde gewaarwording ; meer dan spijt,
inniger dan medelij den. Straks toen hij J a n n a gevraagd
had zijn vrouw to worden verwachtte hij dat ze dadelijk
zou toestemmen en dat ze daarna alles kalm zouden bespreken , hij had haar willen verrassen met de mededeeling,
dat hij haar vaders land heel dour had verkocht en haar
willen plagen, dat ze er Been schade bij zou lijden als ze
hem trouwde, want dat ze van dat geld samen een winkel
konden beginnen, een mooien winkel, maar ze had hem
niet laten uitspreken, ze had het onmogelijke van hem
geeischt . . . hij het kind van dien andere erkennen als
het zijne. . . het kind van den man dien hij had gevloekt.
. . . Is 't niet genoeg dat ik haar in mijn huis wil
nemen, voor haar wil werken . . . maar ik had 't anders

20

JO'S MOEDER,

moeten zeggen. In mijn drift heb ik Janna beleedigd .. .
nou schreit ze...
Angstig luisterde hij, verlangde hi ... hij wou haar
troosten, haar meenemen, nu niet 0111 de kinderen, maar
om zich zelf . . . net als vroeger . . . het laaide in hem op,
't ging als vuur door zij n leden.
De kinderen kwamen tegelijk met Janna terug. Ze
spreidde een servet over de tafel, J o nam vier borden uit
de kast. ,.Oom bij het raam, he n3oeder, tegenover u ?"
vroeg ze en toen Janna een flesch bier op tafel zette,
plaatste J o de glazen voor Evert en Janna 's bord.
Elske haalde de pruimen te voorschijn, ze mocht die helpers
schikken op een schaal en keek toe hoe Janna die neerzette midden op den disch.
Pas gezeten vertelde J o van haar vriendin en van de
kerk, toen op eens zich herinnerend zei ze : „Moeder, we
krijgen weer aardappels van Mevrouw, de baas heeft 't
gezegd."
Een diepe blos kleurde Janna 's wangen : „Mevrouw"
was de dame bij wie ze had gediend, die haar had meegenomen Haar Amsterdam en die haar nu ieder jaar van
aardappels voorzag . . . de rijke vrouw, die ook meende te
kunnen goed maken wat ze bejammerde.
Janna antwoordde kort af en Evert hield zich of
hij niets begreep. Ook zij had er liever hard voor gewerkt,
maar ze durfde de weldaad niet afslaan omdat ze aan
mevrouw met al haar loge's 's zomers haar beste klant had.
Nu sneed ze het vleesch, deelde het uit met milde
hand, wel wetend dat er zoo voor morgen niets overschoot ;
voor zich zelve nam ze weinig, ze voelde dat het slikken
haar pijn deed.
Elske was woelig, gunde zich geen tijd om te eten;
nu ze haar schroom had overwonnen werd ze stout. Janna
had haar al een paar keer terecht gewezen en J o reikte
haar telkens een hapje toe, bang dat ze anders niet klaar
zou komen. Evert hield de oogen niet van de kinderen af
om Jann a 's blik te ontwijken, Loch zag hij hoe traag
haar work op en neer ging.
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Toen E 1 s k e 's bord leeg was keek ze met een ondeugend lonkje naar vader, ze stak haar hand uit naar de
pruimen, raakte die even aan. „Handjes thuis", vermaande
Janna.
„Aileen maar om te wijzen", zei Elske leuk en tegelijk gooide J o haar twee pruimen toe. Klets ! sloeg
J a n n a 's hand op de hare. Jo verbeet zich, maar E 1 s k e
snikte 't uit. E v e r t keek voor zich, niet omdat hij zich
ergerde aan dien slag, „het ongehoorzame kind moet voelen", was ook zijn beginsel, maar het deed hem zeer dat
J o gestraft werd voor Elsk e. Hij durfde het schreiende
kind niet troosten.
Janna deed dit ook niet, ze gelastte J o de voile
borden weg te nemen en vier schoteltjes te geven voor de
pruimen. E 1 s k e droogde zelf haar tranen of en lachte
weer toen moeder zes donkerblauwe kwetsen stapelde op
haar schoteltje, ze schutte 't met beide handjes, bezorgd
dat ze zouden wegrollen.
Na 't eten speelde E v e r t met de kinderen tegen
zeven uur, toen Jo E 1 s k e naar bed zou brengen stond hij
op. „Ik moet nog naar van 0 v e n," zei hij, zijn hoed
opnemend, en tot Elske die hem goeden nacht wenschte :
„Zul je klaar zijn als vader je komt halen morgen
„Als je me ook weer thuis brengt", was haar antwoord.
„V an 0 v e n heeft het land van me gekocht", zei
Ever t, toen de kinderen boven waren. Onder andere
omstandigheden zou die mededeeling J a n n a hebben getroffen, nu liet alles haar onverschillig. „Nader had altijd
plan er een huis op te bouwen, de grand is slecht", zei
ze met een blanke stem.
„Maar ais bouwgrond heeft ie z'n waarde, vlak aan
den straatweg is niks weer te troop ; van Oven heeft 'm
dour betaald."
Janna scheen er verder geen belang in te stellen. Na
een oogenblik zwijgens zei Evert : „Dan kom ik morgen
voor den middag am Elsk e te halen, is dat goed P"
J a n n a knikte van ja.
„En wil jij dan . . ." Hij kwam niet verder, Janna
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bracht de hand voor de oogen, snikte even, maar schreide
niet. Toen hij niet uitsprak zeide ze : „Ik zal haar om elf
u-ur op den tram zetten, de conducteur zal wel op haar
letten en ik zal hem het kistje meegeven met haar kleeren,
dan hoef je zelf niet hierheen te komen."
„Hoef ik niet ?" herhaalde hij.
Ze schudde het hoofd. Evert kwam heel dicht bij
haar : „Ik beloof je Jann a, dat je 't goed bij me zult
hebben, ik wil je alles vergelden wat je voor Elske hebt
gedaan."
„En dat andere ?"
„Nee, dat niet."
Toen Jann a zich van hem afkeerde voelde ze zijn
hand op haar schouder, ze schokte die van zich af. Het
bloed steeg E v e r t naar het hoofd. „J a n n a," fluisterde
hij, zich tot haar overbuigend, haar leest omvattend.
„Ga heenr heftig verweerde ze zich en de deur openrukkend ging hij.
J o vond haar moeder met het hoofd in de handen,
hartstochtelijk schreiend.
„lVioet ze weg ?" vroeg ze en Janna stemde toe.
Moeizaam liep Ever t, met zwaren gang. Langs den
hellenden weg had de regen gestroomd, er waxen diepe
voren in gespoeld , tusschen de druipende boomen spreidden
kleine lampjes van afstand tot afstand hun spaarzaam
licht, nauwelijks voldoende om de oneffenheden van het
pad te onderscheiden, maar hoog in den diepblauwen hemel
flonkerden sterren.
Met gebogen hoofd klom hij voort, nog joeg het bloed
door zijn aderen, bonsde 't in zijn hoofd.
. . . Ik hoef niet weer te komen . . . ais Elske hier weg
is en het land verkocht dan hoeft 't niet meer . . . nooit
meer . . . nog hoorde hij 't J. ann a zeggen, zag hij haar
staan . . . en hij zag J o' s lachende oogen... net haar
moeder in dien tijd . . .
. . . Aan dien tijd moet ik niet meer denken, 't maakt
me beroerd .. .
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Met sterk willen zette hij 't van zich af. Toen stelde
hij zich voor hoe het zijn zou, Elske bij hem thuis met
Marie en de jongens . . . al bij 't leven van grootmoeder
zorgden ze elk voor zich zelf en nu nog veel erger . . . Ze
zullen zich niet om haar bekommeren . . . arm Elsk e, 't
zal zijn of ze nu pas haar moeder verliest . . . en haar zusje . . .
. . . Maar dan hoeft J a n n a d'r niet meer voor te
werken, zich niet af te slooven . . .
. . . Toch nog 'n knappe vrouw, zoo ree en zoo helder .. .
ze zou Oink zijn voor 'n zaak en voor de kinderen . . . de
kinderen kennen tante J a n n a niet, ze gaat nooit nit...
geen vrouw zou zooveel hart voor ze hebben as Marie's
eigen. zuster. . .
...Marie dacht altijd dat ik meer om Janna had
gegeven
dan om haar...
b
b
Weer moest hij zich dwingen iets weg te denken en
als een prikkel tot ergenis kwelde hij zich met J . anna's
aalmoes van de Mevrouw.
. . . Dat heb je in zoo'n dorp, ze weten alles van je,
ze gooien 't je voor de voeten . . .
De weg werd minder steil, ei-ndelijk rechts 0111, de
straatweg naar van Oven. Hij ademde ruimer, nu eerst zag
hij de sterren aan de lucht. In de huizen was pier en
daar een venster verlicht, de meeste herkende hij, er waren
maar enkele nieuwe bijgebouwd. Rondom een doodsche
stilte, diep zwart scheen het vlakke land. Het loopen deed
hem goed. Een Bind verder, bij 't krommen van den weg
trof hem een lichtgloed tegen den donkeren hemel, hij
herinnerde zich dat hij dien vroeger ook had gezien, het
schijnsel dat uitstraalde van de stad, maar het was nooit
zoo fel . . . Nijmeegsche kermis . . . herinnerde hij zich.
Nijmeegsche kermis . . . stelde hij zich voor, zooals hij die
had meegevierd ... met 'n heele troep jongens en meisjes
nit het dorp van het eene café in het andere ... overal
muziek, overal vol . . . toch dansen ... dan vroeg in den
morgen terug naar Beek, niet allemaal ... hij wel, hij had
er 't werk nooit om verzuimd . . . Den laatsten keer ging hij
vroeger dan de anderen ... om Janna... dat had hij
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moeten beloven . . . ze was pas zeventien . . . vrouw Vlier
wou haar eerst niet meegeven maar de baas vertrouwde hem . .
Nu kwam nit de nachtelijke stilte een onbestemd geluid
van joelende menschen en tromgebons . . . straks zou hij
er in zijn... als een vreemde. 1VIaar als hij 'n kennis tegenkwam . . . waarom niet . . . hij was immers vrij . . . In Utrecht
dacht hij er niet aan, zes jaar had hij eenzaam geleefd,
hard werken en nooit uitgaan . . . in geen zes jaar naar 'n
vrouw omgezien . . . waarom zou hij 't er niet eens van
nemen . . . ze doen 't Loch allemaal . . . Eerst het geld
halen bij van Oven... hij versnelde zijn tred.
Grooter, breeder dan de meeste huizen aan den straatweg was de welgedane woning van G e e r t van Oven;
then Evert aanschelde opende de baas zelf de voordeur,
hij was alleen thuis met zijn vrouw, al het jonge yolk was
naar de staid.
Helder brandde de hanglamp boven de tafel in het
pronkvertrek waar Evert werd binnengelaten, het bont
gebloemde behang, de glanzende meubels en de kachelwarmte maakten op hem een indruk van weelde, van behagelijkheid. Voor vrouw van Oven stond een blad met
goud omrand servies en op haar strakken zwarten boezeni
rustte een kostbaar gouden kruis.
Op het noodigen van den baas schoof Evert een stool
bij, de vrouw schonk een kop koffie voor hem in en na
een paar beleefdheidsvragen over en weer zei van Oven :
„We hadde je verleje week al verwacht, het geld left voor je
klaar." -Hit de mahoniehouten linnenkast nam hij een zakje
dat stevig was dichtgebonden. Langzaam wikkelde hij het
koordje af, liet tien rijksdaalders er nit glijden en haalde
van heel onder nit een bundeltje papier, zorgvuldig ze gladstrijkend legde hij een voor een de gore billetten naast
elkaar, telde ze Evert voor, daarna schikte hij het zilver
in twee rijen van vijf. Evert legde de quitantie er naast.
't Is krek tweemaal zooveul as Jan V li er d'r veur het
betaold", sprak G e e r t, met een zucht zijn schat overziende.
Evert verzamelde het geld en toen hij 't had geborgen
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zei de boer met een zoet-zuur lachje : „Non jong, nou
ku'je goan kermis hone." Over haar bril peen keek de vrouw
Evert scherp aan. „Het benne de centen van z'n kiender",
vermaande ze, „hij dee loeter met your dat geld 'n neie
vrouw te koope."
„En niet nao de kermis, de vrouw het geliek", en met
een knipoogje naar Evert: „'t Is gevaorlijk in 't gedrang
met zooveul geld op zak." Evert glimlachte, een onwaar
lachje, hij nam zijn hoed op, hij won gaan.
,,Nog niet, eerst de koop beklinke", zei G e e r t twee
glaasjes en een &soh op tafel zettend.
„Nee, dankje", Evert legde de hand op het glas om
te toonen dat hij 't meende.
Gre e r t hield aan toen Evert bleef weigeren : „Durf
je niet 1VIo'je misschien nog terug nao J a n n a 7"
„Nee."
„Was dat niks voor je
,,Hij kan wel wat beters kriege as zo'n deem met 'n
kiend", zei de vrouw bits.
Evert popelcle : „As u wat beters voor me weet, dan
hou ik me gerekemedeerd."
Van Oven wilde nog iets zeggen maar Evert voorkwam hem. „Ik moet gaan, 't wordt anders te laat, nog
wel bedankt'', en met een koelen groet nam hij afscheid.
Toen hij nit het gezellige vertrek buiten kwam leek
't hem veel donkerder dan to voren, nauwelijks onderscheidde hij het pad voor het huis, het lage hek ; eerst op
den straatweg wist hij aan den lichtgloed tegen de lucht
hoe hij gaan moest.
Op het plein, even buiten de stad waren de spellen
opgobouwd, de tobogan en het hippodroom ; in het schelle
licht van flikkerende gaspitten zag Evert een dichten drom
van menschen die zich vergaapten aan de bonte voorhangsels der Lenten, schrikwekkende of aandoenlijke tafreelen
op flodderend doek. Oogenschijnlijk kalm, trots de schetterende muziek en het lokkende geroep van clowns en fraai
gedoschte vrouwen, schuifelden ze voort ; op het ongepla-
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veide plein kleefden hun voeten in den drassigen grond.
Evert bleef op den straatweg, zag alles in 't voorbijgaan. Veel minder vroolijk dan hij 't zich had voorgesteld. . .
't Is nog vroeg, de echte kermispret begint pas later .. .
en die dooie comedie bier vooraan . . . 't zal in de stad
gezelliger zijn...
Hij had gelijk, door de opdringende volte liep hij tegen
den stroom in , duwend, schreeuwend baanden hossende
troepen zich den weg tusschen de gearmd gaande paren
die niet wijken wilden , boven het stemmenrumoer gierde
telkens het snerpende geluid van houten blaaspijpjes en
mirlitons. In de carousels op het Bosch dreinden de draaiorgels begeleid door het bonzen van den trom en het
grinzen der bekkens. Evert zag over de hoofden peen
het geschitter van zilveren lovers op fel rood doek van
wapperende franjes in lange festoenen die mee draaiden
met het linnen dak, hij rook den walm van vet gebak.
. . . Alles nog als vroeger . . . toen deed hij m.ee.
Nu kon hij niet... Vast de hand drukkend op den
zak waarin hij het geld had geborgen wrong hij zich door
't gedrang . . . „Het benne de e'en-Le van z'n kinderen", zei
het oude mensch, of ze me niet vertrouwde ... ze hoeft
niet bang te zijn, ik zal ze in veiligheid brengen die centen
en nog meer ... ook die deem met haar kind.
Eindelijk, in de stilte van een zijstraat week zijn
bezorgdheid en in het Volkslogement vond hij rust.
Al bijtijds was Elske klaar , in haar zondagsche
jurkje, een blauw kastoren hoedje op het pas gekapte
hoofd stond ze haar boterham te ken. Het moest nog wel
een half uur duren eer moeder haar zou wegbrengen, maar
toch hield ze haar mantel al over den arm.
„Ik ben niks bang alleen in de trem", blufte ze tegen
J o om zich zelve moed in te spreken, „moeder zegt dat
ik met vader na de kermis mag."
Dat ze voor goed wegging had J a n n a haar niet
willen zeggen.
„Kijk, daar komt vader aan !" riep E 1 s k e verrast, ze
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vloog hem te gemoet. J o bleef staan voor de deur, ze
zag hoe Evert Elske optilde, haar kuste ... samen
keerden ze terug.
„Dag oom !"
„Zeg maar vader", zei hij zoo luid dat Janna het
binnen hoorde.
Het gloeide in haar op ... ze zag hem de keuken in
komen ... hij was weer als vroeger toen hij haar nog niets
te vergeven had.

HET SPELLINGS- EN TAALSTELSEL VAN KOLLEWIJN
DOOR

FRANS BA.STIAANSE.

I.
In het hieronder volgend opstel spreek ik namens
mij zelf, niet dus namens de Vereeniging van Letterkundigen of de ± 70 Letterkundigen, die het bekende
protest aan den Minister zonden, Ea aar uitsluitend
op eigen verantwoording. Het is noodig dit van te voren
vast te stellen, daar herhaaldelijk bleek, dat men de
Vereeniging van Letterkundigen de corporatie achtte, van
Welke het bekende adres zou zijn uitgegaan , en tevens,
omdat ik niet gemachtigd ben in dezen als mandataris
van de 70 Letterkundigen op te treden.
Zoolang er geen gevaar was, dat het spellingsrumoer
verder zou doorklinken dan in de kringen, waar het
gaarne wordt gehoord , zoolang men niet behoefde te
vreezen, dat, behalve de lagere school en het zetsel van
sommige drukkerijen, ook letterkunde, Middelbaar en Hooger
Onderwijs met de onzuivere bestanddeelen van het Kollewijnsch contagium werden besmet, kon men het veilig
laten voor wat het was.
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Sinds echter een 500 taalkundigen de grenzen der vrijmoedigheid zoo verre te buiten gingen, dat zij in een stuk vol
betwistbare stellingen en onwaarheid waagden te spreken van
„het onberedeneerde drijven van een groep letterkundigen"
is het noodig front te maken tegen zulk eene aanmatiging.
En op gevaar af den schijn_ op mij te laden, dat ik
er den Minister een oogenblik van zou kunnen verdenken,
dat hij zich door een protest als van de 500 taalkundigen
zou kunnen laten overbluffen, acht ik het noodig eenige
aandaeht te wijden aan Kollewijn's Spellings- en Taalbeweging.

II.
Ten einde een juist overzicht te geven van de quaestie
waar het om gaat, heb ik het adres der letterkundigen
gescheiden in een 5-tal onderdeelen, die met Romeinsche
cijfers worden aangeduid, terwijl het protest der vijfhonderd
spelling- of taalkundigen door hen zelve geformuleerd werd
in een zestal stellingen, die door mij met gewone cijfers
zijn aangegeven : 1)
I. Ofschoon ten voile overtuigd, dat een taal is als
een steeds veranderend organisme en allerminst gehecht aan
de spellingswijze en het taalsysteem van De Vries en T e
Wink e 1, meenen zij echter, dat een poging tot verandering die practisch de schrijftaal aan de spreektaal onderschikt
bij ons te lande van een verkeerd beginsel uitgaat.
(De Letterkundigen.)
1, 2. „Er bestaat geen „taalsysteem" van De Vries
en T e W i n k e 1, en de „Vereniging tot Vereenvondiging
van onze Schrijftaal" wil evenmin een nieuw „taalsysteem",
een „taal-vereenvoudiging" invoeren. Geen taalkundige
zou ooit zijn naam gezet hehben onder voorstellen tot
„ingrijpende verandering der IV ederlandsche taal", daar dit een
ongerijmdheid zou zijn; de taal van een gemeenschap laat
1) Wij moeten der ,,Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal"
er dankbaar moor zijn, dat zij den lezers van het orgaan der Vereniging nog een
kans tot bekeering heeft gegeven. In het nummer van „7 Julie 1910" staat ons
adres en het protest van de spellingkundigen — die naam zou meer in de
lijn liggen waarin zij zelf zeggen, dat zij optreden — naast elkaar afgedrukt.
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zich niet willekeurig door individuen veranderen; de „Vereniging" wil slechts de geschreven voorstelling van de
taal nauwkeuriger waken. (1)
Taal bestaat niet als een. „organisme", zij is de uiting
van een organisme (individu of gemeenschap) en dus niet
op zichzelf arm of rijk. Verarming of verrijking van het
geestesleven van individu of yolk heeft invloed op de taal,
niet omgekeerd." (2)
(De Taalkundigen).
De 500 taalkundigen jokken. Immers er is wel degelijk
verband tusschen spelling en taal. Niet voor niets schrijft
professor Math ij s de Vries: 1) „Daar alle kennis van iets
alleen kan worden verkregen door dat iets met andere
dingen te vergelijken, en alleen het schrift tot een behoorlijke vergelijking der woorden onderling in staat stelt,
moet het beschouwd worden als de aanleidende oorzaak
tot het nadenken over de taal en als de onmisbare voorwaarde van alle wetenschappelijke taalkennis."
In de eerste helft der 19e Eeuw viel het den Heer
de Jager ten deel 2) deze vraag te beantwoorden:
„In hoe verre zijn de tegenwerpingen, in de laatste
tijden tegen de ingevoerde spelling gemaakt gegrond, en in
hoe verre behooren zij tot verbetering onzer taal te worden
aangenomen en ingevoerd ?"
Als de spelling niets met de taal te maken had zou
men een dergelijke vraag niet hebben kunnen stollen.
Professor J. A. Alb er di ngk Th ij m 3) is van meening :
„Het vereischt geen betoog, dat men, een stijf gevormden
regel ten leiddraad hebbende in de spelling, zich minder
gemakkelijk te midden der bouwstoffen van zijn opstel beweegt, dan wanneer men (altoos onder voorbehouding van
zich niet aan het taaleigen te vergrijpen) zijn gevoel en
fantazie den vrijen. teugel wag laten ... De geschriften,
zelfs van het begin dezer eeuw, die naar de beide stelsels
1) L. A. te Winkel: De Grondbeginselen der Nederl. Spelling 5
1884 p. XVIII en p. 6.
2) Cf. J. A. Alb er din gk T h ij in : De Nederduitsche Spelling 1847.
Kemink en Z o on, -Utrecht.
3) T. a. p. 27, 28.
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geschreven zijn, vergelijkende vindt men het klaarste
bewijs voor onze spelling. Vergelijk bij voorbeeld de prozastukken van Bilderdij k, zijne verhandeling over dichterlijke geestdrift en dweeperij, Pens met welke andere gij
Wilt, dock uit orthodoxe pen gevloeid.
„'t Is mogelijk toeval — maar met de invoering der
eenparigheid" (der spelling) „was het of er een koude wind
verdorrend heenvoer over de hollandsche literatuur"
„de ijskou der eenparigheid valt zoo opmerkelijk samen met
een stijl, over Wiens huiverachtigheid het talent van v a n
der Palm ter nauwer flood kon zegevieren, dat wij het
geene vermetelheid rekenen daartusschen sneer verwantschap, dan die der bloote gelijktijdigheid, te zoeken. Hoe
't zij — we hebben genoeg gezegd, om den lezer te doen
opmerken, dat eenparigheid in 't een ook eenparigheid in 't
ander onderstelt, en bijna noodig maakt en dat volstrekte
eenparigheid onder verschillend georganizeerde schrijvers
niet anders dan op verderf van de kunst der schoone
letteren kan uitloopen."
Mutatis mutandis kan ik hier T h ij m's woorden herhalen, dat het plebejische in de spelling ook met het
plebejische in den stijl gepaard gaat, wat steaks door een
aantal voorbeelden zal worden bewezen.
En dat het stellige verband tusschen spelling en taal
bestaat wordt door den Heer Kollewij n 1) zelf uitdrukkelijk vastgesteld namens het „Voorlopig Bestuur der Vereniging tot Vereenvoudiging enz." :
„Bovenclien — de coinmissie van wie de voorstellen
tot vereenvoudiging zijn uitgegaan, heeft vooral gewezen
op het belang voor de taal. Het is hoog nodig te voorkomen dat de kloof dieper wordt tussen onze spreektaal
en onze schrijftaal, die, zooals prof. Symons schreef, al
een vreemde taal is, en noch sneer en weer wordt."
1) Dr. R. A. K olle w ij n: Onaannemelijk? Zutphen, Thieme
Cie., 1893. Blz. 16. Zie ook De Vries en Te Winkel: De grondbeginselen enz. p. 5: Ofschoon het schrift . . . zich naar de spraak moet richten
werkt het desniettemin op haar terag en heeft invloed op de spraak en
zelfs op de geheele taal.
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Ook de Heer Dr. Buitenrust Hettema 1) meent
terecht : „'t gaat om weer, er staat meer op 't spel als
enkele letters". Dat vinden wij ook en vandaar
ons protest!
De Heeren taalkundigen beweren verder, dat er geen
„taalsysteem" van de Vries en T e Winkel bestaat en
dat de „Vereniging tot Vereenvoudiging enz." evenmin een
nieuw „taalsysteem", een „taalvereenvoudiging" wil invoeren.
Een deel van de bende 2) spreekt in dezen onwaarheid en
een ander, laat ons hopen het grootste deel, is zoo onnoozel,
dat het zelfs de strekking niet kent van den titel der geschriften
door voor- en tegenstander nitgegeven. Reeds in 1856 verscheen W. F. Carlebur's: „Het Spelling.- en Taalstelsel"
van Bilderdijk, Siegenbeek, Weiland enz. Prof.
Alb er din g k Thij m 3) is dom genoeg om van het taalstelsel
van Siege n. beek te spreken. Zoo dom als professor T h ij m,
die van Taalsysteem ( = stelsel) spreekt, zij n de vereenvoudigers niet. Maar dat zij behalve een aanval op 'de spelling ook
een aanval op de taal doen, door haar met bewustheid in
eene bepaalde richting te willen drijven, blijkt uit inhoud
en opschrift hunner brochures, spraakkunsten en woordenboeken. Intu.sschen is het mogelijk, dat zij het zelf niet
weten en daarom breng ik hier al vast in herinnering, dat
in al hunne geschriften gesproken wordt van spelling en
verbuiging. De verbuiging raakt het leven der
t a al , dit is reeds door anderen voor mij aangetoond en
zal straks door enkele voorbeelden ook door mij worden
bewezen. De Heeren willen wel taalvereenvoudiging, wel
veranderingen in betrekking tot de taal, wel taalbeweging.
De Heer S c h e p e r s 4) leeraart ons deftig : „ „Het
„stelsel K o 11 e w ij n" — zal ik het maar blijven noemen
1) Dr. F. Buitenrust Hettema: Wat er tegen is en er voor.
4° dr. Blz. 3.
2) Deze term is niet van mij, maar outleend aan de brochure Taalverarming ? p. 15 van den Vereenvoudiger P. V al k h off, Secretaris van de
Vereniging tot Vereenvoudiging enz.
3) T. a. p. blz. 171.
4) Open Brief aan Dr. Bout ens en de vele Letterkundigen met
hem, 1910, blz. 5.
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met een aan TT ontleende naam. — is, behalve een nieuwe
spelling-regeling, ook een andere, diepere taalo_pvatting !
Jawe] S c h e p e r s, behalve over de spelling, wij wisten
dat reeds lang, strekken zich uwe bemoeiingen ook over
de taal uit ! Bemoeiingen, die wij bestrij den ! Of die nu
een systeem zijn of een opvatting of een beweging, dat
komt er voor ons minder op aan, maar gij bemoeit U met
de Taal en daartegen protesteeren wij.
Voor en tegen de nieuwe taalbeweging heet de brochure
waarin Dr. C. H. Ph. Meijer Kollewijns en Den
H e r t o g s bekende geschriftj es tegen elkander weegt ,
„K ollew ij n s taalbeweging toegelicht en verdelligd"
heet het boekje, waarin Dr. J. M. Ho ogvlie t, een taalhervormer van het echte ras, met nog fanatieker allures
dan de Heer Buit e nrus t Hett e m a, den Heer Kollew ij n bewierookt. Juist, geachte Heeren, gij wilt de taal
doen bewegen in de richting van het proletariaat, en de
wijze waarop gij dat wilt doen is volgens het systeem van
Koilew ij n. Ik zal daarom, n'en deplaise de 500 taalkundigen, van het taalsysteem van Kollew ij n blijven
spreken, . . . als ik er ooit nog eens weer over spreken
moet. Straks hierover nog meer bij de behandeling van
punt 6 der Vereenvoudigers.
Hoe armoedig moet het er in het kanap der verweerders uitzien, als zij met zulke spitsvondigheden te voorschijn komen, om een aanvalletje te wagen op ooze open
en bloot geplaatste stelling : ,,De Taal wordt bedorven" !
Of het een stelsel, of een beweging, of een opvatting is,
het laat ons koud, maar niet, dat er, — zoo er in de taal
eene beweging in de verkeerde richting mocht zijn — door
bewuste en onbewuste vandalen nog verder in die richting.
wordt geduwd, door namelijk de sehrijitaal ondergesehikt te
maken aan de spreektaal en de buigingsnitgangen nit de wereld
te helpen. Maar laat ons verder gaan. De schoolvosserij
wordt opnieuw uitgezonden, ditmaal tegen het woord organisme en tegen de (onder V nog reader te behandelen) uitdrukking, door de letterkundigen gebruikt, dat een taal
arm of rijk zou kunnen wezen. Eveneens wordt zoo maar
O. E. XI 1

3
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klakkeloos gezegd, dat verarming of verrijking van het
geestesleven van individu of yolk invloed heeft op de taal,
maar niet omgekeerd.
Eere ditmaal, wien eere toekomt. Het is zelfs aan het
begrip van Dr. S c h e p e r s 1) niet ontgaan, hoe door Dr.
Boutens c. s. gezegd wordt, dat de taal is a 1 s een steeds
veranderend organisme en niet, dat de taal is een organisme.
Toch blijken de leiders van de taalkundige „bende" 2), in
de kunst van lezen ten achter staande bij den eenvoudigen
voetknecht dier uitgelezen schare, zoo zeer behoefte te
hebben, in hun tramp, aan strijdkrachten, dat zij meenen
met een vlieg, welke zij ons op deze wijze denken of te
vangen, ten strijde te moeten trekken. Ik zou grootmoedig
kunnen zeggen : jullie hebt de vlieg, houdt Naar goed vast,
ziet dat je er een olifant nit fokt, die bij den definitieven
stormloop op de bres kan verschijnen, als ... hij zich dan
ten minste niet weer in vlieg transformeert. Maar ik versmaad ook den geringsten tegenstander niet en zal dit
beestje moeten doodmaken.
Ten eerste dan hebben bepaalde termen in den loop
der tijden lang niet altijd de zelfde beteekenis 3). En verondersteld eens, dat inderdaad het wooed organisme in
geheel nieuwen zin werd gebezigd, dan zouden de letterkundigen, als scheppende taalkunstenaars het meeste recht
hebben zoo iets te doen. Ook al daar zij van de taalkundigen (blijkens punt 6 hunner oppositie) de welwillende
1) Verkeerde raadgevers p. 7.
2) De term is van den Heer P. Valkhof f, Secretaris van de Vereniging t. V. in „Taalverarming ? p. 15.
3) Men vergelijke b.v. omtrent organisch Professor Rudolf Eucke n.:
Grundbegriffe der Gegenwart 2 1893 blz. 155 :
Auch organisch begegnet uns zuerst bei Arist o t e le s, dem groszen
Sprachbildner. Es bedeutet dort aber, gemasz seiner Ableitung von 6p7avoccog,
Werkzeug, zunachst nichts anderes als werkzeuglich, diese Bedeutung liegt
auch vor, wenn. der Körper organisch genannt wird . . . Die Ausdriicke organisch und mechanisch bedeuten her... ziemlich dasselbe, es giebt bei
Aristoteles Stellen, wo Op7cevix.co; kaum anders als mit mechanisch iibersetzt werden kann. Diesen Sinn behielt das Wort unverandert durch Mittelalter und Neuzeit hindurch bis in das 18 Jahrhundert.
Met Kant verandert dat.
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verzekering hebben ontvangen, dat hun omtrent beeldspraak
geen voorschriften zo-u.den worden gegeven. Stel u ook eens
een oogenblik de potsierlijkheid voor dat wij, beeldende
taalkunstenaars bij uitnemendheid, dat wij voorschriften
zouden hebben te ontvangen van b.v. de Heeren K o 11 ew ij n of den Herto g. Er staat in de samenleving onzer
dagen toch al veel op zijn kop, maar dit zou inderdaad
wezen als-of de onderste extremiteiten bevel voerden over
het denkende hoofd. Zeer frisch zegt b.v. Dr. R. A.
K o 11 e w ij n 1) met gloednieuwe beeldspraak : „Zelfs professoren in de nederlandsche taal kunnen de klippen der
spelling en verbuiging niet altijd ontzeilen. „ „Het zou
eene van de schoonste triomfen der wetenschap zijn" ",
schreef er onlangs noch een. En toch verzekert de woordelijst,
,dat triomf mannelijk is."
De spelling en de verbuiging die een klip zouden zijn
en een woordenlijst, een onbezielde woordenlijst, die iets
zou verzekeren ! De Heeren de Vries en T e Winkel
verzekerden in hun woordenlijst, maar de . . . woordenlijst !
die doet niets. Die ligt in de least totdat je haar noodig
hebt om te weten te komen hoe je onder het systeem
K o 11 e w ij n goochelen met de taal moet spellen.
Zelfs „taalvereenvoudigende" docenten, als de Heer Dr.
Schepers 2) kunnen de klippen der spelling niet altijd
ontzeilen. Zoo schrijft Dr. Schepers:
„Die oude klassicistiese taalopvatting bracht mee, dat
wie het handigst met dat taalmaterieel wist om te gaan,
te gochelen des noods, de grootste auteur was, de letterkunstenaar een soort half-god, hoog boven alle mensen
tronende !" En toch verzekert „de woordelijst" van Dr. R. A.
K o 11 e w ij n, dat er goochelen moeten worden. geschreven ! !
Arme Schepers!
Maar, om tot de beeldspraak terug te keeren, de Heer
Dr. R. A. Kollewijn leest 3) den Heer den Hertog
bescheidenlijk de les, waar hij, Dr. K ollewij n, zegt :
1)
2)
3)

R. A. Kolle wijn, Onaannemelijk? p. 8, noot.
Schepers, Open brief. 1910.
Onaannemelijk? p. 8, 1893.
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„Ook speelt het oor (om in de beeldspraak van de.
Heer den Hert o g te blijven) in de taal een veel gewichtiger rol dan het oog".
Kom, Dr. Kollew ij n, neemt u dat den Heer d e n
Hertog niet zoo kwalijk ! Hij was maar een gewoon taalkundige, evenmin als 1J bekwaam abstracties in beeld te
zien, evenmin als U in staat nieuwe beelden leven te geven,
of oude zoo te herscheppen, dat ze de bekoring van het,
nieuwe kregen. 1)
U zelf hadt twee jaar vroeger 2 ) het u lezend deel der
natie vergast op de volgende enormiteit :
„Nu nog een woord naar aanleiding van de pogingen,
door Multatuli en anderen aangewend om het tegenwoordige
spellingstelsel te vereenvoudigen. Ik geloof dat die pogingen
niet in alle opzichten mislukt zijn. Een sterke vesting wordt
niet licht in een storm genomen. En al niislukt een eerste
aanval, velen zien tot hun verwondering dat een sterkte,
die hun wel een doom in 't oog was, maar niettemin
onneembaar scheen, volgens de vaste overtuiging van anderen
genomen möet kunnen worden". Kom, Dr. Kollewij n,
eene sterkte, die een doom zou wezen en die in het oog
zou zitten! Het is me een toestand !
Intusschen neem ik dankbaar nota van de uiting der
taalgeleerden, dat zij n.l. geen voorschriften omtrent beeldspraak zullen geven, en, na deze uitweiding, kom ik terug
op den term organisme.
Het woord organisme dan is, als wij zagen afgeleid
van orgaan, werktuig, en het was Aristotele s, die voor
het eerst van organisch spreekt. Het organisme is de eenheid
zijner organen, die elk hunne eigen. functie hebben. De Taal
nu i s het organisme van den geest, waardoor deze zich
vermag uit te spreken. Zij, de Taal, maakt waarneembaar
gedachten en gevoelens ; zij is niet klank alleen, 3) gelijk
1) B. v. Staring: Behalve man en paard, noem ik u huis en stal.
(De Twee Bultenaars vs. 76).
2) Onze lastige spelling, 1891, blz. 19.
3) J. H. van den Bosch en J. L. C. A. M e ij e r : Inleiding op het
„Lees- en Taalboek voor H. B. S. enz." 2e dr. biz. 6 : „ik leer dus : dat de
Taal klank is."
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men wel eens dwaselijk beweerd heeft, maar zij is de, door
het gesproken of geschreven woord verzinnelijkte, hoorbaar
of zichtbaar gemaakte gedachte of gevoel.
De bewering, dat de Taal een uiting zou zijn van een
organisme is eigenlijk het bestrijden niet waard. Het organisme, zooals de taalkundigen dat blijkbaar „begrijpen", is
de uiterlijke kant van het innerlijke, en stel u nu eens
voor dat het uiterlijke zich uiten gaat !
Verder kan een bepaalde taal (van eene of andere
natie) op zich zelf wel degelijk arm of rijk worden genoemd
en zij kan worden verarmd of verrijkt. Eene taal is rijk
voor zoover zij de verzinnelijking is van een fijn geschakeerd geestesleven, dus de verzinne4jkin.g van geestelijke
waarden.
Eene vergroving, 1) een vlak maken, een uitwisschen
van subtiele onderscheidingen in de Taal .werkt terug op
het geestesleven en vermindert de m,ogelijkheid tot uiting
en dus verinnerlijking van den geeft (b. v. de gelijkmaking
van het betrekkelijk voornaamwoord in alle naamvallen) :
als : de man, die taalverarming niet hindert ;
de man, die taalverarming vreugde geeft ;
voor : de man, Bien taalverarming niet hindert ;
de man, wien taalverarming vreugde geeft.
Wanneer men de taal aldus vervlakt, heeft zij een
nivelleerenden invloed op den geest. 2) En dit vervlakken
doet men sterk, wanneer men de spreektaal in hare onbestendigheid eenzijdig als norm neemt voor de schrijftaal in
hare duurzaamheid. De zichtbare voorstelling is een tegenwicht tegen de ongearticuleerde spreektaalklanken. van
Jan Rap en zijn maat.
Peisistratos en zijn zoon Hipparchos moisten dat
reeds en bevalen niet voor niets, dat de Homerische gedichten op de Panatheneeen 3) moesten worden voorgedragen
in woordgetrouwe aansluiting bij den geschreven tekst.
1)

Men denke hier b.v. aan een nauwkeurige weegschaal.

2) Taalverarming, limners de gedachte ke pt nuanceeringen, die niet
/neer verzinnelijkt worden.
3) Ho in erus' Odyssee. Ed. J. H. Fa esi 8° aufl. I, p. 10.
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Ik verlaat nu dit hoogere plan van beschouwing on/
tot de laagte van het taalkundige of te dalen en vraag
dan, of deze 500 zouden willen staande houden, dat het
bestudeeren van een spraakkunst, het lezen van een woordenboek, of het analyseeren van zinsconstructies niet tot
geestesverrijking zou kunnen leiden, en aldus de taal kan
inwerken op het individu, gelijk omgekeerd het individu
natuurlijk invloed heeft op de taal, ook het minderwaardige individu in het taalstelsel van Dr. K o 11 e w ij n.
Bij de lezing van woorden uit een woordenboek wordt bij den
lezer het begrip aan dat woord verbonden wakker geroepen,
bij de bestudeering van zinsconstructies vergroot hij de mogelijkheid zijn geestelijke waarden zuiverder te verzinnelijken.
Op nog lager plan komende en weer een Professor
voorop schuivend breng ik in herinnering, dat Professor
V e r d a m 1) wel meent dat eene taal op zich zelf arm of rVickan wezen, waar hij zegt : „Iedere taal nu heeft een zeker
aantal woorden, en wordt rijk genoemd, indien dat getal
groot, en de middelen om nieuwe te vormen betrekkelijk
talrijk zijn; in het tegenovergestelde geval, vooral wat het
laatste punt aangaat, noemt men Naar arm."
N' en deplaise de 500 taalkundig en noemen wij dus de taal
een organisme, dat door het taalsysteem van Dr. K o l l e w ij
zal worden gedesorganiseerd
verarmd. 2)
Ik ga over tot de tweede stelling der Letterkundigen
II. „Het „Beschaafd Nederlands" Loch is een abstractie
1) De Geschiedenis der IN ederlandsche Taal p. 70.
2) Nog een merkwaardigheid, ontleend aan de „proeve van een Nederlandse spraakleer" van J. C. T a 1 e n, B. A. Kollew ij n en B u i t e n r. H.
1908: „Taal is geen logies produkt, d.w.z. geen denkprodukt." „Taaluiting
is zoomin een produkt van menselik denken als b.v. het dierlik lichaam
(= organisme, B.) een plant, een kristal of 't zonnestelsel, waarin ook zoveel
bevredigends (ha! ha !) voor ons denken wordt aangetroffen." Een zonnestelsel,
hetwelk de eer heeft het denken van de Heeren T a 1 e n c.s. te bevredigen.
1k ben niet sophistisch genoeg aangelegd om deze redeneering te houden :
Taal is geen denkproduct ; het dierlijk lichaam (organisme) is geen denkprodukt. Dus de taal i s een organisme, alleen moet de taal lijken op een
organisme volgens de heeren Talen c. s., anders ware de parallel niet to
trekken geweest.
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en als norm onbruikbaar. Bovendien zal niemand durven
volhouden, dat in ons vaderland door het gesproken wooed
meer dan door het geschreven beschaving en ontwikkeling
gediend worden." Waar tegenover :
3. Voor een algemeene schrijfwijze van de taal is het
beschaafde spreken de enig mogelike basis , afwijkingen
daarvan, hoewel onvermijdelik — daar met de traditie niet
plotseling kan worden gebroken — moeten tot een minimum
worden. beperkt. Ook de Vries en T e Winkel namen
de „beschaafde uitspraak" tot grondslag , zo eveneens de
„Vereniging tot Vereenvoudiging van onze schrijftaal",
maar deze gait daarbij konsekwenter to werk.
(De Taalkundigen).
Handhaafde ik in het voorafgaande de uitdrukking
„taalsysteem" ; verscherpte ik, tegen de verkeerde beweringen
der taalkundigen in, de stelling „de taal is als een organisme" tot „taal is het organisme van den geest", wij
komen thans tot de eenige passage in het overigens zoo
juist gestelde adres der letterkundigen, die m.i. iets anders
had kunnen worden geformuleerd. Ik zou dan in plants
van het onder II geschrevene willen lezen :
Het „Beschaafde Nederlands" toch is een abstractie en
(indien het uitsluitend als basis wordt genomen voor een
spellingssysteem) als norm onbruikbaar. Met de formule
„schrijf, zooals gij spreekt" van S i e g e n b e e k 1), zijn
de citing en van Roorda in 1855 2 ), van J. P. N. Land
in 1870 3), van de Vries en Te Winkel zelf, en van
b.v. H o o g v li e t in overeenstemming.
1) A 1 b. T h ij m. T.a.p. blz. 8.
2) „Wat de Heer 11 o o r d a uit de schrijftaal weg wenscht, o rn d a t
de spreektaal het niet k e n t, is het volgende: „de verbuiging der
lidwoorden (de -vormen den, des, der, eene, eener, eens, en eenen), de genetief
op s, behalve waar Iiij staat voor een zelfstnw., dat een per soon beteekent (?),
zooals in buurmans leed enz., de verbuiging der bezittelijke voornaamwoorden,
met uitzondering alleen van ons, onze; het onderscheid van mannelijk en
vrouwelijk, als wij van been menschen of dieren spreken ; de conjunctief;
het voornaamwoord gij; dan bij den comparatief." Dr. J. P ij n a p p e1 G z.
Spreektaal en schrijftaal, 1855, p. 12.
3) J. P. N. Land: Over Uitspraak en Spelling. 1870. p. 38.
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De Vries en te Winkel: „Stet in uw schrift de
beschaafde uitspraak voor" Hoogvliet 2) spreekt van
„grotere toenadering tuss'en deze en de meest beschaafde en
verffinde soort van spreektaal."
Dat men dus er naar zou moeten trachten het „beschaafde" of het „meest beschaafde" Nederlandsch als
hoofdfactor te newel voor de vaststelling van de geschreven taal, dat is in theorie niet onjuist, naar in de
praktijk zal blijken, dat er twee groote moeilijkheden zijn :
lo. is dat beschaafde Nederlandsch eene abstractie en 2o is
het uitermate moeilijk het er over eens te worden, op
welke wijze die abstractie zou moeten worden weergegeven.
Wijlert professor G all 4 e, een man van de allerhoogste
beschaving 3), erkende van zich zelven :
„Als docent bleek miej dat mijD Nederlandsch nog
dialectisch gekleurd was, dit heb ik getracht te verbeteren,
naar de curven vooral van A wezen uit dat dit niet altijd
het geval is. Na de zomervacantie, wanneer ik weer dialect
gesproken el) gehoord heb, is zulks het duidelijkst merkbaar."
In het Overijselsch, in de buurt van Almeloo (Prof.
Gallée was nit Vorden geboortig) spreekt men nog altijd
van menske = mensch. En op grond daarvan zou men de
schrijfwijze mensch evengoed kunnen verdedigen als de
Heer K o 11 e w ij n de schrijfwijze van vele zijner woorden
verdedigt. Maar er is verschil tusschen wijlen Prof. G all 4 e
en Dr. K of 1 e wij n, want terwijl de eerste dialectische of
patois-eigenaardigheden ongetwij feld niet in de algemeene
taal zou hebben willen stereotypeeren, en terwijl Prof.
G all e e in zijne vacancies leefde te midden van, en zijne
dialectische afwijking te wijten had aan het verkeer met
eene onbedorven landelijke bevolking, wier taal eene oude
traditie van eeuwen her bestendigde, — wil daarentegen
Dr. K o 11 e wij n het stedelijke patois van baliekluivers op1) De grondbeginselen der Ned. Sp. 5 1884 p. 12 (§ 40).
2) Kollew ij n s taalbeweging p. 31.
3) In : Verslag van de Voordracht over de Vocaalklanicen, uitgedrukt
door graphiek der artioulatie enz. 1898. Gehouden op de Seetie-vergadering
v. h. Prov. Utr. Genootsch. voor kunsten en wetensch.
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dringen aan de algemeene taal en heeft hij blijkbaar mu
een studieterrein te vinden voor zijn Kollewijnsch meer
dan Ons lief, hem nuttig is op bruggen, in sloppen en
keukens verkeerd om tot zijn beschaafd Nederlandsch te
komen, hetgeen niet is, beslist niet is, de meest beschaafde
en verfijnde snort van spreektaal, waarover de Heer Dr. H o o gvlie t, zijn medestander, het heeft. Waar Dr. Kollewij n
verkeerde, sprak men as voor als 1), niks voor niets enz. en
daar hoorde hij de ch in „machine" „chocola" „retoucheeren" „presies klinken als de sj in sjobbig, sjorren, sjouwen
en sjokken" 2). Jawel Sjors ! of hoe je hiete mag, Sjarl en
Sjaak spreke net as jij ! 3)
Hoe nu de vereenvoudigers inderdaad aan hunne „beschaafde spreektaal" zijn gekomen, die meer dan een
abstractie zou zijn, verklaar ik niet te weten. Of b.v. De
Heer Dr. Kollew ij n „de Nederlan_dse Woordelijst" heeft
opgelezen, onder beaming van Dr. F. B-u. itenrust He ttema en Dr. J. J. Salverda de Grave, dat het zoo
wel good zou zijn, en of toen b.v. Herman Snorder
en Jacobus Lepert op een avond zijn binnengeroepen
om de „endkereksie" te bezorgen voor het kunstgewrocht
ter perse ging, ik weet het niet, maar wel dat zij, met of
zonder de medewerking van de S n o r d e r s en de Leperts
den straatslijpers zoo veel mogelijk in het gevlij zijn gekomen.
Laat men eerst zorgen 4), dat het Yolk behoorlijk leere
spreken (al zou men onder „het y olk" voor een oogenblik
ook Dr. Kollewijn en Dr. Buitenrust Hettema
1) Onze lastige spelling, p. 17.
2) Opstellen over spelling en verbuiging door Dr. R. A. K olle w ij n,
1899, blz. 162.
3) Vergelij k nog T h ij m, t.a.p. blz. 23 : „Naar wie heeft nu de juiste
uitspraak ?"
Ook Guido G ezelle, Diehtoefeningen (1858) : „Natuurlijk zal een
Vlaming geen ruw en ongezuiverd Vlaamseh gaan schrijven. Niet : „ten 0
ehee waa " , maar : „'t en is geen waar" ; niet: „mettak weg was kwaempi" ;
maar. „met dat ik weg was kwam hij." De Vlamingen zijn, voor zoo ver
ik weet, tegen, het systeem Kolle w ij n.
4) Men zie ook Land, t. a. p. blz. 4 : De dagelijksche ondervinding
leert . . . welke slordige, onduidelijke, onaangename uitspraak -de moedertaal
in veler inond ontsiert.
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moeten rekenen), en is men daarin geslaagd, dan kan men
van die gesproken. taal (b.v. door middel van mechanische
opteekening) een zekere basis maken, die voor de schrijftaal dienen kan. Maar als men het yolk in zijn geheel
niet zoo ver op kan voeden dat het behoorlijk spreekt,
dan dient men alleen de spreektaal te laten gelden van
hen, die inderdaad het geestelijke leven van een natie
vertegenwoordigen. Als „Sjors" — of de sjorselijke taalhervormers — de taal naar de afdwalingen van den grooten
hoop emendeeren moet Sjors het stemrecht worden geweigerd, dat hij zich zelf en dat de sjorselijke taalhervormers hem in deze materie toekennen.
Bovendien, al zou men hebben vastgesteld, wat het
beschaafd-gesproken Nederlandsch nu eigenlijk is, dan zou
eerst recht de moeilijkheid komen om uit te maken op
welke wij ze het „Schrijf gelijk gij spreekt" moet worden
in toepassing gebracht. In dit opzicht verschillen b.v.
Land, Hoogvliet en Kollewijn niet weinig. Maar
daarover straks, als wij het zullen hebben over de consequentie der Kollewijners.
Thans de tweede objectie van hunne zijde:
Ook De Vries en Te Winkel names de „beschaafde uitspraak" tot grondslag. Als Girondijnen en
Jacobijnen allebei hun constitutie maken op grond van
vrijheid, gelijkheid en broederschap, dan ziet Loch de Girondijnsche er anders uit dan de Jacobijnsche. En als de
Heeren ons dat van de Vries en Te Winkel z(56 maar
vertellen, dan spreken ze een halve waarheid nit, die voor
waarheid moet poseeren. Want van een Jacobijnsch yolksreferendum moesten zij niets hebben en naast de beschaafde
spreektaal lieten zij een aantal andere factoren gelden bij
het opstellen hunner spelregels, als daar zijn: (een enkel
maal) het Christelijk beginsel (zij willen. Kerstfeest en niet
Kersfeest zooals de Heer Dr. Kollew ij n, of Kersfees zooals
Ustrechtsche Sjors noodig zou hebben) 1); de Gelijkvormigheid 2) (raadzaam naast raad), de Onderscheidin,g (abeelen,
1)
2)

Te Winkel t. a. p. blz. XI en § 58; Woordelijst (Kollewijnse) p. 47.
Te Winkel § 49 v.v.
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naast abelen, deelen naast delen, gansch naast gaits) , de Afleiding (thans) , de Welluidendheid (aesthetica) (waar twee
of meer verschillende spellingen in gebruik zijn, waarvan
er behandelde reels
geheel
geene zich door een der vroec,
b
b
bu
laat rechtvaardigen, is die te verkiezen, Welke de beschaafde
uitspraak het best vertegenwoordigt).
Dit alles is iets tinders dan het „Schrijf gelijk gij
spreekt" zooals de Heer Dr. K o 11 e wij n dat toepast. Vooral
op de Welluidendheid zouden wij, als letterkundige kunstenaars bizonder de aandacht willen gevestigd zien. Het kan
ons niet onverschillig zijn of er geschreven wordt (ook als
wij het zelf niet schrijven, maar wanneer wij het bij anderen
zien en van anderen hooren) eendeei voor eendenei, sigareas
of sigaaras voor sigarenasch, insekteeter voor insekteneter enz.
Ten slotte is ook de houding, die de Vries en T e
Winkel aannamen tegenover de vreemde woorden, in onze
taal overgenomen, eene gansch andere dan die van Dr.
Kollewijn, n.l. vreemde woorden, die in de nitspraak geenerlei
iwijziging hebben ondergaan, behouden hunne oorspronkelijke
spelling 1). hullers de Vries en T e Wink el hielden ook
hierbij het beginsel staan.de : „juiste voorstelling der uitspraak
en verwijzing op de etymologie en de verwante woorden".
„Niemand heeft nog willen schrijven tema, tee, eksekuutsie,
bum, inkwizietsie, sienisch, tietel". . . Pardon ! De Vries
en T e Winkel, voor tee, eksekuutsie en buro hebben de
Kollewijners zelf gezorgd, en Sjors zal den anderen woorden
den nek wel breken als hij op een goeden, voor de Kollewijnianen bizonder goeden dag, leert wat cynisch en dat
zijn eeretitel voortaan „taalhervormer" is. De woorden zien
er dan nog wel wat onzindelijk nit, maar dat went wel
verzekert Sjors, die 't kan weten.
„Het best is, om, alvorens men aan 't schrijven gnat,
nit den indruk, dien verschillende vreemde spellingen op
de lezers maken, zich een kriterium van welvoeglOheid te
vormen 2) : dan zal men spoedig zien, wat al of niet veroorloofd wordt". . . De Heer T h ij m was nog wel naief
1)
2)

De Vries en t e W. t. a. p. § 223 v.v.
Alb. T hi] ni. t. a. p. blz. 25.
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of de „men" 's in zijn tijd beter ; als Sjors zich maar op „z'n"
gemak voelt deert „'m" de welvoeglijkheid en „estetika" niet.
Nu moge het verder waar zijn, dat de „woordafleidkunde"1)
der redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal
in 1866 nog te kort schoot; wij hebben wel zooveel vertrouwen in den studie- en speurzin van de Heeren K 1 u y v er,
Beets, J. W. Muller, De Vreese, rhlenbeck, Boekenoogen, Heinsius en Knuttel, 2 ) dat wij de noodig
gebleken correcties op het werk van de Vries en te Winkel
gerustelijk aan hen overlaten. AfwOingen, van het „besehaafde
s_preken", heet het verder bij de Taalkundigen moeten tot
een minimum worden beperkt. Zeer zeker, als men dan
maar maakt dat de nadruk worde gelegd op het woord
besehaaid en als men er dan maar verder voor zorgt, dat
de beschaafde uitspraak zooals die in het schrift is gestereotypeerd zooveel mogelijk in stand worde gehouden door het
geschreven woord, hetwelk aldus voor de komende geslachten
een zekeren norm aangeeft voor de gesproken taal. In aansluiting met hetgeen ik boven zeide zoude het misschien
aanbeveling verdienen, dat de Kollewijnianen hunne bewonderswaardige energie op een nog belangrijker object richtten
en tijdelijk hunne Vereeniging tot vereenvoudiging van
onze Schrijft-aal ontbonden en eene nieuwe vereeniging oprichtten tot veredeling van de spreektaal, out daarna op
grond van die veredelde spreektaal aan het hervormen te
gaan van de schrijftaal. Van een der ,,Taalkundigen"
hebben wij reden te vermoeden, dat hij in dezen den juisten
weg wel zou willen bewandelen, 3) n.l. van Prof. G. K a 1 ff,
die destijds klaagde 4) over het slappe en karakterlooze lezen.
1) Zie J. Beckering Vino k-.e r s: Hagclielij klieid van de spelling
volgens de afleiding enz., 1866, blz. 45.
2) Medewerkers aan het groote woordenboek.
3) Om eerlijk te zijn moet ik erkennen, dat het denkbeeld van ,,Veredeling der Spreektaal" nlij aan de hand is gedaan o.a. door den Heer P.
Valkhoff, Secretaris v. d. Ver. t. Vereenv. in zijn brochure Taalverarming?
p. 11, waar een kluchtspelletje van B r a n d t van I) o o r n e: „De Spreektaalveredelingsbond" staat geciteerd. Het spreekt van zelf dat er ook een.
kluchtspel: De „Schrijftaalverproletariseeringsvereeniging " ware to schrij ven.
4) Zie Den Hertog: Waarom onaannemelijk, 1893, p. 24.
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Maar van de andere Kollewijnianen, die in taalverloop
zwelgen en smullen van alles, wat naar den geestelijken
proletarier riekt, zal er in dit opzicht wel weinig zijn te
verwachten.
Dat, gelijk wij zeggen, de beschaving en ontwikkeling
door het geschreven woord in sterke mate worden bevorderd
zou nit veler gezag-hebbende meening ik moet telkens
wel hoogleeraren, lectoren, privaatdocenten in navolging
van de Taalkundigen oproepen — zijn te bewijzen. Slechts
enkele citaten evenwel :
„Ofschoon het schrift, als de zichtbare voorstelling der
spraak, zich naar deze moet richten en van haar afhankelijk is, werkt het desniettemin op haar terug en heeft het omgekeerd invloed op de spraak en zelfs op de geheele taal." )
„Ook nog door andere oorzaken is bij ons de spreektaal verder dan noodig was van de schrifftaal afgeclwaald,
en wel door een zekere verwildering cler spreektaal.
Ons yolk heeft namelijk eene overdreven vrijheidszucht:
het wil onbeperkt vrij zijn om te doen wat het wil, en het
vindt het dwaas en ongepast, indien iemand het daarin de
wet wil voorschrijven. Deze of keen van al wat zweemt
naar gezag en naar tucht, deze verkeerd begrepen vrij heidszin belt maar al te vaak over tot bandeloosheid en
willekeur en deze eigenschap van het yolk heeft ongunstig
gewerkt op onze spreektaal, welke als het ware in het wild
is opgegroeid Vraagt men nu naar de middelen, die
kunnen worden aangewend, om in dezen verbetering aan
te brengen, dan moet in de eerste plaats worden gewezen
op den plicht, die op ieder rust, om zich rekenschap te
geven van de taal, waarvan hij zich in den dagelijkschen
omgang bedient . . .
Van het oogenblik af, dat zich nit den eenen of anderen
tongval een schridftaal ontwikkelt, is er ook een voorbeeld,
dat door de schrijvers en beschaafden van volgende geslachten
wordt nagevolgd en geeerbiedigd eene zekere aangenomen
schrifftaal wordt tevens in bepaalde gevallen en in bepaalde
kringen tot spreektaal, in het bij zonder in de groote steden,
1) De Vries en Te Winkel, t.a.p. § 14.
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waar het dialect in patois ontaardt en dus voor het gebruik
in beschaafde kringen geheel en al onbruikbaar wordt . . .
Iedere spreektaal heeft haren eigenaardigen woordvoorraad,
welke in eenige opzichten van dien der schrijftaal verschilt ,
de eerste . . . gemeenzame nitdrukkingen, de laatste „stadhuiswoorden", gelijk de spreektaal een reeks van woorden
noemt . . . en waarvan zij niet weten wil. Doch den afkeer
voor deze als deftigheid gebrandmerkte eigenschap kan
men overdrijven, en door alle woorden en uitdrukkingen
te vermijden, die ons te verheven in de ooren klinken. . .
verwijdt men noodeloos de kloof tusschen schrijftaal en
spreektaal."
(b.v. men schrijft : lie fhebbem, men zegt : van iemand
houden) 1).
Welnu een aantal Kollewijnianen doen niet anders. Hun
quasi gemeenzame stijl, hun wij ze van zich nit te drukken,
die aan de helden van Van Deyssel's „ooievaar" doet
denken 2) — gelijk straks door een paar keurige stijlproeven
worde aangetoond — is er op berekend een groot aantal
woorden, die wij als letterkundigen noodig hebben, zoo
spoedig mogelijk in onbruik te doen raken omdat ze niet
in het Woordenboek van Sj or s meer voorkomen.
Thans de consequentie van het systeem Kollew ij n en
het straks uitgeschakelde probleem van het in toepassing
brengen des regels : „schrie gelijk giej spreekt".
Er is niets, dat de tuinmansknechten zoo graag doen
als snoeien en indien men ze hun gang liet gaan dan
maakten zij van een rij boomen, onder wier zware met
loover gekroonde takken het een lust was den zomer te
genieten een schare van kale schorseneeren 3) met een
rudimentair loofpluimpje aan den top. Zij zullen, naar
analogie van de Kollewijnianen, den plantsoenopzichter
die hen berispt — tenzij deze van hetzelfde lotje getikt is,
hetgeen ook voorkomt en in Welk laatste geval er onder
1) Verdam: Gesch. der Taal p. 56-61.
2) Zie h. t. p. blz. 60.
3) 1k beveel den sjorselijken worm van dit woord der aandacht van
den lezer aan : schor8enelen of schorseneren ! Het went wel !
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de schorseneeren een hartelijk bravo den vogelzang vervangt — zij zullen van den plantsoenopzichter kunnen
vernemen dat dit geen oordeelkundig snoeien is maar wilde
kappershartstocht.
De Kollewijnianen behooren tot het kappersgild en
hun gezicht, dat eerst zeer betrokken stond, verheldert
allengs als zij deze woordenreeks hooren: v,.s 4p..oa-Co 4 (Grieksch)
— aalmoessene (Mnl.) — Ahnosen (Hoogduitsch) — aalmoes — alms (Engelsch) en, tegen den tijd dat de
Engelschen een behoorlijk spellingssysteem krijgen — iimz!
De Grieken waren, gelijk wiej zien, in hun ongesnoeide
taalbarbaarschheid er het ergst aan toe, nog jets erger
dan de bewoners dezer streken in de Middeleeuwen. Maar
in den tegenwoordigen tijd zijn de Duitschers de barbaren,
terwijl de Nederlanders (kranig zeevarend yolk, rappe
handers uit de mouwen, rappe tong in den mond) met de
Engelschen in kordate taalbitsheid wedijveren. iimz ? no!
vergezeld van een Rooseveltschen grijns is voor den
Engelschman voldoende om zijn bedelaar af te schepen.
De Spanjaard — wiens taaleigen helaas nog door veel te
veel menschen gesproken wordt — heeft in dit geval de
formule noodig : „uwe genade moge mij, om Gods wil, vergeven, broeder". Pat is veel minder kort !
Behalve snoeien is ook enten een aardig werk en
wordt te zijner tijd door de Kollewijnen beoefend (Februarie enz.).
Maar, ik moet thans verband leggen tusschen wat
hier onmiddellijk voorafgaat, de consequentie der Kollewijners in aansluiting bij den regel schridf zooals gij spreekt
en de wijze waarop die regel door hen is in toepassing
gebracht.
Immers zij zeggen : afwijkingen van het beschaafde
spreken moeten tot een minimum worden beperkt. Wie
inderdaad in het schriftbeeld de gesproken klanken wil
weergeven, wie dus in dit opzicht consequent wil zijn komt
tot het phonetische schrift.
Ik weet, dat de Kollewijnen de consequentie van hun
systeem niet aandurven, dat zij integendeel (op uitzonde-
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ringen na) zoo weinig mogelijk letterteekens moeten gebruiken ; anders verliezen zij door het lastiger alphabet de
gunst van het proletariaat, die zij met hun schrijf-maarals-je-spreekt-systeem bezig zijn te winnen.
Ik weet evenzoo, dat de Vries en T e Winkel 2)
verklaarden „eene aan de uitspraak volkomen adaequate
spelling zou om verschillende redenen ondoelmatig zijn" ;
maar zij maakten ook geen aanspraak op consequenties bij
d e toepassing van het schrijf-maar-als-je-spreekt-systeem.
J. P. N. L and 3) heeft (in deze quaestie, dat de
schrijftaal diene ondergeschikt te zijn aan de spreektaal,
de zijde der Kollewijners houdende), L and heeft de
consequentie van het Kollewijnsche systeem aangedurfd
waar hij schreef:
„Een werkelijke verbetering zou het zijn, indien men
een kloek besluit kon nemen en de spelling hervormen
tot hetgeen zij steeds had behooren te zijn : de afbeelding
van het levende woord. Het onderwijs zou daarbij oneindig
veel winnen ; want bij 't lezen en schrijven werkte dan
het oor mede met het oog; de geheele spellingsleer verviel."
(Bravo ! dat is consequentie, Kollewijners !)
Ook Dr. Ho ogvliet uitte zich in dezen zin 4) „Ons
verwijderd ideaal, een behoudens woordgrensbewaring streng
regelmatig fonetis'e spelling, is door ons elders verklaard
en verdedigd. Daar het ons echter voorkomt, dat op de
verwezenl ijking van zulk een ideaal in de eerste 20-30
jaar in ieder geval niet de minste kans bestaat, achten wij
het voorlOpig allermeest gewens't de Kollewijniaans'e
plannen, omdat deze altans enigszins in die richting de'
weg bereiden, met alle kracht te steunen en in de hand
te werken."
Wij hebben dus, ter wille van de, in het stelsel K oliewij n
1) Beknoptheid en gemakkelijkheid kunnen voor een spelling niet
anders dan aanbevelingen zijn. Zie ook K oll e w ij n : Onze lastige spelling,
1891, blz. 19.
2) T. a. p. § 45.
3) Over uitspraak en spelling, blz. 39.
4) Kollew ij n' s taalbeweging, p. 4.
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ontbrekende, consequentie, in deze spelling squaestie van alg emeenen aard, zoo omstreeks het jaar 1930 een, beweging van de
Hoogvlieten tegemoet te zien, als wanneer Dr. Hoogvliet het
huis gaat bouwen aan den weg door Dr. K olle w ij n geeffend.
Gelijk in de hoofdzaak er geen consequentie is in het
Kollewijnsche systeera, zoo is die er ook niet in de
doorvoering van onderdeelen, omdat men dat nu nog niet
durft en om redenen van verschillend.en aard.
Dr. Kollewij n zegt zelf: 1)
„Een tweede inconsequentie, zo wordt ons verweten, is het
behoud van de ei en ij. Men durft de afschaffing van een
van beide niet aan uit politiek . . . Met een teeken voor den
ei-klank zouden misschien veel voorstanders verloren gaan."
„Precies.
„Door het aanheffen van de lens : E4n teken voor ij en
ei, benadeelt men ontegenzeggelik de beweging voor vereenvoudiging.
„Dat het eenmaal tot „altijd ei," zal komen, geloof ik
ook wel. Maar alles kan niet ineens. Nu al vinden
sommige mensen de vereenvoudigde schrijftaal „vreemd."
Wat zou het wezen als men ging. schrijven : dei, meiden
(het w.w.) zeilein, teidverdreif en zinnetjes als : zei preikte
in zei, hei bleift bei mei P"
Wel, Dr. Kollewij n, een 500 tal nieuwe taalkundigen
zou zeggen met Sjors, dat het zoo hoe langer hoe mooier was. .
Maar Dr. K o 11 e w ij n ziet nog weer heerlijks in het
vooruitzicht, als hij eenmaal de consequentie slag hebben,
die de Kollewijners zeggen te bezitten.
„Mij dunkt, daar we toch niet ineens al 't onnodige
nit de spelling weg kunnen bezemen, moeten we met die
ei en ij maar geduld hebben.
„Er is immers i-n4er dat wachten moet.
„Met evenveel recht als de een pleit voor y = ei roept
een ander om au . ou. Er is geen verschil in uitspraak
tussen de tweeklank in vrouw en die in blauw. Dus : blouw,
gouw."
1) Dr. R. A. Kollew ij n: Spellingvereenvoudiging, overdruk uit
„Wetenschappelijk Nieuws voor Iedereeu".
4
O. E. XI 1
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Dit alles haal ik aan om te doen zien, dat de Kollewijnianen beter hadden gedaan het denkbeeld hunner
consequentie maar te steken onder alle stoelen en bankers,
die er te vinden zijn, en ten tweede blijkt hieruit, dat ons,
behalve de ellendige voorstellen, waarmede men nu reeds openlijk voor den dag durft komen, nog een nieuwe dosis spellingsellende van de zijde der Hoogvlieten en Kollewijnianen te
wachten staat, wanneer zij, aangemoedigd door een eerste succes
van beteekenis, het doen zegevieren van hunne verderfelijke principes, zich niet langer geneeren om ook met de rest van hunne
taalbedervende voorstellen te komen aanzetten.
Och ! Het ziet er zoo onnoozel uit Excellentie !
't Zijn maar 8 spellingsregeltjes, die zij bedoelen, en alleen
regel 9 heeft betrekking op de taal.
Zelfs de vervoeging van het werkwoord, hoeveel last
deze ook geeft aan de armen van geeft zal tot later worden
uitgesteld, (b.v. hij dode den hond, de dode hond) of
afgesteld !
Maar Excellentie, daar duidelijk blijkt, dat de bedoelingen der Kollewijnianen in die 9 regels geformuleerd,
slechts een deel zijn van hetgeen zij werkelijk wenschen,
zou het zaak zijn eerst van hen te eischen, dat zij voor den
dag kwamen met all e s, wat zij beoogen, opdat er in eens
en voor goed zou kunnen uitgemaakt worden hoever het
desorganisatieleger zijne bemoeiingen denkt nit te strekken ;
opdat dus niet heden de enkele e en o, over 10 jaren de
ei en ij, over 20 jaren de on en an, over 30 jaren het
phonetische systeem en over een onbepaald aantal jaren
de mogelijke plannen aan de orde komen, die thans wellicht in verschillende binnenkamers nog worden gesmeed,
maar die men om redenen van taktiek verzwijgt. Dat
overigens ook in bizonderheden de desorganisatie verre
van consequent toegepast en daardoor tot een wanordelijke desorganisatie wordt, zal in het tweede deel van mijn
artikel verder worden uiteengezet door het geven van een
aantal voorbeelden, wanneer de regels 1-9 aan een nadere
beschouwing worden onderworpen.
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Gaan wij over tot de derde stelling der Letterkundigen
en het desbetreffende antwoord.
III „Het „Beschaafd Nederlands" is over het geheel
een zeer beperkte, arme taal, grootendeels op de stoffelijke
behoeften van het dagelijksch leven gericht, waar gauw en
gemakkelijk de voornaamste eischen zijn.
Aldus verschijnt het streven naar taalvereenvoudiging
en practische beknoptheid vooral als utiliteitsbegrip van
een langzaam ver-amerikaniseerend zakenleven, dat met
beschaving waarlijk niets gemeen heeft.
Daarom dient, wie nog iets anders voor zijn landgenooten noodig acht dan een taal, die bijna enkel voertuig
is voor laag-bij-den-grondsche nuttigheid, zich te kanten
tegen een streven als het „Kollewijnsche", dat regelrecht
op geestesverarming en daarmede vermindering van beschaving uitloopt." (de Letterkundigen). Waartegenover :
4. en 6.
(4) „Beknoptheid en gemakkelijkheid kunnen voor een
spelling niet anders dan aanbevelingen zijn. Dit behoeft
geen betoog."
(6) „Dat Nederlands, geschreven in de Vereenvoudigde
Spelling, een „arme, kleurloze, onbuigzame taal" zou zijn,
is een in de lucht hangende bewering. Sedert jaren wordt
Vereenvoudigde Spelling toegepast door letterkundigen en
taalkundigen van naam. Toch heeft geen der ondertekenaars van bovengenoemd adres zelfs maar een poging
gedaan om het „verarmen" en „vulgariseeren" door enige
parallellen aan te tonen. Van de negen regels der „Vereniging" hebben 1-8 betrekking op de spelling; in regel
9 wordt gezegd : „Bij de verbuiging van lidwoorden, bijvoegelike naamwoorden en voornaamwoorden richte men
zich uitsluitend naar het beschaafde spraakgebruik." Zoals
men ziet, is er nergens sprake van voorschriften omtrent
beeldspraak, zinsbouw, woordgebruik, of wat verder het
karakter van stijl bepaalt." (de Taalkundigen).
Beknoptheid en gemakkelijkheid kunnen voor een spelling
niet anders dan aanbeveling zijn [voor den bekrompen en
gemakzuchtigen geest]. Dit behoeft geen betoog.
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verder zou ik hier eigenlijk niets aan hebben toe te
voegen. Het is de triomf der luiheid en van het begrip
„tijd is geld" of „gemak is het beste wat je hebben kunt".
Het is precies de bevestiging van wat wij zeggen, dat het
„beschaafd nederlands is, en hoe langer hoe meer moet
worden, een taal waarvoor gauw en gemakkelijk de voornaamste eischen zijn. „Dat een spelling ook nog aan andere
voorwaarden kan voldoen dan dat zij beknopt is en gemakkelik alleen behoeft van mijn kant, (na wat hier op blz.
42 vlgg. werd gezegd) niet meer te worden betoogd 1). Wij
willen Kerstfeest handhaven, wij willen gansch naast gans 2),
wij willen kanteelen, naast kantelen, enz. om redenen, die bij
de behandeling der 9 regels nog nader worden uiteengezet.
Nil is de toestand zoo dat, ter wille van boer, kruidenier,
slayer en bakker met hun 300 woorden, waarvan enkele
lastige, naar het beginsel van verkeerde democratie de rest
van de woorden ( ± 75.000) de bespottelijke uniform van
K ollewij n heeft aan te trekken voor zoo ver zij in de
toting vallen. Want, ondanks de voortaan beroemde consequentie der Kollewijners kan men zeggen, dat het voor
de woorden een soort van loterij is, die uitmaakt, of
zij het grauwe schandpakje hebben aan te trekken, ja
dan neen.
En wat verder die beknoptheid en gemakkelijkheid zelf
betreft, hoeveel daarop valt of te Bingen zal mede aanstonds blijken.
Wij willen dat grauwe pakje niet; wij willen dat het
schrift de bestanddeelen en den vorm der woorden zooveel
mogelijk tot het bewustzijn der lezers en schrijvers brengt
(thans, niet tans), wij willen dat men door verschil van
letterteeken, voor zoover dit niet te lastig blijkt, in de
spelling het verschil in beteekenis blijve aangeven, opdat
worde herinnerd aan verwante woordengroepen (lijden naast
leiden) enz. En wij staan in die meening, dat het hoogere
1) Men denke b.-v. ook aan het bovenvermelde fonetische systeem.
2) Onlan.gs werd er bij de redactie van een onzer letterkundige tijdseliriften een nieuwespellings ver y ingezonden, waarvan de laatste regel tot
een jonge dame gericht luidde : 1k min u gans!
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deel eener natie zich niet hebbe to richten naar het lagere,
waarlijk niet alleen.
„Laat het in de spelling zijn, als in de syntaxis,"
zegt de Hoogleeraar T h ij m 1), „Het Yolk redt zich, gelijk
het kan : „Neeme de vrijheid IJEd. te verzoeken mij te
willen helpers met drie guldens ter leen , uit hoofde zeer
verlegen om dezelve ben." Zal daarom de beschaafde man
zich niet zuiverder trachten uit te drukken ? Legge men,
voor 't behulp des yolks een lexikonnetjen ter perse met de
eenvoudigste en gemakkelijkste wijzen van zijne gedachten
uit te drukken, „bene yens derzelver spelling" : daar hebben
wij vrede mee : maar eene taal, die rijk en smijdig is, een
deel van dien rijkdom to ontzeggen, dewijl anders het gemeene yolk die taal Rik zou kunnen leeren — schijnt ons
eene ongerijmdheid toe, die alleen in het hoofd van een
kouden suffer kan opkomen."
En evenzoo de Hoer den Hertog: „Zij, die niet
voor den druk schrijven, kunnen het zich trouwens, wat
de spelling betreft, zoo gemakkelijk waken, als ze willen".
Nu zouden de Kollewijnianen wellicht een verdienstelijk
werk verrichten voor het geestelijke proletariaat, als zij
een grammatica'tje en woordenlijst maakten op dezelfde
manier als b.v. „Help u zelf met Engelsch enz", onder
den titel „Beknopte en gemakkelike Nederlandse woorde
lijst en Grammatikaatje". Degenen, wier horizont niet
yerder reikt dan de Berlitzschool, zouden dan daarin hunne
bevrediging kunnen vinden, en niemand zou om het taaltje
en de spelling lachen, evenmin als een welopgevoed man
zou lachen om de boyen door T h y m aangehaalde woorden.
Degen_en, die grooter geestelijke behoeften in zich voelden
ontstaan, zouden dan van zelf wel komen tot het peil,
waartoe de taal en de Stijl zich yerheffen van hen, die
werkelijk de dragers zijn eener hoogere beschaving.
„De taal is gansch het Yolk" zullen ons de in-ditopzicht-democraten toevoegen. „Wij behooren het Nederlandsche yolk niet in Taalkundig opzicht te verdeelen in een
minder- en een meerwaardig deel !" Tot uw dienst zouden
1) T. a. p. blz. 19.
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wij zeggen, gij hebt de wijze van uiting van dat minderwaardige overgenomen om het tot norm te stellen voor
een na ons komend geslacht onder hetwelk wellicht hoogbegaafden zijn, die door uwe Taalvulgariseering kunnen
worden geschaad 1).
Zij zullen later moeten leeren schrijven naar de principes
van den grooten hoop. Waarom stelt gij ook niet den eisch,
dat er voortaan niet alleen geschreven, worde zooals Sjors
kan schrijven, maar ook gesprokem wordt zooals Sjors spreekt?
Dat ware consequent ! En waarom, als gij er tegen mocht
zijn dat er in taalkundig opzicht een scheiding zou wezen
tusschen minder- en meerderwaardig, waarom protesteert
gij er dan niet tegen, dat de nationa le grond nog altoos
in het bezit van weinigen is , waarom ligt dan b.v. op het
Spiegel, de villawijk der Bussumers, een servituut, waardoor
het onmogelijk is dat daar in die geld-aristocratische omgeving winkelhuizen en arbeiderswoningen worden gebouwd?
Waarom wilt gij de gewoonten van den (geestelijkgesproken) derden stand in de schrijftaal, die voor de
gansche natie bestemd is opnemen?
Dat Nederlandsch, geschreven in de Vereenvoudigde
Spelling en in den stijltrant der Vereenvoudigers „een
arme, kleurloze onbuigzame taal zou zijn", wel, een blik
in het — gelukkig, naar ik meen, overleden, Tijdschrift
Taal en Letteren is voldoende om zich daarvan te overtuigen.
In het lees- en taalboek voor Hoogere Burgerschool
en Gymnasium, Normaal- en Kweekschool door de vereenvoudigers J. H. van den Bosch en J. L. C. A. Meij er
staat een voorrede, waaruit ik aanhaal: „De lektuur moet
daArtoe strekken, dat de opwassende kleine mensen de eenvoudige maar rijke taal van de grote gemeenschap die in hun
zelf zich ontwikkelt, tot bewustzijn komt. ITit dit boek moet
gekend kunnen worden, de taal waarin de meesten [ja wel!
B.] zich eenmaal zullen moeten uiten, als hun uitingen het
stempel van echtheid zullen vertonen en deel zullen hebben
aan de klassieke eigenschap van de juistheid. Wat nu de
1) Men zie het naschrift aan het slot van mijn opstel.
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kwalieteit 1) van taal betreft, is deze twede druk weer
beter, vooral in zijn eerste helft ook homogener clan 2)
de eerste".
Er is blijkbaar aan de qualiteit der taal van het boek
zelf zooveel te verbeteren geweest, dat de voorrede zich
met Kollewijnsche armoedigheid moest behelpen. Het
gelijkmaken van de casusuitgangen vertroebelt de klaarte
van den stijl.
Is de armoedigheid van dit stijlprobeersel niet aan
iedereen duidelijk ?
. De Heer Buitenrust Hettema heeft eene inleiding
geschreven bij het gedicht Van den V o s Rey n:a e r d e 3)
— men kan tegenwoordig ook op klompen den Olympus
op — en hij is het die ons het beste voorbeeld geeft
hoe er door de Vereenvoudigers moet worden geschreven,
willen zij zich niet aan taalverkrachting schuldig maken.
De spelling van dien Heer, de korte asthmatische plebelsche
zinnetjes maken den stijl van dien vereenvoudiger wel is
waar tot klassiek Kollewijnsch, maar zijn taaltje is zoo
walgelijk ona te lezen, dat een beschaafd mensch er reeds
bij de eerste regels genoeg van krijgt. Zie pier : „De verdere
arbeid zou tussen ons verdeeld. Voor de Inleiding bracht
de ekonomie — als 't heet — mee dat 't resultaat van
m'It onderzoek telkens vooraan koint ... Nadruk is gelegd
op de dichter-eigenaardigheden, zijn individueel-zijn, zijn
dichterplastiek , hieraan is nog te weinig gedaan , dan,
vaak te veel gegeneraliseerd in zgn. stijl- en spraakleer .. .
„Zoveel mogelik is de zin benaderd door 't nu-Nederlandse
synoniem. Vooral bij de partiekels 4). Vaak bleef dit bij
een pogen. Maar en context en karakter van de verhaler,
en spreker, zijn zorgvnldig n_agegaan." . ..
1) Ook deze Heeren kunnen niet spellen mar het Kollewijnsche
systeem, dat kwaliteit voorschrijft.
2) Buitenrust He ttema zou hieronder een potloodkras zetten.
De vereenvoudigers schrijven beter a18,
3) Zwolsche Herdrukken Nrs. 19/20.
4) De Heer Buitenrust Hettema kan niet behoorlijk spellen.
Hij behoort volgens repel 2 te schrijven: partikel.
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„Want niet juist is de mening dat 't voegwoord „ende"
al de omschreven betekenissen had die in het Wdb. staan
opgegeven, of 't toen-voorzetsel „an" de betekenis heeft
van verschillende van nu."
Dit alles op blz. VIII van het voorbericht.
„'t Spreekt vanzelf dat 'n dankbaar gebruik is gemaakt
van al wat voorgewerkt is in 't (Mndl.) Wdb. van Verdam,
en van de vele glossaria, o.a. van Dr. Stoet t. Niet minder
van de Mndl. Spraakleer van Van H e 1 t e n. En van de
studies van vele anderen. Hun names komen geregeld
voor. Maar ook, alle andere inlichtingen zijn met de naam
van de sehrijver gewaarmerkt."
Dit alles zoo achter elkaar in eene alinea op blz. IX.
Vooral dat voorgewerkt, alsof Prof. V e r d a m een gymnastiekonderwijzer ware, is bizonder goed.
Gij sommeert, ons Heeren Taalkundigen, die acme kleurlooze, onbuigzame taal aan te wijzen.
Dat, dat van den Heer Buitenrust Hettema, dat
vervloekte gestamel, dat gefnuikte gefladder van den trotschen taa]vogel, dat is het wat wij bedoelen. Maar gij
zult dit ook nu niet kunnen begrijpen en zeggen, dat dit
niet-kunnen-styleeren aan de individueele onmacht van
b.v. de Heeren v. d. Bosch en Meyer of Buitenrust
Hettema te wijten is. Ik antwoord u, dat nit het individueele zich het algemeene gebruik zal ontwlkkelen en
dat dit reeds gebeurd is. Vele Kollewijners, voor zoo ver
ik iets van hen onder de oogen kreeg, hebben die zuurzoete spreektaal-bonhommie, die gemeenzame indringerigheid als van een man, „die u onder het gesprek aan de
knoop van uw jas vdsthoudt" en met zijn tabaksadem te
dicht bij uw gezicht komt hun taal is grauw, monotoon
van een afzichtelijken eenvoud, als de buurten Y Y in
Amsterdam.
Zoo protesteeren wij niet voornamelijk tegen uwe spelling, maar hoofdzakelijk tegen uw, zich in spelling en
stiji verradend, armoedige begrip van wat behoorlijke taal
moet wezen. En dat uwe taal armoedig is en laag bij den
grond vloeit hieruit voort dat gij de middelmatigheid en
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de minder-dan-middelmatigheid van de spreektaal tracht
na te bootsen in den stip van het geschreven woord 1).
„Waar een spraakkunst the dient, schijnt velen ook
minder duidelik te zijn. De grammatica van onze moedertaal behoort ons niet zozeer voor te schrijven dat wij die
taal zo en zo moeten, gebritiken, als wel er ons b e wu s t
van te doen, worden, hoe wij het doen" 2). Wat er van zal
worden als de wifs der toekomst op de taal worden los
gelaten en zich er door de nieuw gefabriceerde
oTammab
tica's van bewust worden swat voor taal zij (leerende van
de Buitenr-ust Hettema's) hebben geproduceerd, valt niet
bij benadering te gissen. Wellicht n6g kinderlijker gestamel en vriendelijker bonhommie dan de Heer S c h e p e r s
in zijn Open Brief, „Verkeerde Raadgevers," te hooren geeft.
Bijvoorbeeld:
„Maar laat ik beginnen met u [dat zijn wij, de Letterkundigen] liartelik gelnk te wensen. Als men iets op 't
hart heeft, belemmert dat, stel ik me voor, de bloedsoniloop en dat is niet gezond voor een wens. Lang drukte
u een gevoel van onbehaaglikheid bij het lezen van de
Vereenvoudigde Spelling [die zagen we gewoonlijk niet geachte Heer !] en nu hebt u daar eens uiting aan gegeven :
dat lucht op. Hartelik gel-uk daarmee."
Wij hebben echter onze kwaal niet goed ingezien zegt
de sehrijver vervolgens en gaat dan voort:
„En tevens ziet a niet in, dat het Kollewijnisme en
het kunstbegrip van de Nieuwe Gids — zal ik maar zeggen — stoelen op dezelfde wortel, [van het kunstbegrip
v. d. Nieuwe Gids heeft de Heer Dr. S c h e p e r s nooit een
syllabe begrepen, an dens zou hij, in den besten tijd van
de N. Gids, het nieuwe niet hebben bestreden en, in
den slechtsten tijd van de N. Gids, Bragi niet hebben
gepubliceerd !] dat het een neefje is van het Nie-uwe-Gid1) Niet zooals een kunstenaar doet, boven de massa staande, Wier
levee hij in volkstaal weergeeft, maar als de gelijke van dat intellectueele
proletariaat.
2) Aldus de Heer Kollew ij n in Opstelleu over Spelling en Verbuiging p. 120.
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sige, ik bedoel hiermee het echte, niet de „manier" die
bij velen voor het echte door moet gaan, maar datgene
wat Kloos in zulk kernachtig, zuiver (!) Nederlands genoemd heeft : de aller-individueelste expressie van de allerindividueelste emotie". 1) [Juist Scheper s, Het Kollewijnisme wil ook de aller-individueelste expressie. . . van Jan
de Wasscher. Maar dien had Kloos niet op het oog.
Quod licet Jovi non licet bovi en De Genestets: Wees
u zelf enz. is u zeker wel bekend P].
„Het „stelsel Kollew ij n" — zo zal ik het maar
blijven noemen met een aan u ontleende naam — is, behalve een nieuwe spelling-regeling, ook een andere diepere
taalopvatting en evenmin als enig -isme met een gebod of
verbod to bestrijden. Het ontstaan van cut begrip [van welk
begrip, geachte Heer Schepers ?] valt haast samen,
volgt op het ontstaan van De Nieuwe Gids en z'n verfrissende invloed op de letterkunde. Het ‘komt van de universiteit en is tevens van psychiese aard. [ha! ha l]
„En nu gaat het u als de man die voor eigen gebruik
een gat in zij n dijk groef en zich ergerde dat 's anderen
morgens zijn hele polder onder water stond. [Een idiote
kerel ! die een gat in zijn dijk graaft. Maar zoo is het
niet. Wij zijn als Baron van Heeckeren van Wass en a a r, die een beek over zijn landgoed heeft loopen en
zich ergert over het vuile water, dat de fabrieken er in
loozen !] .....
„Ik kom dus tot T.Tw eigenlike bezwaren. Die gaan niet
zo zeer tegen de spelling-veranderingen als wel tegen, de taaltoepassing. [Juist Dr. Schepers !] Aileen het lelike van al
wat nieuw voor ons is, of dat nu een nieuwe schilderwijze
is of een nieuwe bouwkunst, nieuwe vreemde sonnetten of
een nieuwe spelling , dat lelike, dat bij wennen gewoon en
zelfs mooi kan worden in onze ogen, heeft de scoot gegeven.
[1k heb nooit aan Kloo s' Ave Maria moeten wennen, ik
heb het streven van Dr. Kollew ij n dadelijk verfoeid en
1) Zie Taal en Letteren. Jaarg. VI (1896) blz. 337: Het nieuwe taalonderwijs en het „kunstbegrip der Nieuwe-Gidsschool " . Geschreven door
den Heer Dr. Scheper s.
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zal het altijd afzichtelijk vinden. Het is schandelijk van
den Heer Schepers zijn „gegochel" met spelling en taal
bij zulke verzen te vergelij ken. De theorie van het wennen
is die van den gewonen mensch, die op den du-ur ja en amen
zegt bij wat autoriteiten hem voorpraten. De Heer Schepers
heeft waarschijnlijk gestudeerd in Tolstoi's „Wat is
kunst", die de bewondering voor Beethoven's latere
sonates en Wagner's Ring-cyclus tot een „wenquaestie"
herleidt].
Hiermede laten wij den Heer Schepers staan in het
hemd, waarmede hij zich den volke heeft vertoond en wenden
wij ons weder tot den Beer Buitenrust Hettem a.
Deze heeft een brochuretje geschreven : „Wat er tegen
is en er voor" waaruit ik nog een paar zinnetjes aanhaal:
„Ik wil hopen dat die belangstelling bij velen van u overgaat in 'instemming met ons streven." Hierin is, afgescheiden van een enkele onbeholpenheid, geen stijlfout,
zegt de lezer tot zichzelf. Dit is inderdaad juist. Zinnen
van twee regels kan de Heer Dr. Buitenrust Hettema
nog net schri.jven worden ze langer dan gaat het mis :
„Zo er nu „dichters" zijn, die om te uiten al het
mooie, al het verscheidene individuele wat ze in hun binnenste hebben, zo ze daarvoor iets nodig voelen, dat ook
vroeger leefde, of nog in volkstaal dient, alweer, wij
zullen ze de volle vrijheid laten" [na eerst zooveel mogelijk
te hebben opgeruimd van wat er aan vroegere eigenaardigheden over was, immers] : „willen we eigenlik niet veel
meer onze nu-nederlandse taal loswikkelen uit een, te
kwader ure, aangebrachte tooi van oude Duitsers, oude
Engelsen, oude Goten vooral, om van de oude Romeinen
en dergelijken maar te zwijgen P" [Ads men iemand zijn tooi
afneemt dan berooft, dan verarmt men hem, dit is precies
wat wij beweren, dat uw systeem is].
Hier nemen wij weder afscheid van den Heer B. H.
en verwijzen voor verdere harfverheffende Kollewijnsche
litteratuur o. a. paar al de jaargangen. van het Maandblad
„Vereenvoudiging". Dat is heelemaal bewijs voor onze
stelling.
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Na deze voorbeelden uit de praktijk nog enkele uit
de theorie der Kollewijners.
In de Kollewijnsche spraakkunst 1) worden de volgende
voorbeelden gegeven : Daarin zit 't 'im, niet. T r u i 'r japon.
Die menschen hun leven, of 'r, d'r leven wordt niet veel
geteld. M'n oom z'n paarden. Mijn nicht 'r fiets. Ili heb 'r
gisteren gezien. Zie je dat lelike wijf I) Hoe oud schat je ze
(d'r, 'r). M'n is de onbeklemtoonde vorni naast 't beklemtoonde mij'n. Ook me kan zo voorkomenonaar 't klinkt niet
juist beschaafd , b.v. Ik heb 't van me vader gehoord enz.
Pit is de Koos-Kluiver-toon uit Van D eyss e 1 s
„Ooievaar" 2). Zie je want de letterkunde die moot het
het leven weergeven, en als je dan niet zegt zijn of een,
dan mot je ook niet schrijven zijn of een, maar z'n of
'n . . . Een beste vent, die flinkert ! Iemand 0111 een slag
op zijn schouder te geven en tegen te zeggen : „dag kerel,
beste kerel, hoe maak je 't 1) Wel wel wat ben ik blij dat
ik die beste K o o s weer 'ns zie" enz.
„Want begrijp wel, dat de schriftvergoding niet alleen
de woordvormen, maar evenzeer de syntactiese vormen van het
woordgebruik verkracht" beweert de Heer J. G. Talen 3) de
schrijver van bovengenoemde Kollewijnsche spraakkunst.
Ik draai deze stoning om en voeg den Heeren toe : „Want
begrijp wel, dat de spreektaalvergodin,g niet alleen de woordvormen maar evenzeer de syntactische vormen van het
woordgebruik verkracht.
1) J. C. Talen, R. A. Kollewij n en F. Buitenrust Hettema,
Nederlandse Taal, proeve van een Nederlandse Spraakleer, 1908.
2) Verzamelde opstellen, I, 146.
3) Vereenvoudiging I, 1, blz. 3.
( Slot

volyt).

DE SLAVERNIJ IN POSSO
(Midden-Celebes)
DOOR

ALB. C. KIRUYT.

Door het ingrijpen van het Nederlandsch-Indische
Gouvernement in de binnenlandsche aangelegenheden van
Midden-Celebes, hebben vele landschappen in dit gedeelte
van den Archipel in verscheiden opzichten eene gedaanteverwisseling ondergaan. Onmiddellijk valt het dengeen dien
Posso vroeger gekend heeft op, dat hij nu langs begaanbare wegen kan loopen, waaraan door de tijde-n nog veel
verbeterd moet worden, maar die toch, in vergelijking met
de vroegere „sluippaadjes", wegen mogen worden genoemd.
De dorpen zijn van de heuveltoppen, waarop zij vroeger
lagen, verplaatst naar de vlakten en dalen, en over het
geheel genomen mogen die nieuwe dorpen in het landschap Posso gezien worden. Aangenaam doet het den
Europeaan ook aan, dat hij nu overal voorkomend door
de Toradja's wordt ontvangen, terwijl men vroeger niet naar
hem omgekeken, of hem eenvoudig den toegang tot zijn
dorp geweigerd zou hebben.
Maar nog grooter dan de uiterlijke verandering die
in Posso heeft plaats gehad, is de omwenteling, welke het
Gouvernement heeft teweeggebracht in de innerlijke samenstelling der Toradja'sche maatschappij. Deze omwenteling
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is echter alleen waar te nemen voor hen, die gewend zijn
met het yolk om te gaan. De Toradja's hebben nog altijd
hunne hoofden, maar dezen zijn geheel van karakter veranderd. Waren zij vroeger leiders van het yolk, voorgangers in de adat, daardoor voor het grootste deel afhankelijk van hun yolk, thans gevoelen zij zich meer en meer
als heerschers, die, met de macht van het G-ouvernement
achter zich, hunne menschen kunnen bevelen en dwingen.
En het is merkwaardig zoo spoedig als het communistisch
cachet, dat eeuwenlang op de Toradja'sche maatschappij
gedrukt was, door den krachtigen greep van het Gouvernement verbroken werd. Nu reeds zou een nieuw aangekomene de Toradja'sche maatschappij niet meer zoo kunnen
leeren kennen als Dr. A dr i a n i en ik dit hebben kunnen
doen.
Zoo is ook de beteekenis van de afschaffing van het
koppensnellen voor de Toradja'sche maatschappij veel
grooter dan de meesten zich voorstellen. Wij zouden nog
meer kunnen noemen, maar ik wil hier alleen de aandacht
vragen voor de slavernij, die natuurlijk onder het Gouvernement niet meer, althans niet 'leer in haar vollen omvang,
bestaanbaar is.
Het houden van slaven is jets, dat van ontzaglijken
invloed is geweest op de ontwikkeling en het karakter
van de menschen. In zijn belangrijk werk, „Die Entwicklung der Strafe", heeft Dr. S. It. Steinmetz, thans
hoogleeraar te Amsterdam, meermalen er op gewezen, hoe
de oorsprong van vele rechtstoestanden gezocht moet
worden in het instituut der slavernij. Ja, streng doorgevoerd moet naast den ingeboren aard van den mensch om
zich aan iemand met sterkeren wil dan den zij nen over te
geven en zich te laten leiden, de slavernij een factor
zijn geweest, die bij . verdere ontwikkeling der menschen
heeft medegewerkt regeerende hoofden te doen ontstaan,
bevelende over leven en dood. Wij kunnen zulks nog
recht duidelijk nagaan in de geschiedenis van ons
vaderland, Coen de graven en baronnen niet anders waren
dan tirannen van hunne lijfeigenen, Welke laatsten nog
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minder waren dan de slaven bij de zoogenaamde natuurvolken. Straffen werden eerst toegepast op de lijfeigenen,
terwijl de bloedverwanten der heeren vrij uitgingen , van
lieverlede ontwikkelden zich daaruit, then de lijfeigenen
tot burgers werden, het strafrecht en de verdere vormen
van recht tot op den huidigen dag.
Wij weten van welk een grooten invloed de slavernij
is geweest op de ontwikkeling van kunst, onderwijs en
nijverheid, waarbij ik her alleen herinner aan de Grieken,
bij wie de slaven, daartoe door hunne meesters gedwongen,
tal van takken van nijverheid beoefenden om hunnen
heeren winst aan te brengen , ook traden zij meermalen op
als leermeesters van de kinderen hunner heeren.
Wij kunnen a priori dus vaststellen, dat de Toradja's,
die voor een groot deel slavenhoudende staNmen zijn, den
invloed van het instituut der slavernij moeten hebben
ondervonden.
Nu reeds kan men alleen jets van de slavernij der
Toradja's, welke instelling v66r vier jaar nog ongeschokt
bestond, te weten komen door inlichtingen in te winnen
bij de ouden van dagen, en het is daarom zeker van belang
een en ander van deze instelling onder de Toradja's mede
te deelen nit de ervaring, zooals alleen Dr. A driani en
ik die er van hebben gehad. Dit kan ook niet van belang
ontbloot zijn voor regeeringsambtenaren, aan wie de moeielijke taak is opgedragen om dit natuurvolk, waarvan nog
alles te maken is, in goede banen te leiden.
Ik wil mijne mededeelingen in drie deelen groepeeren:
I. De aard van de slavernij bij de Toradja's; II. De
invloed dien de slavernij op de Toradja's heeft gehad, en
III. De houding, welke het Bestuur tot nu toe tegenover
de slavernij heeft aangenomen.
I.
De Toradja's van Posso kenden slechts twee Standen :
slaven en vrijen. Niet elke stam echter held er slaven op
na, namelijk in dien zin, dat er een slavenstand in dien
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stam was ontstaan. De Toradja toch onderscheidt twee
soorten van slaven : in de eerste plaats slaven, die van
ouder tot ouder slaaf zijn geweest, een bepaalden slavenstand vormen, en een integreerend deel van de bevolking van een dorp uitmaken. Wij duiden hen aan met
den naam van erfslaven. Zij blijven woven in den
stam, waarin zij zijn geboren, en zij worden door het hoofd
van de familie (van vrouwszijde) bestuurd. Wanneer de
erfgenamen zich verspreiden, worden de nog ongehuwde
kinderen van deze erfslaven bij hunne verschillende heeren
ingedeeld. Zij verlaten echter nimmer het gebied van den
stam, en wanneer een der „meesters" in een anderen stain
gaat huwen, krijgt hij geen erfslaven mede ; op zijn hoogst
gaan zij hem bij het aanleggen van een rijstveld helpen,
en worden zij tijdelijk aan hem afgestaan. Overigens blijven
zij bij de vrouwelijke leden van het huffs huns meesters,
die alleen onder zeer bijzondere omstandigheden Haar elders
zullen trekken. Aan deze erfslaven zijn de meesters zeer
gehecht, en alleen in den uitersten nood, of wanneer de
slaaf gansch en al niet wil deugen, zal zijn meester hem
aan een ander overdoen.
Geheel anders is het gesteld met de tweede soort van
slaven, de gekochten ; zij, die hebben moeten dienen om
eene schuld te voldoen of eene boete te vereffenen. Voor
deze soort van slaven heeft de meester gewoonlijk weinig
hart. In zeer veel gevallen had de Toradja vroeger een
slaaf noodig, bij voorbeeld om als offer te dienen bij den
dood van een hoofd, maar wij kennen geen geval, dat men
in zulk eene omstandigheid een eigen slaaf nam om dien
als offer te dooden. Steeds zocht men daartoe iemand te
koopen, of men gebruikte een krijgsgevangene.
Nu zijn er enkele stammen onder de Bare'e-sprekers,
die geen erfslaven hebben, die er dus geen slavenstand
op na houden. Dit zijn de To Pebato, en de To Wingke
in Posso, Wier gebied zich uitstrekt tot aan den Noord- en
den Oostkant van het Posso-meer. Eigenlijk zijn deze twee
stammen_ een, als gezamenlijk afstammende van het dorp
Mawoemboe, zoodat zij zich nu en dan wel To Mawoemboe
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noemen. Wel kwamen in ieder dorp eenige slaven van de
tweede soort voor, maar dezen waren zoo gering in aantal,
dat zij hun stempel niet op de dorpsgemeenschap drukten.
Geheel anders was het gesteld bij de To Lage, To
Onda'e To Palande en To Pada (deze twee laatste stammen
wonen in het stroomgebied van de Laa, die in de Golf
van Mori uitstroomt). Deze stammen hebben een bepaalden
slavenstand, die tot voor korten tijd eene zeer groote plaats
innam in de Toradja'sche maatschappij. Er waren eertijds
bij die stammen dorpen, waarvan de grootste helft der
bewoners tot den slavenstand behoorde.
Wanneer men aan de Pebato-hoofden naar de reden
vraagt van het verschijnsel, dat zij geen erfslaven hebben,
doen zij het volgende verhaal, dat, hoewel ongetwijfeld
onwaar, toch weer aantoont hoezeer de Toradja gehecht is
aan zij ne erfslaven.
Eens kwam een vaartuig met Lamboenoe'sche kooplieden van het Noorden der Tomini-bocht bij de monding
der Posso-rivier handel drijven, waartoe het tal van koopmansgoederen had medegebracht. To Pebato (die toenmaals
nog een slavenstand zouden hebben gehad), zoowel als To
Lage kwamen uit het binnenland naar beneden met hunne
boschproducten om handel te drijven. Vooral met een der
voornaamste Pebato-hoofden sloten de Lamboenoeers vriendschap. 1k moet hierbij opmerken, dat de To Pebato toen
ter tijd nog niet aan het zeestrand woonden, zooals thans
wel het geval is.
Toen gebeurde het, dat de To Lage, belust op de vele
koopmansgoederen, de Lamboenoeers overvielen, hen op
twee na alien doodden, en de goederen roofden. De beide
overlevende kooplieden keerden zoo spoedig mogelijk naar
hun land terug, en deelden daar de treurmare van de
slachting mede. Onmiddellijk werd eene vloot uitgerust om
Wraak te nemen. Toen de Lamboenoe'sche krijgers aan
den mond van de Posso-rivier gekomen waren, schijnen
zij er tegenop gezien te hebben de To Lage in het bovenland te gaan opzoeken ; althans volgens het verhaal wend
de bevriende Pebato-hoofdxnan gehaald om als tusschenO. E. XI 1
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persoon en bemiddelaar op te treden. De To Lamboenoe
eischten van de To Lage vier slaven ; als zij dezen gaven,
zouden de Lamboenoeers van alle vijandelijkheden afzien.
De To Lage namen het voorstel aan, maar zij verzochten
tevens aan het Pebato-hoofd de slaven voor hen te voldoen,
dan zouden zij die naderhand wel teruggeven. De To
Pebato brachten deze mededeeling aan de Lamboenoers over,
en dezen drongen er op aan, dat de To Pebato de vier
slaven maar zouden geven. Deze antwoordde echter : „Wij
hebben nog nimmer een van ooze erfslaven weggegeven,
en als wij dit nu doen, zullen de voorouders ons straffen
door al onze slaven te doen uitsterven." De Lamboeers
bleven aandringen en eindelijk gaf het Pebato-hoofd toe.
Hij stond vier zij ner slaven (die men nog bij name weet te
noemen) af, en ziet Coen gebeurde, wat het hoofd vooruit had
gezien ; de geheele slavenstand der To Pebato stierf uit.
Wanneer men den aard der Toradja's eenigszins kent,
hun rivaliteit onderling en hunne eensgezindheid tegenover
alles wat van buiten komt, dan zal men aanstonds moeten
toegeven, dat dit verhaal niet waar kan zijn. Trouwens
het moet dienen om de rechten der To Pebato op een
stuk gronds aan de monding der Posso-rivier in het gebied
der To Lage te bewijzen. In plaats van vier slaven terug
te geven, zouden de To Lage bedoeld stuk land aan de
To Pebato hebben afgestaan !
De oorzaak van het ontbreken van een slavenstand
bij de To Pebato is eene andere, eene, waarop Mr. H. J.
Nieb o er in zijne studie „Slavery as an Industrial System"
heeft gewezen. Hij heeft o. m. in dat werk aangetoond,
dat jagersvolken uit den aard der zaak er geen slaven op
na kunnen houden. Hun zwervend leven Loch maakt in
de eerste plaats slaven overbodig, aangezien er geen geregeld werk voor dezen is te doen. Ook het noodzakelijk
prestige, dat de eene stand over den anderen moet hebben,
zal het standsverschil blijven bestaan, is bij een jagersvolk
onmogelijk ; heer en slaaf zouden daar te veel elkaars gelijken zijn. Men gevoelt bij jagersvolken ook geen behoefte
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aan helpende handen, ja slaven zouden eerder tot een last
dan tot ePn gemak worden, want het gevangen wild zou
de meester met den slaaf moeten deelen, terwi.j1 het zwervende leven den slaaf alle gelegenheid biedt om zich nit
de voeten te waken.
Een van de verschillen nu tusschen To Lage, To
Onda'e e. a., die slavenhoudende stammen zijn, en de To
Mawoemboe, die geen slaven hebben is ook dit, dat de
laatsten het kenmerk dragen nog niet lang geleden een
jagersvolk te zijn geweest, terwijl de To Lage c. s. gezeten
landbouwers zijn. Tegenwoordig heeft iedere To Pebato
(ik neem dezen stam als type van de niet-slavenhoudende
Toradja's) zijn_ rijstveld, maar de jacht met honden zit ieder
lid van dezen stam in het bloed. In ieder Pebato-dorp
wemelt het van honden, die bij de maaltij den met groot
getier uit de huizen worden gejaagd, en die voor den To
Lage (als type van de slavenhoudende stammen genomen)
een reden zijn om zijne minachting voor den To Pebato
te uiten, door aan ieder te vertellen, dat hond en meester
nit denzelfden etens- of aanrechtbak eten, wat inderdaad
waar is , alleen doen zij het na elkaar. Heel in de vroegte
wordt men reeds door de voorbikaande mannen gewekt,
die al de namen van hunne honden uitgalmen met lokkende geluiden er tusschen in , want al gaat de To Pebato
niet verder dan zijn rijstveld, zijne honden neemt hij steeds
mede, — men kan nooit weten. En er kan geen akkerfeest
zijn of de To Pebato gaat eerst een dag of twee, drie van
te voren op de jacht om een of ander vleeschgerecht voor
de deelnemers aan het feest op te sporen.
In een verhaal, waarin wordt verteld, hoe Lasaeo, een
op aarde nedergedaalde hemelling, zijne gaven aan de verschillende Toradja-stammen uitdeelt, laat men hem aan de
To Pebato een hond geven, terwijl de To Lage een hamer
krijgen om het ijzer te smeden.
De To Lage jaagt ook, maar zelden op de echt
Toradja'sche wijze met honden en speer , ontmoet men al
eens in Lage een paar van zulke jagers, dan zijn het veelal
slaven. De To Lage bungelt graag door veld en bosch
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met een geweer over de beide schouders (dit was althans
zoo in den tijd, toen het Gouvernement de geweren nog
niet had weggenomen), maar het meeste werk maakt hij
van strikken en vallen, van die dingen, welke hij iederen
dag op zijn gemak eens kan nazien. Ook in deze wijze van
jag,en komt zijn gezeten aard weer aan den dag.
Wij moeten nog verder in het verleden der Toradja's
teruggaan om tot de oorzaak te komen van dezen zeer
verschillenden toestand, en in het kort de verspreiding der
stammen over Midden-Celebes nagaan.
De Toradja's van het landschap Posso hebben hoogstwaarschijnlijk hun bakermat in het Zuiden van MiddenCelebes, in het bronnengebied van de Kalaena, eene fraaie
statige rivier, die door de Fleeren Sarasin is ontdekt, en
die, in Zuid-oostelijke richting voortstroomende, haar water
ontlast in de Golf van Boni.
Van Saloe maoge, aan den bovenloop van pas genoemde
rivier, trok in den ouden tijd eene afdeeling der Toradja's
over het hooge Takolekadjoe-gebergte, en vestigde zich
aan het Posso-meer. Hier moeten de Toradja's eene groote
mate van gezetenheid hebben gekregen, eene omstandigheid, die het houden van slaven in de hand werkte. Zij
moeten daar zelfs een algemeen hoofd hebben gehad, dat
zij „datoe" noemden. In Bien bloeitijd kwamen de Loewoeers, onderwierpen de Toradja's, en voerden hun datoe
met zich mede. De Toradja's trokken toen van het Meer
weg naar het Noorden en Oosten, met zich nemende hunne
gewoonten en hunne slaven. Deze Toradja's moeten de tegenwoordige stammen der To Lage en To Onda'e zijn geweest.
Nadat de Meerstreek eene poos lang onbewoond was
gebleven, kwam eene nieuwe afdeeling Toradja's van
dezelfde groep de verlaten plaats innemen. Deze tweede
afdeeling schijnt niet tot rn.stige vestiging te zijn gekomen,
waarschijnlijk door talrijke oorlogen, waardoor het hun
niet mogelijk was eene organisatie te verkrijgen als
die, welke in de eerste afdeeling moet hebben. bestaan
(blijkens het algemeen opperhoofd), en zij nog lang een
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zwervend yolk bleven. Zoo is deze groep, telkens uitzwermende, ook naar het Noord-Westen getrokken, en
vorznt zij daar tegenwoordig de To Pebato. Ongetwijfeld
zou, indien het Gouvernement niet tusschenbeide ware gekomen, door de grootere rust, die de To Pebato sedert
enkele tientallen van jaren genieten als een gezeten stain,
en door het verlangen naar meer arbeidskrachten, langzamerhand een slavenstand zijn ontstaan , maar in den
toestand waarin wij hen hebben leeren kennen, waren de
weinige gekochten met hunne nakomelingen, die zij er op
nahielden, nog niet van invloed geweest op de maatschappij
en het karakter hunner heeren.
Aan vele intelligente Toradja's hebben wij gevraagd,
hoe de slaven zouden zijn ontstaan. De meesten braken
zich het hoofd niet met dit vraagstuk. Een enkele verklaarde, dat de slaven aan de vrijen waren gegeven „oni
hun tot handen en voeten te dienen". Een ander antwoordde : „Ik denk, dat slaven oorspronkelijk schuldenaars
zijn geweest, die om hunne schulden in slavernij zijn gekomen. Hunne afstammelingen waren de latere erfslaven."
Tijdens den tijd van onze waarneming gebeurde het echter
slechts zeer zelden, dat de stain een familielid om schulden
in den steek liet. Het was regel, dat die schulden werden
betaald. De schuldenaar raakte dan wel in eene min of
meer afhankelijke positie van zijn eigen familie, maar slaaf
werd hij toch nimmer.
Van een bepaalden slavenhandel is bij de Posso-Toradja's
nimmer sprake geweest, zoodat de onderstelling dat de
slaven door aankoop onder de Toradja's zouden zijn gekomen, vrijwel buitengesloten is. Eene andere oorzaak zou
kunnen zijn, dat de Toradja's bij hunne komst in MiddenCelebes daar een ander yolk hebben aangetroffen, dat zij
onderworpen en tot slaven gemaakt hebben. Wij kunnen
hiervoor geen voldoende gronden bijbrengen, en wij zijn
ook anthropologisch niet voldoende geschoold om in de
slaven een lager type van menschen te ontdekken. Zooveel is
zeker, dat de kloof tusschen vrijen en slaven bij de slavenhoudende stammen zeer groot is, grooter dan men zich die zou
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denken te zijn, wanneer de slaven oorspronkelijk stamgenooten waren geweest. Men kan niet meer weerzin en
verachting op het gelaat van een vrijen To Rage te voorschijn roepen, dan door hem, op een slaaf wijzende, te vragen
of die man familie van hem is. Onbeschrijfelijk is dan de
toon, waarop hij antwoordt : „hij is een slaaf."
Wanneer een slaaf met eene vrije vrouw durfde leven,
en het feit bekend werd, dan werden dikwijls man en
vrouw beiden gedood, maar zeker altijd de man (slaaf).
En geen pardon werd aan beide gegeven, wanneer de
omgang gevolgen had en de vrije vrouw zwanger geworden
was door een slaaf. Een paar malen is het in onzen tijd
gebeurd, dat eene vrouw, die door zulk een verboden on.gang in gezegende omstandigheden was geraakt, in haar
doodsangst tot een neef of een ander bloedverwant vluchtte,
en dezen smeekte het vaderschap over het kind op zich te
nemen. In de beide ons bekende gevallen had de bloedverwant medelijden met de vrouw, en nam hij op zich wat
hem werd gevraagd. Nagenoeg alle familieleden begrepen
wel hoe de zaak in elkaar zat, maar de eer was gered, en de
goedhartige man betaalde eene boete van een paar buffels.
Toch is het ook wel voorgekomen, dat de slaaf en de
vrije vrouw, die sameii omgang hadden gehad, niet werden
gedood. Bij de beide gevallen, die wij hiervan kennen,
gold het een slaaf, die met eene vrije vrouw uit eene
familie van een anderen scam omgang had. Beide slaven
waren lieden, die bij hunne heeren achting genoten, omdat zij te vertrouwen waren. Na vele beraadslagingen
tusschen de oudsten der beide dorpen, tot welke de slaaf
en de vrije vrouw behoorden, werd besloten den slaaf met
eenige plechtigheid naar zijn eigen dorp terug te brengen.
De afspraak hierbij was aldus : zoekt de man na deze
plechtige scheiding de vrouw het eerst op, dan wordt hij
gedood , zoekt de vrouw echter het eerst den man op, dan
late men hen als man en vrouw bij elkaar.
In het eene van de beide gevallen was na de scheiding de zaak afgeloopen. In het andere geval volgde de
vrije vrouw reeds den volgenden dag den slaaf. Deze twee
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werden then als man en vrouw beschouwd, maar toch zijn
verscheiden familieleden van de vrouw tot haren dood
verstoord op haar gebleven ; een broer verloochende haar
zelfs openlijk. Voor de beide kinderen nit dit huwelijk
moesten door de familie van de vrouw twee buffels worden
gegeven om hen vrij te maken.
Huwelijken van vrije mannen met slavinnen komen
veel voor. Voor de kinderen uit zulk een huwelijk geeft
de vader aan zijne familie een of twee buffels, „om ze vol
of rond te maken." Zulk een kind van een vrije en eene
slavin heet sinambira, „die het voor de helft is" ; namelijk
half vrij, door de betaling der buffels wordt het geheel
vrij. Men ziet zulk een sinambira er toch steeds op aan,
dat zijne moeder eene slavin was ; en in den tijd voordat
het Gouvernement pier kwam, zou zulk een persoon thin
mer hoofd zijn geworden.
Bij de To Pebato en de aanverwante stammen is de
verhouding tusschen de enkele slaven en hunne heeren
veel vertrouwelijker. Dit blijkt al aanstonds hieruit, dat de
slaaf bij de To Pebato zijn heer aanspreekt met „vader".
De Lage- en Onda'e-slaaf zal zijn heer nooit anders aanspreken dan met „heer". De To Pebato spreekt van zijn
„kind", de To Lage van zijn „slaaf". Bij de To Pebato
kwam het ook weer voor, dat een vertrouwde slaaf met
een vrij meisje huwde.
Inderdaad bestaat er in aard en aanleg een groot verschil tusschen vrijen en slaven. De slaaf is er z(545 aan
gewend geen vrijen wil te mogen hebben, van jongs of
aan, dat hij eene groote mate van lijdelijkheid en onverschilligheid over zich heeft. Men kan daarom in het geheel geen staat op hem maken. De slaaf voelt weinig
verantwoordelijkheid voor zijne daden : heeft hij jets kwaads
gedaan, zijn heer is daar om de boete voor hem te betalen.
In het rijstveld of in de zoutstookplaats, hij is altijd even
indolent, omdat hij weet, dat hij niet voor zichzelf werkt,
en alleen de tegenwoordigheid van zijn heer zal hem tot
eenige inspanning bewegen. Daar hij bij de overwegingen
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van staatkundigen en maatschappelijken. aard geen stem
heeft, is hij dom en onverschillig voor alles wat er in het
dorp gebeurt. Daardoor zijn de slaven dikwijls onbeschoft,
en „slavengewoonte" staat g,elijk met „onbehoorlijk gedrag".
Maar op deze algemeene beschrijving komen ook uitzonderingen voor. Ook onder de slaven vindt men nu en
dan menschen met een fielder hoofd, en met eene nat-uurlijke beschaving, menschen op wie hun heer staat kan
inaken, aan wie hij eene bijzondere opdracht kan toevertrouwen. „Vertrouwensmenschen" noemt de Possoer hen
dan ook. Zulke menschen staan ook bij de vrijen in eere
Wanneer ze op eenigen leeftijd zijn gekomen, ziet men hen
ook steeds met de vrijen te zamen eten en beraadslagen.
Zulk een „vertrouwensman" heeft zijn jongen heer zien
groot worden hij heeft hem in moeielijke omstandigheden
ter zij de gestaan. Hij geniet eene zekere genegenheid, in
zooverre een Toradja genegenheid kan hebben voor iem and,
die geen familie van hem is. Die genegenheid blijkt ook
bij het overlijden van zulk een man, daar men dan dikwijls
eene lijkkist voor hem maakt, wat anders voor slaven Diet
gedaan wordt.

Intusschen was het lot van de slaven bij de Toradja's
niet hard te noemen. Gewoonlijk bleven zij in het huis
van hun heer tot zij huwden, en daarna hielden zij er eene
eigen huishouding op na, en bewerkten zij ook hun eigen
rijstveld. Zij werden dan niet meer voor alle kleinigheden
uitgestuurd, maar zij kwamen alleen bij de algemeene
werkzaamheden op den akker hun heer helpen ook
wanneer hij voor eenig bijzonder werk geroepen werd,
moest hij komen. Zulke slavengezinnen hadden meermalen
eenige buffels, geiten en varkens in hun bezit, die zij
gewoonlijk met rijst hadden gekocht. Hoe meer een slaaf
bezit, hoe meer achting hij geniet bij zijn meester : wanneer
Loch de heer in schulden zit, of een boete moet betalen,
of wanneer een offerfeest moet worden gevierd, kan de
slaaf met een of meer buffels te hulp komen.
Wanneer een kind in het slavengezin geboren was,
kwam een der heeren van die slaven, Wiens beurt het was__
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om een deel van het algemeen familiebezit to ontvangen,
en schonk aan de moeder een lap katoen. Hiermede legde
hij als het ware beslag op het kind, en geen der andere
familieleden van het gezin der heeren kon dat kind dan
later voor zich nemen. Zoodra zulk een kind van de moeder
of kon, nam de heer het bij zich in huis. Het kwam meermalen voor, dat de meesteres het kind zelve speende, op
dat het kind toch maar zoo min mogelijk de zorgen der
moeder zou ondervinden, en het zich daardoor niet aan
haar zou hechten. Op deze wijze werd een slavengezin
geheel uit elkaar gerukt.
Over den slaaf spreekt zijn heer recht. Op volwassen
en getrouwde slaven, die een eigen huishouding hebben,
worden geen lijfstraffen toegepast voor eenig vergrijp, maar
aan jonge slaven wordt wel eens eens een pak slaag toegediend. Slavinnen worden wel eens gebonden in het dorp
rondgeleid, waarbij ieder haar bespot. Wij hoorden van een
slaaf, die omdat hij van gevangen visch had weggenomen,
werd vastgebonden, waarbij een vischhaak door zijn kin
werd gestoken , zoo moest hij een dag zonder voedsel doorbrengen. Eene slavin werd door hare meesteres een snede
in het oor gegeven, omdat zi.j niet dadelijk hoorde wat
haar meesteres beval.
Evenwel zulke straffen zijn uitzonderingen, wat wel hieruit
blijkt, dat die gevallen overal worden rondverteld, met de
noodige opmerkingen er bij, wat bewijst hoe erg men zoo
iets vindt.
Begaat een slaaf een mooed, dan wordt hij onherroepelijk gedood. Zelfs wordt hij in de plaats van een des doods
schuldigen vrijen Toradja gegeven. Ook daadwerkelijk verzet
tegen zijn heer wordt in de meeste gevallen (vooral bij de
To Lage) met den dood gestraft. Wordt een slaaf door een
ander beboet voor eene of andere beleediging, dan moet
zijn beer die boete voor hem betalen, tenzij de slaaf zelf
in goeden doen is. Wanneer een slaaf zijn heer dikwijls
ongenoegen verschaft, of zich onbehoorlijk over dezen uitlaat,
dan is hij aangewezen om bij de eerstvolgende gelegenheid,
waarbij een slaaf noodig is, bijvoorbeeld voor het pasge-
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noemde plaatsvervangen van een des doods schuldigen
vrije of voor het betalen van eene schuld, te worden geleverd.
Is een heer op zijn slaaf gebelgd, dan kan hij hem
ook verkoopen. Ingeval van dood en van verkoop moet hij
evenwel te rade gaan met zij ne familieleden, aangezien de
slaven (met uitzondering van de gekochten) eigendom zijn
van de gansche familie. Dringt het hoofd van de familie
(deze is ook meestal dorpshoofd) aan op het verkoopen
van een slaaf, en willen de overigen familieleden hem nog
behouden, dan geven zij hem (het familiehoofd) een buffel
met zes stukken katoen, opdat hij van zijn voornemen
moge afzien. Dit geschenk draagt den naam van „handenvastbinden" (namelijk van hem die den slaaf wil verkoopen).
In een geval dat wij kennen, doodde een heer zijn
slaaf, zonder vooraf met zijn overige familieleden over zijn
voornemen te raadplegen. Zijn broeder zeide tot hem : „Gij
hebt een ewer slaven gedood. Ik sta niet meer toe dat gij
slaven houdt". De broeder hernam hem dus alle recht op
de gemeenschappelijke erfslaven, omdat hij niet eerst geraadpleegd was, voordat de slaaf gedood was. De schuldige
broeder gaf toen aan den anderen twee buffels, waarmede
hij den dood van den slaaf verzoende, en weer het recht
kreeg de erfslaven te gebruiken.
Overal in Midden-Celebes bezitten de slaven een middel
OD1 hunne heeren min of meer te dwingen hen goed te
behandelen. Wanneer namelijk een slaaf niet goed behandeld wordt, verlaat hij zijn heer en gaat in het huis van
een ander, bij Wien hij het een of ander huisraad vernielt.
De slaaf blijft daar dan. Niet lang daarna komt zijn heer
hem opeischen, maar de nieuwe heer eischt nu eene schadevergoeding voor hetgeen zijn slaaf heeft vernield. Die zoogenaamde schadevergoeding bestaat gewoonlijk in een buffel.
Is de slaaf van plan in geen geval naar zijn heer
terug te keeren, dan volstaat hij niet met een enkel stuk
huisraad te vernielen, maar hij vernielt z66veel, dat de
nieuwe heer vier, of vijf of meer buffels schadevergoeding
vraagt. Zooveel wil de oorspronkelijke heer meestal niet
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voor zijn weggeloopen slaaf geven, en deze blijft dan bij
zijn nieuwen heer. — Een geval is ons bekend, waarbij
eene weggeloopen slavin den gordel met voorbehoedmiddelen van dengeen tot wien zij was gevlucht in het vuur
wierp. De eigenaar beweerde, dat hiermede eene onbetaalbare schat verloren was gegaan, en hij deed als losprijs
zulk een hoogen eisch, dat de ander er wel Lien andere
slaven voor had kunnen koopen.
Het zekerste middel voor een slaaf om zich bij een
nieuwen heer te vestigen is, dat hij in het huis komende,
van een der familieleden van den huisheer (gewoonlijk van
een zijner kinderen) voordat deze er op verdacht is een
lok van het hoofdhaar afsnijdt, en die in het vuur werpt.
Dit is zulk eene groote beleediging, dat van inlossen van
den voortvluchtigen slaaf geen sprake meer kan zijn.
Dit rechtsmiddel van den slaaf heet eenvoudig mempone,
„opgaan" in een huis, en het wordt meestal door een slaaf
uitgevoerd om zijn meester een lesje te geven wegens eene
of andere slechte behandeling, hem aangedaan.
Van een slavenopstand kennen wij uit de Toradja'sche
geschiedenis
maar een voorbeeld. In Boven-Lage
b waren in
b
het dorp Lage de slaven zeer in aantal toegenomen. Nu
was . er onder hen een krachtig man, P a t a g a genaamd;
deze maakte eene samenzwering met 100 slaven , mannen,
vrouwen en kinderen. Op den heuvel Pandjoka, ten N.-O.
van Peladia, op dezelfde plek, waar nu het dorp van dien
naam is gebouwd, versterkten zij zich, en hunne heeren
waren niet tegen hen opgewassen. Telkens zich een eindweegs naar het Noorden terugtrekkende, bereikten zij het
strand, en daar aangekomen staken zij over naar Parigi.
Verder is niets van deze menschen bekend. Gevraagd
waarom zij waren opgestaan, antwoordde men: „Het begon
hen te vervelen telkens hierheen en daarheen te worden
gestuurd,"
Wetende, dat de slaven bij de To Pada zulk een hard
lot hadden, vroegen wij hoe het kwam, dat zij daar niet
meer waren opgestaan tegen hunne heeren. Men antwoordde ons Coen : „Zij zijn die onderdrukking van ge-
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slacht op geslacht zoo gewend geraakt, dat zij niet anders
weten of het behoort zoo."
Zooals ik boven reeds opmerkte, bestond er geen
slavenhandel onder de Toradja's, maar er waren omstandigheden, waaronder men een slaaf moest afstaan of verkoopen.
Ging een slaaf op eene of andere wijze aan een nieuwen
heer over, dan voltrok deze aan hem eene plechtigheid,
welke hij ook toepaste op pas verkregen huisdieren. Bladeren
van de loeasi en andere levenskrachtige planten werden
fijngehakt, en in een bak met water vermengd. Met dit
water werd de slaaf besprenkeld. Deze plechtigheid, welke,
naar de voornaamste daarbij gebruikte plant, moloeasi heet,
moest dienen om de levenskracht van bedoelde planten op
den slaaf te doen overgaan, en tevens om zijn hart zoodanig te stemmen, dat hij het huis van zijn nieuwen
meester niet weer zou willen verlaten.
II.
Nu wij in de To Pebato en in de To Lage twee stainmen van hetzelfde yolk v6 Or ons hebben, waarvan de eene
het instituut der slavernij hadden, de andere niet, zal het
ons niet moeilijk vallen den invloed. na te gaan, welken de
slavernij op dit yolk heeft gehad.
In de eerste plaats dan heeft zij het communistisch
karakter der Toradja's aangetast. Wij moeten ons daartoe
een voorstelling maken van de Toradja'sche gemeenschap.
De gemeenschap is het dorp, waarin de leden van eene
familie bij elkaar wonen. (Wij spreken hier van den tijd,
toen het Gouvernement zich nog niet had gemengd in
de aangelegenheden van Midden-Celebes). De menschen
zijn daar volkomen gelijk aan elkaar, alleen onderscheidt
men er ouderen en jongeren, maar overigens kan men
zeggen, dat de huisvaders evenveel macht en aanzien
hebben, en dan ook vrijwel doen wat zij willen. Er is
een hoofd, maar dit bemerkt men eerst, wanneer er
eene rechtzaak wordt behandeld, of eenig gevaar dreigt,
of eenig offerfeest staat gevierd te worden. Die hoofden
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van de gemeenschap toch worden zulks niet door geboorte
of door keuze, maar zij worden het vanzelf. Iedere Toradja
is zijn eigen rechter, hij kan zijn eigen zaken bespreken ;
maar onder de Toradja's zijn niet alien welbespraakt, niet
alien hebben een scherp verstand, dat met spitsvondigheden zich uit allerlei netelige zaken kan redden. Wanneer
nu iemand in moeilijkheden raakt en er zich niet uit kan
werken, gaat hij van zelf tot dengeen van zijn familieleden
die zich in aanleg en vasten wil van hem onderscheidt,
en roept hij diens bemiddeling in.
Diegene nu, bij wien men het meest aankomt met zijne
bezwaren en moeielijkheden, is het hoofd. En wanneer dat
hoofd oud wordt, is er reeds een ander nit een jonger geslacht, die zich ook in gaven onderscheidt, en langzamerhand in de plaats treedt van het andere familielid. Ik
behoef hierbij nauwelijks op te merken, dat de als hoofd
fungeerende persoon ook de opofferingen, die van hem
geeischt worden, voor zijn ambt over moet hebben. Daarom
zijn Toradja-hoofden meestal onbaatzuchtige menschen,
althans tegenover hunne eigene dorpsgenooten. Ik voeg
dit laatste er met opzet bij met het oog op de klachten
van vele reizigers onder zoogenaamde natuurvolken, dat
deze hebzuchtig zouden zijn. Wellicht doen zij zich als
zoodanig kennen tegenover hen, die buiten hunne gemeenschap staan, tot wie zij in geen betrekking van bloedverwantschap staan, tegenover elkaar zijn de Toradja's
niet hebzuchtig. Trouwens dit kunnen zij niet zijn, want
uitsluitend individueel eigendom kennen zij buiten hun
hakmes niet. Zelfs kleederen leent en gebruikt men van
elkaar, en de eigenaar zal er niet aan denken, aan een
lid zijner gemeenschap een verzoek om te leenen te
weigeren. Wanneer iemand iets heeft verworven, dat hij
eens geheel alleen voor zich wil gebruiken, geeft hij dit
aan een onzer 1VIinahassische onderwijzers in bewaring.
Wanneer men ooze bemiddeling inroept tot herstel voor
een geweer of eenig ander voorwerp, dan doet men er
meestal de boodschap bij : „en als het gereed is, bewaar
het dan zoolang, totdat ik het zelf kom halen ; geef het
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niet aan een ander, die er naar vraagt." En waarom ?
Omdat die ander het voorwerp zou gebruiken en misschien
weer stuk maken, voordat de eigenaar er iets van gezien
had, en deze zou geen verhaal hebben op het lid zijner
gemeenschap ; want immers, datgene waarmee het maakloon wordt betaald, is gewoonlijk algemeen eigendom.
Dit beeld van hoofden en communistisch eigendom
vertoonen de To Pebato. Om het nog duidelijker te maken
moet ik er aan toevoegen, dat genoemde hoofden geenerlei
macht hebben, in den zin, waarin wij dat verstaan.
Bij eene vergadering der To Pebato komt duidelijk uit,
hoe gelijk men zich aan elkaar acht, want het is daar
meestal een groot level"; ieder spreekt zijn eigen meening
nit, en men merkt weinig van eenig gezag.
Wij mogen voor zeker aannemen, dat de To Lage, de
slavenhouders, hetzelfde beeld hebben vertoond als de To
Pebato ; maar hoe is dit thans gewijzigd ! Zeker, de hoofden zijn nog geen tirannen voor de gemeenschap, maar
wel voor hunne slaven, dien zij alles kunnen bevelen wat zij
willen ; zij mogen alleen niet aan hun leven komen ; daarvoor zou de toestemming noodig zijn van de geheele familie,
want de slaaf is immers ook communaal bezit. Een hoofd
bij de To Lage zal ook 'Ammer iets bevelen, dat buiten
de adat ligt, omdat dan de vrije familieleden zich van hem
zouden afwenden en eigen gemeenschapjes, dorpen, stichten ; maar de wijze, waarop een Lage-hoofd eene zaak
leidt getuigt van een gevoel van macht, dat zich heeft
ontwikkeld door zijne heerschappij over zijne slaven, maar
waarvan ook de vrijen in de gemeenschap den invloed
on.dervinden. Een Pebato-hoofd praat zoolang met de
partijen, toidat alien hetzelfde zeggen, maar een Lagehoofd beslist. Een wij s hoofd doet zulks natuurlijk met
omzichtigheid en met inachtneming van de meening van
anderen ; maar hij durft te beslissen, en hij doet het, omdat hij dit gewoon is te doen met zijne slaven. Deze Loch
verdedigen zich wel met woorden. maar de meester beslist
en legt een straf op. Opvallend is, dat de To Pebato ook
van de kleinste zaak zeggen, dat deze beslist wordt door
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de wa'a ngkabosenja, waarmede zij bedoelen de genaeenschappelijke oudsten van het dorp, terwij1 bij de To Lage
geldt : de kabosenja, het hoofd heeft het gezegd.
En wilt dan Bens eene vergadering bijwonen bij de
To Lage : de oudere slaven, die meestal zulk eene vergadering bijwonen, zwijgen, tenzij hun iets gevraagd wordt.
Tengevolge hiervan zwijgen ook de jongeren van het gezelschap, zoodat alleen het hoofd en de enkele ouderen
nit het dorp aan het woord zijn, of — wanneer de zaak
een algemeen belang geldt ook de hoofden van andere
dorpen. En deze hoofden onderling, gewend als zij zijn
te bevelen en te beslissen, weten zich nu ook te schikken
(evenwel niet altijd) naar dengeen, die het meeste overwicht heeft op de anderen.
Wat zijn nu de gevolgen van deze verschillende toestanden ? Dat de To Lage meer kracht naar buiten ontwikkelt dan de To Pebato, omdat deze alle begrip mist
van eenheid en leiding. Meermalen komt het bij de To
Pebato voor, dat een lid der gemeenschap zich door een
anderen buiten die gemeenschap staanden man heeft laten
beboeten, en ook toegestemd heeft die boete te betalen,
voordat hij van het geval kennis heeft gegeven aan zijn
hoofd, die dan natuurlijk niets anders kan doen, dan het
geval voor kennisgeving aannemen. Zulk een geval is bij
de To Lage haast ondenkbaar.
Een sprekende trek van het verschil tusschen Pebatoen Lage-hoofden moet ik nog mededeelen. Wanneer een
Pebatohoofd nit naam van een ander, die niet tot zijne
dorpsgenooten behoort, als eischer optreedt, maakt hij geen
aanspraak op een gedeelte van de te ontvangen boete. Het
staat aan den geholpene, een gedeelte daarvan aan het
hoofd of te staan. Bij de To Lage is het echter regel geworden, dat het hoofd een zeker gedeelte van de boete
voor zich beho-udt, en wanneer die boete slechts gering
is, behoudt hij Naar geheel. Ik moet hierbij echter
dadelijk opmerken, dat de hoofden soms zeer veel moeite
doen om eene zaak in orde te brengen, waarbij blijkbaar het aandeel in de boete of de belooning niet de
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drijfveer is, maar hunne eerzucht. En dan behoeft het na
het bovenstaande geen betoog meer, dat de pogingen van
Lage-hoofden meestal meer gevolg hebben dan die van
Pebato-hoofden.
Het ligt in den aard der zaak, dat door de slavernij
de communistische begrippen omtrent eigendom zich hebben
gewijzigd. De slaven hebben, wanneer zij gehuwd zijn en
hun eigen rijstvelden hebben, bezit, maar de heer kan Loch
steeds een en ander van hen vragen, terwig ongehuwde
slaven en slavinnen uitsluitend voor hun meesters werken.
Gaan wij nu na welken invloed het instituut der
slavernij heeft op de economische verhoudingen. Tem.and,
die beide stammers, welke wij als typen hebben genomen,
bezoekt, zou licht besluiten, dat bij de To Lage meer
welvaart heerscht, dan bij de To Pebato. De To Lage
zitten beter in hunne kleeren, doen zich beter voor, hebben
betere huizen dan de To Pebato, bij wie de vrouwen nog
veel in boombast gekleed gaan, en de mannen zich in hun
dagelijksch leven van den schaamgordel bedienen, een
kleedingstuk dat in Lage weinig meer gezien wordt. Daarbij
valt het een ieder aanstonds op, dat de To Lage meer
voorzien is van voorwerpen van buitenlandsche nijverheid.
Wanneer gij een maaltijd gebruikt bij de To Lage, dan
wordt uw eten u voorgezet op een koperen schotel met
voet van Grissee'sche maaksel, en de toespijs is dikwijls
besloten in een groentenschaaltje met deksel. Zooiets krijgt
gij niet bij de To Pebato, die u een mandje voorzet met
een boomblad er in, waarop een pakje rijst ligt, vreedzaam
naast een bakje van palrablad, waarin uwe toespijs. En
werpt gij een blik in het inwendige van eene Lage-woning,
dan ontwaart gij voorwerpen, die bij een To Pebato niet
gevonden worden ; ik noem slechts kisten tot opberging
van kleederen, naaimachines en petroleumlampjes.
Wanneer wij evenwel spreken van voikswelwaart, dan
zijn ongetwijfeld de To Pebato welvarender. De To
Pebato hebben doorgaans meer voedsel, in casu rijst,
dan de To Lage ; en dit verschil is een gevolg van de

81

DE SLAVERNIJ IN POSSO.

instelling der slavernij. Laat ons Bens den rijstbouw nader
bezien. Voor beide stammers zijn de omstandigheden dezelfde
wat aangaat de gronden , dank zij de schaarsche bevolking, kan de Toradja naar genoegen bosch neerbranden
om zijne rijstvelden aan te leggen. In Lage komen wel
veel grasvelden voor, zeker wel een gevolg van het eeuwenlang voortgezet ontbosschen, maar langs de rivieren schiet
het boschterrein Loch steeds weer welig op, en het gebied
der To Lage is groot : zij verhuizen telkens meer naar
het Noorden.
In den landbouw nu laat zich het geniis aan slavenkrachten niet zoo sterk voelen als men zou vermoed.en,
dank zij eene instelling van onderling hulpbetoon, dat wij
onder meer volken vinden, bijvoorbeeld zeer sterk ontwikkeld
en gereglementeerd bij de Minahassers. Bij de Toradja's
heet deze instelling mesale, „iemand uitnoodigen jets samen
te doen". Wanneer de boschgronden ontgonnen zullen
worden, begint men het onkruid en de struiken onder
het geboomte te wieden. Meestal doet de man dit met
zijne vrouw en zijne opgeschoten kinderen alleen af, maar
wanneer hij ziet, dat dit werk te lang zou ophouden,
geeft hij kennis aan zijne dorpsgenooten, dat hij over
zooveel nachten zal mesale. Zijn er meer, die aanspraak
maken op de hulp van hunne dorpsgenooten, dan spreekt
men af, in welke volgorde men bij ieder der hulpvragers zal werken. Degene, die hulp vraagt, heeft dan
voor niets anders te zorgen, dan dat zij, die hem komen
helpen, flunk eten krijgen , en hij is gehouden, de
ondervonden hulp te vergelden door ook naar de mesale's
van anderen te gaan. Op zulke wijze is dit niet zware
maar hoogst onaangename werk van het vernietigen van
het kleine pout raeestal in een dag afgeloopen.
Op dezelfde wijze gaat men te werk om het groote
geboomte te vellen, wat alleen door de mannen geschiedt,
en verder (wanneer het hunt door den eigenaar of liever
„gebruiker" van het veld is kleingehakt en verbrand) bij
het planten der rijst. De omheining maakt de huisheer
O. E. XI 1
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meestal zelf, maar bij het wieden roept hij wederom de
huip in der dorpsgenooten.
De gewoonte van het mesale bestaat bij beide stammen,
maar nu komt het uit, dat de slaven ook wel last in plaats
van genot geven. De To Pebato werkt ijverig in zijn
veld, omdat hij er zelf de vrucht van plukt, en daaroni
maakt hij, wind en weder dienende, goede oogsten. Wij
hebben boven reeds opgemerkt, dat de slaaf over het geheel
lui en onverschillig is. Wanneer een meester nu zijnen
slavers en slavinnen zegt in het veld te gaan werken, dan
kan men wel nagaan wat dit werken is. Wat de vrije
To Pebato in een dag doet, sloft de Lage-slaaf in eene
week af; wanneer een buffel een gat gemaakt heeft in
de omheining, en een gedeelte van de rijst heeft vertrapt,
zal de slaaf het gat dikwijls zoo dichten, dat het geval
een tweede maal kan voorkomen, terwijl de vrije To
Pebato wel degelijk zal maken, dat het zich niet meer
zal herhalen. Wij kunnen dus zeggen, dat de Lage-slaaf
niet werkt, naar dat hij eet, of liever zou kunnen eten,
want zijn deel wordt hem dikwijls karig toegemeten ;
terwijl daarentegen de To Pebato zijne schuur vol rijst
krijgt, en daarvan in gewone omstandigheden alleen zijn
gezin heeft te onderhouden. Wij hebben dan ook meermalen opgemerkt, dat alleen die Lage-meesters eene voldoende hoeveelheid rijst kregen, die ijverig als belanghebbende in het veld meegewerkt hebben.
En nu de meerdere weelde bij de To Lage, waarop
ik boven opmerkzaam maakte. In de laatste twintig, dertig jaren was een levendige handel ontstaan in damar of
gomcopal. Deze soort boomhars komt voor in een groot deel
van Midden-Celebes, waar de hellingen der hooge bergen
dicht bezet zijn met de statige soga-boomen, zooals de
inlandsche benaming der gomcopal is. Niet op alle plaatsen
zijn de afvoerwegen even gemakkelijk ; een van de gemakkelijkste is het dal van de Soemara-rivier, die den
hals van het Oostelijk schiereiland doorsnijdt, en haar
water in de Golf van Mori stort. Naar deze streek trekken
jaarlijks vele Toradja's van allerlei stammen om de pars in
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de bosschen te verzamelen en aan de Boegineesche, Arabische, Chineesche en andere handelaars te Watambajoli
aan den benedenloop der Soemara te verkoopen.
Ook To Lage ell To Pebato gaan ieder jaar, wanneer
de rijstvelden zijn bezorgd, naar Soemara, van de eersten
echter veel meer dan van de laatsten. Wanneer Lagemannen weggaan, laten zij hunne vrouwen achter met
minstens een_ slaaf, behalve de slavinnen, die voor hunne
meesteres zorgen. De To Pebato zou zijne vrouw alleen
moeten ach-terlaten, meestal nog met een aantal kleine
kinderen, want alleen mannen in de kracht van hun leven
ondernemen het vermoeiende werk van damarzoeken. Wij
kunnen ons dus voorstellen hoe krachtig eene Pebatovrouw zich zou verzetten tegen een plan van haren man
om haar eenige maanden achtereen alleen te laten. Aileen,
wanneer schulden op betaling wachten, gaat wel Bens een
clubje To Pebato er op uit. Veelal zijn dit dan nog jonge
ongehuwde mannen.
Maar op het arbeidsveld staan de partijen ook niet
gelijk. De To Lage laat zijn slaaf of zijne slaven sjouwen
en het liefst loopt hij dan onbelast vooruit met zijn
Speer over den schouder en met zijn zelfbewusten tred,
gevolgd door slaven, die onder den last van hunne op
den rug gedragen manden vol damar schier bezwijken.
Aileen wanneer de tijd dringt om zekere hoeveelheid
goederen bij een te krijgen, tot afdoening van schuld, zal
de vrije To Lage meesjouwen, maar vooral niet te veel.
En wanneer het gezelschap naar huffs terugkeert, krijgen
de slaven wel een deel van de winst, maar slechts een
klein; het leeuwenaandeel is voor den meester. De To
Pebato daarentegen, al gingen zij voor de veiligheid
en voor de gezelligheid groepsgewijze, werken en zwoegen
ieder voor hun eigen aandeel, dat nooit heel groot kan
zijn, en dat dan nog, bij de thuiskomst, weldra onder de
andere familieleden naar het communistisch beginsel verdwijnt.
De Toradja's hadden zich nooit toegelegd op het
aanplanten van kokospalmen of andere winstafwerpende
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boomen, bij voorbeeld sagoe. Wel vond men in de onmiddellijke nabijheid der dorpen kleine aanplantingen van beide
genoemde palmsoorten, maar deze waren nauwelijks voldoende om in eigen behoefte te voorzien. De reden van
deze nalatigheid moet niet in de eerste plaits gezocht
word en in indolentie, waarvan de Europeaan den inlander
al te spoedig beschuldigt, maar aan den onrustigen toestand,
waarin Midden-Celebes vroeger verkeerde. Eene kleine
zaak gaf aanleiding tot een langdurigen oorlog, en in zulk
een oorlog vielen kokos- en sagoepalmen in handen der
vijanden, die de aanplantingen gewoonlijk verwoestten.
Door den langzamen invloed van Gonvernement en Zending
voor 1905 kregen de To Lage en To Pebato, wider wie
de Zending werkte, een gevoel van veiligheid, zoodat sommige
Toradja's begonnen met kokosaanplantingen van sommige
beteekenis. Welke Toradja's waren dit Wederom de
To Lage, omdat dezen een of meer slaven en slavinnen
konden aanwijzen om op de jonge aanplantingen te passen
en het onkruid te wieden.
En de To Pebato Een enkele, die vele zonen en
dochteren heeft, mag er eens aan denken en er mee beginnen,
maar zonder eenige menschen, die hij dwingen kg,n tot dit
werk, zal hij het niet ver brengen met zijn aanplant. En
de gewone dorpsman onder de To Pebato mag er niet aan.
denken. Wanneer het voornaamste werk op den akker is,
verricht, en men alleen op de vrucht heeft te wachten,
moet hij naar het zeestrand om zout te stoken, of hij gaat
rotan snijden om hiermede katoen en zout te koopen.
moet zijn huis herstellen, zijn buffels opvangen en temmen,
niet aan kokosaanplantingen denken.
kortom hij
Het bovenstaande resumeerende, komen wij tot het
besluit dat wij den vorm van algemeene volkswelvaart bij
de To Pebato vinden. Het instituut der slavernij bij de
To Lage is voor hen de basis van het kapitalisme (trouwens slaven zijn kapitaal), dat een gedeelte der menschen
tot grootere welvaart en rijkdom voert, maar een ander
gedeelte van den stain, en wel het grootste, achteruitbrengt.
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Slavernij en strikte gehoorzaamheid van den slaaf aan
zijn meester zijn dan alleen mogelijk, wanneer de meester
voortdurend zorgt, dat de afstand tnsschen vrij en en slaven
bewaard blijft. Wanneer hij dit wil, mag de meester zich
niet geven, zooals hij is, maar dan moet hij zich een dwang
opleggen. En deze dwang, ontstaan nit vrees, dat de slaaf
tegenover zijn meester te vrij zal worden heeft het karakter
van den To Lage geheel vervormd.
De To Pebato hebben dien dwang niet noodig gehad,
en in hen zien wij menschen, die zich vertoonen zooals zij
zijn. Er zijn goedhartigen onder hen en afgunstigen ; die
gul zijn van acrd, en die gierig zijn; allerlei verschillende
karakters, zooals ze onder alle soorten van menschen voorkomen. Bij de To Pebato vindt men dadelijk nit met welk
mensch men te doen heeft. Hij, die zich nooit heeft leeren
bedwingen, kan niet uitscheiden van het lachen om iets, dat
hij bespottelijk vindt ; hij legt het werk er dadelijk bij neer als
hem iets verveelt ; hij scheldt zijn makker nit voor al wat
leeqk is als deze hem heeft beleedigd, kortom hij is dan
alleen in staat zich in te houden als hij voor den persoon,
met Wien hij te doen heeft, grondige vrees heeft.
De To Lage mag niet lachen, wanneer zijn slaven en
slavinnen onder elkaar grappen vertellen ; dit zou aan zijn
prestige schade doen doen. Hij moet zich zeer in de plooi
houden om ieder begin van vrijpostigheid te kunnen tegengaan. Zijn recht tot bevelen en zijne macht over andere
menschen hebben hem trotsch gemaakt, en laatdnnkend
kan hij op anderen neerzien ; en zijne slaven, die hem
zelfbedwang hebben geleerd, hebben ook gemaakt, dat hij
met minachting neerziet op de To Pebato, „die maar
schreeuwen en door elkaar praten".
Een gevolg van dezen trots is lichtgeraaktheid. Een
To Lage meant zeer spoedig te kort te zijn gedaan in
zijn recht. Hij is natuurlijk gewend van zijne slaven alle
eer te ontvangen, en wanneer hem die naar zijne meening
door anderen niet is gegeven, is hij ontstemd en beleedigd.
Om een enkel voorbeeld te noemen : een hoofd in de
Tomasa-streek, dus ruim 20 K.M. van de Gouvernements-
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vestiging aan den mond der Posso-rivier, wilde eens Dr.
Adriani beboeten, omdat deze bij zijne verhuizing van
Posso naar Panta geen afscheid van hem was gaan nemen.
Door deze lichtgeraaktheid is het dikwijls moeilijk met To
Lage om te gaan. Do To Pebato voelt zich ook wel eens
beleedigd, en dan zet hij een zuur gezicht, maar met een
grap gaat zijn breede mond weer spoedig in een trek van
lach over.
Deze lichtgeraaktheid heeft weder hare goede zij de
ze maakt den To Lage beleefd en hoffelijk. Ook de To
Pebato is beleefd tegenover vreemden, en mede uit dezelfde oorzaak als de To Lage, namelijk uit vrees om
den ander te beleedigen. Maar tegenover elkaar kunnen
de To Pebato erg grof en onbehouwen zijn. Bij de To
Lage daarentegen heb ik mij er dikwijls over vermaakt,
hoe netjes zij door vergelijkingen en goed gekozen
woorden ook met elkaar over eenig versehilpunt kunnen
praten.
De Stempel, door het instituut der slavernij op den
aard der To Lage gedrukt, staat ook voor een gedeelte
op hun gelaat te lezen. Bij de mannen spreekt meestal
zelfbewustheid en kalme trots het sterkst op het gelaat ,
bij de vrouwen staat veelal laatdunkendheid op het
gezicht te lezen. Dit is jammer, want die neergetrokken
en dat koele oog ontsieren de Lage-vrouwen zeer, die
anders door hare levenswijs, waarop wij straks terugkomen,
fraaier gelaatstrekken hebben dan de To Pebato-vrouwen,
die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in het getouw zijn.
Het besturen zij ner slaven in de wetenschap dat hij,
de meester, moet boeten voor elken misgrijp door zijn slaaf
begaan, heeft den To Lage ook een gevoel van verantwoordelijkheid gegeven, waarin hij gunstig afsteekt bij de
To Pebato. Een To Lage zal zich uitkleeden om een
bloedverwant, ja een slaaf uit de handen van schuldeischers
te houden. Ik zou hiervan verscheidene treffende voorbeelden kunnen mededeelen. De To Pebato hebben dat
verantwoordelijkheidsgevoel weinig; het moet al een zaak
van zeer na verwante familieleden zijn, als zij er zich flunk
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voor zullen spannen. Dit gevoel van verantwoordelijkheid
heeft de To Lage ook ten opzichte van menschen, die
buiten zijne gemeenschap staan. Een voorbeeld, dat ons
rechtstreeks aanging, wil ik hier mededeelen.
Te Kalingoea, een dorp der To Lage, en te Boejoembajaoe, een dorp der To Pebato, heeft de Zending posten
gesticht, waar Minahassische onderwijzers zijn gevestigd.
Nu gebeurde het in 1898, dat een gezantschap van Loewoe
naar de Nederlandsche vestiging aan de monding der Possorivier trok om verontschuldigingen aan te bieden aan den
vertegenwoordiger van het Gouvernement aldaar voor eene
gepleegde nalatigheid. Zooals het met zulke gezantschappen
steeds gaat, sloten zich van de Toradja's tal van menschen
er bij aan, en het gezelschap groeide tot eenige honderden.
De Toradja's waren geheel onbekend met de bedoeling van
het gezantschap, en zoo vond het gerucht gereeden ingang
bij hen, dat de Loewoeers gekomen waren om. de Hollanders
weg te jagen. Van stonde aan kwam niemand meer bij den
onderwijzer in het Pebato-dorp, men verloochende hem
geheel. In het Lage-dorp voelden het hoofd en de zijnen,
dat zij ook verantwoordelijk waren voor den bij hen gevestigden onderwijzer: het hoofd sprak het vrij nit, dat
wie den onderwijzer uit zijn dorp durfde jagen, of wilde
jagen, met hem te doen zou krijgen.
In het bijzonder moet ik hier wijzen op den invloed,
Welke de slavernij heeft op de opvoeding der kinderen.
De To Pebato hebben geen denkbeeld van eenige opvoeding. De wil van het kind is voor de ouders alles. Wanneer het kind zegt : „ik wil niet", of „ik heb geen lust,"
dan berusten de ouders er in , zij zullen het nog wat
vleien om het tot hun wil over te haler ', het allerlei beloften doen, of beschaamd maken, maar het dwingen tot
gehoorzamen, daarvan is geen sprake. Alleen de ingeschapen zucht der kinderen om te doen, wat zij hunne
ouders zien doen, beweegt hen er toe, langzamerhand aan
de werkzaamheden van het dagelijksch leven deel te nemen,
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totdat de harde werkelijkheid komt en hen dwingt te
werken voor hun voedsel.
De To Lage heeft evenmin begrip van opvoeding,
maar van zijne slavenkinderen eischt hij reeds zeer vroeg
onderworpenheid en gehoorzaamheid. Tegenover het slavenkind heeft de meester of de meesteres geen geduld. Dadelijk is hij gereed met eenige bedreiging, Welke maar al te
dikwijls overgaat in daden. De To Pebato slaat zijne kinderen ook wel eens, maar alleen in drift, wanneer het hem
te erg wordt. De vrije kinderen der To Lage nu spelen
ongedwongen met slavenkinderen , men kan werkelijk geen
onderscheid tusschen beiden zien, en nu valt het licht te
begrijpen, dat ook het vrije kind evenals het slavenkind
een klap oploopt , in elk geval ziet het de gehoorzaamheid
van zijn kameraden, en volgt hen hierin na, al is het misschien dan ook in mindere mate. Van den anderen kant
eischen de ouders door de gewoonte, gehoorzaamheid te
eischen van hunne slaven, ook gehoorzaamheid van hunne
kinderen.
Dit begin van opvoeding liet zich bespeuren aan de
scholen in den tijd, toen het Gouvernement nog geen
invloed uitoefende op het schoolgaan. Zeker, bij de' To
Pebato is het kind er gevoelig voor, wanneer Vader of
Moeder zegt : „kom, ik zou nu maar naar school gaan"
(en de onderwijzer krijgt er het verzoek, in stilte gedaan,
bij om den jongen maar eens goed to zeggen, dat hij doen
moot, wat zijne ouders hem opdragen), maar wanneer het
kind liever iets anders doet, dan naar school to gaan, dan
krijgt goon mensch het in school, en niemand straft het
hiervoor. Op zijn hoogst kijkt Vader of Moeder hem in
het bijzijn van den onderwijzer eons zuur aan, en zegt dat
hij erg ondeugend is; maar het kind weet wel, hoe het
dit heeft op to nemen. De bloei van een school bij de To
Pebato was in dien eersten tijd voor een groot deel afhankelijk van de geschiktheid van den onderwijzer om het
den kinderen aangenaam to maken.
En nu de To Lage. Stel u voor eene moeder, die met
slaan en stompen Naar huilenden zoon voor zich uit drijft,
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omdat hij niet naar school wilde gaan ! Hoor dat hartelijk
gemeende standje eens aan van den vader, wanneer de
onderwijzer komt klagen dat zijn zoontje al eenige dagen
de school heeft verzuimd. Tooneeltjes, zoo veelvuldig in
de vroegere Pebato-scholen, waarbij kinderen, die „gees
lust" meer hebben, het hoofd in hun overkleed of sjaal
wikkelen en gaan zitten pruilen, waarna er niets meer
met hem is aan te vangen, kwamen bij de To Lage zelden,
en dan nog in anderen vorm voor. En terloops moet ik
hier opmerken, dat het alleen vrije kinderen waren, die
wij in dien ouden tijd bij de To Lage op school kregen.
Toen dacht niemand er nog aan een slaaf op school te
doen, uit vrees, dat hij zijn eerbied voor zijn meester zou
verliezen.
Wij komen nu op een gansch ander terrein, waarop
de invloed van de slavernij zich heeft kenbaar gemaakt,
namelijk het gebied der nijverheid. ITit het bovenstaande
hebben wij reeds kunnen opmaken, dat de To Pebato,
vooral de vrouw, een zeer druk leven heeft, omdat hij
alles zelf moet doen. 1k was nog niet lang in de Possostreek, toen ik reeds had opgemerkt, dat de To Pebato
zeer weinig kunstzin vertoonden : hunne slaapmatjes zijn
van breede, grove pandanus-bladeren, de Lage-vrouw
vlechtlfijne matten van dunne repen pandanus-blad, welke
zij daartoe gereed maakt door ze te snijden, te koken en
soms te verven. De Lage-vrouwen munten nit in de teekeningen, welke zij op de geklopte boomschors, die tot
kleeding wordt gebruikt, weten aan te brengen, terwijl de
figuren der To Pebato erg onnoozel zijn en van weinig
kunstzin getuigen. Het vlechtwerk der Lage-vrouwen is
keurig, zoodat het de bewondering heeft opgewekt van
kenners. De Pebato-vrouwen vlechten ook, maar dit is
doodgewoon, alleen met het oog op de bruikbaarheid, maar
zonder kunst. En om de mannen der To Lage niet te
vergeten noem ik hier alleen de fraaie uit buffelhoorn gesneden zwaardgrepen, waarvan de teekening ieders bewondering opwekt, en de huizen der To Lage, die van meer
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bouwkunst getuigenis afleggen, dan die van de To Pebato.
Ik vroeg eens aan Pebato-vrouwen, hoe het kwam,
dat hun. Lage-zusters haar hierin zooveel vooruit waren.
Niet altijd zonder afgunst volgde dan het antwoord : „Gem
wonder, dat de vrouwen der To Lage al die mooie voorwerpen kunnen maken; ze sturen haar slaven in het veld,
en naar het water, en zelve blijven zij maar thuis zitten ;
ze hebben er den tijd voor." De To Lage heeft door de
slavernij tijd om zijn geest en zijn aangeboren gevoel voor
kunst te ontwikkelen, en dien tijd heeft de To Pebato
niet. Mijn hoed van Tondano'sch of Tanggerang'sch vlechtwerk zullen een paar Lage-vrouwen ter hand nemen, en
ijverig bestudeeren om het geheim van het vlechtsel uit
te vinden. Pebato-vrouwen zien zulk een hoed onverschillig
aan, en vraagt ge haar, of zij er een kunnen namaken,
dan is het zonder ineer : „Och, dat kan ik niet." En de
Lage'sche mannen nemen den hoed in de hand om er
onder elkaar eene beschouwing over te houden van welke
stof hij is gevlochten.
Maar de vrije tijd, dien de To Lage door zijne slaven
heeft, maakt hem ook gemakzuchtig. Wanneer bij de To
Pebato de vrouwen des avonds uit de velden terugkeeren,
torschen zij op den rug eene meterlange draagmand, boordevol met brandhout of rijst of mais of andere benoodigdheden voor de huishouding, en moeders met kleine
kinderen zeulen daarbij ook nog hun wicht in de armen
mede.
En nu bij de To Lage : voorop de vrije vrouw, statig en
voornaam met haar hakmes in de hand, onbevracht ; en
als zij lets draagt, is het in eene kleine vierkante mand,
waarin op zijn hoogst drie bossen rijst plaats kunnen
vinden. Aehter haar eene kleine slavin met haar kind op
den rug; dat slavinnetje is de vaste kindermeid ; verder
volgen nog eene of meer bevrachte slavinnen.
Bij de mannelijke leden van beide stammen treffen
wij hetzelfde verschil aan, maar niet zoo opvallend, want
ook de To Pebato last zijne vrouw dragen, en hij zelf loopt
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er met zijn speer bij. Maar wanneer wij voor onze reizen
dragers noodig hadden, wendden wij ons steeds tot de To
Pebato jonge mannen volgde ons gaarne, en droegen met
lust vrij zware vrachten. Bij de To Lage moesten wij ons
steeds wenden tot de meesters van slaven, en dezen wezen
dan eenige hunner onderhoorigen aan als dragers deze
menschen waren echter geen prettig gezelschap, want zij
moesten lasten dragen, waarvan het loon Loch voor een
groot deel bij den meester belandde.
1k noemde de Lage-vrouw gemakzuchtig lui is zij
evenmin als haar Pebato-zuster steeds is zij met eenig
werk bezig, maar doorgaans licht werk. Deze gemakzucht,
gevoed door de slavernij, heeft vele vrij e Lage-vrouwen
een of keen ingeboezemd van kinderen krijgen. Men vertelt
het ronduit, dat die en die haar kind of kinderen heeft
laten verhongeren of laten omkomen door te weinig zorg,
omdat zij, „geen zin" had de lasten van het moederschap
te dragen. En vele gehuwde slavinnen doen hetzelfde met
haar eigen kinderen, omdat zij geene kinderen, „voor
anderen" willen kriken en opvoeden, daar die kinderen
op 6- of 7-jarigen leeftijd (en dikwijls nog eerder) van de
ouders worden weggenomen en ingedeeld bij hunne verschillende meesters. Ook is het opvallend, dat de To Lage
uitsluitsel weten te geven op vragen omtrent vruchtafdrijvende raiddelen, welke worden aangewend, terwijl men
in dit opzicht menigmaal door de To Pebato naar de To
Lage wordt verwezen.
Nu zijn er natuurlijk bij de To Lage tal van vrouwen,
die een kind met blijdschap begroeten. Van den anderen
leant zijn er ook Pebato-vrouwen, die de komst van een
nieuwen wereldburger met wrevel te genioet zien. Maar
voor de Pebato-vrouw zijn kinderen goud waard, want
zij vormen later hare werkkrachten, die water voor haar
halen, die al spoedig de rijst koken, en vooral, die al
spoedig den rijststamper leeren hanteeren. Voor de Lagevrouw hebben kinderen die groote waarde niet, want zij
heeft inners slaven ! Zij kan dus aan hare gemakzucht
toegeven, en haar kinderen, geboren of ongeboren, vernietigen.
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En wat zijn nu de gevolgen hiervan ? Hoevele vrouwen
bij de To Lage hebben geen of slechts een beperkt aantal
kinderen. Terwijl het in Pebato-dorpe a wemelt van kinderen,
is het aantal wereldburgertjes in Lage-dorpen opvallend
klein. En nit de alleszins gebrekkige statistieken blijkt
toch reeds dat de stain der To Pebato vooruitgaat in
zielental, al is het ook langzaam en met schommelingen,
terwijl de To Lage gaandeweg achteruitgaan.
Het is bijna overbodig op te merken, dat nog vele
andere omstandigheden van invloed zijn op het bevolkingsvraagstuk der Toradja's. Voor ons duel is het bovenstaande
voldoende om aan te toonen, van hoeveel gewicht de
instelling der slavernij daarop is geweest.
Ten slotte moet ik nog op een ander verschijnsel
wijzen, dat ,door de slavernij is ontstaan. Slavernij is een
stuk conservatisme, en zij kan alleen in stand gehouden
worden door vast te houden aan alle vormen van het
heidendom, waarmede die slavernij is op- en samengegroeid.
Onbewust gevoelt de Toradja, dat, wanneer getornd wordt
aan het gebouw van zijn_ eeredienst, het instituut zijner
slavernij ook gaat wankelen. Daardoor is bij den To Lage
het wezen van zijn geestendienst, het geestelijke van zijn
eeredienst, verdrongen door de vormen, welke kracht
moeten geven aan zijn conservatisme, waarvan zij ne slavernij
een integreerend deel is. En in dit opzicht zien wij in
beide meergenoemde Toradja-stammen wederom twee geheel
verschillende beelden.
Wanneer wij den To Pebato nader leeren kennen in
zijn godsdienstig leven, dan zien wij, dat in dit opzicht
over het geheele yolk een zekere ernst ligt. Men gelooft
stellig in geesten en spoken, en alles is werkelijkheid voor
den eenvoudigen To Pebato. Hij heeft geen bij bedoelingen
met zijn godsdienst. Het is hem om dezen alleen te doen.
De To Lage heeft meer leeren nadenken, en daardoor
is twijfel in hem gerezen omtrent het bestaan zijner geesten,
en een leven na dit leven. Hoe vaak hebben To Lage
al gevraagd : „leeft de ziel van den mensch werkelijk voort
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aan gene zij de van het graf P" iets, waaraan geen To Pebato
een oogenblik twijfelt. Een To Lage is spoedig te overtuigen van de ongerijmdheid of onjuistheid van eenig
onderdeel van zijn geloof, en dan is hij aanstonds gereed
met groat cynisme glossen te maken op de algemeene
overtuiging. Een voorbeeld slechts. Er zou een groot
doodenfeest gevierd worden, waarbij de beenderen der overledenen worden opgegraven, schoongemaakt en in kleine
nette lijkkistjes naar een spelonk worden gebracht. Bij
die gelegenheid zouden ook de beenderen worden bezorgd
van de tante van een met ons bevriend hoofd. Dat hoofd
kwam mijne hulp inroepen om een kleederkist voor dit
doel te koopen, aangezien hij geen tijd meer had om een
lijkkistje te maken. Hij voegde er bij : „Ik zal den sleutel
van de kist er bij hangen. Wanneer mijne tante dan bij
hare beenderen wil zijn, kan zij de kist zelf open sluiten."
En zoo iets wordt dan gezegd met eene ironie, welke
hoogst onaangenaam aandoet. Meet eene vrouw gestorven
te zijn, doordat een geest hare ziel heeft weggenomen, dan
kunt ge hooren : „hij (n.l. de geest) had zeker eene vrouw
noodig." En een ander voegt er nog aan toe : „ik zou
een mooiere gekozen hebben." Dit zijn dingen, waaraan
weinig To Pebato zich zouden wagen ; daarvoor zijn de
geestelijke dingen te wezenlijk voor hen.
Natuurlijk vindt men zoowel onder de To Lage als
onder de To Pebato vrome zielen, maar ik spreek pier
over den scam als geheel, als yolk.
En bij al dit cynische van de To Lage ontwikkelen
zij een veel indrukwekkender eeredienst dan de To Pebato,
zoodat zij den indruk maken alsof zij godsdienstiger
zijn dan laatstgenoemden. Hunne doodenfeesten hebben
groote afmetingen aangenomen met allerlei ceremonièn,
waarvan verscheidene bij de To Pebato niet voorkomen.
Maar men voeh het, de To Pebato verricht bij zulk doodenfeest eene plechtige handeling, waarbij zijn ziel tegenwoordig is ; en bij de To Lage is alles een tentoon
spreiden van grootheid en luister ; holle vormen, zonder
inhoud.
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Hoe groot de invloed der slavernij ook moge zijn geweest blijkens bovenstaande uiteenzetting, en hoeveel goeds
zij ook gedaan moge hebben, zij is toch gebleken een
rem te zijn, die de harmonische ontwikkeling van het yolk
en die van het karakter van den mensch tegenhoudt. Men
zal het dus natuurlijk vinden, dat de Regeering de slavernij
ook in Midden-Celebes, al ',was deze van eene vrij goedaardige soort, wenschte afgeschaft te zien.
Maar bij eene emancipatie van slaven doen zich steeds,
zij het dan in het klein, dezelfde bezwaren voor als Mozes
ondervond bij het uitleiden der tot een slavenvolk geworden. Israelieten uit Egypte, en dezelfde misstanden
ontstaan als die Welke aan het Licht kwamen bij de emancipatie der negerslaven in Amerika. Deze zaak is dus volstrekt
zoo eenvoudig niet, als zij oppervlakkig beschouwd lijkt te
zijn, en zij is naar mijne meening alleen langs paedagogischen weg tot een goed resultaat te brengen. Ik geloof,
dat wij in dit opzicht in Posso op den goeden weg zijn.
Toen in 1906 aan den heer V oskuil was opgedragen
maatregelen te nemen tot afschaffing van de slavernij,
bepaalde deze, dat voortaan de slaven zich konden vrij
koopen voor een bedrag van f 60.— voor een man, f 80.—
voor een vrouw en f 30.— voor een kind. Afgescheiden
van dit vrijkoopen zouden na 2 jaar alle slaven vrij zijn.
De Toradja's hadden een dergelijken maatregel reeds
zien aankomen. In den vroegeren tijd toch had men meermalen tegenover ons zijne vrees uitgesproken, dat met de
komst van de Koempania geen slaven meer zouden mogen
worden gehouden. Eene enkele maal was ons dit ook als
reden opgegeven, waarom men geen Christen Wilde worden.
De hoofdman, naar Wien in dien tijd alle Posso-Toradja's opzagen, die zulk een grooten invloed had, dat hij
meer dan eenmaal lieden van andere stammen er van afgehouden heeft zich tegen het Gouvernement te verzetten,
was Papa i M e 1 e m p o, thans overleden. Toen de heer
Voskuil nu met dit hoofd de te nemen maatregelen tot
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opheffing van de slavernij besprak, zeide deze laatste : „Ik
ben er tegen, dat dit zoolang zal Buren ; laten alle slaven
dadelijk vrij worden verklaard." Allen stemden in met
hetgeen Papa i Melempo zeide, en van dien tijd of
waren de slaven vrij verklaard. Eene latere aanschrijving
om de slaven te registreeren kon niet worden opgevolgd,
omdat de slaven reeds vrij waren verklaard, en verscheidenen hunner al met vrij e lieden waren gehuwd.
Volgens Dr. N. Adrian i, die dezen tijd geheel heeft
medegemaakt, hebben Papa i Melempo en de andere
hoofden deze groote toeschietelijkheid gebruikt om de
registratie te bemoeielijken, en om alles bij het oude te
laten. Zij verwachtten, dat het bij eene officieele verklaring
zou blijven, en zeiden zoo spoedig mogelijk op alles „j a",
om te maken dat de regeering zou denken : „Ziezoo, dat
is in orde", en zich verder niet met de zaak zou inlaten.
Als aarts-conservatief was Papi i Melempo fel tegen
deze zaak, en hij heeft er zich herhaaldelijk tegenover
den heer Adriani zeer spottend over uitgelaten : het
Gouvernement wist niet wat het deed om al die domme
en slechte menschen (hiermede bedoelde hij de slaven) zoo
maar vrij te laten ; hij vond het zoo iets als alle kinderen
meerderjarig te verklaren, of alle boeven nit de gevangenis
los te laten.
Het grootste nut, dat de vrijverklaring heeft gehad,
is de voorkoming van den slavenhandel, die juist door de
veiligheid, Welke het Gouvernement had geschapen, zou zijn
ontstaan.
Officieel bestaan er dus geen slaven meer in Posso ; in
de rechtspraak zijn alle Toradja's gelijk, en met een afzonderlijk slavenrecht houdt het Gouvernement geen rekening.
Iedere slaaf weet nu dat hij vrij is ; maar dit neemt niet
weg, dat er aan het instituut van de slavernij, zooals dit
eeuwenlang bij de Toradja's heeft bestaan, in werkelijkheid
weinig veranderd is. Niet alleen de heeren zijn in de
traditie van hun geslacht opgegroeid, maar de slaven yinden het eene zoo van zelf sprekende zaak, dat zij slaven
zijn, dat velen allerlei onheil en kwaad vreezen, wanneer
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zij hunnen heer de gehoorzaamheid zouden opzeggen. De
slaven toch zien met denzelfden bijgeloovigen eerbied
tegen hun heer op, als de Toradja's in het algemeen dit
deden tegenover den Datoe van Loewoe.
Bovendien, het lot van den slaaf was over het geheel
niet hard, zooals wij hebben gezien, zoodat er geen bepaald
verlangen naar verlossing van den druk bestond. Daarbij
waren de meeste slaven er zoo gewend aan geraakt, dat
hun heer voor hen zorgde, dat zij te indolent zijn om op
eigen beenen te staan, en zij de zaken dus liever bij het
oude laten. De flinken onder de slaven maken wol gebruik
van hunne vrijheid, en juist omdat zij flunk zijn, durven
handelen en van zich durven afspreken, verkeeren zij als
gelijken met hun vroegere heeren. Maar er zullen nog heel
wat jaren moeten voorbijgaan, aleer men er iemand geen
verwijt meer van zal maken, dat hij een afstammeling is
van slaven en bij het sluiten van huwelijken zal de afstamming van slaven nog langen tijd een groote rol spelen.
Ik zeide met een enkel woord, dat de vrij wording der
slaven langs paedagogischen weg moest gaan om geen
misstanden te scheppen. Z66 begrijpt ook onze Civiel Gezaghebber, kapitein Mazee, de zaak. Hij gaat van het
zeer juiste beginsel uit : de slaven weten, dat zij vrij zijn
wie daarvan gebruik wil maken, kan het doen (en ik zeide
reeds, dat er zulken zijn, die in het dagelijksch leven niet
meer to onderkennen zijn van vrijen); wie er geen gebruik
van wil maken, ik zal hem er niet toe dwingen.
De Heer Mazee zal dus de menschen niet dwingen
de slaven, die bij hen in huis zijn, weg to zenden. Onder
deze omstandigheden is het duidelijk, dat zij, die slaven
blijven, eene slavennatuur hebben. Wanneer deze menschen
tot eene zoogenaamde vrijheid worden gedwongen (het zit
in velen onzer om de onderdrukten, de onvrijen tot vrijheid
te dwingen), dan zullen zij door die vrijheid, die zij niet
apprecieeren, brutaal en onhebbelijk worden. Een voorbeeld
daarvan hebben wij gezien te Pandiri (Tomasa), waar do
slaven door eenige lieden van het strand zoolang waren
bepraat, dat zij „vrij" waren, dat de meesten hunner een
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ieder, zelfs hun heer, den onderwijzer en ons zendelingen
brutaliseerden.
ook ten opzichte van de school hebben wij rekening
te houden met de slavernij. Wij zullen nimmer een slavenkind op de school weigeren (op twee onder scholen zijn
verscheidene slavenkinderen), maar wij zullen nimmer,
door een verkeerd philanthropisch gevoel geleid, een
heer dwingen een slavenkind op school te doen. Aileen
wanneer het zich uit eigen beweging daartoe aanmeldt,
bewijst het, dat het geen slavenaard heeft, en dan nemen
wij het met vreugde aan.
De paedagogie van den ambtenaar ten opzichte van
de slavenkwestie bestaat verder hierin (en de heer Mazee
brengt dit in toepassing), dat bij rechtszaken, waarin slaven
de schuldigen zijn, de ambtenaar zich rekenschap geeft
van het gevoel, dat een vrije tegenover den slaaf bezielt.
Hij zal streng rechtvaardig zijn, maar hij zal zijne straffen
z(56 kiezen, dat ook het Toradja'sche gevoel van recht
tegenover slaven wordt bevredigd. Een geval van overspel tusschen een slaaf en eene vrije vrouw bijvoorbeeld
werd door den heer Mazee zoo beslecht, dat de slaaf niet
de gebruikelijke boete betaalde (vanwaar zou hij bovendien
deze hebben gehaald), maar dat hij op verzoek van den
landschapsraad naar eene andere plaats werd verwijderd ;
alien voelden zich door deze uitspraak bevredigd.
Door Gouvernement, Zending en ond.erwijs worden voldoende factoren onder de Toradja's gebracht, die de slavernij,
nu alleen officieel afgeschaft, in werkelijkheid zullen te
niet doen, zonder dat er scheeve toestanden ontstaan. Door
de geschiedenis heeft de slavernij zoo grooten invloed gekregen ; door de geschiedenis ook zullen de slaven, onder
de tegenwoordige leiding, weer onder de vrijen worden
opgelost.

O. E. X1 1
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Niets wordt onherroepelijker vergeten dan een gedenkboek. Daarom moeten eerder ingekomen boeken maar
wachten en het Gedenkboek van De Nieuwe Gids 1885
1 October 1910 laten voorgaan. Want evenmin als de
eerste en uitbundigste willen wij de laatste en onwilligste
zijn in het huldigen van Willem Kloo s. Dit Loch en
niet anders is de uitgave van dit zgn. Gedenkboek van
De Nieuwe Gids geworden, een huldiging van Willem
K 10 o s. En een welverdiende. Wie de kranige twee
eerste deelen van de Veertien Jaar Literatuurgeschiedenis
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schreef en die ontroerende eerste sonnetten dichtte, heeft
zich blijven.de verdienste verworven jegens onze nieuwe letteren. Maar — K1 o o s is toch niet De Nieuwe Gids. Ja,
pier zou men het zeggen, als men K 1 o o s in zijn kroniek :
Hoe „De Nieuwe Gids" tot stand kwam en wat hij heeft gedaan,
waarmede dit Gedenkboek opent, telkens zijn meening ziet
vereenzelvigen met die van De Nieuwe Gids.
Maar bij dien naam, als aanduiding van een nieuw
begin in onze letteren, denkt toch ieder ook aan v a n
Eeden, Van der Goes en Verwey — om. van Paap
nu maar te zwijgen — die met K1 o o s het nieuwe tijdschrift oprichtten, die echter sinds '94 overal schreven behalve in De Nieuwe Gids, en tevergeefs gezocht worden
onder de ongeveer honderd medewerkers aan dit Gedenkboek.
then wonder voor wie zich herinnert hoe Kloos in '94
hen nit het tijdschrift heeft — weggezongen is zeer euphemistisch gezegd. Toch blijft hun naam voor goed verbonden
aan. de Nieuwe-Gids-beweging, van waar een nieuw begin
onder letteren dateert.
Waarom ? Omdat deze aandacht vroeg en verwierf
voor een nieuwe, eigenheerlijke poezie, en voor een forsche
en tegelijk fijne prozakunst. De ouderen waren daar blind
voor. V o s m a e r, de fijnproever, kon maar geen smaak krijgen
in Perk's Mathilde, dorst met dien raren kost niet voor
den dag te komen en stelde op den prachtigen eersten regel :
Klinkt helder op gebeeldhouwde sonnetten!

den alles verknoeienden variant voor:
Bezielt en streelt gebeeldhouwde sonnetten!

De Spectator weigerde Klo o s' eerste sonnetten, De
Gids P er k's Iris, en Busken II uet begreep evenmin de
beteekenis der jongeren. Inderdaad, zij waren ook anderen..
Niet voor niets had boven het meest gelezen prozaboek
der vorige periode, boven de Camera, het motto gestaan :
Non lusisse pudet, sed non incidere ludum. Geen spel, daarentegen bloedige ernst, heerlijke, aanbiddelijke ernst was
den jongeren hun kunst. P e r k gaf in zijn Mathilde —
waarin hij „biddend ligt neergebogen" ja, voor de
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geliefde vrouw, maar die is zijn „heelal", die is de schoonheid zelve, die is de eigenheerlijke Poezie waarvan hij
:
„Wie 6enmaal U aanschouwt, leefde genoeg,"
— Perk gaf in zijn Mathilde, en profetie en een aanvang
van vervulling eener nieuwere poezie. Gelijk Lodew ij k
van Deyssel dat voor het proza deed in de prachtig gerhythmeerde en schaterende perioden zijner eerste kritieken.
Zij waren ernstig, geloofden zoo innig in hun eigenheerlijke
kunst, die eindelijk „Holland zou opstooten in den vaart
der volkeren" — en die kunst werd genainacht door een
kunstrechter, van Wien zij wiiten dat hij enkel was „een
aangekleede gemeenplaats", en hun work word aan de
kletstafels der societeiten als de nieuwste grap voorgelezen !
Hoe veerden zij op ! Hoe lachten zij hun minderen nit !
Fijntjes, door hen de carnevalsgrap Julia in de hand to
stoppen en te laten prijzen als ernstig werk met grover
boert, door hen met de Grassprietjes van Cornelis Paradijs
onder den news to kittelen en in het Predikanten-lied een
loopje te nemen met „de cantaten van J. J. L. ten Kat e",
te danken. „met snarenspel voor ten Kate J. J. L." en
't aardigst misschien met Schaepma n, want :
Zelfs van 't waar geloof outbloot
Brengt toch 't geestelijk gewaad
Dichterzegen, vroeg of laat :
Zie daar dat verdoolde schaap dan,
Zie dien armen dichter Schaepman:
In het duister -Last hij road,
Toch spreekt verzen nog zijn mond.

Maar vooral wonnen zij wat ze wilden door hun eigen
waardevol werk : eerste verzen van V e r w e y, zangerige
liedjes van van Eede n, Gorter's Mei, schilderend
proza van van L o o y en to veel om to noemen, door jongHolland dadelijk, en door de oudereu eerst langzamerhand,
gewaardeerd. De laatsten moesten er, begrijpelijkerwijze,
aan wennen. Typisch is daarvoor Gezell e. Zijn eerste
neen, het was to vreemd. Eerst Coen De Nieuwe
werk
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Gids ons aan nieuw poetisch rhythme gewend had, vond
Geze 11 e' s latere werk den bodem bereid. In het verkort
geschiedde dit bij Beet s. Eerst bleef Ge z elle hem vreemd,
langzamerhand kreeg hij smaak in diens werk, ten slotte vond
hij het schoon. Neem slechts dat wondere Eferinnering aan
Beethovens Septuor, even goddelijk monotoon in zijn eenvoudige woorden als Be ethoven in zijn thema, en misschien het schoonste van Gezelle's gedichten :
Ter viel 'ne keer 'n bladtjen op het water,

en denk u dit gedichtje, dateerend van 1859, omstreeks '60
in een kring letterlievenden gelezen. Niemand zou het
begrepen, het schoon gevonden hebben. Natuurlijk, omdat
dit viers vraagt een sfeer gedrenkt van aesthetische fijngevoeligheid, vraagt menschen die het weldoende woord
voelen smelten op hun tong, zielen die zich het paradijs
zien ontsluiten door zuivere muziek en wien, zelfs in deze
verkeerde wereld, de schoonheid, die ook van God is, een
wonderen troost schenkt.
Waarom moest die eerste, eigenlijke Nieuwe Gids dan
uit elkaar springen P „Und Leider auch Theologie" zou Faust
zeggen. V e r w e y noemt — in zijn Inleiding tot de Nieuwe
Nederlandsche Dichtkunst (bl. 13) — het „een karakteristiek
van beteekenis" dat deze poezie „zich aankondigde als
plaatsvervangster van een christelijken eeredienst." En
Kloo s, als de eerste onder de broederen, ontwierp al
eens een schets van een nieuwe religie, waarin hij, „de
rijklevende", zich beter zou thuisvoelen dan in dat „ergerlijke christendom", met „zijn ijdele onwezenlijkheid en
onware onmenschelijkheid." En krachtens het steeds vooropgezette axioma der eenheid van inhoud en .vorm moesten
zij, naar hun meening, daartoe komen. Verwierpen zij den
rhetorischen klinkklank dier oudere godsdienstige en de
dorre droogheid dier huiselijke poezie, zij verwierpen Loch
met dien vorm ook dien inhoud ; en wilden zij in nieuwe
beeldspraak het levensrhythme doen gevoelen in hun poezie
dan behoorde bij dien nieuwen vorm een nieuwe inhoud :
een nieuwe moraal en religie. En zoo eon, dan mocht Kloos
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dit zeggen, die b.v. eerder dan van D e y s s e 1 inging
tegen de als gewoonlijk misleidende mode en zich afwendde
van het plomp-domme materialisme.
Begrijpelijk — maar toch : dat theologiseeren en dogmatiseeren ! Ziet, als de geroepen theologen en dogmatics
— trouwens de allerzeldzaamsten onder de zeer weinigen
— dit nauwelijks durven doen, de het leven benaderende
uitdrukkingen behoedzaam hanteerend, biddende noch deze
zelve, noch het te benaderen leven er mede te beleedigen,
geweld aan te doen, hoe, zal dan ook iedere niet-geroepene
wel kunnen theologiseeren en dogmatiseeren ? Aileen omdat
hij protestant meent te zijn, of zelfs vrijdenker, of zelfs
mensch ? Maar laat hij dan in de Tweede Kamer gaan !
Daar kan hij gansch den volke theologiseeren — het heele
jaar door en in het bizonder zoo tegen de donkere dagen
vO6r Kerstmis. Doch laat hij de literatuur ongemoeid
laten. Helaas, dat kon Kloos niet — en kan hij nog
niet ; zelfs hier in :dit Gedenkboek geeft hij weer een geheele bladzijde theologie (bl. XVIII), nieuwe natuurlijk —
en de geniale van E e d e n, alleen door de hel te ruimschoots voorzien van enkel halve talenten, en bovendien als
oprecht Nederlander ook verstand hebbend van theologie,
kon slat niet onder zich laten zitten. Zoo moest Kloos
hem tegelijk met dominee Hugenholtz onder het mes
nemen. Natuurlijk zat daar wel jets ander achter — theologie wordt van ouds misbruikt om daarmede en daarachter
sets te zeggen, dat men anders moeilijk kon zeggen —
hier zat er wel achter dat de in alle nederigheid hooggevoelende van Eeden vond dat hij te weinig, en de
gezond-aristocratische Kloos dat deze plebejer in de
kunst te veel gewaardeerd werd —; maar de breuk was gekomen, die spoedig, mede door andere oorzaken, onherstelbaar bleek. Misschien zou die Loch gekomen zijn, omdat
gelijk Kloos hier zegt, „jeugdig bloed bruisen kan, en
het leven ten slotte van elkaar neemt wat niet bij elkaar
past" (bl. XXVII). Doch zoo ja, met wat minder geraas
en burengerucht dan nu het geval was, en minder pijnlijk
om bij te wonen. Hoewel — juist dat opbruisende, dat
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jeugdig hartstochtelijke in zijn liefde en haat — dat
maakte dezen Nieuwen. Gids zoo geliefd. En dit zal
zijn beteekenis blijven. Hij heeft ons niet de groote literatuur gegeven, die zijn verschijning scheen te beloven, en
toch groote dingen gedaan. Hoeveel levendiger, smijdiger
is onze taal geworden ! Inzicht heeft hij gegeven in het
gevaar der rhetoriek, dat handige en te vaak vroomdoend
gesol met het geijkte, onpersoonlijke beeld en wooed —
en, hoewel ook hier weten en doen dikwijls verwijderd
blijven als Oost en West, elk inzicht verheldert, versterkt.
Maar bovenal heeft hij door zijn pessimistisch, ook wel
absurd-zich-uitend, maar in de kern sterk geloovig optimisme groote liefde gewekt voor onze literatuur ; en wie
dat vermag, heeft zich verdienstlijk gemaakt bij alien.
Yandaar zijn groote invloed, vandaar nu ook die hulde,
zoo algemeen van karakter, zij het intiem ; natuurlijk in
ons goede Nederland, waar de woordkunstenaar niet eens
officieel bekend is, voor men secuur weet dat hij, degelijk,
deugdelijk dood is.
Doch die hulde geldt den ouden Nieuwe(n) Gids, die
zoo krachtig ruimte eischte en maakte voor een eigenheerlijke kunst, waarvan we nu algemeen gevoelen dat zij
een onmisbare volkskracht is. Daarom verwekt het nu
alleen een lichte verbazing dat zijn verschijning indertijd
zulk een ergernis wekte, dat men niet begreep dat achter
den rook, dien hij vooruitzond, een groot vuur gloorde
waaraan een oud- en koudgeworden yolk zich kon koesteren.
En als onze hulde nu dien eersten Nieuwe(n) Gids geldt,
doen we allerminst Kloos te kort, die toch zeker de vader
van dit nieuwe leven mag heeten, en in die dagen ook
heeft geleverd wat er van zijn werk zal blijven.
Eindigt hij zijn openingswoord voor dit Gedenkboek
met drievoudige verklaring omtrent de voor de toekomst
te volgen gedragslijn, dan nemen wij nota van de tweede,
luidende :
„dat wij-zelf tot geen partij behooren, maar alles waardeeren,
van welken karat het kome, als 't maar waarachtige, recht-uit-bedoelde,
zuiver geschrevene kunst is" (bl. XXVIII).
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Dit moge nu niet nieuw schijnen, want Beets heeft
ook al gezegd :
Partijman wezen wil ik niet,

inderdaad blijft het nieuw onze van ouds gerenommeerde
partijkraampjes met bijbehoorende inventaris van veelsoortig dogmatisme tegen'spotprijzen op te ruimen ; telkens
wat ons scheidt los te laten voor wat ons verbindt liefde
tot onze heerlijke, Hollandsche taal. En in die onvolprezen taal het nooit genoeg gekende leven met zijn wondere stemming en onrustig rhythme ons steeds te doen
zien en als te doen ervaren, dus niet te redeneeren over
het leven, ook niet te redeneeren over God, — kan het,
mag het, ja Hem aanbidden in geest en waarheid, in
persoonlijke taal der liefde — dat is de heilige taak der
literatuur, die den geroepenen een grootsch werk oplegt
voor heel het yolk.
Trots de algemeener geworden belangstelling in onze
letterkunde is het nog geen--tijd op de lauweren te gaan
rusten. Breeder leeft onze kunst, hoewel nog lang niet in
alle kringen onzes yolks — en toch het gevaar, dat juist
die breede alles-waardeering belet te komen tot diepe, oorGroote kunst blijft zeldzaamn
spronkelijke kunst,
ook in onzen „grooten" tijd. En vele schoone fragmenten
vormen nog geen schoon geheel.
Dit is nu heel algemeen gezegd, dus niet in het bizonder
op dit Gedenkboek, dat met zijn meer dan honderd bijdragen
vanzelve een fragmentarisch karakter moest vertoonen.
Over al die fragmenten te spreken — niemand vraagt het,
zelfs niet van een kritikus. Wie de goede gewoonte heeft
om aan zulk een uitgave niet te`hooge eischen te stellen, zal
met genoegen. dit Gedenkboek d.00rbladeren, soms aangenaam
verrast worden door een bekend oud, soms ook door een
nieuw geluid. En met belangstelling de vele portretten
der medewerkers bezien, vooral genieten van de alleraardigste jeugd-portretten van A 1 e t r i n o, Boeke n, v a n
Deysse 1, Erens en van Loo y, van al die frissche,
intelligente jongenskopjes.
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Met Carry van Bruggen komen we uit de dagen
van vroeger in het heden. Want deze jonge schrijfster die
de aandacht nadrukkelijk op zich wist te vestigen, en te
boeien ook, produceert nog niet lang. Het is eerst ruim
een jaar geleden dat wij hier haar eersten schetsenbundel
In de Schaduw bespraken, en als onze meening uitten, dat
zij daarmede geen achterafplaatsje innam onder schrijvers
als Querido, van Campen,Goudsmit e.a.waar dezen
ons het uitverkoren yolk teekenen. En na sedert allerlei
werk o.a. kritiek en toon eel te hebben gegeven, keert zij
nu terug tot haar eerste liefde, want in dezen roman De
Verlatene geeft zij Een verhaal nit het Joodsche Leven. Dus
vraagt en verkqgt zij weer onze aandacht voor dezelfde
menschen en toestanden. Daar zijn weer die als melaatschen door de christenkinderen gemeden kleintjes, die tot
overmaat van ramp nog naar den Rebbe moeten, welke
rampzaliglijk zal trachten hen „volgens een methode van
twee eeuwen terug" (bl. 268) het Hebreeuwsch er in te stampen. Daar is weer die met hen opgroeiende, algemeene verachting, waaraan zij onbeschermd blootstaan, wat hen echter
niet verhindert de eersten hunner klassen te zijn, en in
stille groot te gaan op hun geestesaristocratie, want het
boek, waarin ook de christenen hun geesteshelden geteekend
vinden, is „hun eigen Vaderlandsche Geschiedenis" (bl. 133),
en hun familiekronieken weten te verhalen van mannen,
groot door geleerdheid en martelaarschap —en zulk een type
wordt hier ten voeten uit geteekend in D a n i e 1, arm, maar
in alles de eerste, en innerlijk zoo trotsch op zijn Poolschen
overgrootvader, den wijzen Rabbi Akib a, met „zijn langen
bontomzoomden kaftan" (bl. 21) dat hij door aan hem te
denken zich ontslagen rekent van het moeten vechten
tegen scheldende christenjongens. Daar zijn ook weer de
joodsche ouders, zoo dubbel bezorgd voor het materieele
en het geestelijke welvaren van het gezin : het stille moedertje, het hart des huizes, door innige liefde haar kinderen
vergoedend wat de vijan.dige wereld hun onthoudt, en door
haar vreugdevolle overgave wijding gevend aan de vele
ritueele plechtigheden van den huiselijken feestdisch ; en
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de vader, trots zijn armoede toch statig, omdat hij zich het
hoofd weet van een heilig joodsch gezin, en als zoodanig
huispriester en handhaver van eeuwenoude tradities. En
ook zijn daar weer, en in De Verlatene naar ik vermoed
compleet geteekend, al die joodsche feesten, de wekelijksche van den sabbath met zijn feestmaal onder de vele
sabbath-lampen, en de jaarlijksche als het Poerimfeest en
het Paaschfeest met den seiderdisch, waarop de symbolieke
spijzen, en ook die in de synagoge, als de Joum Kippoer,
de Verzoendag, wanneer
„in de sjoel vol kaarslicht de mannen baden in hunne witte doodsgewaden, den gordel om 't lijf, bleek van vasten en loom gaande naar
de plaatsen van heilige plicht op geruischlooze viltschoenen" (bl. 109).

Met belangstelling verdiepen we ons weer in deze intieme teekening van het oude yolk Gods, en dit te inniger,
zoo we, als christenen, ons met dit yolk een gevoelen op
het gewijde terrein eener heilige historie. En toch, hoe
levendig onze belangstelling bleef bij de lectuur van dozen
roman, we zijn geen oogenblik aan ons zelven ontvoerd.
En dit vragen we van den roman. Dat hij ons de dingen zoo
laat zien, dat we door die aanschouwing worden ontroerd,
al het andere vergeten en dit ons voorgeteekende leven
belangrijker achten dan het ons omringende. Pit nu doet
De Verlatene geen oogenblik. Aan de taal ligt dit niet.
Wel is ze niet verrassend, noch rijk — als we b.v. in de
eerste veertien regels van bl. 24 vier keer „was" en twee
keer „waren" tegenkomen is dat geen teeken van rijkdom,
en de verrassing, nu en dan (bl. 168, 169, 262, 264) voor
het nieuwbakken woord : „ruwaardig" te staan, vinden we
slechts matig maar toch ook meer dan alledaagsch,
frisch en natuurlijk, en door haar levendigheid wel geschikt om dit joodsche familieleven weer te geven.
Neen, het ligt aan de compositie, liever aan het ontbreken van een compositie. Dat het eerste hoofdstuk
begint met de voorstelling van Weduwe Punt en juffrouw
Wiedeman s, die in de vijf en vijftig volgende hoofdstukken
worden genegeerd — want de terloopsche vermelding dat
Jan St a p, de orgeldraaier, nog in de familie was van de
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weduwe Punt en daarom voor haar huis stil stond (bl. 35),
en dat juffro-uw Wie de m a n s een noon heeft die met
D a ni.61 op de H. B. S. gaat (bl. 56), herinnert ons alleen
dat we van die dames alleen de namen weten — is een
kleinigheid. Ook, dat we steeds in onzekerheid blijven
omtrent het milieu dezer familiegeschiedenis, zoodat we
vermoedend in een klein landstadje te wandelen, opeens
hooren dat het een dorp heet, maar nooit zien wat het is.
Maar erger is dat deze roman geen hoofdfiguur heeft,
omdat de hoofdpersoon, vader L e h r e n, naar wien de
roman De Verlatene heet, heelemaal geen persoon is. Kapstok, waaraan de orthodoxe, joodsche beginselen ter bezichtiging zijn opgehangen, kan men hem noemen, ook
ledepop, omkleed met joodsche gewaden, het manuaal vertoonend van joodschen ritus, en als zoodanig voortreffelijke
mannequin voor een schildersatelier, hoogstens een mummie, door een :eigenaardige mechaniek, doende alsof, ten
minste geplaatst voor joodsche plechtigheden, doende alsof
hij leeft, maar levend mensch zal men hem geen oogenblik
heeten, laat staan persoonlijkheid. En dit laatste was hier
onmisbaar. Want deze Le hr en moest zijn de geloovige,
orthodoxe Jood, dien na moeders vroegen dood al zijn
kinderen zouden verlaten. De oudste, Jozef — de goedmoedige, die „met „gojsehe" vrienden niet zou hebben
kunnen aarden, onmogelijk hebben kunnen trouwen met
een „gojsche" vrouw (bl. 161) — omdat hij huwt met een
„moderne" Jodin, die haar eerste kind niet wil laten besnijden, een onoverkomelijke gruwel voor zijn vader ;
Esther, het lichtzinnige genotkind, omdat het wegloopt
en na een zondeleven krankzinnig wordt ; I) a n i81, de
knappe, omdat hij beslist breekt met het Jodendom, en
o o s j e, de laatste bij hem geblevene, omdat zij eindelijk
liefde vindt bij een christen. Maar van dit verlaten komt
niets terecht. Natuurlijk, hoe kan men iemand verlaten,
met wien men nooit samenleefde ? En hoe kan men met
iemand samenleven, die zelf niet leeft ? Van wien men
bovendien het gebrek aan leven, aan persoonlijkheid te
pijnlijker gevoelt, omdat hij geloovige heet, dat is voor
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alles : een persoonlijkheid. Deze vader is geen geloovige,
geen persoonlijkheid, maar een stukje theologie, neen nog
minder : een stukje dogmatiek, neen zelfs dat niet : een
stukje ritueel, alleen belangrijk als antiquiteit.
Kan ons gevoel voor het tragische gewekt worden, als
we de kinderen zulk eenen vader zien verlaten
Wij begrijpen dat hij Jozef zijn minachting laat gevoelen voor die luidruchtige, opgedirkte, naar-odeur-riekende
„moderne" Jodinnen ; wij begrijpen clat hij tegen Daniel
na diens openlijke breuk met het Jodendom op den Verzoendag toornt : „in vroeger jaren . in vroeger jaren
zouen ze job_ ... jou gesteenigd hebben" (bl. 196) ; ook dat
hij over E s t h e r, na haar vlucht, rouwt en zwijgt als
over een doode ; ook dat hij zijn laatste dochter behandelt
als een dood ding ; we verwachten niet anders van iemand
die meer een stuk ritueel dan mensch is, maar het ontroert ons niet. En die ontroering hadden wij verwacht,
en heeft de schrijfster bedoeld. Telkens (bl. 115, 257 enz.)
wijst ze op de vervreemding van hun vader, die bij deze
kinderen samengaat met de vervreemding van het geloof.
Die vervreemding is het tragische wat we hier mnoesten
zien, maar niet zien. Want zoo goed als hunnen vader
ontbreekt het ook dezen kinderen aan persoonlijkheid.
Jo z e f is misschien nog het best geteekend, maar Esther
is eenvoudig de aangekleede formule dat ijdeltuiterij ten
verderve voert. En D a n i e 1, wiens ontwikkeling het nitvoerigst wordt verhaald, blij ft ook onbelangrijk. Zijn
breken met het Jodendom, natuurlijk met behoud van een
artistieke waardeering voor het antieke er van ; zijn studeeren
en gedichten plaatsen in een nieuw tijdschrift ; zijn al niet
meer materialist, noch meer socialist, maar wel agnosticist
worden ; och, het is niets dan het in-leege leven van den
modemensch, grootsch genoeg opgezet, maar toch niets
zeggend. En It oosje Och het lieve kind krijgt eindelijk
een lieven man, we gunnen hem haar, en daarmede uit.
Hoe komt het dan dat we dit als roman mislukte
boek toch met belangstelling konden leven 1k vend het
antwoord door deze overdenking van Roosje:
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„er ging niets boven de blijheid, boven de goede, warme innigheid der Joodsch-huiselijke feestavonden en er was niets ter wereld,
waarnaar ze zoo smartelijk verlangen kon, als naar den toch onmogeNken terugkeer dier oude avonden" (bl. 258).

Deze weemoed over het onherroepelijk verlorene deed
de schrijfster al die feesten zoo mooi beschrijven ; die feesten
zijn het die ons vasthouden, wat deze menschen niet vermogen. Het teekent dus dat dit boek begint en eindigt
met een viering van den seideravond. Die weemoedige
herinnering aan die onherroepelijk-voorbije, maar artistiekonvergelijkelijke feesten deed de schrijfster met vaardige
hand gouden sluiers weven over de verbijsterende leegheid
van het ontluisterde leven, en moeten we haar daarvoor
niet dankbaar zijn 1 We trachten het kunnen het niet van
harte; dit kunstje, dit spelletje is te oud. Renan kon
voor een halve eeuw door een artistieke verheerlijking van
een verloren geloof zijn gemakkelijk te leiden geslacht met
een minzaam lachje weer in de luren leggen — het is
bijna twintig jaar geleden dat ten onzent, in navolging
van Franschen, als M. de V o g u é, P. D. C h. de la
S a u s s a y e (Zekerheid en Tun)* fel bl. 53) dit sympathetisch
doen herleven van een verloren verleden teekende als een
ideaal, voor het jongere geslacht verbleekt. En sinds
George Eliot met zulk een sympathie de haar toch

vreemd geworden vroomheid van Dina Morris teekende,
is z66 uit den treure op ditzelfde stramien geborduurd het
sympathieke beeld van orthodox geweest zijnde maar
modern geworden menschen, dat we zelfs niet nieuwsgierig
uitzien naar de met dezelfde methode doch met omgekeerd resultaat geschreven romans, die toch onvermijdelijk
moeten komen sinds orthodox troef werd.
En daarbij mist De Verlatene nog jets, nog alles, vergeleken
met dergelijke, trots hun aesthetische bewondering het geloof
toch loslatende romans; De Verlatene mist oprechte, diepe
sympathie voor dat geloof. George Elio t heeft geloofd
als Dina M o r r i s, en toen heeft zij geleefd, dat hoort
men nog in haar stem als ze spreekt over Dina; en daarom
is er in Adam Bede, peen, geen echte levensvreugde, maar
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tenminste echte levensherinnering en daarom levenshoop.
En in dezelfde mate als dit reeds minder is in Robert
Elsmere, staat deze roman lager dan Adam Bede. En omdat
dit nu in De Verlatene geheel ontbreekt, is deze roman
mislukt. Het is verbijsterend hoe zonder leven, zonder geloof dit heele Jodendom hier wordt geteekend, orthodox
en modern, rabbijn en kerkeraads- en gemeentelid, alles
even dood, morsdood. En zou de schrijfster ons dan kunnen
ontroeren door „de oude, fijne reuk van den cederappel,
die het Loofhuttenfeest wijdt"? Van het gevoelig jongetje,
dat nog jets wil redden uit de schipbreuk, nemen we het
aan, van Daantj e:
„die een paar van die appels, gedroogd en ineengeschrompeld,
steeds bewaarde bij zijn Megilla, opdat de fijne, gewijde cedergeur
daarvan nooit zou wijken" (bl. 79).

Doch voor zulke aesth etische liflafjes bedankt ieder
die weet dat het al of niet hebben van vroomheid beteekent levensvolheid of levensgemis. Blijkbaar weet de schrijfster hier niet van; want anders had zij, een overigens zoo
sympathieke en natuurlijke schrijfster, niet zulk een vreemd
en onnatuurlijk boek geschreven, dat wil vertellen de vervreemding van het geloof zonder een geloovige to kennen,
zonder dus jets van geloof to weten. Vermoedelijk zullen
haar meeste lezers dit dwaze niet eens bemerken, en wel
omdat ze in De Verlatene hun eigen manier van oordeelen
terugvinden, maar wie deze dwaasheid ziet, staat er verbijsterd voor, en to meer omdat ze zoo algemeen is, zelfs
bij vele uitneru.enden onder onze tiejdgenooten.
Dat dit laatste geen phrase maar tragische werkelijkheid is, wordt den lezer ten overvloede opnieuw duidelijk
uit twee nieuwe romans van twee nieuwe schrijfsters —
desgewenscht zijn er nog sterker staaltjes to geven van
den stevigen bloei onzer nieuwe letterkunde — Martha
door Aleida van Pellecom en Van 't Wondere Leven
door Nine M i n n e m a. Martha is eigenlijk geen roman,
maar een novelle, en een knappe ook. Want dadelijk treft
ons in dit eerste werk het rustige, directe van den toon,
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het zich niet ophouden bij onderdeelen, en het steeds
recht op het doel afgaan. Deze jonge schrijfster geeft wel
eens 'n detailteekening als doze :
„Aan den anderen leant langs den weg lag de trekvaart. De wind
vermorzelde de zon die er in scheen, tot fonkelend gruis. Een schuitje
gleed er over heen; voorop een geelbruine hond; een man in overhemd en vest bewoog de klagelijk piepende riemen ; op 't achterbankje
zat eene oude vrouw, in een kleurige sjaal, kouwelijk ineen gedoken"
(bl. 19).

Maar het detail blijft onderdeel, neemt een zees bescheiden plaats in, en de aandacht valt voortdurend van
zelve op Marth a. Deze ontwikkelt zich rustig naast
Karen gepensioneerden vader in het landstadje Vreeburg,
leert na zijn dood even in Amsterdam bij familie, daarna
in den Haag, bij haar vriendin L u c i e, wat weer van het
leven kennen, doch keert spoedig naar Vreeburg terug,
want haar jeugdkennis, Gerard, heeft haar ten huwelijk
gevraagd, en zij heeft die goede partij kalmpjes aangenomen. Toch kan haar het leven in Vreeburg naast den
prozaIschen Gerard niet voldoen, vooral niet als ze weer
eens is geweest in een kring van artiesten, bij L u c i e.
Een oogenblik leeft ze op als ze een kindje krijgt, doch
ook het inoedergeluk bekoort haar slechts kort. Dan ontwaakt, of herontwaakt in haar de liefde voor de kunst.
Ze gaat teekenen, schilderen, eindelijk schilderlessen nemen
van Marni x, in wien ze het leven vindt, zooals zij het zich
droomde. Hun verhouding wordt intiem, te intiem — tot
M a r n i x, door nit Vreeburg weg te gaan er een einde
aan maakt. Eerst is ze wanhopig, wordt zenuwziek, doch
na eenmaal hem, verkild, te hebben weergezien, resigneert
zij en wordt de kalme vrouw, de tamelijke moeder van
haar kind. Liefde tot de Kunst echter doet haar leven, en
als ze schildert is ze gelukkig. En het slot is dat ze
M a r n i x eens in de verte in den Haag ziet, uitgeleefd, een
te vroeg vervallen.
Dit rustig-vlotvertade leven is nu daarom zoo merkwaardig, omdat het zoo zeker en kalm het ontbreken van
moreele overtuigingen constateert als iets heel gewoons.
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„Langzaam aan leefde er een sensualiteit in haar op, die haar
steeds naar weer intimiteit deed verlangen. En deze verlangens waren
spontaan en zuiver-natuurlijk opgekomen ; het was haar dan ook onmogelijk, te gelooven dat ze verkeerd of slecht waren. Nooit nog
had ze zich zoo intens gelukkig gevoeld, in zulk een harmonieus evenwicht, zoowel physiek als moreel. IN ooit was ze zich bewust geweest
zulk een kracht en gloed te bezitten als nu in haar leefde. Het was
haar ook opgevallen dat ze er heel gezond en bloeiend uitzag.
Neen, het kon niet slecht zljn zich te geven aan iemand die haar
zoo jets moois had gegeven, en waar ze zooveel van hield. En toch
zouden de menschen het slecht noemen. Een enkele maal kwamen
haar de woorden zonde en echtbreuk in de gedachten ; zij moest er om
lachen, zoo leeg en hol ze voor haar klonken. Wanneer het werkelijk
zulke verschrikkelijke dingen waren, zou ze daar toch wel iets van
voelen. Ze zeiden haar absoluut niets.
Toen ze er eens met Marnix over sprak, zei deze : „Liefde kan
nooit slecht zijn."
Die woorden bleven een vaste steun voor haar; vooral, daar zij
er heel diep de waarheid van voelde" (bl. 207).

Wie den onverbrekelijken. samenhang van rnoraal en
religie kent, verbaast zich vooreerst niet in dezen rowan
geen spoor van religieleven te ontdekken, maar evenmin
een overigens hoogstaande vrouw als M art h a te hooren
lachen om zonde en echtbreuk, als om leege, holle woorden.
Hier staan we weer voor het verbijsterende, waarop ik
boven doelde, dat zoovelen onzer tijdgenooten kalm beoordeelen en afwijzen wat ze niet kennen. flier de moraal,
gelijk zooeven de religie, niet anders dan twee, elkanderen onmisbare uitingen van hetzelfde leven, het levee van
vertrouwen en gehoorzaamheid, van het ware, vrieje leven.
Mart h a weet niets van deze vrijheid. Zonder religie
opgevoed, behoefde ze daarvan niet eens te vervreemden en
derhalve werpt ze bij de eerste aanleiding, als lastige belemmerende ballast, ook de moraliteit overboord. Te pijn.lijker is haar gebaar, omdat ze dit zoo kalm, zonder strijd
doet. Want worm en inhoud zijn in dit eerste werk zoo
'den, dat we in A l e i d a v an Pelle c om een schrijfster
van talent onderkennen. De zekere, zakelijke stijl van
Martha verraadt een sterke persoonlijkheid, die haar persoonlijke visie van het leven als een interpersoneele durft geven.
Zonder artistieke, of romantische opwinding wordt hier als
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normaal erkend dat de vrouw de liefde buiten het huwelijk
zoekt, als ze die in haar huwelijk niet vond. Zeker, ze zal
ervaren dat dit moeilijkheden meebrengt, maar die zal ze
even kalm aanvaarden als zij aan haar liefde vrijelijk den
teugel vierde. Ten slotte zal zij resigneeren, bij de Kunst
vergoeding zoeken voor haar gemis in het werkelijke leven
— en daarmede tevreden zijn. En toch — een mensch,
een vrouw, een hollandsche vrouw, een hollandsche moeder
kan geen vrede hebben met zulk een leven zonder vrijheid,
want ook de kunst is pier, niet wat zij is : een vrije herschepping van het leven, maar een medicijn, een verdoovingsmiddel om de 1,4n der onvrijheid te vergeten. Toch is
Martha ons om haar rustige, eerlijke openhartigheid zoo
sympathiek geworden, dat we van haar geen afscheid
kunnen nemen zonder ons of te vragen, wanneer deze
o verigens zoo sterke vrouw eindelijk energie genoeg zal
gekregen hebben, om die banden van droom- en instinctleven van zich te werpen en te komen tot de vrijheid van
het leven in vertrouwen en gehoorzaamheid aan wat ook
haar geweten haar zegt. En dat deze vraag zich onwillekeurig ook Wendt tot de begaafde schrijfster van Martha
gelde niet voor een onbescheidenheid, maar voor een
erkenning van haar talent. Want omdat zij in haar eerste
werk zulk een eenheid van vorm en inhoud gaf, kan haar
volgend, haar rijper werk niet anders geven dan een zuiverder
uitbeelding van het ware menschenleven, dat zonder vrijheid geen beteekenis heeft, noch in de werkelijkheid, noch
in de literatuur.
Van 't Wondere Leven, eveneens een eerste work eener
nieuwe schrijfster, Nine M i n n e m a, is van hetzelfde
karakter en toch in alles anders. Vooreerst de titel met
dat afgezaagde, niets zeggende Van 't, is hij niet tamelijk
opgeblazen tegen dien eenvoudig-goeden Martha? Martha
V e r burg, wonende te Vreeburg, dit adres vindt van de
einden der wereld van zelf den weg naar ons goede Holland,
terwijl de namen Hanna Born en Bernard Ilsen —
de naar de beide hoofdpersonen genoemde deelen van den
roman, welke om die meerdere hoofdfiguren niet meer
8
O. E. XI 1
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novelle maar roman is — onhollandsch, en buitenlandsch
klinken. Buitenlandsch en in 't bizonder scandinavisch
welke eerste indruk dan bevestigd wordt door vorm en
inhoud van dezen roman. Want in Scandinavia is de
romantiek hevig ingeslagen en in Van 't Wondere Leven
viert een ouderwetsche romantiek hoogtij, en zoo uitgelaten dat het pijnlijk wordt de jeugdevoluties van zulk een
bedaagde matrone aan te zien.
Hanna Born is liefst, alsof het niet minder ken,
een vondeling, afkomstig uit een Zigeunerwagen. Zij groeit
in 't Wilde op, in het atelier van den beeldhouwer Miche 1.
Als deze verliefd op haar wordt, ontvlucht ze hem en
wordt zelf beeldhouwster. Zij raakt verliefd op den getrouwden beeldhouwer W i 11 i a m Ils en, krijgt van hem
een kindje Willy, zoekt hem, die ziek is geworden, telkens
op en ontmoet dan behalve zijn vrouw, ook zijn veel van
haar houdend zoontje B e r n a r d. William sterft, en
Willy, door den steeds tevergeefs naar Hanna's liefde
smachtenden Michel opgevoed tot vioolkunstenares, ontmoet buitenaf den beeldhouwer B e r n a r d, en vergeet aan
moeder te schrijven hoe hij, haar verloofde, verder heet. Doch
als zij hem thuis brengt ziet Bernard in Hanna — schrik
niet, rustige lezer — die onvergetelijke vrouw uit zijn jeugd, en
Hanna beantwoordt zijn razende liefde. Will y, heel beleefd van haar, sterft, en Hanna ook, na Bernard een
jongen, Hans, te hebben geschonken. Krankzinnig achtergebleven wordt hij door Ella, een rijk op hem verliefd
meisje, verpleegd, die hij, gen ezen, uit dankbaarheid trouwt,
en wier geld hij later met vreemde vrouwen opmaakt, zoodat Hans de zorg voor het talrijk geworden gezin op zich
moet nemen. Ondertusschen blij ft Hanna Born, voor
hem en voor ieder, de heilige, vrouw van liefde en kunst.
En als Bernard sterft — Ella is dan gekleed in 't wit
en overal staan kaarsen en witte rozen (bl. 295) — of
liever, 't nirvana hem wenkt, dan gaat hij naar Hann a.
Volmaakt in overeenstemming met deze hyper-romantiek is de overgevoelige, de sensueel-aanvoelende taal, vol

NIEUWE BOEKEN.

115

gedachte-streepjes, die de uitsnikkende hartstochtelijkheid
er van accentueeren.
„Ze werkte — some, maar niet dikwijls — ze kon 't niet —
nug niet, want ze voelde zoo sterk : het zacht-mooie leven, den gloeienden hartstocht, het sombere kerkhof — ze kon 't nog niet uiten in
kunst (bl. 10).

Vooral, indien zulk een groote, breede bladzijde enkel
een paar van die precieuse regels in het midden geeft,
dan hoort men als nit die woestijnen van wit snikken en
jubelen de naakte hartstocht zelve.
Zoo op bl. 61 niets dan :
„Het voorjaar kwam weer — met stormen, met zacht-zuele dagen
— met brandend verlangen — en stil-zalig afwachten.
Weg was de twijfel uit Hanna's ziel. Ze wachtte — ze leefde
voort in vreemd-vaag voelen : ze wachtte.

Evenzoo op bl. 92 in 't midden enkel:
Toen in 't najaar de bloemen verwelkten, toen 't grafje van
Willy koud lag tusschen ontbladerde boomers, toen ging Hanna
mee — met hem, die haar haalde voor 't nieuwe leven van bloeiende liefde.

Nu kan men zich boos waken over deze perverse geschiedenis en, mompelend, dat, zoo een kunstenaar een
thema als bloedschande aandurft, hij ten minste toone
niet tevergeefs zij n Oedipus gelezen en bestudeerd te hebben,
dit romannetje in den hoek werpen.
't Kan echter ook met minder. Dan meent men : och,
de schrijfster bedoelt het zeker bizonder goed, daarom zet
ze alles scheef. Wellicht weet zij het niet Bens dat de
romantiek met hare „Freigeisterei der Leidenschaft" haar
to hevig onder de leden zit. Och, als een ernstig man als
F r. Schlegel zegt : „es lasst sich nicht absehen, was man
gegen eine Ehe a quatre griindliches einwenden kOnnte",
dan, al weet men vooraf zich niet door hem te laten
overreden, dan luistert men, omdat men gelooft dat geenszins
frivoliteit, maar eer een te hardnekkig idealisme en zedelijk
rigorisme hem zoo doen spreken (Dr. 0. F. Walz e 1,
Deutsche Romantik. S 67).
Doch als nu een jonge schrijfster dergelijke en nog
aanstootelijker stellingen verheerlijkt, en denkt daarmee de

116

NIEUWE BOEKEN.

almacht der liefde te verheffen, och, dan luistert men maar
niet eens. En allerminst luistert men als men ten slotte
bemerkt dat dergelijke door het lange staan bedorven
romantiek nog wordt opgemooid met allerlei nieuw- en
oud-modische religie.
Zeker had onze bespreking van dit boek korter kunnen
zijn, had ik daardoor niet ruimte willen maken voor deze
opmerking. Ten onzent klagen de kunstenaars, dat ze
noch bij particulieren, noch bij regeering in tel zijn, en
dat iemand die belastingen int of een hoop postje bij het
onderwijs bekleedt veel hooger staat aangeschreven. En ze
klagen terecht. 1V1isschien daardoor ook bleven onze
kunstenaars te veel buiten het gewone leven staan, als een
soort hoogere Zigeuners. En ge yolg daarvan weer was dat
zij zich veroorloofden wat een gewoon mensch zich ontzegde — wat de kloof dan weer dieper maakte. De tijden
veranderen echter. Een kunstenaar — werkelijk het is
ook een. mensch. Dat begint men te vermoeden — eindelijk. En terwij1 nu eindelijk kunstenaar en volksleven
elkaar beginnen te naderen, komt daar weer zoo'n opgeschroefd romannetje Hanna Born canoniseeren als de
kunstenaarsmadonna, wat natuurlijk het gezonde yolk zal
doen terugschrikken voor die kunstenaars, met hun mallootige opvattingen. Doch misschien is deze bezorgdheid
onnoodig. Daarvoor is dit eerste werk — deze herinnering
diene ter verontschuldiging te onreeel. Zoo zijn gelukkig onze kunstenaars niet — en die van hen prikkels,
als in dezen roman geteekend, noodig hebben voor hun
kunst, toonen daarmede reeds dat er aan hun kunst niet
iets, maar al te veel ontbreekt.
Wat ons ontbrak in Van 't Wondere Leven geeft overvloedig Eigenhuis' nieuwe roman De Ruige Hoeve. We
zweven niet meer op vleugelen van hartstocht door een
romantisch nergensland, maar staan met beide voeten op
hollandschen grond. We leven niet meer in de zwoele
sfeer eener onreeele fantasie, maar ademen de lucht in van
een hollandschen polder. Het boerenleven blijft daarom zoG
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belangrijk omdat het zoo reeel maakt, vooral den hollandschen boer. Want deze maakt zijn grond, en zijn grond
maakt hem. Hij baggert niet slechts zijn teelaarde uit het
water, maar ook zijn eigen leven. Zonder gestadig werken
verliest hij zijn grond en daarmee zijn leven. Zijn levenswerk eischt volhardende werklust, welke zonder vertrouwen,
plichtsgevoel en matigheid onmogelijk is, welke op hun beurt
vruchten blij ken van religie, in den ruimsten zin genomen.
Pit alles vonden we eenigermate steeds in Eigenhuis'
hier vroeger besproken Heimath-kunst, maar m.i. het volledigst in zijn nieuwsten roman. Ook deze brengt ons in
de buurt van Aalsmeer, zijn geboorteplaats, ook deze geeft
ons het reeele boerenleven te aanschouwen, doch ditmaal
sterker dan vroeger afstekend tegen den achtergrond van
het ideale leven.
Kors U r u n d e 1 is de moderne boerenzoon, die de
H.B.S. heeft afgeloopen, en als hij zijn meisje gaat vragen
er als een heer uitziet in zijn blauw costuum met hoog
boord, roode das, blauw-gestreepte manchetten, en bruin
glace handschoenen. (bl. 59) Van het studeeren moet hij
afzien, omdat na moeders dood, vader niets doet dan reisbeschrijvingen lezen en drinken, zijn broers kroegloopen
en zijn zusje lichtzinnig is. Met een trouwe dienstbode
wil hij hun hoeve, door het yolk wegens haar verwildering reeds „de ruige hoeve" genoemd, weer in ouden bloei
herstellen, en zoodoende eigen toekomst verzekeren, en
Heiltje B o u t e r s e kunnen trouwen. Trots zijn geploeter
mislukt alles. Zijn verliederlijkte broers trouwen beneden
hun stand, zijn verleid zusje verdwijnt in een slecht huffs
te Amsterdam. 1V1ijnheer Bouterse wijst zijn aanzoek
af, want zij zijn roomsch en Kors is protestant, hoewel
slechts in naam. K ors echter volhardt in liefde en werken.
Om Heiltje leest hij haar gebedenboekje en werken door
den pastoor hem geleend. In Amsterdam zijn zusje opsporend
komt hij in aanraking met een middernachtzendeling. Als
vader, tegelijk met zijn zusje, is gestorven, de hoeve verkocht en Heiltje naar een pensionaat in Limburg is gezonden, gaat hij een nieuwen akker ontginnen in een af-
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gelegen polder en treedt daar tegelijk als oefenaar op. Hij
wordt bespot, belasterd, maar gaat rustig voort, en als de
teruggekeerde H eiltj e hem op een avond in een schu-ur
hoort oefenen, en de armen ziet helpen, besluit zij den
tegenstand harer ouders te breken en K or s te huwen.
Vanwaar nu dat men De Ruige Hoeve gaarne een goed
boek, niet licht een mooi boek zal noemen ? Omdat het
wat ouderwetsch aandoet, en „de held", door een enkele
getrouwe gesteund, door veel wederwaardigheden en moeiten gestaald en gelouterd, eindigt met de veilige haven
van het huwelijk binnen te vallen ? Daarom niet. We
kunnen even lachen om dat eeuwige „of ze elkaar krijgen",
het blijft een belangrijk thema. Hoogstens kunnen we
zeggen. dat De Ruige Hoeve van K o r s' levensroman slechts
geeft het eerste hoofdstuk, maar d.w.z. het onmisbaarste
hoofdstuk.
Omdat van taal en stijl geen groote bekoring uitgaan ?
Daarom evenmin. Wel zijn die niet buitengewoon en het
valt van een geroutineerd schrijver als Eigenhuis op
dat hij (by. bl. 1-11) in dezelfde episode zonder reden
telkens overgaat van den verleden in den tegenwoordigen
tijd en omgekeerd — dock stijl en taal zijn goed genoeg
voor dit boek, dat geen bizondere woordkunst, maar een
gewoon leven wil geven.
Neen, maar voor een mooi boek, mist dit goede boek
te veel stemming, atmosfeer.
Alles staat op zijn plaats, heeft zijn eigen waarde, en
met vertrouwen zien wij den schrijver de levenselementen
schikken tot een — neen, schoon geheel wil me niet nit
de pen. Waarom niet? Omdat ik den schrijver daarmede
te veel bezig zie. Wel geeft hij objectief werk — maar
hij geeft het het is niet objectief. Het heerlijke der
objectiviteit is dat daardoor een boek zichzelf schijnt geschreven te hebben. Dan is de schrijver zelf overweldigd
door het leven dat hij wilde uitbeelden, zoo ontroerd over
de werkelijkheid dat hij alles vergeet, vader en moeder,
kind en fortuin, gedachte en toekomst, en dan geeft hij
die objectiviteit, waarin zijn voile persoonlijkheid, maar
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verborgen achter, 44n met het werk, ons overrompelt.
Eigenhuis geeft hier objectiviteit, omdat hij weet dat dit
het eerste vereischte is van letterkundig werk, niet omdat
hij onmogelijk anders kan. Eigenhuis is een goed, een
nobel, een conscientieus schrijver — maar als ik dat onder
de lectuur van zijn boek Bens had kunnen vergeten was
hij het honderdmaal meer. Nu prijs ik steeds zijn zuivere
gedachte — terwijl ik het betreur dat hij schreef met zijn
gedachte. Het sterkst gevoelde ik dit bij K ors' religieleven.
Hitstekend gezien dat dit onverbrekelijk 44n is met
de praktijk en, eenmaal doorgebroken, zich opricht aan en
betoont in praktijk. Maar de factoren hier aan het werk,
de aanvankelijke resultaten hier bereikt, telkens door een
verzoeking te overwinnen, en de uiteindelijke zege, hier
verkregen door de liefde voor de gene los te laten in de
liefde tot alien . en daardoor de liefde van de eene voorgoed
te behouden — dit alles is zoo duidelijk, dat ik telkens
wenschte dat het minder duidelijk ware. Want het eerste
wat ons in het religieleven duidelijk wordt, is dat we daar
op den mysterieusen achtergrond van ons bestaan stuiten.
Door deze te duidelijke uiteenzetting komt er iets rationalistisch, en daardoor iets afgetrokkens, onwerkelijks over.
Het sterkst voelde ik dit aan den middernachtzendeling.
Typisch dat de man ons nooit geteekend, zijn naam zelfs
niet genoemd wordt. Maar hij „spreekt als een boek" —
voortreffelijk, maar als een boek, helaas ! Niet minder voelde
ik dit aan K o r s, als oefenaar. Echt, en bovenal hollandsch,
hem zoo te laten optreden. Voortreffelijk, wat hij als zoodanig zegt. Maar wie hoorde ooit een oefenaar in een
polderschuur aldus preeken ? :
„Leg nooit, ik kan dezen of genen niet uitstaan. Want uw haatwil zou den man verderf kunnen aanbrengen. Onderdruk leelijke
gedachten in -a en roep er vriendelijke voor in de plaats. Laten we
elkaar omringen met wolken van liefde-gedachten, met wenschen voor
heil en vrede. Dat is Loch een oefening, die voor eerst-beginnenden
niet te zwaar is, en verbazend weldadig is, ook voor ons zelf." (bl. 205).

Heilzame woorden — maar een oefenaar in een hollandsche polderschuur, wil hij verstaan worden, moet en
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mag ook gerust anders spreken — en spreekt inderdaad
heel anders.
Doch het laatste woord der kritiek is pier eerbiedig
zwijgen. Want E i g e n h u i s heeft ons in dit boek veel
goeds gegeven, en met nadruk gewezen op den geestelijken
achtergrond van het reeele leven, en dat is al een heele winst.
Dit gevoelen we direct bij Frans V e r s c horen's
Dompelaars. Op de tweede bladzijde zien we ze reeds,
de tobbers :
„Ze schoven zwaar ademhijgend, zwijgend, langs gesloten huizen,
dofkloefend met hun ruwe werkpooten op de vettig beslijkte keien,
zwart vlekkend tegen wit grijze Bevels, die begonnen op te klaren in
't late wintermorgenlicht."

We gevoelen wat er onvermijdelijk moet volgen. Na
het zware gebeul, onnoemelijk veel pinten pakken en wat
daar volgt. Te vroeg trouwen, erfenisjes beleggen in
pottekens bier, zelf kroegbaas en zijn eigen beste kiant
worden, miserie op miserie, ten slotte smokkelen en stolen,
en eindelijk maar met z'n allen gaan vagabondeeren.
Neen, dit naturalisme is nu al te afgezaagd, het ontroert ons niet meer, we weten nu genoeg dat zulke levens
moeten mislukken , en een boek dat ons dit minitieus
voorteekent, vinden we goed noch school], alleen onnoodig.
Daarom is het ons te aangenamer dat we tegelijk een
ander en beter werk van den schrijver kunnen aankondigen : Jeugd. Dit is een aardig bundeltje van zes schetsen,
waarin het wemelt van prachtig geteekende straatjongens.
Niet van het soort apachen uit onze wereldsteden, maar
van die aardige straatbengels nit landstadjes. Die vliegers
oplaten, knikkeren, buiten ravotten en baden, en overbruisen van levenslust. Neen, het zijn geen brave Hendrikken;
ze halen vogelnesten nit en doen ook wel erg er kattekwaad — maar ze iijn zoo jong en zoo echt.
Nu deden we niets liever dan den schrijver verzoeken
deze jeugd te laten opgroeien in zijn volgende werken.
Maar we vreezen — ook Jeugd wordt soms zoo rauw en
onnoodig-realistisch — dat hij er dan weer Dompelaars van
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maakt. Dit behoeft toch niet. S t ij n Streuv els laat zijn
jongens buiten ook prachtig ravotten, maar weet er toch
menschen van to maken, Been mislukte, maar compleete
menschen.
En dit is het eenige wat we van onze literatuur vragen
— en ook het hoogste.

ECONOMISCHE KRONIEK.
(De Bakkerswet in de Tweede Kamer).

Op het gebied der economische en sociale aangelegenheden
heeft wel in de afgeloopen maanden niets zoozeer de aandacht van
breede kringen in beslag genomen en gehouden als de behandeling
van de ontworpen Bakkerswet en wet op de Bakkersraden in de
Tweede Kamer. Eene zoo verklaarbare en algemeene belangstelling
rechtvaardigt eene nadere beschouwing — thans nog — over die
debatten , zulk eene beschouwing moge ook Naar reden van bestaan
vinden in de omstandigheid, dat de zaak in quaestie actueel blijft,
althans straks weer wordt. Intusschen is ons doel niet over de
vele en zeer verschillende redevoeringen te spreken, die naar aanbeiding van beide ontwerpen in ons Lagerhuis zijn gehouden; slechts
eenige algemeene opmerkingen zullen hier worden gemaakt.
Wat dan allereerst wel trof bij de debatten over de voorgedragon wettelijke regeling in het Parlement, was de groote beslistheid, waarmee van meer dan eene zijde krachtig verzet werd
aangeteekend tegen eene regeling, die terwille van het beoogde
doel — afschaffing van nachtarbeid — geen rekening wenschte to
houden met de groote nadeelen, welke de aanwending van de daartoe gekozen middelen zou meebrengen. In zekeren zin mocht dan
ook die regeling worden gekenmerkt als „rticksichtslos". Nu ja,
zoo ongeveer redeneerde de minister, ik erken dat mijn voorstel
voor dezen en genera bezwaren meebrengt, maar daarin kan toch
geen grond zijn gelegen, voor mij om zulk een voorstel achter to
houden, voor de Kamer om het of te wijzen. In antwoord waarop
hem werd toegevoegd : maar wel ligt daarin en voor u en voor
ons een grond om ernstig to zoeken naar wegen, waarlangs uw
doel met vermijding van de door u erkende en ook van andere
door u niet erkende bezwaren kan worden bereikt.
Die bezwaren waren voor velen hoofdzakelijk gelegen in de
voor verschillende bedrijfsvormen ongelijke bedeeling, welke de
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ongewijzigde wetsvoordracht zou scheppen, ook in het feit dat de
ontworpen regeling nadeel zou toebrengen aan het bedrijf-in-hetgroot, waarin juist de arbeidstoestanden niet het meest om ingrijpen
van den wetgever roepen en voordeelig scheen voor het bedrijf-inhet-klein, hetwelk juist allermeest verbetering in den werktijd der
gezellen behoeft. Bezwaar in het algemeen tegen de lasten, die
deze nieuwe proeve van sociale wetgeving op een bedrijf zou komen
te leggen en tegen de vrijheidsbeperking, die den alleenwerkenden
ondernemer zou worden opgelegd. Sedert lang heeft men in ooze
Tweede Kamer niet van zoo verschillende zijden en met zoo krachtig
geluid een protest gehoord tegen den dwang en tegen de ongewenschte gevolgen daarvan, welke uit een regeling als de onderhavige voortvloeien.
Bij het doers hooren van dat protest heeft menig lid van de
Rechterzijde zich niet onbetuigd gelaten en daardoor nogmaals bewezen — wat wel geen bewijs meer van noode had — dat althans
bij onderwerpen als deze niet de „antithese" als scheidingslijn
tusschen de groepen of partijen der Kamer dienst doet. Men vond
onder katholieken en onder anti-revolutionairen voorstanders en
tegenstanders van deze wetsvoordrachten, voor- en tegenstanders
uit beginsel; — een verschijnsel dat zich ongetwijfeld ook zal voordoen wanneer straks nog andere aangelegenheden, waarbij dezelfde
beginselvragen te berde komen, aan de orde worden gesteld. Verrassend kon de waarneming van dit feit slechts zijn voor hem, die
meende of dat heel de „coalitie" eenstemmig denkt over principes
van sociale wetgeving Of dat zij de werkelijk bestaande versehillen
zou kunnen of willen wegdoezelen om een schijn van eenheid te
redden. Maar daar de Bakkerswet de eerste sociale wet was,
waarover de Regeeringsmeerdersheid sedert 1909 zich had uit te
spreken, trad het verschijnsel der innerlijke verdeeldheid ook nu
eerst met alle helderheid op den voorgrond. De waarneming daarvan kon niet nalaten ook organen der Rechterzijde tot nadenken
te stemmen. Zoo bevatte in de dagen der Kamer-debatten over
de Bakkerswet De (katholieke) Gelderlander na een aansporing tot
„nuchterheid" in de practische politiek de opmerking dat, wie zijn
nuchterheid bewaart, niet zal kunnen ontkennen „dat de belastingproef, die de coalitie op het oogenblik ondergaat, op den duur te
zwaar moet blijken". „ Duidelijker dan ooit", zoo werd verder
verklaard, „is in de Kamerzitting van gisteren aan den dag gekomen,
dat er in de coalitie zelf staatkundige tegenstellingen bestaan, die
tenslotte de samenwerking op het gebied der practische politiek
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met onvruchtbaarheid moeten slaan. Want het geldt hier onoverbrugbare tegenstellingen." Dit werd dan betoogd door de scherpste
tegenstellingen tusschen beschouwingen (over de Bakkerswet) van
versehillende tot de Rechterzijde behoorende sprekers tegenover
elkaar te plaatsen. En het blad besloot met de — voor de coalitieidee troostelooze — opmerking bij ongewijzigd behoud van een
partij-groepeering, welke zulke diametraal tegenovergestelde beginselen wil verzoenen, zal deze onvermijdelijk een onvruchtbare
bodem blijken voor de wetgeving, meer in 't bijzonder voor de
soeiale
Zoo heeft dit kleine Bakkerswetje geleid tot het stellen van
de groote vraag : of de bestaande partij-groepeering op redelijke
grondslagen berust dan wel of zij, bij gebreke van zoodanigen
grondslag, gewijzigd zou moeten worden in eene, die — zooals dan
de gekozen termen luidden „democratie contra conservatisme"
stellen zou, in eene, welke, juister gezegd, zou neerkomen op eene
vereeniging van hen, die dezelfde middelen wensehen om 's lands
heil te bevorden. Al spoedig bleek De Nederlander het denkbeeld
van zoodanige vereeniging te verwerpen als practisch onuitvoerbaar
en als leidend tot inconstitutioneele praktijk practisch onuitvoerbaar, want vooreerst kan men die middelen tot bevordering van
's lands heil niet dan zeer in het algemeen aangeven en zou men
dus daaraan als criterium „nog veel minder- hebben dan aan het
criterium „rechts of links", ten tweede kunnen de kiezers onmogelijk
beoordeelen welke middelen goed zij n ter bereiking van het door
alien beoogde doel. En tot inconstitutioneele praktijk zou zoodanige
vereeniging van eens-willenden leiden, want dan zou niet meer, gelijk
thans, het ministerie onafhankelijk slaan in al die zaken (de meeste),
welke tot de neutrale zone behooren, Diet meer onafhankelijk van
de partijen en dus van de kiezers...
In onze economische kroniek is geen plaats voor politieke beschouwingen. En, reeds buiten ons kader getreden, gaan wij daarin
niet verder door deze wel zeer eigenaardige bezwaren van het
christelijk-historisch orgaan te ontleden, hoe groot ook de verleiding
daartoe ware. Doch wel mochten wij, over de Bakkerswet sprekend,
in het licht stellen hoe ter zake daarvan een zeer opmerkelijke
scheiding der geesten zich heeft geopenbaard.
Aan de oppositie tegen die wet in de Kamer was verzet daarbuiten voorafgegaan ; men herinnere zich slechts dat het „ BakkersComite" een campagne tegen des ministers voorstellen had gevoerd,
welker felheid dien bewindsman tot een ook felle bestrijding daar-
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van in het Parlement verlokte. Kon nu misschien wel worden
aangetoond of waarschijnlijk gemaakt dat het „Bakkerscomitó" door
„trop de zele" gezondigd of te veel had willen bewijzen ; dat

het niets bewezen had kon zeker niet worden volgehouden, evenmin
dat het niet overtuigende gronden tegen het ongewenschte der
regeling had aangevoerd. Harerzijds had de firma V e r k a d e en
C o. nog kort voor de openbare behandeling met de stukken aangetoond hoe onbillijk te haren opzichte een wet zijn zou, die op
zeer ernstige wijze haar bedrijf zou schaden, terwijl de arbeidstoestanden in dat bedrijf niet des wetgevers ingrijpen wettigden.
Het is natuurlijk altijd uiterst moeilijk na te gaan of en in
hoever dergelijke getuigenissen van bij de zaak rechtstreeks betrokkenen indruk maken en invloed oefenen op de 150 niet rechtstreeks daarbij betrokkenen, wier stem ten slotte over de zaak beslist. Doch wie aandachtig de over deze wet gevoerde beraadslagingen leest, die moot daaruit toch wel de overtuiging puttee
dat de extra-parlementaire bestrijding niet onopgemerkt aan het
Parlement is voorbijgegaan. Is dit zoo — en bij ons bestaat daaraan wel Been twijfel — dan ligt hierin een reden tot verheuging.
Ook al neemt men niet aan dat de ontwerper der wet, die zeer
zeker wel ernstig gepoogd heeft zich in de techniek der aangelegenheid in te werken, te goeder trouw niet zoo veelzijdige voorlichting heeft gezocht als wel gewenscht ware, dan nog mag men
zeker wel dit aannemen dat van de honderd Kamerleden slechts
zeer enkelen genoeg van die techniek afwisten om een practischen
kijk te hebben op de ware beteekenis der regeling en haar vermoedelijke gevolgen voor een bedrijf, waarin zoo verschillende bedrijfs-vormen voorkomen. En daarom is het bij deze wet, gelijk
bij alle, die van invloed zijn op de ontwikkelingsvoorwaarden der
nijverheid of van een nijverheidstak, van overwegend belang dat
zij, die dien invloed kunnen nagaan, de manners der praktijk, de
Kamer voorlichten. Maar de Kamer schijnt van die voorlichting
niet altijd gediend, geeft althans niet steeds blijk haar te waardeeren. Waarom niet ? Misschien omdat de bedrijfsleiders zich
meestal slechts dan tot de Kamer wenden, wanneer zij tegen de
ongewijzigde totstandkoming van een wetsvoordracht willen waarschuwen ; hun petities zijn veelal dus bezwaarschriften, waarin de
verkeerde gevolgen der ontworpen maatregelen breed worden nitgemeten. En in de Kamer (trouwens ook daarbuiten) schijnen
velen al te zeer geneigd niet veel geloof te hechten aan dergelijke
sombere voorspellingen omtrent het nadeel, dat de industrie door
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deze of gene wettelijke bepalingen treffen zal. Men pleegt daarbij
op te merken dat zulke voorspellingen altijd gehoord worden,
wanner lets nieuws wordt voorgesteld ; dat zij ook vernomen werden
ter take van wetten, die nu sedert jaar en dag reeds Belden en
van welker werking toen ook de meest heillooze gevolgen geducht
werden, . . . terwijl die toen zoo luid jammerende industrie thans
onder vigueur van de verderfelijk-geachte bepalingen toch waarlijk
nog bestaat en zich ontwikkelt. Zij, die telkens weer meenen met
argumenten als deze alle bedenkingen van industrieeie zijde tegen
belemmering van de voortbrenging te molten afwijzen, zien natuurlijk voorbij dat het voortbestaan en de voortgezette ontwikkeling
der nijverheid geen bewijs is voor de onschadelijkheid van wat
door de nijveren als schadelijk werd aangeduid. Wanneer een
nieuwe wet nieuwe lasten legt op de productie, de mededinging
vooral voor op uitvoer ingerichte nijverheidstakken verzwaart ; dan
blijft zeer zeker als gevolg daarvan nadeel niet uit, al wordt daardoor de industrie niet tot ondergang gedoemd en al kan ook zelfs
daarna nog van ontwikkeling worden gesproken. Hoe het nadeelig
gevolg zich openbaart, zal vooral voor buitenstaanders niet altijd
gemakkelijk naspeurbaar zijn, maar dat het zich openbaart, daaraan
behoeft men niet te twijfelen. Want elke belemmering van de productie wreekt zich : of in hetgeen door arbeiders liefst wordt gehoopt en geloofd : in geringere marge voor ondernemers-winst, welke
zich op haar beurt wreekt in geringere geneigdheid van het kapitaal
om zulk een nijverheidstak to steunen, in grooter bezwaar voor den
ondernemer dus om kapitaal voor zijn zaak te krijgen, in de noodzakelijkheid dus om obligatiehouders door hooge rente tot dealneming te bewegen, welke hooge rente dan als last drukt op het
bedrijf, op de daarbij betrokkenen, ook op de arbeiders allicht
Of wel de verhooging van een deel der productiekosten noopt tot
bezuiniging op een ander deel, b.v. op de arbeidsloonen en wel
rechtstreeks in den vorm eener loonsverlaging, die zich voordoet
als onafwijsbare voorwaarde voor de instandhouding van het bedrijf
trots de daarop gelegde lasten, dan wel middellijk in het uitblijven
van een loonaverhooging, die anders in den loop der dingen zou
hebben gelegen doch nu wegens de nieuwe lasten ondoenlijk blijkt.
Of wel: in prijsverhooging van het voortbrengsel, wanneer doze
als de minst schadelijke uitweg kan worden gekozen en wanneer
zij althans niet leidt tot zoodanige beperking van den omzet, dat
doze op haar beurt weer aanmerkelijke verhooging van de voortbrengingskosten meebrengt. Of wel: in het een en het ander of
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het een wegens het ander. Want er doen zich bij de inwerking
van een nieuw element in den bedrijfsgang allerlei verschuivingen
voor, allerlei werkingen en wisselwerkingen, velerlei dat men ziet
maar ook dat men niet ziet, waardoor het zelfs voor ingewijden
niet gemakkelijk is de rechtstreeksche of afgeleide gevolgen der
inwerking van het nieuwe element te bepalen, zonder dat men
nochthans wegens die moeilijkheid der waardeering van wat werkelijk gebeurt het recht heeft met de gewone luchthartigheid van
niet bij de zaak betrokkenen te zeggen : dat ten slotte alles zich
redt, dat „klagers geen hood hebben", dat al die booze voorspellingen maar bangmakerij zijn en dat men er zich dus niets van
heeft aan te trekkers wanneer „de belanghebbenden" hun stem tegen
nieuw-ontworpen maatregelen verheffen.
Die luchthartige stemming, welke onder de zinspreuk dat
„alles sal rech kom" vaak over de Kamer vaardig wordt wanneer
van nijverheids-zijde een waarschuwing wordt vernomen, — die
stemming heeft haar — gelukkig ! — bij de behandeling van de
Bakkerswet niet beheerscht. En wanneer dit feit te danken is
aan de kracht en de klem, waarmee ditmaal door mannen van de
praktijk hun ernstige bezwaren zijn voorgedragen, dan mag daarin
voor hen een vingerwijzing gelegen zijn om in de toekomst voort
te gaan met het richten van weloverwogen en goed gefundeerde
betoogen tot het Parlement, zoo vaak slechts daartoe voor de
nijverheid aanleiding bestaat.
Wanneer voorts nog wel een ding duidelijk in deze geschiedenis
is gebleken, dan wel dit: de regeling van een aangelegenheid als
de onderhavige is niet zoo eenvoudig als wellicht menigeen en als
klaarblijkelijk (althans aanvankelijk) ook de minister had gedacht.
Ook de minister, want — ten deele wezen wij daarop reeds vroeger —
in zijn eerste verdediging van de gronden, waarop het ontwerp
steunt, werd met merkwaardig-elegante vlugheid heengezweefd over
mogelijke bedenkingen, die tegen het gekozen stelsel altemet bij
dozen of genen mochten rijzen en werd de mogelijke verkieslijkheld van andere stelsels in enkele zinnetjes afgewimpeld. Eerst
later bleek den minister uit de door de Kamer zoo breed uitgemeten bezwaren van verschillenden aard dat dergelijke bondigheid
in het betoog kwalijk kon worden volgehouden en trad hij veel
dieper in de zaak dan oorspronkelijk door hem noodig was geacht.
Enkele cijfers stellen dit in het licht. De Memorie van Toolichting
had aan twee kolommen genoeg voor de „Algemeene Beschouwingen'' en aan acht in het geheel , daarin scheen dan alles gezegd
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wat te zeggen viel. Doch de twee kolom algemeene beschouwingen
des ministers worden in meer dan zestien kolommen van het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer ontleed ; in totaal waren 21
kolommen noodig om te handelen over wat de Regeering in 8 had
uiteengezet. Doch nu komt des ministers antwoord : na de 2
kolom der M. v. T. en de meer dan 16 van het V. V. worden er
bijna 25 aan „algemeene beschouwingen" gewijd en in zijn geheel
bevat dit stuk er 33 ! Twee, zestien, vijf-en-twintig . . . Toonen
deze cijfers niet aan dat de minister zich aanvankelijk de zaak te
gemakkelijk en te eenvoudig had gedacht, dat hij eerst meende
met een kort woord tot toelichting te kunnen volstaan dock later
tegenover het breed betoog der Kamer begreep een niet minder
uitvoerige redeneering te moeten stellen ? Doch indien het waar
is, wat deze cijfers zoo onbetwistbaar uitwijzen, dan heeft in het
begin bij den minister en bij zijn raadslieden bestaan een opmerkelijk en een voor een bewindsman betreurenswaardig gemis aan
inzicht in het ver-strekkende, het diep-ingrijpende van de voorgedragen regeling. Inderdaad, wanneer men nu nog eens die 2 kolom
algemeene beschouwingen der M. v. T. naleest, nadat daarop is
gevolgd een zoo lijvig V. V. en een nog lijviger M. v. A., dan kan
wel de indruk geen andere zijn dan dat de ontwerper geen klare
notie had van het wezenlijk gewicht der dingen, die hij aanroerde
en der voorstellen, die hij indiende. Wij zeiden het reeds : nauwelijks wordt daarin gepoogd denkbare bezwaren te weerleggen of
de voortreffelijkheid van juist het gekozen stelsel der regeling
boven andere in het licht te stellen. De toon in dit stuk is die
van iemand, die meent gemakkelijk gewonnen spel te hebben, waar
hij in enkele woorden zijn denkbeelden heeft te verdedigen. Wij
verwerpen de gissing dat deze... bondigheid gewild was, d.w.z.
dat zij voorbedachtelijk bestemd was op de Kamer den indruk te
maken alsof het pier een zaak betrof, waarover niet lang en breed
beraadslaagd behoefde te worden. Die gissing verwerpen wij reeds
daarom, wij1 de heer T aim a „nourri dans le serail" genoegzaam
de „detours" der Kamer kent om te weten dat zij zich zulk een
indruk niet door zulk een kunstgreep laat opdringen, wel nimmer
misschien en althans niet bij een aangelegenheid, waarover reeds
vroeger in den lande zoo een en ander te doers was geweest. Doch
wijst men met ons deze verklaring van de opmerkelijke bondigheid
der M. v. T. af, dan blijft geen andere over dan deze : de minister
heeft te goeder trouw gemeend dat de vrij eenvoudige aangelegenheid niet veel toelichting behoefde, omdat de gevonden oplossing
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toch eigenlijk de eenig-bruikbare was, omdat de daartegen to
wachten, welbekende bezwaren immers geen uitvoerige weerlegging
waard waren, omdat men . . . nu ja, wel sprak over andere, mogelijke stelsels, doch ook deze niet ernstig in overweging konden komen,
daar dit alles toch maar niets anders was dan oppositie tegen de
zaak zelve, Welke men niet wilde en die men nu trachtte to verijdelen door het opwerpen van allerlei gewichtig-schijnende bedenkingen en door het to berde brengen van andere mogelijke regelingen...
Moot aldus verklaard worden dat de minister eerst meende
met zoo weinig to kunnen volstaan, dan blijkt daaruit dat hij bij
het ontwerpen niet veelzijdig genoeg is voorgelicht of to veel
waarde gehecht heeft aan de van eene zijde komende voorlichting,
die wellicht vooral zich heeft toegelegd op het weg-redeneeren van
door anderen aan des ministers aandacht onderworpen denkbeelden.
Bekend is, dat de minister met vertegenwoordigers van verschillende bedrijfsvormen in de bakkerij vooraf overleg heeft gepleegd.
Men moet dus aannemen dat sommigen erin geslaagd zijn bij hem
den indruk to wekken dat hij naar de anderen nauwelijks behoefde
to luisteren en dat hij onder dien indruk gemeend heeft ook in
zijn M. v. T. niet Lang to behoeven stil to staan bij wat immers
slechts verzet van belanghebbenden tegen de eenig-juiste regeling was.
Is dan deze gissing juist, dan hebben deze vrienden des
ministers niet slechts hem een slechten dienst bewezen, maar dan
hebben zij ook hun doel voorbijgeschoten. Want natuurlijk prikkelde de . . . bondigheid tot een nu des to stelliger op den voorgrond schuiven van dat zeer vele, dat de minister gemeend had

onaangeroerd to kunnen laten. Zoo wreekten zich de 16 kolommen
op de 2 en zoo moesten de 16 door 25 worden gevolgd !
En daarna ? Men weet het. Nadat dan — gelijk het heet —
„door deze gewisselde schrifturen de openbare beraadslaging over
het voorstel genoegzaam voorbereid" was verklaard, heeft die
openbare beraadslaging andermaal en niet minder nadrukkelijk dan
V. V. en M. v. A. den vollen klemtoon gelegd op de moeilijkheden
eener harmonische oplossing van het vraagstuk. Van 20-28 October
heeft de Kamer over die moeilijkheden gesproken. En, wat kolommen betreft, meer dan 100 der Handelingen zijn gevuld met de
,,algemeene beraadslaging", die ten slotte tot geen andere uitkomst
leidde dan dat de minister zal overwegen een wijziging of aanvulling van de wetsvoordracht, zulks in verband met de uitspraak der
Kamer „dat opneming van een regeling betrekkelijk den arbeidsduur
in of nevens het ontwerp gewenscht is" (motie-T roelstr a).
O. E. XI 1

9
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Het is met die overweging dat de minister (om in parlementairen stiji te blijven) zich thans onledig houdt.
Welke was wel de drijfveer der Kamer om na een week „algemeene beraadslaging", ten slotte zonder stemming deze motieT r o elstr a aan te nemen, waartegen aanvankelijk de Rechterzijde
zich met zekeren hartstocht verklaarde ? In hoofdzaak wel deze :
dat er voor 't oogenblik een Bind moest komen aan doze debatten,
die de kans op vruchtbare overweging van de artikelen nu juist
niet verhoogd hadden. En de minister — die in zijn korte M. v. T.
toch nog gelegenheid had gevonden om drie gronden voor een aan
to voeren tegen een arbeidsduur-regaling in of nevens dit ontwerp
— de minister zal wel overwogen hebben dat reeds veel door een
veldheer gewonnen wordt al wint hij niet dan tijd.
Nu, de tijd is er dan. En de tijd zal 't leeren wat er van dit
alias ten slotte worden moat, en hoeveel kolommen algemeene en
bijzondere beraadslagingen zich nog voegen zullen bij de reeds vele,
die op de bondige toelichting zijn gevolgd!
H. S.

EEN MODERN ORKESTREPERTOIRE
DOOR

Dr. J. DE JONG.

Het Bestuur van het Amsterdamsch Concertgebouworkest heeft onlangs een lijst laten drukken van de werken,
die het orkestrepertoire vormen voor het seizoen 1910-1911,
en waaruit de programma's der abonnementsconcerten
worden saamgesteld. In ronde cijfers komen daarop de
namen voor van 110 componisten die met 420 werken zijn
vertegenwoordigd.
Op volledigheid kan die lijst geen aanspraak waken.
Zoo ontbreekt bij voorbeeld bij Schumann de Manfredouverture en vermoedelijk zullen nog wel andere verzuimen
zijn gepleegd. Maar wie deze dertien bladzijden doorloopt,
al die namen van toonkunstenaars en die titels van werken
voor zich ziet, zal een gevoel van verbazing gemengd met verbijstering niet kunnen onderdrukken. Hoe zijn de toestanden
veranderd sedert een halve eeuw, wat zeg ik, sedert een
kwart ee-uw ! Hoe oneindig beperkter was Coen de keus, hoeveel gemakkelijker dus het kiezen, hoeveel gemakkelijker
vooral de taak van orkest en dirigent ! De programmas der
concerten geleken vrijwel op elkaar : een symphonie (van
Haydn, Mozart, of Beethoven) en twee ouvertures.
De symphonie kon er ook een zijn van S chub er t, M e ndel s o h n, Schumann, of Gade, later van Rubinstein.
In den regel werkten twee solisten mede, elk met een door
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het orkest begeleid hoofdnummer en kleinere solos. Eerst
veel later leerde men zich met een solist tevreden stellen,
en openbaarde zich de behoefte van het publiek aan een of
meer concerten, waarop alleen orkestwerken werden uitgevoerd. Gaandeweg kwamen ook nieuwe geluiden de aandacht
vragen. Lang geweerd, drongen Berlio z, Liszt en Wagn er ten slotte zegevierend binnen. En in hun gevolg een
aantal meesters, die op het moderne muziekleven een bij zonderen stempel hielpen drukken. Middelerwiejl was Br ahms
opgestaan, alien om zich scharend die zich niet tot de
nieuw-Duitsche richting bekenden. Maar geleidelijk bleef
zich de symphonische richting nary st de symphonie ontwikkelen, de programmuziek steeds naast de absolute
muziek haar plaats innemen. En het tooneel werd nog
woeliger en bonter, naarmate het nationaal beginsel zich
meer deed gelden. De alleenheerschappij der Duitsche
muziek had afgedaan : Scandinaven, Russen, Czechen, jongFranschen en jong-Italianen wierpen zich in de „melee"
en ook Holland begint zich thans te roeren. Kortom, het
gaat ongemeen levendig toe in de muzikale wereld. De
strijd om Wagner is volstreden : Wagner is bij
klassiek geworden. Maar Strauss en Mahler zorgen voor
sensaties en beroeringen. Men begint aan R e g e r te gewennen ; geen nood, straks koint Arnold S c h ö n b e r g
misschien de wereld in twee kampen verdeelen. En na hem
zal er, wie zal 't zeggen, weer een nieuwe man opstaan
tot wien Schonberg wellicht zal staan als Gluck tot
R. Strauss....
De muziek heeft zich in die mate meester gemaakt
van het maatschappelijk leven, dat elke beroering in haar
wezen, elke omwenteling op haar gebied niet alleen werkt
op de nog altijd betrekkelijk kleine kern van muziekbeoefenaars en echte dilettanten, maar zelfs op de groote
massa. Men verlangt van het nieuwste onder het nieuwe
kennis te nemen ; men legt zich niet neer, zooals vroeger
het geval was, bij de weigering, of het verzet van een of
andere gemakzuchtige of conservatieve autoriteit en in
onze dagen zou geen dirigent het in zijn hoofd krijgen
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een componist te boycotten, omdat hij persoonlijk voor
diens werken niets of weinig gevoelt. Het is vrijwel bekend dat Vio t t a niet bijster met B. Strauss sympathiseert, maar hij denkt er daarom niet aan hem voorbij te
gaan. En al wilde hij dat, hij zou het niet kunnen.
Het is wel teekenend voor onzen tijd dat de belangstelling
van het publiek zich zoo sterk openbaart voor orkestmuziek.
De concertzaal trekt meer dan de opera en in de concertzaal voert het orkest den boventoon. Men luistert met
aandacht naar een symphonie die een uur of 'anger duurt,
men bekommert zich om en twist met evenveel ijver over
tempo en opvatting van een orkeststuk, als vroeger om
en over de aria eener zangeres, of de „hoogte" van een tenor.
De dirigent heeft de prima donna verdrongen en het orkest
is het bevoorrechte instrument geworden. Zelfs in Italie
waar lang nog het vokale overheerschte, nadat het elders
zijn eeuwen durende heerschappij ondermijnd zag, begint
men hoe langer hoe meer plaats te geven aan concerten
met orkest. Dat alles, op zich zelf beschouwd, zou tot de
conclusie leiden, dat het publiek in ontwikkeling en smaak
niet alleen is veranderd, maar sterk is vooruitgegaan, ware
het niet zoo moeilijk maatschappelijke verschijnselen zuiver
te observeeren. De opbloei der orkesttechniek staat vast ,
men kan met het moderne orkest effecten bereiken, dingen
uitdrukken, waarvan men vroeger niet had gedroomd.
Men vindt nieuwe instrumenten uit, en men zou waarlijk
gaan denken, dat dit gemakkelijker is dan nieuwe melodieen te scheppen. Nu heeft echter de ontwikkeling van
de zangkunst en, in verband daarmede, die van de dramatisch-muzikale kunst geen gelijken tred gehouden met die
op orkestgebied en dat kan misschien verklaren dat het
publiek zich meer aangetrokken gevoelt tot het moderne
orkest, waardoor het zoo sterk geprikkeld, zoo geweldig
door elkaar geschud wordt. Maar er zijn andere factoren
in het spel. Er is veel meer gelegenheid om orkestmuziek
te hooren, dan een opera. Voor heel weinig geld kan men
een concert bezoeken, waarop meesterwerken waardig worden
uitgevoerd. Een waardige opvoering van een mooie opera,
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of muziekdrama kost te veel, dan dat die binnen het bereik
van de kleinere en kleinste beurzen zou kunnen vallen.
Daarbij komt nog, dat in de opera stagnatie is ingetreden.
Het oude repertoire brokkelt meer en meer af, de tradities
gaan verloren en de smaken zijn veranderd. Terecht of
ten onrechte, ook wel door gebrek aan krachten om ze
behoorlijk op te voeren, worden de werken van de vroegere
Fransche grand-opera en opera-comique gelijk die van de
Italiaansche school zoo goed als geheel verwaarloosd. Maar
ook de Duitsche klassieken hebben een moeilijken strijd
te voeren te midden van de nieuwe stroomingen. Gluck
en Mozart worden in eere gehouden, maar zij kunnen
niet alle aspiraties bevredigen. Dat kan ook Wagner
niet. En van hetgeen na Wagner kwam is weinig levensvatbaar gebleven. Noch de moderne Duitschers, noch de
nieuwere Franschen, noch de jong- Italianen zijn in staat
gebleken in de behoefte aan verfrissching, vernieuwing
van het opera-repertoire voldoende te voorzien. Er worden
elk jaar heel wat nieuwe opera's geschreven en gespeeld,
luttel evenwel is het aantal dat zich vermag te handhaven.
Van de Duitsche eigenlijk alleen Tiefland van d'Albert
en dat in hoofdzaak door den sterk op de hartstochten
werkenden tekst. Schillings en P fi tzner, om slechts
een paar van de besten te noemen, vermogen niet door te
dringen. Keeren wij ons tot de Franschen, dan zagen we
den bejaarden Saint-Saens, wiens kracht nimmer op
opera-gebied lag, het eene werk na het andere in het
licht geven, zonder veel succes. Na Le Jong leer de Notre
Dame heeft hetzelfde lot Massenet getroffen ; ook hij
wordt oud. Van den maker van Louise, Charpentier,
hoort men niet meer; Debussy, de componist van Pell4as
et Melisande, produceert langzaam en er komt niets van
de beloofde Tristan et Yseult. Van Vincent d'Indy
en B r u n e a u is voor de muzikaal-dramatische kunst in
hun vaderland niet veel te verwachten ; van manners als
E r 1 an g e r en Leroux evenmin iets blijvends. In Italie
is van de veristen Mascagni niets verder gekomen na
zijn Iris, Leonvallo na zijn Boheme, Giordano na
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zijn Siberia. Nieuwe namen duiken op om even spoedig
weer onder te gaan. Het kan zijn, dat W olf-F err a r i,
door de vereeniging van Duitsch en Italiaansch bloed,
de man van de toekomst wordt. Intu.sschen is P u. cc ini gestadig aan het werk gebleven — en zijn invloed
steeds toegenomen. Hij neemt in de opera-productie, niet
alleen in zijn vaderland, maar ook daarbuiten, zoowat
de plaats in die vroeger Massenet had veroverd. Zijn
opera La Tosca, aanvankelijk zeer betwist, wordt in tal
van schouwburgen opgevoerd. Zijn Madama Butterfly viel,
om later te schitterender op te staan. En nu is de
halve wereld in spanning , over zijn nieuwe opera, die in
het verre westen speelt en waarvan Amerika de primeur
krijgt. Ook R. Straus s' Rosenkavalier wordt met spanning tegemoet gezien. Met die opera verlaat Strauss het
zeer bijzondere gebied, dat hij tot hiertoe met Salome
en Elektra had betreden. ; zeker heeft heeft hij als operacomponist zijn laatste woord niet gesproken en men kan
van den maker van Feuersnot heel wat verwachten. Maar
nu en dan een nieuwe opera van Puccini en een nieuw
werk van Strauss is, men zal het toegeven, een schrale
oogst. Meer en meer keert men zich of en van de oude opera
en van de nieuwere. Wat gene bood smaakt niet recht
meer, wat deze biedt is veelal doodgeboren, of ten doode
opgeschreven, onverteerbaar en ontoegankelijk. Vandaar
het succes der operette met haar zangbare wijsjes, smachtende gezongen walsjes en dansduetten. Men wil melodieen
die in het oor blijven hangers en die men kan nazingen.
Dezulke vindt men in de moderne opera nauwelijks. En
het zijn de moderne componisten, die door onmacht of laatdunkendheid, onvermogen of onwil zich duidelijk en klaar
uit te drukken duizenden, die niets liever zouden verlangen
dan degelijker kost (en die zich redelijk inoeite zouden willen
geven, om hetgeen voor hen nieuw is te volgen en te
verstaan) in de armen der operette werpen. Of naar de
variet6s en tingeltangels drijven : goedkoope gelegenheden
tot ontspanning, waar men zich voor een uurtje kan verzetten, van allerlei hooren zonder dat men in de plooi
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behoeft te bli.jven. Zoo worden dan de gelederen der operabezoekers steeds meer gedund, zoodat het exploiteeren
van opera-ondernemingen hoe langer hoe bezwaarlijker en
ondankbaarder werk wordt. De ernstiger denkenden vluchten in de concertzaal.
Aan den eenen kant dus orkestconcerten, die in belangrijkheid toenemen en ook voor de kleinere beurzen
toegankelijk zijn gesteld, aan den anderen kant de opera,
die duurder is geworden 1); aan aantrekkelijkheid heeft
verloren en bovendien bedreigd wordt door de concurrentie
van de operette en de varietes. Geen wonder dat het concert
er onder deze omstandigheden beter aan toe is dan te voren.
Maar zou er ook Diet een beetje of veel snobisme zelfs schuilen achter de buitengewone sym.pathie, die voor orkestconcerten aan den dag wordt gelegd P Het wil mij evenmin
natuurlijk voorkomen dat de duizenden, die des winters
de avond- en namiddagconcerten in het Gebouw van
Kunsten en Wetenschappen bezoeken en des zomers de
Kurhaus-concerten bijwonen, alien ware muziekvrienden
zouden zijn, als dat de bijval, dien men dikwijls ziet schenken aan zeer ingewikkelde orkestwerken, die voor het
eerst worden ten gehoore gebracht, echt zou wezen. Het is
deftig, „de bon ton" die concerten te bezoeken, zooals het
vroeger „de bon ton" was een loge in de Opera te hebben.
Een reactie te een of ander tijd is heelemaal niet onwaarschijnlijk (en ongewenscht). Inmiddels, mode of niet, is het
feit niet weg te redeneeren, dat de orkestconcerten veel
belangstelling vinden en in aantal sterk zijn toegenomen.
Terwijl men b.-v. in de Residentie des winters teerde op
zes, of zeven Diligentia-concerten en twee van de Maatschappij De Toekomst, kan men daar thans genieten van
vijf-en-twintig avondconcerten, om niet van de populaire
en namiddagconcerten te spreken. Waar het verbruik
van muziek evenals dat van cacao en caoutchouc zoo
verrassend groot is geworden, moeten de orkestbesturen
1) Uit een officieel rapport van de Opera Comique te Parijs blijkt,
dat een voorstelling, die twintig jaren. geleden 5000 fr. kostte, thans 6700
fr. kost, door de hoogere jaarwedden van het personeel.
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wel op verscheidenheid van het repertoire bedacht zijn.
Ook op verfrissching er van, ten einde zieltjes te winners
en de gewonnen zieltjes te behouden.
Wanneer men de lijst van het Concertgebouworkest
raadpleegt, dan zien wij dat aan den eisch van verscheidenheid voldaan wordt. Men vindt onder de 420 werken, die
daarop voorkomen, symphonieen, suites, ouvertures, symphonische gedichten, ook enkele transcripties voor orkest
van een paar oudjes als L -a 11 y, Rameau en Monsigny.
Natuurlijk zijn Bach en Handel goed vertegenwoordigd,
maar ook van Philip Emanuel Bach en Dittersdorf
zijn er symphonieen. Natuurlijk is Beethoven met zijn
negental „au complet". Haydn moet het met slechts
acht, Mozart met zeven slechts voor lief nemen. Ik wil
hier even wij zen op dr. K u n w a 1 d, den dirigent van het
Philharmonisch Orkest te Berlijn, die in de laatste jaren_
telkens symphonieen van Haydn en Mozart in het
Kurhaus te Scheveningen deed uitvoeren, tot dusverre bij
ons onbekend gebleven en niettemin de kennismaking
overwaard : een voorbeeld dat te eer navolging kan vinden,
omdat deze Been groote kosten met zich sleept. Ook voor
S c h u b e r t zou men allicht nog meer kunnen doen. Vreemd
dat van Niels W. Gade alleen de 4e symphonie wordt
vermeld, niet de zoo karakteristieke le in C moll. Arme
Spohr, hoe zijt gij gedaald ! Ilw fessonda-ouverture alleen
behoedt u hier voor algeheele vergetelheid. Van It a ff is Im
Walde wel, Lenore niet in aanmerking gekomen. Men zal in
deze lijst te vergeefs zoeken naar Lachner en B a r g i e 1,
Haar Max Bruch en Reinecke, naar Joachim en
Gernshei in. Zeker, men kan ook zonder hen in het rijk
der tonen zalig worden , toch zou ik nog weleens een suite
van Lachner, of de Medea van B a r gi e 1 willen hooren ,
de symphonie van Bruch is nog altijd te genieten en
zijn Loreley zeker. Van een symphonie van Ger n sheim
kan men nog wel wat leeren en hoewel ik nooit hoog heb
geloopen met den „componist" Joachim, had ik nit een
gevoel van pieteit zijn naam hier wel willen ontmoeten.
Nog altijd herinner ik mij met genoegen een symphonie
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van Brahms' tijdgenoot Albert Dietrich. Tot op
zekere hoogte is het intusschen begrijpelijk dat het bestuur
niet zooveel voelt juist voor mannen als dezen ; men zal
allicht van de redeneering uitgaan dat dergelijke corypheeen,
indien zij zichzelf niet konden verdedigen, hun tijd hebben
gehad. Maar Peter Benoit had hier behooren te zijn vertegenwoordigd. (Blockx misschien ook, al is deze meer in
het bijzonder opera-componist). En ik mis tot mijn verbazing
M a s s e n e t, die toch, behalve operas, ook suites en ouvertures heeft gecomponeerd en „musiques de scene" Welke
hem in deze „Ruhmeshalle" op een plaats recht geven,
Tot mijn verbazing ook B i z e t, den componist van Roma
en van de Arlesienne-muziek. Ik bedenk daar evenwel dat
de lijst die ik bespreek het repertoire vormt voor de
abonnementsconcerten en dat het Concertgebouw-orkest
te Amsterdam ook andere concerten geeft. Het kan zijn
dat veel, dat ik mis, wordt geacht meer thuis te behooren
op populaire en zomer-concerten. In elk geval doe ik er
geen kwaad mede mijn zoeklicht nog verder te gebruiken
en te constateeren dat Benjamin Godard's suites niet
op de lijst voorkomen. Is het door een verzuim, of is het
een leemte, dat van S a i n t-S a e n s' vier „poemes symphoniques" een, Le Rouet d'Omphale, niet vermeld wordt I' Zal
men mij veeleischend noemen zoo ik op een plaats had
gerekend
voor den This Borodine en den Noor Johan
b
H a 1 v o r s e n, den componist o.a. van de Vasanthaseita-suite?
Het ligt voor de hand dat van Wagner alles is gekozen
wat er te kiezen viel, zijn eerste ouvertures incluis. Op de
eerste symphonie na, twee suites en de door Shakespeare's
Tempest gel') spireerde orkestfantaisie, is de geheele Tscha ikowsky in cijns gesteld. Voor Dvorak, Smetana en.
Grieg is behoorlijk gezorgd; voor IL Straus s, den componist van Heldenlebert en de speciale „verovering" van dit
orkest, zeer goed natuurlijk ; voor G 1 a z o u n o ff m. i. beter
dan hij verdiende; voor Reger, Schillings en Pfitzner
vrij goed. Mahler is n og slechts ten deele ingelijfd en
dat heeft ook zijn grond daarin, dat verscheidene zijner
symphonieen nog andere factoren dan instrumental e behoeven.
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Gaan we nog verder aan het zoeken, dan ontinoeten
we tal van vreemde en zelfs van de nieuwste componisten. Namen als Von Baussnern, Bischoff, Lampe,
Noren, als Ducasse, Ravel, Pierne, Ropartz, als
Albeniz, Catalani, Gilson, Delius, Elgar, als
Moussorgsky, Rachmaninoff, Schjelderup, Sibelius, Scriabine, Sinagaglia, Suk, bewijzen hoe
ruim de grens is getrokken. Van de moderne Franschen is
noch Magnard noch G e d a l g e reeds als „dignus intrare"
beschouwd. Ge o r g e s E n e s c o zal men na zijn succes met
de Rhapsodies roumaines, wel spoedig een plaats in den
kring geven. En er valt niet aan te twijfelen of het bestuur
van het Concertgebouw zal alles doen wat in zijn vermogen
is voor de jongeren van beteekenis, die niets liever willen
dan door zulk een orkest bij het publiek te worden ingeleid. Het beginne echter met meer te doen voor onze
coinponeerende landgenooten.
Naar de nationaliteiten gerangschikt, zijn de componisten op deze lijst aldus verdeeld : Spanjaarden 1, Russen
12, Duitschers en Oostenrijkers 48, Italianen 13, Franschen.
21, Engelschen 3, Belgen 3, Scandinaven en Finnen 7,
Zwitsers 1, Amerikanen 1, Nederlanders 3. Deze laatste
zijn. Dirk Schaefer, Johan Wagenaar en Bernard.
Z weer s. S c h aefer is vertegenwoordigd door zijn Rhapsodie javanaise en Suite pastorale, Wagenaar door zijn
ouvertures Cyrano de Bergerac en De getemde Peeks en zijn
symphonisch gedicht Saul en David, Z w e e r s door zijn
A an mijn Vaderland. Niets van dooden als Verh -u 1 s t
en H o 1. Maar ook niets van levenden als Van A n r o o y,
Averkamp, G. H. von Brucken Fock, Ch. Smulders.
Ongetwijfeld is de lijst, van dit standpunt bekeken, teleurstellend onvolledig. Van Koeberg heeft Mengelb erg
meermalen iets uitgevoerd en men zegt dat Jan van
Gilse 's variaties op een Hollandsch liedje in dit seizoen
nog zullen worden gespeeld. Ik zou wel willen dat
het bestuur, waar het landgenooten geldt, zich nog toeschietelijker toonde dan voor buitenlanders en ik zeg dat
niet uit chauvinisme, ook niet omdat ik zoo heel veel hoop-
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voller dan vroeger gestemd ben ten opzichte van de vaderlandsche productie. Maar het is dringend noodig, dat onze
orkesten aan onze componisten gelegenheid geven te toonen
wat zij in hun mars hebben. W o u.t er Huts c h en ru. y t er
biedt hun die al jaren met het Utrechtsche orkest en
hoewel met niet kan zeggen dat de resultaten, die hij
verkrijgt, geevenredigd zijn aan de moeite die hij zich
geeft, hij verliest den moed niet. Zijn voorbeeld verdient nog veel meer navolging te vinden dan het al doet.
Het Arasterdamsche orkest bijvoorbeeld zou eenmaal in
de veertien dagen, op een repetitie, een nieuw of nog
onbekend werk van een landgenoot (desnoods onder zijn
leiding) kunnen door spelen en, is de indruk ervan gunstig,
dat werk dan op zijn programma brengen. De moeite zou
niet zoo bijster groot zijn, want raoeilijkheden bestaan niet
voor een zoo voortreffelijk saamgesteld en geoefend orkest
als dit. Den landgenoot zou op die wijze een eventueele
nederlaag in het openbaar bespaard blijven en hij zou zich
„hebben gehoord" (wat van onberekenbaar nut voor
hem zou zijn). En gesteld, dat een openbare uitvoering
eenige teleurstelling baarde, wat dan nog? Wij hooren
immers ook wel werken van vreemden bodem, waarvan
de keuze ons bevreemdt, die ons koel laten en naar
een herhaling waarvan niemand verlangt. De symphonic
van G. von B r u c k e n Fock is, naar ik meen, na de
eerste uitvoering te Utrecht niet verder gekomen. Waarom
eigenlijk niet ? Al ken ik :er geen noot van, ik stel me
voor dat zij allicht evenzeer de aandacht waard is als menig
Duitsch, of Russisch toondicht, waarop men ons heeft vergast.
Brengen onze componisten geen werken voort, die de concurrentie met hetgeen nit den vreemde komt kunnen doorstaan,
des te slimmer. Maar opdat het publiek dat kunne beoordeelen, opdat men wete, wat men aan hen heeft, moet men
hen aan het woord laten komen. De Hollandsche toonkunst
bloeit — tegen de verdrukking — prachtig op. Zoo schreef
onlangs B ern a r d Z w e e r s in Neerlan,dia. Men kan zijn
getuigenis als dat van een belanghebbende wraken, of het
met een sceptisch glimlachje voorbijgaan. Maar nog betel.
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is het hem en anderen, die er ook zoo over denken, elken
grond te ontnemen om van verdrukking te spreken. Onze
componisten mogen niet als martelaren kunnen poseeren
van vooroordeel, ,gebrek aan vaderlandsliefde en bescherming
van het uitheemsche. brie Hollanders (met zes werken)
op een totaal van honderd en Lien toonkunstenaren (met
vier honderd en twintig werken), dat is niet genoeg om
onze nationale ijdelheid te bevredigen, of tot een zuiver
oordeel over den stand onzer toonkunst in staat te stellen.
Het bestuur van het Concertgebouw-orkest zal er wel aan
doen de lijst, die het onderwerp dezer beschouwingen uitmaakte, in „nationalen" zin nit te breiden — zelfs al mocht
achterna blijken dat onze kunst daardoor niet wezenlijk
gebaat, ons volksbewustzijn daardoor niet wezenlijk versterkt werd.

GESTALTEN
VAN

GEERTEN GOSSAERT.

I.

DE BADENDE HERDERIN.
Waar aan der weiden zoom, verzadigd om to grazen,
Het lodderzieke vee den zomernoen verdroomt,
Ontdekt de herderin, in vreugdevol verbazen,
Hoe nit 't naburig woud een murmlend beekje stroomt.
Zij last de kudde alleen en dringt de ruigte binnen
En waar een kampje in 't kroes ten oever rustplaats biedt
Daar blijft ze luistrend staan in aarzlend zelfbezinnen .. .
Tot dieper ze ademhaalt : ze waant zich onbespied.
En simpel, onbeschroomd, den oever toegetreden,
Ontgordelt ze, als in droom, haar schamele gewaad,
En toont der eenzaamheid, van maagdelijke leden,
Het ongerepte schoon met onontroerd gelaat.
Dan proeft haar voet het nat en met nieuwsgierige oogen
Volgt ze, hoe rimpels ros, waar 't water langzaam vlaakt,
Zich voegen tot een beeld en plotsling, fel bewogen,
Ziet ze, (maar d-arft niet zien) heur eigen jonkheid naialt !
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Ze ziet haar borsten blank, die harts geheim bewaren,
Ze ziet haar schoud'ren sneeuw, haar wangen zongeroosd,
Ze ziet den wederschijn van 't welig goud der haren . . .
En rargidt zich zelve schoon, en glimlacht zacht, en b166st.
Zoo staat zij langen tijd in zelfverliefde droomen .. .
Totdat een vallend blad den waterspiegel roert . . .
En, opgeschrikt, ze ontwaart hoe d66r het loof der boomen
De stilte, van rondom, uit duizende' oogen loert . . .

Dan, plotsling, met een kreet, heeft, — weerlooze
[bescherming 1 —
Zij kruiswijze op haar borst de handen uitgespreid, .. .
En 't huivert door haar leen, saamkrimpende om ontferming,
Een n6melooze angst voor 's 'evens heerlijkheid !

II.

DE GRIJZE LANDMAN.
Ik heb mijn taak volbracht. Ik heb mijn strijd volstreden.
Ik heb mijn deel gesmaakt van gods gemeenen nood .. .
En reeds beruste ziel, gekwijt aan al 't verleden,
Verbeid de ik met geduld, gedurigqk, den dood.
Maar nu, van morgen vroeg, in 't huis de stralen zegen
Der 16Atste lextezon die 't oog verheugen zal,
Heb ik, met strammen voet, nog Bens den berg bestegen,
Vanwaar mijn eerste jeugd aanschouwde 's 'evens dal .. .
. . . Ik was in 's vaders huis, de jongste veler zonen,
Van het gewolde vee een herder teer en teen,
En heel het heet saizoen moest ik 't gebergt' bewonen,
En leefde met u, aarde, en met mijzelf alleen.
En uit dit hoog vertrek bepeinsde ik, jongbezonnen,
De akkers schoon geschaakt der schaamle stulp rondom
In noeste arbeidzaamheid uw woestheid, aarde, ontwonnen, .. .
En 'k dacht mijzelven jOng, naast ftwen ouderdom !

'K werd raanbaar , vader stierf, en naar gezette reden
Verschaarde 't erfgezin en veene' en velde' en vorst ,
En 'k dreef een eigen ploeg en 'k bou.wde een eigen stede. . .
Mij loech een lief gelaat ter peluw mijner borst.
Maar immer bleef mijn' geest, schoon lang mijn jeugd verjaarde,
Schoon lang mijn matte arm zijne onmacht klagend kent
Dit spiegelbeeld der jeugd : Uwe ouderdom, o aarde,
Gesteund door mIjne kracht — onwischbaar ingeprent.
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Maar flu... 0 weligheid, waaraan mijn oogen weiden!
0 ongeweten lust dier lachende landouw !
Wast dan het graan in 't moer ? de wijnstok op de heiden ?
Is dit uw dor gelaat, dat ik, o aarde, aanschouw ?
Herdenke ik ! Dat mijn wil, een herder in de dalen,
— 'Dat hij haar wol betast', 'dat hij haar wasdom weet' —
Herdenkens schepershond, waar ze in 't verleden dwalen,
Ter schaapskooi van dit uur mijn dawn vergadren heet !
Hoe hunkerde mijn jeugd naar d' al te zeld'nen regen !
.. Ter helling van 't gebergt, door mijn," zorg geplant,
Herriep een eikenwoud den milden zomerzegen
En tot in 't hart gedrenkt herbloeide 't dorstig land !
Bezag mijn stralend oog het overwelig tieren
Van 't hoornig bestiaal, uitbrekende in petal, :
Wiens wil bedwong den sprong van de verhitte stieren
Hun parend, naar zijn raad, gelezen stand en stal ?
En keerden mij ter schuur van zandige gemeten
De waag'nen zwaar belaan met oogst van overvloed . ..
U dankte ik, en vergat, wie, met voorzienig weten,
De voren had, ter herfst, met krachten mild gevoed !
Zoo volgde ik in het spoor van 't wisselend gebeuren,
En moist slechts dat het jaar een voile schuur beduidt,
Maar welke schuchterheid weerhield mij te bespeuren
De wijsdom die, volbracht, het Leven ons ontsluit ?
Ik grijsde . . . en elk jaar, van alle ervaring vroeder,
Werd ik met u meer een, meer inniger vertrou.wd,
Niet langer meer uw kind maar, u ter zijde, een broeder,
Reeds sprakeloos als gij, en even dor en oud.
Maar neg. wou 'k ieder uur en iedre kracht -ti vroonen ...
En schoon mijn moeheid leunt ter dorpel van den dood,
Brak ik voor 't stoere yolk van mijn eendrachtge zonen
Mijn liefde in overvloed als voedzaam korenbrood.
O. E. XI 1

10
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This beidde ik dan den dood, verkleumd bij 't vuur gedoken,
En wachtte geenen troost dan van mijn. werk-voldaan
En vorderde geen loon, dan, in uw dienst gebroken,
In uw vermoeiden schoot, vermoeid, ter ruste gaan.
Maar nu mijn ouderdom, in ongekende ontroering,
De lachende vallei die in het zonlicht baadt
Met brekend oog aanschouw, ontzet mij de vervoering,
De hello vreugde, o aard, op uw verjOngd gelaat . .
En droomde ik mij uw kind, dat willig, zonder klagen,
Zich voegde naar uw wil, staag tot iiw werk bereid,
Nu weet ik, kl.at, o troost ! mijn manheid u deed dragen
Hit moeheid mijner lende' een vrucht voor d' eeuwigheid :

Want heeft mijn vrome zorg u al mijn jeugd, to voren,
Als moeder, die mij baarde, in arbeids smart bemind,
Nu, stervend, weet mijn vre-ugde u, aarde, uit mij herboren . .
. .En ik beveel mijn geest in Uwe handers, kind !

DE CENTAUR EN DE OCEAAN.
Soms in den hoogen noen der heete zomerdagen
Ontspant de visschersknaap, die loom zijn leden baadt,
Half scherts, half medelij, het paard der schelpewagen
Dat hinnikt van genot en wild de hoeven slaat.
Doch hij, met kalmen lach, grijpt onvertsaagd, sterkhandig,
Zijn ruige manen vast, bedwingt zijn drift en, vlug,
Met eenen breeder zwaai bespringt hij, naakt, 't stilstandig
Nu lijdzaam wachtend dier den breede' en naakten rug !
Dan stuurt hij zeewaart in. En waar in lage reven
De laffe branding breekt blijft hij, uitdagend, staan
En machtig, brons op bruin, tot tene leest verheven,
Bespot hij, een centaur, den macht'looze' oceaan.
Wel ziet hij, diep in zee, nit de even waterwellen
Een kleine spitse golf, al naar zij reader rent,
Gestaag verkleurend tot een machtgen breker zwellen
Al grommlen.de in zijn borst een duister dreigement,. . .
Maar hij, met strak gelaat wacht, schrap zich stellend, zonder
Ontroering tot de golf, schijnwoedend, schuimverbleekt,
Zich in een' langgerekt-traag-sidderenden donder
Met tuimlende overmacht aan. 't roerloos tarten wreekt. .

En dan, uitbundig, barst het hoog gegier van 't water,
En 't brieschen van den hengst, die worstelt om een ste6,
Met zijn' metalen lach saam uit in een geschater
Dat opklimt nit het schuim en uitschalt over zee !

Iv.

DE ZUIDERLING.
Weer is de lange kwaal van 't loome jaar doorleden;
Weer ruischt, in het ravijn, de dooi-ontboeide bron;
En uit het weemoedshuis der wintcrsche eenzaamheden
Begroet mijn hunkrend hart de oranje voorjaarszon.
Hoe loodzwaar woog de last van 't lage wolkehangen !
Hoe leed mijn lichtziek harte, o lente, om uw gemis,
Die mij een voorglans zijt van 't land van mijn verlangen,
Waar 't altoos zoelte en zon, waar 't altoos zomer is!
En nu? Waar is uw vreugde om 't glorieuze dagen
Dier goudner ochtendgloor, met zooveel smart verwacht P
Och, 'k ducht of niet dit heil mij zw66,rder vall' to dragen
Dan al d'ontberingen der koude winternacht !

Want sinds van morgen vroeg met zwoele bloesemroken
Der lente lauwe lust mij 't argloos hart beving,
Weet ik, in 't vaderland, de a 1 o 6 ontloken . . . .
En mij bezwijmt de geur van eene erinnering!
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De verkiezingsagenten, ook die in Hollandschen stijl, hebben
reden tot ongerustheid. Het aantal kiezers wordt ieder jaar grooter,
de kosten voor hunne bewerking stijgen onrustbarend, het naar de
stembus brengen eischt een steeds grooter corps van stemophalers,
zoodat een enkele partij er al een soort van vaste, verplaatsbare
brigade voor gevormd schijnt te hebben — en niettemin daalt de
belangstelling voor de verkiezingen zienderoogen. Den Eden October
1.1. bleven in den Haag, bij een tusschentijdsche verkiezing voor
de Provinciale Staten, zestig procent van het aantal kiesgerechtigden, of bijna 21.000 kiezers, thuis. In Rotterdam V toonde veertig
procent der kiezers, ondanks een heftige en rumoerige agitatie,
zijn algeheele onverschilligheid voor de publieke zaak door van de
stembus weg te blijven, hoewel het een vacature voor de Tweede
Kamer gold.
Debatten als die, in de laatste helft van November bij de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting in ons Lagerhuis
gehouden, schijnen bestemd om de stembus-onthouders in het gelijk
te stellen. Daar waren eenige scherpe en wel-gesteunde aanvallen
op het gebrek aan financieel beleid van het Ministerie, daar was,
natuurlijk, een redevoering van den leider der sociaal-democratische
fractie, naar het vaste schema, waarvoor langzamerhand gedrukte
formulieren verkrijgbaar gesteld zouden kunnen warden, en verder
— een troep kibbelende, krakeelende en stoeiende politici. De afgevaardigde voor Ommen sprak van een „kluiven op de antitheso",
waarrnee misschien het debat het best geteekend is: De beer
R oodhuyz en draaft er mee rand, als een speelsche poedel met
een been, gooit het in de hoogte, rent er weer naar toe, tuimelt
er in zijn vaart overheen, en schudt het met half-vroolijke verontwaardiging heen en weer. De afgevaardigde voor Rotterdam I
tracht er, als een nijdige dog, deuken in to bij ten, maar breekt er
een tand op. Mr. Drucker scheurt er, met fijne, scherpe tandjes,
hier en daar een velletje af, dat hij met vinnigheid op zij werpt.
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De afgevaardigde voor Ommen zelf doet rok en witte das aan,
legt met eenige plechtigheid zijn servet op de knieen, neemt het
been zorgvuldig op en toont het, na er met vork en mes zelfs het
laatste vezeltje politieke realiteit van te hebben weggesneden, aan
de verbaasd-bewonderende oogen van de getrouwen als de beengeworden tegenstelling van de autonome en de heteronome beginselen. Dan neemt de Minister van Binnenlandsche Zaken het
met een vriendelijk-eerbiedige bulging van hem over, en jongleert
er zóó handig mee dat niemand weet waar, in zijn handers of
in de lucid, zich de antithese, de Christelijke beginselen of het
landsbelang bevinden.
Het is niet geheel onverklaarbaar dat een gedeelte van de
Regeeringstafel zich ook naar het uiterlijk zoo weinig Regeering
toont. Het heeft zijn opleiding genoten bij het rauw gekrijsch van
de „Maasbode" of de geniepige sofismen van „De Standaard", en
zijn politieke opvoeding voltooid, zijn aanspraken op de regeeringszetels verworven, in verkiezings-campagnes en de handigheden van
het openbare vergaderingen-debat. Daarbij dwingen ook de omstandigheden tot wat rondhuppelen :zonder waardigheid. Het ministerie houdt nu twee en een half jaar de teugels. Op het verwijt van
de linkerzijde, dat het bij voorkeur aan de pleisterplaatsen zijn tijd
tracht zoek te brengen, zou het moeten antwoorden, zijn dagen
benut te hebben om den weg te verkennen, en nu ook welbewust
rechtstreeks op het doel aan te sturen, of wêl, in onafgebroken pleisteren den besten waarborg tegen ongelukken te zien. Voor het laatste
antwoord mist het Dr. K uy per's politiek cynisme, en voor het
eerste het vertrouwen in eigen kunnen en eigen kracht.
De discussies over het ontwerp Bakkerswet werpen een lange
schaduw achter zich, die grootendeels op den linkerhoek van de
Regeeringstafel valt. De algemeene verwarring, herinnerende aan

die bij de behandeling van de Drankwet onder het Ministerie
K u y p e r, het afzonderlijk positie nemen van iedere kamerfractie,
ieder kamerlid zelfs, de weifelende houding, het gebrek aan leiding
daarbij van Minister T a 1 m a, zijn haast machteloos spartelen tegen
de linkerzijde en al wijkend omzien naar een vast operatie-punt
in de verspreide Rechtsche linie — het geheel daarvan heeft het
vertrouwen van het Ministerie in de mogelijkheid iets belangrijks
op het gebied van sociale wetgeving tot stand to brengen zichtbaar
doen verminderen. Dit ware op zich zelf misschien niet het ergst.
Van veel dat niet onder sociale wetgeving valt zou een verbeterde

regeling stellig van groot sociaal belang zijn, en veel zoogenaamd
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sociale wetgeving kan wel eens blijken een anti-sociale uitwerking
to hebben. Maar dit ministerie is aan het roer gekomen, of liever,
in 1909 in zijn positie bevestigd, als ministerie van sociale wetgeving haast ieder rechtsch verkiezings-artikel, iedere verkiezingsspeech kan ter bevestiging daarvan strekken. Bij de algemeene
beschouwingen werd daarop telkens de vinger gelegd, en, men
moat het erkennen, van ministrieele zijde heeft men niet getracht
de feiten te ontkennen. Men begrijpt er dat Minister T alma het
ministerie draagt, maar voelt zich weinig veilig op zijn rug, bij
zijn tastend voortsukkelen, het telkens uitglijden van zijn voet.
Daarbij komt dat juist het punt, waarop eene regeering die zich
op de altijd kostbare sociale wetgeving toelegt, zeer stark behoort
to zijn, de financien namelijk, de zwakste zijde van dit ministerie
uitmaakt. Zelfs aan de rechterzijde kan men zich dat niet geheel
ontveinzen : de heer v an Dedem liet in zijn vriendelijke rede
vrees genoeg doorschemeren. En van links heeft men gerammeid,
dat de muren aan dien kant bedenkelijk zwakke plekken beginners
to toonen.
Eerst de afgevaardigde voor Tiel, Mr. Tydema n. „Wanneer
wij den gemoedstoestand van dezen Minister (van Financien) willen
peilen, zegt hij, dan kan men dit eenigszins doen in de wijze,
waarop hij zijn begrootingen indient, waarbij hij met steeds accresseerende tekorten is te voorschijn gekomen. De begrooting voor
1909 sloot met een tekort van f 10.200.000, die voor 1910 met
een tekort van f 12.200.000 en die voor 1911 sluit met een tekort
van f 13.800.000." Zijn bezwaren tegen bet beleid van den
Minister vat de heer T ydeman samen in een drietal grieven :
le dat de Minister niet bij machte is zijn in 1908 ontwikkeld
financieel plan tot verwezenlijking to brengen ;
2e. dat de Minister niet bij machte is bij voldoende stijging
van de opbrengst van de gewone middelen, to weten de oude belastingen, nog wel gesteund door eenige nieuwe middelen, die hem
intusschen verstrekt zijn, het evenwicht van het budget in stand
to houden ;
3e. dat, indien men vraagt naar het financied perspectief, het
antwoord moot luiden het perspectief is „aussichtslos".
Herinnerd wordt dan aan het uitblijven van het ontwerp inkomstenbelasting, aan het feit dat de opcenten en het accres van
het gedistilleerd tot blijvende middelen zijn hervormd, hoewel
daartoe allerminst bestemd, aan het wachten met de verlaging van
1) Handelingeu 1910/11, bldz. 425.
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den suikeraccijns, aan het plan om de tariefsverhooging, in afwijking
van de aanvankelijke voornemens, gedeeltelijk in de gewone middelen te doen wegvloeien, en aan het ontijdig geboren en gelukkig
weer ingetrokken voorstel tot een ruwe verhooging van de invoerrechten met 30 Vc . En wat de toekomst betreft, voor 1911 raamt de
Minister het tekort op de gewone middelen op f 12.628.000, waarvan, als alle inkomsten worden aangewend, toch nog 7 millioen
ongedekt blijft. Voor 1912 en volgende jaren stemmen de cijfers nog
somberder, tenzij de Minister een groot deel der verhooging van het
tarief bij de gewone middelen opneemt en denkt : aprês moi le
deluge, want tegen den tijd dat het geld voor de social() verzekeringen noodig is zal ik er als Minister wel niet meer zijn.
Na den beer Tydeman richtte de oud-minister de Me e.s ter
zijn aanvallen op het beleid van den Minister van Financien. Ook
hij komt voor 1911, gebruikende de cijfers door den Minister zelven
gegeven, tot een ongedekt tekort van ruim 7 millioen, of, met
inbegrip van den eersten termijn voor de kustverdediging, 88 ton.
„Het is dam ook geenszins onbegrijpelijk, meent hij, dat zelfs een
man als de beer Tydem a n, die over het algemeen geneigd is,
gelijk hij zelf gisteren verklaarde, om aan de Regeering voor de
verdediging des lands de gelden toe te staan, welke zij verklaart
daarvoor noodig te hebben, er onder dergelijke omstaudigheden
toe komt te zeggen : Neen, daarvoor zwicht alles : onder zulke omstandigheden kan ik met het kustverdedigingsvoorstel niet meegaan." 1) Voor 1912 becijfert de heer de Meeste r, bij de gunstigste veronderstellingen, als alle financieele plannen voor de intrede
van dat jaar zijn tot uitvoering gekomen, als de hoogere opbrengst
van het gedistilleerd geheel voor den gewonen dienst wordt bestemd, als van het verhoogde tarief een millioen wordt gebruikt,
en het debiet-recht op tabak 2 millioen opbrengt, als de successieen de inkomstenbelasting zijn gewijzigd en 111 2 millioen meer
geven, nog een ongedekt to kort van ruim vier millioen gulden !
Men kan niet zeggen, dat de heer P a t ij n balsem goot op de
wonden, den Minister van Financien door de heeren Tydeman
en de Mees ter geslagen. De heer Tydeman had gewezen op
de stijging van de traktementen der staatsambtenaren, met een
millioen per jaar, op de al to groote gemakkelijkheid waarmee
allerlei subsidie's worden gegeven, commissie's worden in bet leven
geroepen, raden worden gevormd (van „nieuwe baantjes voor oude
vrindjes" sprak de heer van Idsinga bij de behandeling van de
1) ilandelingen 1910/11, bldz. 438.
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Radenwet), en kostbare verslagen warden uitgegeven. De heer
P a t ij n onderstreept dit alles nog eens, waarbij vooral Hoofdstuk
X (Landbouw enz) het moet ontgelden, en steekt dan den draak
met de planners van minister Kolkman om, zoolang de sociale
verzekering niet klaar is, van het verhoogde tarief een potje te
maken. „Het geheele plan is alleen uitvoerbaar, meent hij, wanneer
men eenmaal werkt met sluitende budgetten, wanneer er geen
tekorten meer zullen zijn ; maar zoolang wij die hebben — en in
de eerste jaren zullen wij deze onvermijdelijk hebben — zou de
uitvoering van dit plan eenvoudig neerkomen op — en nu gebruik
ik hier een woord, waarmede ik echter niet beoog de bedoelingen der
Regeering in discrediet te brengen — boerenbedrog in het groot." 1)
Men moet ver terug gaan in onze geschiedenis, betoogt de
heer P a t ij n , om een _begrooting te vinden die een zoo jammerlijken kijk geeft op onzen financieelen toestand als de begrooting,
thans voorgelegd. En daarvan is de Minister van Finaneien de
schuld : in den modernen staat is er maar een macht, die in staat
is om te voorkomen, dat de uitgaven stijgen, en snel stijgen,
boven de ontvaugsten, en dat is de Minister van Financien. Deze
Minister mist „de eerst noodige qualiteit, de kracht om neen te zeggen."
De rechterzijde heeft niet beproefd Minister Kolkman te
verdedigen ; een vriendelijk speechje van den beer Koolen beteekent niet meer dan een woord van troost en deelneming voor
hem. En de Minister zelf? Hij viel op zijn beurt den oud-minister
de Meester aan, werkte een door Dr. K u yp e r gemaakte vergelijking met de Engelsche financien breeder uit, waaruit blijkt
dat wij onze invoerrechten en accijnzen nog belangrijk kunnen
verhoogen eer wij met dat land gelijk staan (maar de levensstandaard is daar veel hooger, wierp de heer P a t ij n hiertegen op),
verwees naar het tarief, welks inkomsten hij zou weigeren voor
andere doeleinden dan de sociale verzekering of te staan, beloofde
wat beterschap en meende dat alles nog wel terecht zou komen,
als de taken maar eens een beetje meeliepen.
Ziedaar dus de beide figuren, die van dit Kabinet de ruggegraat en het gebeente zouden moeten uitmaken : minister K olkm a n , die, toen hij daar zoo stood te spreken, den heer P a t ij n
deed denken aan de Micawber-figuur uit David Copp er fi e 1 d,
zich immer troostend met „something will turn op", en Minister
T a l m a, de Hamlet, altijd overleggende en weifelende, weifelende
wat hij met de Ongevallenwet zal doers, weifelende wat met de
1) Handelingeu 1910/11, bldz. 545.
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Bakkerswet, de Radenwet te doen, nu al weifelende, of zijn pas
ingediende en nog niet in behandeling genomen ziektewet z(56
blijven kan !
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought;
And enterprises of great pith and moment,
With this regard, their currents turn awry,
And lose the name of action.

Dr. K u y p e r is dood, daaraan bestaat geen twijfel meer, ter
linkerzijde althans. Het is dus zijn geest die het Hamlet-ministerie
van tijd tot tijd maant, als nu weer bij de algemeene beschouwingen, toch vOOr • 913 met de sociale wetgeving gereed te zijn. Het
klinkt somber genoeg : de ziekteverzekering, de herziene Ongevallenwet, de invaliditeitsverzekering en de wijziging van het tarief
moeten in 1913 in het Staatsblad staan — of het oordeel over het
beleid van het Kabinet is geveld. 1)
Er is een tijd geweest, vOOr de verkiezingen van 1909, dat
het ministerie-H e e m s k e r k de taak, waarmee de sinistere geestverschijning het wil belasten, had kunnen afwijzen. Het heeft den
moed, den moed om zich van den partijleider los te maken, gemist,
en zal dus nu de partijbelangen moeten blijven dienen. Het is
alsof die partijleider zich op den goeden wil daarvoor niet altijd
geheel gerust voelt. In zijn waarschuwingen klinken bijtonen :
Mr. H e e m skerk kon wel eens tusschon een stokkende sociale
wetgeving andere wetsontwerpen schuiven, de generale grondwetsherziening zelfs. Dat zou immers zijn naam aanspraak geven op
eene grootere letter in onze parlementaire geschiedenis — maar de
v. Vliet's en Oosterbaan's, de Aalberse'n en van Wijnb e rgen' s verplichten in 1913 met „leege" handen den boer op
to gaan.
En daarvoor vreest de partijleider Dr. Kuyper wel het
allermeest, vooral nu het requisitoir van den heer P a t ij n in de
van Hee c k e r en -zaak hem van zijn politiek aanzien niet meer
dan dat partijleiderschap heeft gelaten.
Voor zoover op dit oogenblik de debatten over de verschillende
hoofdstukken der begrooting zijn gevorderd, komt daarbij, naast
de prettig-krachtige figuren van de beide Regout's en Jhr. de
Marees van Swinderen, het figuur van Mr. Patijn wel het
meest naar voren.
1) Handelingen 1910/11, bldg. 456.
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Er zijn bij de Liberale Unie niet velen die op gelijke wijze
en met gelijk gevolg een aanval op Dr. K u y p e r hadden kunnen
doers. Sommige harer Kamerleden schijnen te zeer politici zonder
meer ; men is geneigd achter hun scherpte, hun verontwaardiging
en hun zedelessen, toch immer het partijbelang te veronderstellen.
Anderen zijn het te weinig, en hun aanval mist de onmeedogendheid en het doorzetten, dat toch ook den politieken tegenstander
in den aangevallene wil wonders. Het onderscheidings-vermogen
tusschen het verwringen van het landsbelang tot partijbelang en
het toegrijpen daar waar, dikwijls voor korte oogenblikken maar,
die beide belangen parallel loopen, dat noodzakelijk vermogen in
den beteren partijleider, wordt niet alle dagen aangetroffen. De
heer Pa t ij n heeft in zijn beide redevoeringen van 2 en 6 December 1 ) zulk een gelukkig oogenblik gehad.
Zijn rede van 2 December was als een schroef, die den driestar-sclirijver van „De Standaard" onbeweegbaar vastwrong : of
het Ministerie-K uyp e r , afgetreden in 1905 zonder omtrent het
bestaan van den Keizer-brief voldoende zekerheid te hebben verkregen, is op verbijsterende wijze in zijn plicht te kort geschoten,
door zich niet onmiddellijk na het optreden van het gerucht volledige wetenschap te verschaffen of collectief ontslag te nemen ;
Of wel, en dat lijkt het meest waarschijnlijk, de driestar-schrijver
heeft er niet tegenop gezien met opzettelijke onwaarheden de belangen van het land te schaden, alleen om zich zelven uit een
impasse te brengen.
Toen Dr. Kuy p e r hierop zijn onvermogen om zich te bewegen trachtte te verklaren met zijn plicht tot geheimhouding van
wat door hem met H. M. de Koningin werd besproken, puntte
de heer P a t ij n zijn betoog aan tot een tweetal beschuldigingen,
als, voorzoover ik weet, nog nimmer in eenig parlement zonder
reflex bleven.
De driestar-schrijver schijnt van plan de wondende harpoenen

maar
niet door de beschermende partij-laag keen drongen. De beer van
Idsinga trachtte het gebeurde te verklaren : een gerucht van
buitenlandsche ongerustheid over den staat onzer verdediging zou
de kiem van de zaak van H e e c k e r en zijn.
Het is niet onwaarschijnlijk dat hij juist ziet, maar dan is
wel de laatste trek, toegebracht aan het beeld van Dr. li u yp er
als dilettant-staatsman. Dilettant in zijn staatsrechtelijke verzinsels,
verder mee te voeren, als zoo vele andere die hem troffen

1) Handelingen 1910/11, bldz. '713 en 745.
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verklaringen en opvattingen ; dilettant in de dwaze plannen van
sociale wetgeving, door hem verdedigd voor het partijbelang hem.
het Bismarck'sche stelsel deed overnemen ; dilettant in zijn ministerschap, dat hem zelfs het meest primitief besef deed missen, waar
een Minister de grens voor zijn omgangskring behoort te trekkers;
dilettant eindelijk bij zijn geusurpeerd beleid van Buitenlandsche
Zaken, dat hij, als Mr. v. Idsinga's politieke tinnegieters, op
kotfiehuispraatjes heeft willen gronden.
Hem zoo te teekenen is misschien nog het minst onvriendelijk — maar bij zijn nauwelijks minderenden invloed voor het
landsbelang toch maar weinig meer geruststellend.
F. J. W. DRION.

BU ITEN LAN D.

De zaak van H e e c k er en — of liever, zooals zij zich sedert
eenige maanden ontwikkeld heeft, de zaak K u y p e r, want deze
staatsman blijkt meer en meer de verantwoordelijke persoon voor
het gerucht omtrent den beruchten „brief van keizer Wilh el m" —
heeft, in verband thans met de kwestie der 40 millioen voor de
kustverdediging, de vraag onzer internationale veiligheid, onzer
verdediging, ja onzer verdedigbaarheid weder ernstig ter sprake gebracht. Dat wij verplicht zijn, j egens ons z elf verplicht zijn voor onze
verdedigbaarheid, voor onze militaire veiligheid te zorgen, behoeft
eigenlijk geen betoog. Er zijn echter sommige menschen onder ons, die
ten principale beweren, dat ons land niet verdedigbaar i s, met
name tegen de moderne aanvalsmiddelen. Als dat zoo was, zou de
zaak anders staan ; maar de werkelijk deskundigen in binnen- en
buitenland denken er zoo n i e t over. Gelukkig ! Want een onverdedigbaar land staat aan alle gebeurlijkheden bloot. Er zijn
onder ons andere, brave maar van de menschelijke dingen weinig
onderrichte menschen, die van meening zijn, dat, al is dan ons
land verdedigbaar, wij uit een algemeen christelijk of sociaal oogpunt
nooit zouden moeten trachten het te verdedigen, omdat oorlog uit den
booze is. Ook deze brave onnoozelen — te goed voor deze bedorven wereld kunnen wij met hunne meening rustig ter zijde
laten hunne denkbeelden behooren thuis in den paradijstoestand,
waarin „alle menschen wijs" en „wel doende" waren of zullen zijn.
Er zijn nog andere menschen, die met dr. te Lin t u m in zijne
brochure „Het Oorlogsspook" aan de mogelijkheid van een Europeeschen oorlog in onzen tijd niet meer gelooven. Dat zijn ook al
naieve brave menschen — in het algemeen een uitnemend goedaardig soort onzer species maar sours geneigd om buitengemeen
verwoed te worden en daardoor gevaarlijk, als hun aantal betrekkelijk niet zoo gering was — die tot berstens toe vol zitten met
naar alle kanten uitwegzoekende idealen. Aangenomen, dat een
groote oorlog in Europa voortaan ondenkbaar was — quod vehementissime nego — dan willen die braven ons nog wel toegeven, dat
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oorlogen in andere werelddeelen allesbehalve ondenkbaar zijn. En
heb ik niet eens meenen te vernemen, dat wij ergens in Oost-Azie
en in Midden- en Zuid-Amerika nog enkele kolonien niet zonder
beteekenis hebben ? 1k geloof zelfs, dat het onredelijk zou zijn dit
te ontkennen.
Maar laat ons niet langer spotten, want de zaak is te ernstig!
Het is inderdaad hoogst ernstig, dat in ons parlement zoo maar
leukweg algemeen wordt toegestemd, dat ons l e g e r op het
oogenblik heel weinig gevechtwaarde heeft. Lieve
hemel! Waar moot dat heen? W ij zij n op dit oogenblik —
en hoeveel tijd is er noodig om uit „het moeras" te
komen? — dus zoo goed als weerloos. Weet men wel,
wat dit zeggen wil? Dat wil zeggen, dat wij, a 1 s er eon
Europeesche oorlog komt, eenvoudig voor het nemen zijn. Nu is
de bewering : maar er komt geen Europeesche oorlog ! Wie zegt
dat? Dat kunnen alleen zij zeggen, die niet weten wat er omgaat
in de wereld, die het oog sluiten voor wat er dagelijks om ons
heen gebeurt.
0, het is niet waarschijnlijk, dat er in de t e g e n w o o r d i g e
o m s t a n d i g h e d e n om een wissewasje oorlog zal komen in
Europa. Maar wie zegt ons, dat de koloniale belangen, de
handelsbelangen, de eerzucht van een machtig potentaat, de revolutionnaire neigingen van allerlei aard niet bij altijd te vreezen
plotselinge omkeeringen m o r g e n a a n den dag een oorlog
zullen veroorzaken in onze onmiddellijke omgeving? Dat koloniale
belangen daartoe in staat zijn, wij zien het telkens en telkens
weder, hoe dicht die bij een oorlog kunnen brengen, welke oorlog
dan natuurlijk niet tot de kolonien beperkt zal blijven. Dat de
handel altijd en overal belang heeft, overwegend belang bij voortdurenden vrede, is volstrekt onjuist ; en al was het zoo, andere
belangen plegen bij de politieke verhoudingen ook een rol to
spelen! Dat de thans regeerende potentates en machthebbers
van allerlei aard over het algemeen goon oorlogzuchtige neigingen
hebben staat vast; maar zij zijn, gelijk wij, wezens van eenen dag,
die door anderen vervangen kunnen worden. Wie de wereldgeschiedenis kept, zal niet vertrouwen op den toestand en de beweringen, de uitingen van het oogenblik. En komt er een oorlog,
dan hebben de kleine staten toe to zien, dat zij niet de dupe
worden van het geval — en dat kunnen zij alleen door
zich bij tijds in staat van verdediging to stollen. Eleeft
Denemarken voor vijftig jaren veel profijt gehad van de Engelsche
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vriendschap? Heeft Pruisen in 1866 de kleine Duitsche staters verschoond ? Heeft Turkije in 1876/7 veel gehad aan den goeden wil van
sommige mogendheden? En bedenkt men wel, dat wij sedert 1870
minstens vijfmaal op den rand van het oorlogsgevaar hebben gestaan?
En wel in onze onmiddellijke omgeving? Ja, het is er niet toe gekomen — volkomen waar ! Maar even waar is het, dat het bedroefd
weinig gescheeld heeft! Inderdaad, het is onverantwoordelijk
brochures als de bedoelde te schrijven en zich dan, met wat oppervlakkige geschiedbeschouwing en nog oppervlakkiger diplomatidke
kennis gewapend, als ideaal menschenredder voor te stellen.
De geschiedenis pleegt zich te herhalen. Laat ons b ij t ij d s
zorgen, dat wij niet weer komen in de gevallen van 1672,
1747 en 1795, toen wij, onvoldoend gewapend, plotseling voor het
geval eener verovering kwamen te staan, een geval, dat ons na
1795 20 jaren van rampen heeft bezorgd. Men zegge niet, dat de
toestanden sedert zoo geheel veranderd zijn. Dat zijn zij ongetwijfeld. Maar even zeker is het, dat zij in gewijzigden vorm
iedefen dag kunnen terug komen. En dan m oe t en wij gereed zijn
om ons te verdedigen, onze kust en onze landpalen. Men rekene
niet op de welwillendheid onzer buren. In staats mat erie
geldt alleen het staatsbelang.
Daarom : organisatie, onmiddellijke organisatie onzer weerkracht
is onze eerste plicht tegenover ons zelven. Het moet daarbij door
deskund igen — niet door onverantwoordelijke schreeuwers in kiesvereenigingen of door wijsneuzige journalisten en brochureschrijvers
worsen uitgemaakt, h o e dit moet geschieden. Maar die deskundigen hebben op te passes, dat zij niet de inheemsche oude
font begaan om te twisten over den voorrang van kust- of landverdediging, op het gevaar af, dat van geen van beide jets komt.
Wij vragen, wij eisch en van onze Regeering, dat zij onze
verdediging organiseert: dat is haar eerste plicht tegenover ons yolk, een plicht welks vervulling geen oogenblik
uitstel d u l d t, hoeveel millioenen daarmede ook gemoeid zijn.
De buitenlandsche staatkunde leverde in deze maand met eerie
uitzonderiAg niet veel bijzonders op. De binnenlandsche moeilijkheden der Jong-Turken trekkers de aandacht. Het wil daar nog
niet met het parlementaire systeem en met de onrustige Droesen
en Bedouienen.
Het parlementaire stelsel! De aandacht der geheele wereld
wordt geboeid door den loop der Engelsche verkiezingen. B a 1-
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fo u r s aanprijzing van het wanhopig middel om te trachten de
kwestie van de tariefhervorming — en wat nog niet meer later misschien ? — die voor de conservatief-unionistische coalitie zoo netelige
zaak, door een referendum te doen beslissen, heeft blijkbaar bij het
Engelsche yolk even weinig succes gehad als de beloften van het
aangevallen Hoogerhuis om zichzelf te herzien. De liberaalradicaal-Iersche coalitie keert met onverzwakte meerderheid in
het Lagerhuis terug, een meerderheid van 120 stemmen ongeveer,
waarmede zij alles kan doen ..... alqd wat een coalitie als
zoodanig kan willen. In ieder geval zal de tegenstand van
het Hoogerhuis tegen de voorgestelde wetter van zoogenaamd
financieelen aard — van allerlei is door den vindingrijken Lloyd
George in een groote „financieele" wet bijeengevoegd — gebroken
worden, hetzij door een ingrijpende hervorming van het Huis,
hetzij door een ongewone vermeerdering van pairs om de liberale
partij ook daar in de meerderheid te brengen. En ,,home rule"
zal aan Ierland worden gegeven, wel niet dadelijk maar binnen
een paar jaar. Het is zelfs zeer waarschijnlijk, dat de liberale
partij trachten zal het geheele „Empire" tevens federatief te organiseeren met afzonderlijke parlementen voor Engeland zelf, voor Schotland, Wales, Canada, India, Australia, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika
en een rijksparlement te Londen. Haar is de zege, ten minste
aan hare . . . . coalitie. Wij hebben of te wachten, wat die ermede
zal doen zoolang als de deelen der coalitie het met elkander zullen
kunnen vinden, d.i. zoolang als de kleinere elementen ervan bevredigd zullen blijken door de verwezenlijking of kans op verwezenlijking der beloften van het grootste : de breede schaar der Engelsche
liberalen van onverdachte gezindheid.

TO LSTOJ
DOOR

G. F. HASPELS.

Jaren geleden was bij ons yolk zeer geliefd een plaat
De Breede en de smalle Weg, die de parabel uit de Bergrede aldus illustreerde :
Op den ten verderve voerenden, breeden weg spoedt
zich een wufte menigte, langs allerlei huizen van amusement, naar beneden , op het smalle pad daarentegen stijgen
weinige vromen, langs een enkele kapel, stil op naar het
licht. Breede en smalle weg zijn gescheiden door een
onoverkomelijken muur, waarin echter de enge poort toegang verleent tot het smalle pad. Een weinig ter zijde
staat een prediker, met de eene hand ijverig tractaten verspreidend uit zijn boekentasch, met de andere wijzend naar
de enge poort, die toch ieder, toch ieder zal ingaan ten
leven! Op hem valt alle aandacht.
Vaak zag ik die plaat, zonder te merken, wat, Binds
een geestig vriend het mij wees, ik nooit meer kon voorbijzien : die prediker staat zelf op den breeden weg, en blijft
er staan ! Is het niet tragisch-komisch P Men hoort hem
iedereen dringen toch door de enge poort in te gaan, het
smalle pad op, ten leven — en zelf gaat hij niet in ! Men
hoort hem met bewogen stem waarschuwen, dat het z66
O. E. XI 2
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te laat is, dat zóó de poort gesloten wordt — en zelf
blijft hij staan op den breeden weg !
Totdat de vraag : waar de teekenaar hem dan had
moeten plaatsen ? mij ging verzoenen met zijn prediker. Binnen de enge poort, op het smalle pad ? Dat werd prgcher
les convertis — dus niet-prediken. Dan, daar er geen ' middenweg is, ergens in de lucht, als een dens ex machina?
Dat was vroeger, is al niet meer, een pakkende tooneelvertooning , wordt nooit een prediking, die persoon.lijk,
menschelijk is, of niet is. Waar dan ? Zijn prediking moet
de menschen dringen om in te gaan, dus hij moet gaan
tot die menschen die nog niet ingingen. Dus staat hij op
den breeden weg, en blijft er staan. En het is moedig dat
hij daar, in dat ongure rumoer tegen de spotters in, blijft
prediken.
Maar Loch zelf niet ingaan door de enge poort ! Is
het niet tragisch ? Is hij er wel ooit ingegaan ? Zal men
ernst makes met zijn prediking, nu de vraag open blijft
of hij er zelf ernst mee maakt ? Tragisch ! Jai, maar ook
grootsch. Hij durft die wanhopige positie aan — de eenig
mogelijke om den buitenstaander te bereiken.
Hoe het mogelijk is dat T o 1s t o j den tragischen en
grootschen indruk van dien prediker maakt, tracht dit opstel te benaderen.
Prediker — doen wij den grooten schrijver al niet
dadelijk te kort, als wij hem, zij het volgens eigen wensch,
prediker noemen ? Teen, want ook het meest artistieke
zijner werken is in de eerste plaats een biecht. Van dat hij
op vier en twintig jarigen leeftijd, in 1852, anoniem zijn
Kinderjaren uitgaf, tot zijn dood in 1910 is zijn verbazend
omvangrijk oeuvre een lange biecht. Een zoo eerlijke
— we kunnen Naar controleeren aan zijn dagboek —
een zoo openhartige biecht, dat wij alles van hem weten,
wat hij van zichzelven wist. Met ongelooflijken moed en
onkreukbare waarheidsliefde vertelt hij zijn ervaringen,
gedachten, daden, geloofsovertuigingen. Doch hij vertelt
zijn leven met gefingeerde namen, maakt van zijn biecht
literair werk, objectief werk. Daarom is ze zoo betrouw-
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baar. Omdat ze nooit de allures aanneemt van een opzettelijke biecht, maar biechten de hem eenig mogelijke manier
is zich te uiten. Gelijk dit in literair werk zich uiten hem
de eenig mogelijke levensmanier is, nadat hij eerst te vergeefs zocht in staats- of krijgsdienst, of ook als landheer,
zich thuis te vinden in het leven. Vandaar dat zijn in
1879 verschenen Biecht niet anders is dan een openlijk
voor zijn persoonlijke rekening nemen, wat hij tot nu toe
zijn helden in den mond had gelegd, en zijn van die
dagen dateerende z.g.n. bekeering enkel is de poging in
praktijk te brengen wat hij steeds als het echte leven had
voorgesteld. Een biecht van meer dan een halve eeuw,
gedaan met een alle harten veroverende waarheidsliefde,
voorgedragen door een edelman en van geboorte en van
geest, in den voor dezen tijd eenig-mogelijken vorm om
allen te bereiken, in den vorm eener betooverende literatuur, joist hierom zoo onweerstaanbaar omdat ze vooral
geen literatuur wil blijven — kan men zich een geweldiger
prediking denken ?
Ms we nu, vOar haar te waardeeren, beginnen met
naar deze prediking te luisteren volgen we wel niet den
gebruikelijken weg, maar Loch een aanbevelenswaardigen.
In de Kinderjaren dan begint dadelijk op de eerste
bladzijde het tienjarig knaapje te biechten : hoe boos hij was
op den komisch-vervelenden, hem wekkenden gouverneur,
n.atuurlijk ten onrechte boos, gelijk hij inziet, zoodat hij
op de tweede bladzijde reeds berouw heeft en zijn gouverneur lief heeft. Typisch voor wat er volgt, ook in de later
verschenen Jongensjaren en Jongelingsjaren. Dit kind, deze
knaap, jongeling ziet, ziet ineens en onmiddellijk. Gelijk
hier het belachelijke van dien vliegenjagenden gouverneur,
later het belachelijke van de groote menschen, maar nog
meer van zichzelven, ach zoo tragisch-komisch ! Want hij
wil volmaakt zijn, denkt dit ook best te kunnen bereiken, heet al spoedig „de filosoof", maar doet niets dan
het heelal letterlijk aan Harden redeneeren, en door zijn
alles-gewaarworden en overgevoeligheid zich ellendig makers.
Men krijgt medelijden met het brave vent] e, dat zich altijd
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den pols voelt, als knaap zich de verhevenste levensregelen
voorschrijft en onderwijl den eenen dag zich toelegt op
ascese en den volgenden op luieren en honingkoekjes-eten,
als jongeling nu eens het allerhoogste vindt te worden comme
ii fact, dan weer zich voorneemt de heele menschheid te
vervolmaken, maar door zijn niets-ontziende zelfontleding
steeds eindigt met een moralischen Katzenjammer.
Daarop teekent hij met het eveneens in '52 geschreven
doch eerst in '56 verschenen fragment: De morgen van een
landedelman zijn volgende phase. Vorst Nechljoedo ff
heeft, evenals hij, tevergeefs het geluk gezocht op de universiteit, in de wereld, en probeert nu vrede te vinden in
weldoen, in het leven met en voor zijn arme, domme
boeren. Doch reeds na een jaar moet hij het opgeven,
zonder lets bereikt te hebben.
Nu kan hij de wereld alleen nog maar ontvluchten,
gaat naar den Kaukasus, leeft als vaandrig daar onder het
natuurvolk en beschrijft zijn ervaringen in de schitterende
vertelling : De Kozakken. De charme dezer vertelling is dat
de hoofdfiguur, Olenine, zooals hij pier zichzelven noemt,
bij deze natuurmenschen het geluk vindt, dat hij tevergeefs
in de beschaafde wereld zocht. Zeker, deze Kozakken hebben
hun gebreken, drinken den wij n bij emmers en beoefenen
paardendiefstal en vrije liefde als een deugd, maar
„ze leven als de natuur leeft. Ze sterven, worden geboren, trouwen,
worden weder geboren, -vechten, drinken, eten, vroolijk, gaan
eindelijk dood, en kennen geen andere wetten, dan de eeuwige, die de
natuur heeft gegeven aan de zon, het gras, het dier, den boom. Dat
zijn hun eenige wetten. Het geluk bestaat in het leven met de natuur".

En de wade Jeroeschka predikt dit Rousseauideaal zoo cynisch mogelijk : '
„Voor mij is alles eender. God schiep alles voor het genot van
den mensch. Zonde is er niet, in niets. Zie naar het dier... Het
drinkt en eet al wat God geeft. Als wij zoo doen, zeggen ze, zal men
one in de helsche poelen werpen. Ik, ik geloof er niets van. Men
gaat dood. Het gras groeit op ons graf. En dat is alles.."

01 enine tracht dit leven te veroveren, eenvoudig
Kozak te worden, „aan den boezem der natuur te 'even",
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een. Kozakkenmeisje te huwen, „zulk een vrouw van oorspronkelijke schoonheid, zooals eens de eerste vrouw uit
de handen des Scheppers is gekomen" — hoe blijkt hij
thuis in zijn Emile ! — maar op het laatste oogenblik mislukt het. Met den besten wil kan een cultuurmensch niet
weer natuurmensch worden. Doch het blijft den schrijver
een verlokkend ideaal — dat gevoelt ieder die deze frissche, poetische vertelling leest.
Ook den Krimoorlog en het beleg van Sebastopol
maakt hij mee, als zijn held, en in de schetsen daarvan
geschreven zegt hij : „de held mijner vertelling, dien ik met
al de kracht mijner ziel liefheb, is de waarheid". Zoo
schildert hij niet het opwindende, maar het afgrijselijke,
ontzettende van den oorlog, laat minder de krijgsmuziek
hooren dan het steunen der gewonden, en laat vooral zien
de bloedige, helsche verschrikkingen der lazaretten. Maar
zelfs daar kan hij niet ophouden zichzelf te ontleden. Een
krijgsmakker, L ö w e n fel d, teekent ons hem aldus :
„Hij was de ziel onzer batterij. Was hij in ons midden, dan bemerkten wij niet hoe de tijd voorbijvloog. Was hij weg, wat tamelijk dikwijls gebeurde, daar hij graag uitstapjes naar Simferopol maakte,
dan lieten alle kameraden den kop hangen. Eindelijk kwam hij terug
— echt de verloren zoon — onguur, afgemagerd, overhoop met de
heele wereld. Dan nam hij mij terzijde, en legde een generale biecht
af. Hij vertelde geregeld alle y : hoe hoog hij gespeeld en hoeveel hij
gedronken, Naar hij zijn dagen of ook wel zijn nachten doorgebracht
had. Dan zeurde hij en kwelde rich over zijn verdorvenheid en leed
aan gewetenswroeging, als had hij, God weet welke, misdaden begaan.
Je moest bepaald medelijden hebben met den armen kerel. Een mensch
als hij was ! Met een woord, een zeldzame verschijning. Eerlijk gezegd,
kon ik niet goed wijs uit hem worden. Maar in elk geval een. voortreffelijk kameraad, een eerlijke ziel, een hart van goad".

Na den krijgsdienst verlaten te hebben leefde hij van
'55 tot '57 als schrijver te Petersburg, in gezelschap van
Toergenjeff, Katkoff e. a. 1VIaar als een Saul onder
de profeten. Want leven zij. alleen voor de aesthetica, hij
kan van de ethiek niet los worden. In schetSen. als De
Aanteekeningen van een Markeur, en andere in dien tijd geschreven werken, doet hij weer hetzelfde wat hij voor
L6wen fe 1 d deed: biechten, dat het leven Loch zoo ver-
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schrikkelijk is. Hij voelt toen reeds iets van wat hij later
vertelde :
„De levensbeschouwingen van mijne collega's letterkundigen bestonden hierin, dat het levee zich in 't algemeen ontwikkelt, dat wij,
de mannen der gedachte, het hoofdaandeel in die ontwikkeling hebben,
en dat onder die mannen der gedachte wij, belletristen en dichters,
den meesten invloed hebben. Onze roeping is : de menschen te onderrichten. Maar om de vraag te vermijden : „wat weet men en wie
moet men onderrichten", werd in die theorie verklaard dat zulke
kennis ook niet noodzakelijk is, en dat belletristen en dichters onbewust
onderrichten. 1k, een belletrist, schreef en onderrichtte — ik wist
zelf niet wat. Men gaf er mij geld voor, ik had uitstekende spijzen,
een positie, vrouwen, gezelschap ; ik had naam. Bijgevolg moest hetgeen ik onderrichtte wel goed zijn".

Toch gelooft hij toen nog in de ontwikkeling, en mede
om haar in het buitenland te bestudeeren, maakt hij van
'59 tot '61 reizen door Duitschland, Frankrijk, Zwitserland
en Italie. Om kunst bekominert hij zich niet veel ; ,,de
kunst is leugen, en ik kan de schoone leugen niet meer
liefhebben", schrijft hij kort na zijn terugkomst. Wel bezoekt hij veel menschen — en vooral scholen.
Teruggekeerd gaat hij het geleerde toepassen ; theoretisch door een paedagogisch tijdschrift uit te geven, naar
zijn landgoed getiteld fasnaja Poljana Lichtung gekapte plek in 't bosch ; en praktisch door volksscholen
te richten, o. a. op zijn buiten. Absoluut vrij zijn die
scholen ; dwang en tucht zijn er onbekend en de leerlingen geven het leerplan aan. „Zullen de boerenkinderen
van ons, of wij van de boerenkinderen leeren schrijven",
vraagt hij, en zoekt te bewijzen dat sommigen van die
dertienjarige jongens opstellen maken, die de echte kunst
zoo nabij komen, als G o e t h e zelf. Ondertusschen heeft hij
zich overwerkt, en gaat in de steppen van Zuid-Rusland
een koemieskuur maken. In dien tijd bemoeit de regeering
zich met zijn scholen als te revolutionair, en teruggekeerd
zet hij dit werk niet voort. Eigenlijk niet, omdat hij het
geloof in de ontwikkeling verloren heeft.
Uit dezen tijd teekent hem een schetsje : De Drie
Dooden, beschrijvend den val van een boom, den dood van
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een natuurmensch en van een cultuurmensch. De boom
sterft zonder smart ; de natuurmensch met berusting ; de
cultuurmensch in grooten angst, kwelling des geestes en
tot ontzetting van zijn omgeving.
Hersteld uit de steppen teruggekeerd, huwt hij met
Sophia Andreje fn a Behr s. Haar grootouders waren
nog duitsche Joden, doch haar vader, dokter Behrs,
bezit een buiten in de buurt van Jasnaja Poljana. Zij
kennen dus elkaar reeds lang. Bovendien vertelt Tolstoj
kort voor zijn verloving haar dat hij bij het biljarten
duizend roebel heeft verloren en zijn schuld betaalt met
het manuscript van De Kozakken,, en direct na zijn verloving geeft hij haar zijn dagboek te lezen. Het achttienjarig meisje schrikt hevig van deze biecht — Loch waagt
zij den sprong in het duister. Die haar niet mislukt, want
al spoedig teekent haar de russische schrijver F e t h in
zijn Herinneringen, als een der volmaaktste vrouwelijke
typen van de russische gentry. Geheel in het wit gekleed,
een dikken bos sleutels aan haar ceintuur, is zij het hart
des huizes. Eenvoudig, bescheiden, vroolijk, altijd in familyway — van haar dertien kinderen zijn er nog negen in
leven, de jongste werd in '89 geboren — heeft zij tijd
voor alles. Voedt zelve haar kinderen, onderwijst ze tot hun
tiende jaar, naait hunne kleederen, zorgt voor de huishouding, de keuken, is de rentmeester van haar man en
copieert zijn werk — Anna Karenine liefst zeven maal !
Met de hem eigen hartstochtelijkheid gaat hij in dit
nieuwe leven op en toont ons zijn geluk in de gracieuze
schets Familiegeluk, een idylle. En dan als een patriarch
uitbrekende in menigte, en te midden van zijn kudden en
onderhoorigen levende met de natuur, schrijft hij zijn groote
romans Oorlog en Vrede, tusschen '64 en '69, Anna Karenine,
tusschen '73 en '75.
Oorlog en Vrede is een bewonderenswaardig werk, haar
allerminst waarvoor publiek en schrijver het houden : een
historische roman.
De schrijver wil een correctie der geschiedbeschrijving geven. Want die vervalscht. Vooreerst, daar zij ver-
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keerde bronnen gebruikt, n.l. officieele rapporten en verhalen van ooggetuigen, terwijl in den krijg de situatie elke
vijf minuten verandert en de opwinding van het gevecht
niemand toelaat te zien wat er gebeurt. In de tweede
plaats, doordat zij een verkeerden maatstaf van beoordeeling
aanlegt, n.l. doordat zij gruwelijke daden van helden goedpraat.
„C'est grand ! zeggen de geschiedschrijvers. . Grand is goed, nieta
grand is slecht. Grand is naar hun opvatting een eigenschap van een

bizonder soort wezens, die zij helden noemen. . . En niemand komt het
in de gedachte dat de erkenning eener grootheid die niet met de
mast van het goede en slechte te meten is, slechts de erkenning is
der eigen nietigheid en onmeetlijke kleinheid. Wij, die van Christus
den maatstaf voor het goede en slechte kregen, kunnen alles meten.
En er bestaat geen grootheid, als er geen eenvoud, goedheid, waarheid is."

Daarentegen gaat hij van de overtuiging nit dat bijna
al die menschen alleen denken aan hun eigen belangen,
en onbewust worden meegesleurd door de gebeurtenissen.
„Vooral in de historie blijkt, dat het verboden is te eten
van den boom der kennis. Slechts onbewust handelen
geeft vruchten." In plaats van helden, voormannen, leidslieden teekent hij ons een oneindigen optocht van menschen,
soms in fijne detailteekening minutieus afgewerkt, soms
ook en masse ons voorbijtrekkend, en onder die alien
geen helden, of het moet zijn de ideale gestalte van
den soldaat Platon Karataje ff. Maar al werpt die
oneindige opmarsch van menschen ons stof in de oogen,
we worden er niet zó(5 blind van, of we zien nog wel dat
dit geen historieschrijven is. „Waar" vroeg reeds T o e rgenje ff:
„waar is hier de karakteristieke trek van het tijdperk ? Waar is
de historische kleur ? De figuur van Deniso ff is zeer goed geteekend,
maar zij moest niet meer zijn dan een arabesk, zich afteekenend tegen
den achtergrond, en die achtergrond ontbreekt geheel".

Die schijnbaar historische details zijn inderdaad symbolisch. Die telkens geteekende, kleine, blanke hand van
Nap oleo n, zoo contrasteerend met zijn vleezigen romp,
symboliseert den parasiet, die zonder werk groot wordt
ten koste der anderen. De zware, luie, zuchtende bewe-
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gingen van Koetoesoff — eigenlijk te log om bewegingen te heeten — symboliseeren den draler, den overwinnaar
door weerloozen wederstand. En P1 aton Karatajeff,
de incarnatie, de symboliseering „van wat russisch, goed,
en rond is", wordt daarom rondom rond geteekend. Zijn
silhouet, zijn heele Hamanl en elk zij ner onderdeelen is
rond zijn glimlach en zijn bruine oogen zijn rond, ja
zelfs ruikt Pierre jets roads in de Individualduft van
dezen mensch.
Maar clan de historische feiten, de veldslagen? Evenzoo.
Hier niet dezen of dien veldslag — maar telkens de beschrijving van een veldslag in het algemeen. Die menschen,
die gebeurtenissen staan geen eeuw — en Welk een eeuw,
die voor Lien andere telt ! — van ons af; ze zijn evengoed van onzen, als van dien tijd. Eigenlijk van geen tijd.
Het zijn menschen in het algemeen, bloedelooze begripswezens nit nergensland, waarmede de revolutionair altijd
opereert, begripsfeiten waarover hij filosofeert.
En Pierre Besoeko ff heeft nooit gelezen in Volt air e of Diderot, maar zooveel te meer in het dagboek
van Tolsto j. Daar deze Pierre des schrijvers zelfportret
is, tobt hij ook enorm over zijn zonden, zoekt hij ook
bovenvermelden eenvoud, goedheid, waarheid, en vindt dien
bij zijn medegevangene, bij Platon Karatajeff, den
russischen christen. Deze wijze zegt : „waar een gerecht
is, is een leugen" en als Pierre voor het gerecht staat,
ervaart hij deze waarheid aan den lijve. En met dezen
russisch-christelijken soldaat armoede, gevangenschap en
ellende deelende, leert hij dat in armoede, en weerloosheid
het geluk bestaat.
Oorlog en Vrede is dus geen historische roman, maar
een grootsche prediking van des schrijvers levensopvattingen,
daarom zoo aangrijpend, omdat zij, geobjectiveerd in tal
van soms met ongelooflijke artisticiteit geteekende, van soms
„historische" figuren, her resultaat, vrucht, uitvloeisel van
nuchtere, diepindringende waarheid en derhalve eeuwig en
onweersprekelijk, schijnt. Te aangrijpender, omdat ook dit,
als zoovele groote werken, is geschreven om „von sick los
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zu werden", zooals G o e t h e zeide van zijn Leiden des
Jungen Werthers. Doch met dit onderscheid dat To lstoj
in de operatie blijft steken, de problemen te diep, te principieel heeft opgevat, dan dat een aesthetische oplossing
kan voldoen.
Ook Anna Karenine is geen gewone roman, in casu
een echtbreuk-roman. Wel wordt Anna's echtbreuk met
Wronsky uitvoerig geteekend, maar nooit verleidelijk, altijd
afschrikwekkend. A n n a, wat is ze een lief, goed vrouwtje !
Doch geeft ze helaas toe aan haar door Karenin e niet
bevredigde neiging van veel liefde geven en ontvangen,
dan moet ze te gronde gaan. Zonde geeft geen geluk nit
onrecht groeit ongeluk, volgens onafwendbare goddelijke
wet. En met ontzetting voelt de lezer het aankomen dat
de ellende haar te machtig zal worden — gelijk ook geschiedt, als ze den dood zoekt op de spoorrails.
Toch is de schrijver artiest genoeg om de tendenz er
niet te dik op te leggen. Hij weet ook van amusante
zonde. Oblonsk y, Anna's broeder, is veel lichtzinniger,
genotzieker dan zij — maar hem breekt het nooit op.
Intusschen wat een reeks voortreffelijk geteekende
menschen weer ! En soms met een enkelen trek geteekend.
Maar die details openbaren ineens hun intieme leven. Ze
spreken niet veel — de z.g.n. „knappe dialoog" wordt
bij na steeds gemist — ze zwijgen en denken meer dan ze
doen, maar die enkele daden, gebaren illumineeren hun
geheele verschijning van binnen en van buiten.
Iemand lacht : niet alleen zijn stem lacht dan, maar
ook zijn oogen, zijn handen — is er een schrijver die zoo
de handentaal verstaat als deze ja, zijn woorden, zijn
gedachten lachen, zoogoed als zijn gebaren. En hetzelfde
bij de dieren. Het is ongelooflijk wat de schrijver een paard,
een bond al niet laat zeggen, soms eenvoudig door hun verschijning en beweging te beschrijven. Wie dit eenmaal
ziet, erkent met M e r e j k owsky dat Tolstoj in buitengewone mate bezit la clairvoyance de la chair.
Wat niet wegneemt dat ten slotte vooral de prediker,
hier Levine geheeten, aan het woord is. Voor Levine

TOLSTOJ.

171

heeft T o1stoj tot in het oneindige portret gezeten — tot
in de geringste kleinigheden. Levine biecht Kitty na
de verloving zijn zondige jeugd, wil altijd een nieuw leven
beginnen, is steeds op weg „se faire people", hoopt daAr
zijn godsdienst te vinden, want de grieksch-orthodoxe en
het door K itty even gekende pietisme voldoen hem niet,
en daar verlost te worden van zijn rijkdom, onmatig luxeleven en twijfel.
Natuurlijk nemen zijn vrienden een loopje met hem ;
en een is onbeleefd genoeg te zeggen dat theorieen er
Loch zijn om in praktijk gebracht te worden. Levin e
antwoordt :
„Ik breng ze ook in praktijk, tenminste negatief, dat wil zeggen,
dat ik mij niet inspan het onderscheid tusschen het y olk en mij nog
grooter te maken".

Enfin, op die manier kan elke in luxe levende landedelman zich nog de extra-luxe veroorloven de se faire
people, in dezen niet ongelijk aan de welbekende salon- of
te wel oestersocialisten ; maar het is de vraag of een waarheidsjager als Le vin e-T olstoj met dit sofisme als bait
tevreden kan zijn.
Onmogelijk ! En daarom is het natuurlijk dat juist in
deze dagen, op het hoogtepunt van literairen roem en
familiegeluk, hij denkt aan zelfmoord. Het leven is niet
langer te dragen. Na iedereen en zichzelven gedemaskeerd
te hebben, kan hij nog maar niet van zichzelf loskomen.
Hij heeft nu het binnenste buiten gekeerd, gebiecht zonder
einde — en voelt zich ellendiger dan ooit. T o ergenje ff
zegt, na het lezen van Anna Karenine, van hem :
„wat hem vooral ontbreekt is de geestelijke vrijheid. Zoudt gij
kunnen toegeven, al was 't maar voor een oogenblik, dat Levine
in het algemeen in staat was, iemand lief te hebben ? Neen, want
de liefde is een dier hartstochten die ons ik absorbeert. Maar Levin e,
bemerkende dat hij bemired wordt en gelukkig is, houdt daarom niet
op zich bezig te houden met zijn eigen ik, met zichzelven het hof te
maken ... Levine is egoist tot in het merg zijner beenderen".

En Dost o j e fs k y ziet in L e vine een slachtoffer van
gezichtsbedrog, dat wel denkt tot het yolk te naderen,
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maar blijft de moscovietische edelman van goeden huize.
Zijn willen leven als het yolk is niet echt, is namaak,
gevolg van een „esprit de fletnerie", van dien physieken en
moreelen esprit de fletnerie, waaraan hij zich met g,een geweld kan ontworstelen, omdat die den edelman in het
bloed zit.
Nu hij dus door al zijn biechten en realisme niet tot
innerlijke vrijheid, niet van zich zelven los kan komen,
moet hij of den strijd opgeven, Of van den tegenovergestelden kant beginners, d. i. van de religie. Want de religie
brengt in gemeenschap met God en den naaste. Nu hij
met zelfontleding en zelfopenbaring er niet kan koinen,
moge hem Gods openbaring redden.
Met de hem nooit verlatende hartstochtelijkheid tijgt
hij ook nu weer aan het werk, en reeds in 1879 verschijnt
111ijn Biecht. Hier vertelt hij in den eersten persoon, wat
hij voortdurend in den derden persoon heeft verteld van
zijn helden, en bovendien hoe hij tot het geloof wil komen.
Door naar het yolk te gaan — want trots lijden en ontbering leeft dit zonder vertwijfeling, getroost door de religie,
terwip zijn standgenooten deze slechts als dekmantel gebruiken om daaronder hun zelfzucht ongestraft den teugel
te vieren.
En nu, nit de aesthetische in de ethische sfeer
overgegaan, nu dOet hij, wat hij als goed erkent. Met
dien grooten, russischen, ons vreemden deemoed buigt zich
de beroemde, grafelijke auteur voor domme popen, biecht,
vast en tracht leven te vinden in die meest versteende
van alle kerken. Een oogenblik schijnt het te lukken.
Doch neen, zooals die kerk haar kinderen domme dogmen
leert, verder de haar in alles overtreffende „oudgeloovigen"
en sekten vervolgt, en om de maat der gruwelen vol te
meten, hulpelooze jongelingen ter slachtbank voert — het
is niet aan te zien, met haar geen gemeenschap meer! Dan
liever met de sekten. Want het moge onweersprekelijk
zijn dat de mensch slechts alleen het koningrijk Gods kan
binnentreden, deze allerpersoonlijkste daad is gevolg van,
en loopt uit op een leven met anderen. Die anderen deden
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zijn voornemen rijpen tot daad, aan hen controleert hij
straks zijn daad. Voor Tolstoj wordt de sekte de uitwendige
motor en maatst qf zijner religie. Van de sekte nu kan
moeilijk genoeg goeds gezegd worden. Zij is de correctie
van de kerk. Zij is het spontane, gelijk de kerk de welbeproefde regel in de religie. Vertegenwoordigt de kerk de
traditie, zij de revolutie — ziedaar haar kracht en haar
zwakheid. Zij kunnen elkaar niet missen, en paten elkaar
ten doode. Vooral in Rusland. Deze ketters — waarvan als
type kan gelden de T o 1s t o j zoo sympathieke, ons zoo
onbegrijpelijke Soetajeff— en hun plaats in het russische
leven trachtte ik indertijd to teekenen in De Tijdspiegel
van '96. Met het oog op de toen ten onzent in proef genomen Tolstojanen-kolonies zocht ik de gevolgtrekking
aannemelijk te maken : dat Tolstoj 's economisch-religieus
hervormingswerk niet te begrijpen is buiten Rusland ,
wellicht voor Rusland een zegen kan worden, voor ons
onbruikbaar blij ft. Nu ik hier zijn beteekenis als prediker
tracht na to gaan, is het voldoende er op te wijzen dat
hij aan die ketters voor zijn religieuse opvattingen veel
heeft te danken. Zij heeten gewoonlijk Joerodjiwej, en dat
men van dit woord de beide vertalingen onnoozele en heilige
vindt, teekent. Soms in de kerk, soms buiten de kerk,
leven zij een zwerversbestaan, zoo een primitieve navolging
gevende van Hem die op aarde rondwandelde, goeddoende.
Die zwervers hebben altijd grooten indruk op T o 1s t o j
gemaakt. In zijn Kinder] wren teekent hij zoo'n joerodjiwej,
een uit de velen, die .zijn ouders herbergden, Grisch a.
Een reus, barrevoets, slecht gekleed, ketenen dragend op
zijn bloote lijf, vreemde woorden sprekend, die klinken
als profetieen. Als hij gaat slapen bespiedt de kleine
L e o hem, om zijn ketenen te zien. Doch wordt ontroerd
door dien al maar biddenden, voor zijn moeder, voor al
zijn vijanden biddenden zonderling, Wiens hartstochtelijk
om erbarmen smeeken eindigt in weenen. En hij besluit
zijn verhaal aldus :
„Veel water vloeide Binds dien naar de zee ; vele herinneringen
hebben voor mij hun beteekenis verloren en zijn vaag geworden ; ook
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de pelgrim Grischa volbracht reeds lang zijn laatsten zwerftocht,
maar, de indruk dien hij te weeg bracht, en het gevoel dat hij bij mij
wakker riep, zullen nooit uit mien herinnering worden gewischt. 0,
groote christen Grisch a! Uw geloof was zoo sterk dat gij de nabijheid
Gods gevoeldet ; uw liefde was zoo groot dat de woorden u vanzelf
over de lippen stroomden zonder bemiddeling van uw verstand. Welk
een grooten lof gaaft gij Gods grootheid, then gij, geen woorden
weer vindend, ter aarde vielt en in tranen wegsmolt !"

Maar hoe ook vol vereerend ontzag voor de ketters
— Loch hen niet nadoen, dat ware weer traditie; neen
zelf zijn weg vinden, fara da se als een volbloed ketter.
En aan zijn oprechte biechtmanie danken wij het zeldzaam
schouwspel : hoe een ketter te werk gaat, als hij van wankele
vermoedens en duistere gevoelens dogmen maakt.
Vooreerst met het kapmes der kritiek zich een weg
banen door het lianenwoud der kerkelijke traditie. In
zijn. Verstand en Dogma komt hij tot de conclusie, dat de
kerkleer, door hem eerst aangezien voor de uitdrukking
van het volksgeloof, niets is dan eeuwenoude leugen en
bedrog.
Opgefrischt door die ontdekking, komt hij vervolgens
tot een Korte uiteenzetting van het Evangelie. Dat moet
natuurlijk het oorspronkelijke zijn. Is dat niet moeilijk
te vinden ? 0 neen. Schrap uit het N. Testament alles
behalve de vier evangelien, en den eersten Johannes-brief,
verwijder uit het overgeblevene al het wonderbare — en
wat gij overhoudt is het evangelie, twaalf hoofdstukken, niet
weer, niet minder. Dit evangelie ontsluit u den zin des
levens, want het leert : „alle menschen moeten elkander
liefhebben ; en hierin bestaat de liefde dat men zijn
vleeschelijk leven offere voor den naaste". Dit evangelie
schenkt u ook de gelukzaligheid, die bestaat in onderwerping van het lichaam aan den geest.
In 111ijn Geloof, van '87, zet hij uiteen waarom de weerloosheid het middelpunt en de hefboom van dit evangelie
is. De Bergrede moet hij letterlijk veroveren. Op de kerk,
die ze goddelijke leer noemt, maar onmogelijk te vervullen
voor onze menschelijke zwakheid. Op de wereldwijsheid,
die ze prachtig vindt, maar dweperij van een droomer.
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ilij echter, wetende dat in het christendom levenspraktijk
tot levensinzicht brengt, vraagt zich of waar nu de praktijk
zal beginners. Na lang eigen onderzoek leest hij ten slotte
met een rabbijn Mattheus V. Deze zegt echter telkens :
„dit gebod staat in het 0. Testament of in den Talmud".
Totdat ze komen aan de verzen 38, 39:
„Gij hebt gehoord, dat gezegd is : Oog om oog, en tand
om tand. Maar ik zeg u, dat gij den boozen niet wederstaat
maar zoo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook
de andere toe". Nu zegt de rabbijn niet : „dit is al gezegd",
maar vraagt spottend : „vervullen de christenen dit gebod"
T o lstoj zwijgt beschaamd, wetende hoe de z.g.n. christenen
op dat zelfde oogenblik de Joden vervolgen, en ziet in :
dit is het. Niet door geweld maar door het goede is de
boosheid alleen te overwinnen. Dit leert Christus. De
staat met zijn gereglementeerd geweld, met zijn oorlog,
rechtbank, gevangenis en bescherming der geweldhebbers,
de christelijke staat is dus de antichrist.
Dit revolutionaire boek is natuurlijk in Rusland verboden, en dus z(56 enorm gelezen, dat aan de theologische
universiteiten de weerlegging van dit verboden boek een
gewone examenvraag is — een typisch staaltje van het
in-gemoedelijke van dat barre Rusland.
Sinds 1881 's winters in Moskou levende heeft hij nu,
ziende geworden, oogen gekregen voor de ellende der armen.
Hij tracht hen te helpers, op de gewone wijze, met geld
dat de rijken nu en telkens hem geven, o.a. in den winter
van '91 op '92 een honderd vijftig duizend roebel, voor het
meerendeel hem toegezonden nit Engeland en Amerika. Zijn
ervaringen biecht hij voortdurend in : Hoe 'is miju leven, Wat
moeten wij doers en grootere en kleinere tractaten, teveel
om te noemen. En hieruit zien wij hoe zijn philanthropie
hem brengt tot de oplossing der sociale kwestie. Geld
maakt niet gelukkig integendeel, vaak ongelukkig. Geld
aan de armen dus geven is hen niet liefhebben, maar
paten. Zich van het geld ontdoen, uit de steden terugkeeren
naar de moederaarde, van en door eigen arbeid leven —
ziedaar de oplossing.
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Eenvoudig genoeg — op papier. Zijn vrouw zegt :
„Ik kan mijn kinderen maar niAt op Gods genade de
wereld inzenden, terwijl niemand zoo doet". Zij verwijt hem
alles op te offeren aan zijn theorie — en hij ervaart de
waarheid van het schriftwoord : „des menschen vijanden
zullen zijne huisgenooten zijn". Hij benijdt een eenzamen
zwerver op Moskou's straten en zegt : „stel u voor : hier
is een mensch, die kan leven zooals hij wil, zonder iemand
te doen lijden. Waarlijk is dat niet het geluk ?"
Het geeft huiselijke moeilijkheden : de vrouw, die zijn
rentmeester en secretaris is — blijft in de eerste plaats
moeder. Zijn zwager B e h r s eindigt het relaas van dit
penibel conflict met deze woorden :
„niet met geweld zijn vrouw willende overwinnen, maakte hij
zich eenvoudig los van zijn bezittingen, zag of van zijn fortuin, en
hield op er profijt van te trekkers; met deze enkele uitzondering dat
hij bleef wonen onder het dak van Jasnaja Poljane.

Is het niet tragisch ? Hier is een mensch, die vrouw en
kinderen en fortuin verlaat op het gebod van Christus —
met deze e6ne uitzondering dat hij ze niet verlaat. Hoe
tragisch dit compromis ! Zijn vrouw maakt hem de begeerde
moujik-kleederen — is onze luguber-stijve modekleeding
te verwisselen voor een gemakkelijke volksdracht zoo'n
opoffering ? Zijn vrouw zorgt dat hij te Moskou in het tuinhuisje evenals op Janaja Poljana een eenvoudig, stil werkvertrek heeft, en hij steeds een voedzame, vegetarische tafel
vindt — is de opoffering niet minstens zooveel aan haar
kant ? Hij moet het tragische van zijn positie wel voelen.
Is het wonder hem in die dagen te hooren bekennen :
„het is onder de mannen dat ik mij een vriend wil zoeken. Geen
vrouw kan dat voor mij zijn. Waarom onze vrouwen voorliegen en
zeggen dat zij onze beste vrienden zij n ? Dat is altij d valsch, is het niet ?"

Voeg daarbij dat de ketters steeds die teksten naar
voren hebben geschoven, die op absolute kuischheid schijnen
te wijzen, en dat Tolstoj in hen de christenen ziet —
en we zijn in de buurt der Kreutzersonate van '90. Moet dit
meestgelezen, maar minstgelukte zijner werken misschien
worden opgevat als een wanhoopsgebaar — en als zoodanig
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te verontschuldigen — om de schuld van zijn tragische
positie te schuiven op het huwelijk ? Zal er om de lippen
zijner vrouw, als ze ook dit werk wellicht in het net heeft
geschreven, niet een glimlach hebben gespeeld, bedenkende
dat hun jongste kindje eerst 44n jaar oud is ? Ik denk
ook een trek van medelijden. Een christen, zoo fel mogelijk bewerend dat er geen christelijk huwelijk bestaat, en
toch gelukkig gehuwd — is het niet tragisch ? In elk geval
is zij bewonderenswaardig nooit medelij den te hebben
gevraagd omdat zij, helaas, de vrouw is van een groot man.
Zeker is hij hier de geweldenaar, en zij de weerlooze. Waarlijk edel is haar woord over deze in alle opzichten rauwe
Kreutzersonate : „ik reken het niet onder de meest gelukte
werken van mijn man". Zij is hier de vrouw op haar
schoonst, de vrouw vO6r alles moeder. Moeder van haar
kinderen, ook moeder van haar man, haar grootsten jongen
tot Wien ze in liefde opziet, zooals ze in liefde op haar
kleine kinderen neerziet, maar altijd de moeder, mild voor
haar kinderen, groot en klein.
De vrees van zijne bewonderaars dat zijn profeteeren
hem zou ontrooven aan de immers jaloersche kunst, welke
vrees den stervenden T oergenje ff hem deed smeeken
toch te blijven : de groote schrijver van Rnsland, heeft
T o 1 st oj beschaamd door zijn Volksvertellingen. Toch Diet
geheel, want al zijn er juweeltjes bij, de tendenz voert er
een groot woord. En de tendenz is bijna alleen aan het
woord in zijn laatsten roman Opstanding. Weer een biecht
van den reeds overbekenden vorst N e c El joedo ff-T olstoj,
weer de aanklacht tegen de wereldstad, tegen het grootgrondbezit, tegen den staat met zijn militarisme en tegen
de kerk met haar leugen. Nechljoe do ff, eerst door de
zondige levensorganisatie tot zondaar gemaakt, viert daar
zijn Opstanding als hij het door hem verleide, en door hem
tot misdaad gebrachte meisje, vrijwillig volgt op haar boetewebu
naar Siberie.
En wat hier, niet als een roman, maar slechts in den
vorm van een roman, wordt verteld, is niet anders dan zijn
prediking, nog in tallooze tractaten herhaald. Al treft hem
O. E. XI 2
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de banvloek der kerk, al vreezen de zijnen dat hij werkelijk
als Nechljoedoff naar Siberie zal moeten trekken, ongestoord en vrijuit geeft hij zijn getuigenis tegen wereldlijke
en kerkelijke overheid, en voor de ketters en de als revolutionairen vervolgden, die tenminste trachten den Menschenzoon na te volgen „die geen plaats had om zijn hoofd
neer te leggen". En het dichtst staat hij bij hen, als hij,
reeds doodziek, eindelijk Jasnaia Poljana ontvlucht, en op
zijn zwerftocht, op het station van Astowopo, sterft.
Het gewone oordeel over Tolstoj: een groot schrijver,
maar een mislukt prediker, voldoet niet. Vooreerst niet,
omdat hij in hevige minachting voor de zichzelf behagende
kunst zijne en alle aesthetische werken veroordeelt als
zondig, ijdel werk. Verder niet, omdat zijn enorme invloed
— zijn biograaf B i r oeko ff geeft reeds in 1904 deze
cijfers : Tolstoj's werken zijn in vijftig millioen exemplaren in Husland verspreid , daarenboven zijn ze geheel
of gedeeltelijk vertaald in vijf en veertig talen, zoowel
oostersche als westersche — ongetwijfeld is te danken
aan zijne, trots monotone, souls afschuwelijke voordracht,
toch pakkende prediking, wakker schuddend, aangrijpend,
prikkelend, sarrend zelfs, maar ook verleidelijk door wonderen
vrede te beloven; en niet aan zijn belletristische werken.
Eindelijk niet, omdat dit oordeel,' miskennende het axioma
der eenheid van inhoud en vorm, waardoor natuurlijk elk
werk van woordkunst een prediking wordt, en reddeloos
meegesleurd door het modedogma eener enkel-aesthetische
waardeering, dezen mensch in twee helften uit elkaar laat
vallen, en daardoor zijn persoonlijkheid, zijn menschheid
opheft.
En deze mensch is juist groot, enorm groot door zijn
menschheid. Of liever: hij is een onzen tijd respresenteerende mensch, en in zooverre groot.
Niet dus een dier grooten, dier alzijdigen, waaraan
elk geslacht zich komt meten ; niet een dier uit en voor
hun tijd en tegelijk voor alle tijden levenden ; niet dus een
Plato, een Paulus, een Goethe, een Vine t.
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Evenmin een dier grooten, dier eenzijdigen, die niet
als de alzijdigen alle terreinen des levens en voorgoed beheerschen, maar wel enkele kanten en dit met ongeevenaarde meesterschap, en dus op hun terrein hervormen of
voltooien, of sours beide , evenmin dus een L e i b n i z,
Rousseau, Kierkegaard.
Neen, als artiest heeft hij zijn meerderen , als prediker
moet men hem met de eene hand afnemen, wat men hem
met de andere geeft , als denker is hij van ongeevenaarde
onoorspronkelijkheid — maar als mensal is hij groot, zeer
groot. En tegelijk klein, kriel-klein , en deze contrasten
zoo stelselmatig door elkaar gewerkt, dat deze ineenvlechting
van zeer groot en zeer klein dezen mensch juist zijn eigenaardige grootheid als representant van onzen tijd verleent.
Dat deze representant een Rus is maakt het geval
gecompliceerder, ook nog typischer. Want wij begrijpen
de Russen niet — maar de Russen zichzelven nog veel
minder , en deze mensch zal nu het licht van dezen tijd
zijn, daarbij uitgaande van zijn zelfkennis. Wat moet dat
een wonderlijk door-elkaar-geloop worden !
Nu kan men zich zeer geleerd van het probleem ontdoen door er een historische of theologische waardeering
van to geven. In het eerste geval zegt men : Tols to j
staat precies tusschen, of nog beter, is de combinatie van
een anabaptist of puritein en een bouddhist. Nog liever zou
ik hiervoor zeggen : is precies een middeneeuwsche ketter
— ook Gast on Fromm el wijst hierop in zijn voortreffelijke Etudes litteraires et morales. En wie dit interessant
vond, zou ik verder verwijzen naar mijn Weerloosheid (bl.
92/4), waar we de middeneeuwsche Cat haren en Wald ens en precies dezelfde dingen hooren verkondigen, die T o 1 s to j
nu met zooveel moeite ontdekte. En ik vlei me dat hij dan
met mij zou overeenstem.men in deze conclusie : Rusland
is thans waar West-Europa Coen was in de Middeneeuwen,
en T ols t o j is een dier eminence ketters die, al is het wat
onverstaanbaar, profeteeren van den Nieuwen Tijd. Hij is dus
voor Rusland een stap vooruit, in de goede richting — voor
ons echter een stap achteruit, in de verkeerde richting.
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In het tweede geval zegt men : Tolst o j heeft het
evangelie ontdekt, maar niet verder dan tot Matth. V,
dus tot zijn eerste bladzijde. Die ontdekking grijpt hem
zoo aan, dat zijn ontroering hem niet toelaat verder te
lezen, ja hem gebiedt het verdere als overbodig te schrappen.
Zijn geschoolmeester belet hem de ondeelbare eenheid van
het evangelie te zien, dat eerst als zoodanig Licht werpt
over de voorafgegane en komende tijden, en brengt hem
er toe van het evangelie een amorphe hybride te maken,
die ten eeuwigen dage zal blijven een amorphe hybride.
In beide gevallen is het probleem behoorlijk geencadreerd, allerminst opgelost. Want deze studeerkamer-oplossing verklaart alles behalve dit Mile : hoe deze met middeneeuwsche denkbeelden opereerende, russische hervormer, en
deze hopeloos-eenzijdige evangelist zulk een indruk kon
maken op onzen veelzijdigen en ongeloovigen tijd.
Liever dan het probleem op te lossen, trachten wij er
de samenstellende factoren van op te sporen.
Deze Rus is een representatief kind van onzen tijd.
Zijn moeder heeft hij niet, zijn vader nauwelijks gekend.
Zijn uitwendig-schitterende opvoeding moet hij krijgen
van duitsche en fransche gouverneurs — en van zichzelven.
En zoo is elk kind van dit geslacht opgevoed door het
onderwijs en door zichzelven — omdat zijn ouders niet
konden, niet durfden opvoeden, daar zij het nieuwe leven
niet begrepen, dus in geestelijken zin dood waren voor hun
kinderen.
Deze voor het leven slecht-toegeruste, alleen op zijn
eigen oogen aangewezen knaap, ziet spoedig de leugen
der wereld, ook der vrome wereld, verliest zijn jeugdgeloof,
wint geloof in zichzelf en in een almachtige wetenschap.
Gedesillusioneerd door de hemzelven verzwakkende hartstochten, en door de trots algemeener ontwikkeling voortlevende lengen, overvalt hem de wanhoop van het ongeloof,
geevenaard door een met zijn wanhoop groeienden trots —
en deze ongeneeslijke droefheid en trots, wat zijn ze dan
de zielsziekten van elk kind dezer eeuw ?
Genezing zoekt deze zieke bij de natuur, en in den
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arbeid, en als hij dezen terugkeer tot de natuur absoluut
neemt, zoodat hij, de aristocraat, se fait people, ook den
arbeid even absoluut, door n.l. met de pen zich een eigen
wereld te veroveren, waarover hij heerscht bij de gratie
van het genie — is er dan zuiverder representant denkbaar
van deze democratische en papieren eeuw dan hij ? En als
bovendien gebaar en stemgeluid hem m.aken tot den
oprechten biechteling — en wat is zeldzamer Kerstbout
voor deze absoluut-leugenachtige wereld dan een oprechte
biecht ? — dan moet hij limners wel worden de populaire
prediker van deze verleugende tij den?
Waarom het „retournons a la nature" van Rousseau
in Tolstoj's mond zoo verleidelijk klinkt ? Omdat deze
oude noodkreet — want dit is, eer dan een evangelie,
deze geregeld terugkeerende stervenszucht eener uitgeleefde
beschaving — omdat deze noodkreet bij hem zoo dwingend,
zoo persoonlijk, zoo echt voor dezen tijd klinkt, zoo nieuw,
en als een laatste woord.
Hij zegt terugkeeren tot de natuur, omdat wij zijn
natuur, natuur en niets anders. Hij toch bekent:
„De invloed der lente op mij is van dien aard, dat ik in mijne
overmaat van illusién mij some verbeeld eene plant te zijn, die, nu
met andere ontloken, bestemd is om rustig en tevreden op de wereld
te blijven groeien. Onder deze indrukken en in dit jaargetijde heeft
eene verandering, eene loutering, eene omkeering in mij plaats, zooals
iemand die deze gewaarwording niet heeft ondervonden, zich niet kan
voorstellen. De oude mensch is verdwenen. Alle wereldsche verlangens, alle traagheid, alle ondeugden, alle onzinnige, onklare begrippen,
alle medelil den, ja zelfs het berouw zij n verdwenen, en hebben plaats
gemaakt voor eene ongewone bloem, die hare bladeren ontplooit en
tegelijk met de lente groeit".

Te merkwaardiger confessie, omdat ze onopzettelijk
gedaan wordt in een praatbriefje aan zijn tante, gravin
A. A. Tolstaj a, in den jare 1858 ! Een jaar dus voor de
verschijning van de Origin of Species wordt hier de grens
tusschen natuur en mensch reeds uitgewischt. Dit eenmaal
gedaan, is de oorspronkelijke gelijkheid van mensch en
dier ook vanzelf sprekend. En dus lang, lang voor de
verschijning van The Descent of Man heeft deze roman-
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schrijver de illusie weggevaagd dat de mensch iets aparts,
iets bizonders is. Hij is — en ziehier een hoofdreden
zijner populariteit — een Darwinist avant la lettre.
Wie uit dit oogpunt zijn werken leest, ziet hier dat
de dichter eerst heeft aanschouwd, wat later de wetenschap
zal trachten aannemelijk te maken. Gewoonlijk meent men,
dat hij ten gevolge zijner bekeering tot het vegetarianisme
de kleur en het geschreeuw van het varken zoo menschelijk
noemt, om op die manier ons een afschrik in te boezemen
tegen het vleesch-eten — in werkelijkheid is het omgekeerde waar, en is zijn vegetarianisme niets dan toepassing
van zijn Darwinisme avant la lettre. Lang v6Or Darwin
heeft hij de grenzen uitgewischt tusschen mensch en dier,
en als een dichter het dierlijke in den mensch, en het
menschelijke in het dier geteekend. Lang v6Or Zola
heeft hij la We humaine gezien, en dit fijner gezegd. Zola
heeft deze kennis uit een boekje, en loopt te koop met
zijn opgeblazen wijsheid — hij, met de natuur opgegroeid
op „Jasnaja Poljana", heeft ze zelf ontdekt, vertelt haar
eenvoudig als een feit, en laat zijn lezer zelf de conclusie
trekken. Zola is hier de plebejer — hij blijft de edelman.
En omdat hij zoo persoonlijk, en iedereen vooruit,
deze dingen heeft gezien, moet hij er ook persoonlijk en
als een eerste, de conclusies van trekken. Vloeien in de
natuur de soorten in elkaar — waartoe dan in de menschenwereld, die in de natuur haar voorbeeld en doel heeft, de
soorten, standen, klassen nog laten bestaan ? Die standen
— wat zijn het dan staketsels die den mensch beletten
overeenkomstig de natuur te leven ? Staat en kerk, die
deze standen-staketsels sanctioneeren zijn dus geen levensmotoren, maar levensbedervers. En de Mammon, het geld,
de afgod die de standen schept, is dus de anti-God, de
anti-Christus. Wat kan de mensch dus redden dan terugkeer tot de zooveel mogelijk natuur gebleven menschheid,
dan terugkeer tot het yolk ? Se faire people is dus de
eerste stap op den levensweg, en buiten op het land met
het yolk de vruchten te plukken van eigen handenarbeid
is het eenige menschwaardige bestaan, is het geluk.
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Zoo wordt deze dichter in de tweede plaats een Marxist
avant la lettre. Het is waar, onder de buitenlandsche
boeken die grooten invloed op hem oefenden noemt T o 1st o j noch M a r x, noch Darwin — wel het evangelie
van Mattheus, Rousseau's Confessions en Emile, ook
Dicken s' David Copperfield — hij heeft ze niet noodig
gehad, omdat hij als dichter in grootsch geheel reeds heeft
aanschouwd, wat zij moeizaam wetenschappelijk bij elkaar
zoeken. Zijn democratie en socialistisch communisme is
dus geen partijprogram van een volksleider — heeft hem
dit misschien een verbanning naar Siberie bespaard ? —,
is ook geen caprice van een nieuwe prikkels vragenden,
afgeleefden man van de wereld, maar de eerlijke uitkomst
van een eenzamen, dichterlijken waarheidszoeker.
Het schijnt me dat we op dezen weg blijvende zijn
z.g.n. bekeering het best benaderen. Want in het gewone
scbema van afkeer, inkeer, omkeer, terugkeer, is zijn bekeering niet te vatten. Want ook hierin is hij kind van
zijn tijd, dat alleen afkeer — zijn breken met het jeugdgeloof — een aanwijsbaar punt in zijn leven vomit, terwiji
inkeer, omkeer, terugkeer een voortdurende geesteshouding
bij hem is. Niet Bens, maar duizend keer komt hij tot
zichzelf. Voortdurend keert hij om, tot vermoeiens wordens
toe keert hij om. Telkens meldt hij zijn terugkeer — en
toch gaat hij weer telkens op nieuw verder, tot zijn laatsten
tragischen zwerftocht toe.
Maar in elk geval : hij aanvaardt den onzen tijd zoo
bespottelijk schijnenden weg der bekeering. Hij moet wel,
kan niet anders. En hier is deze Rus een voorganger en,
hoewel juist als Bus moeilijker . te begrijpen, toch een
representeerend kind van onzen tijd. Zonder vader, zonder
moeder, als van zoovele oude profeten wordt gemeld, heeft
deze waarheidzoeker alleen in eigen kracht den weg der
wijsheid onzer eeuw afgewandeld, en is op dien weg blijvende
tot de religie gekomen, die niet van deze wereld is. Hoe
is dat mogelijk ? Den zin des levens zoekende is hij gekomen tot het yolk, waar hij het geluk zal vinden, gemeenschap, liefde. Hij zal verlost worden van zijn verschrikke-
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lijke eenzaamheid, van zijn wanhopige versaagdheid en trots.
Maar liefde, gemeenschap, vrede zijn vrucht van religie. En
deze zijn ook vrucht van het leven met het yolk. Is het
dus vreemd dat het yolk religieus is ?
Neen, het is natuurlijk. Wie terugkeert tot het yolk,
keert terug tot zijn religie. De natuurmensch is de religieuse.
Ja, nog sterker : is er ook niet religie in het leven van
dieren en planten ?
Wie Been vreemdeling is in de europeesche literat-uur
van den laatsten tijd, ziet dat T o l s t o j hier vooruit voelt,
wat later gemeengoed der publieke opinie is geworden.
Reeds in zijn Kozakken, laat hij de oude J e r o es c hk a
zeggen :
„Ik ken het goed, het dier. Het dier is niet dom, het is zelfs
intelligenter dan de mensch. Het dier weet alles, en het heeft geest.
Het dier is evengoed een schepsel Gods als de mensch."

Zoo vangt Merejko w s k y met dit citaat aan de
bespreking van wat hij noerat : La Bgte-Dieu clans l'oeuvre
de Tolstoi,. Wie zijn beschouwing leeft, voelt dat wij, westerlingen, minder mystisch, meer nuchter, d.i. meer waiver de
dingen zien. Ook, hoe echt-russisch veel van Tolst oj's beschouwingen blijven. Maar ook voor ons duidelijk is dat,
heeft Tolstoj den mensch van zijn hoogte doen afdalen
tot de natuur, hij, door de natuur weer to zien als schepsel Gods, daardoor den mensch weer terugbrengt tot
zijn Schepper. En het bezwaar, dat dit pantheIsme toch
heel iets anders is dan het evangelic van Jezus Christus,
voelt de Ens niet als een bezwaar. Hij ziet veel meer de
kosmische beteekenis van Christus, en filosofeert veel meer
over de Schepping door het Woord en de Vleeschwording
des Woords, dan wij. Hij dorst naar het absolute, leeft in
het absolute, en omdat hij feitelijk en geestelijk nog in
de middeneeuwen leeft, bezit hij ook die algemeene religieusiteit, dat vage, sterke, licht in bijgeloof ontaardende
geloof, die nooit aflatende behoefte naar een sociale openbaring van dat geloof — en een volkomen geniis van, ja
zelfs niet begrijpen van de scepsis, wat ons in de middeneeuwen zoo aantrekt. Tolst oj's terugkeer tot de natuur
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moet worden een terugkeer tot het volksgeloof, dat niet
anders kan zijn dan het christelijk geloof. En deze terugkeer tot het christelijk geloof zijnen tijd voor te doen en
te prediken als het normale, dat maakt dezen Darwinist
en Marxist avant la lettre tot den voorlooper bij den terugkeer tot de religie, dien we in onze dagen nog meer voelen
aankomen dan zien gebeuren.
En toch moeten wij m.i. blijven spreken van zijn zoogenaamde bekeering. En dit is het onzegbaar tragische
van deze grootsche verschijning — en dit te meer omdat
zij is de onzen tijd voorgehouden spiegel, waar deze zijn
eigen gelaat kan aanschouwen. Gelukt het ons zoo zijne
verschijning te teekenen, men zoeke er niet achter een
trou wens ijdele poging om, door zijn hoogheid neer te halen,
eigen kleinheid een millimeter te verheffen, maar veeleer de
overtuiging dat deze levenslange prediker ook blijft een
prediker na zijn dood.
Tragisch dan is zijn terugkeer tot het yolk. Want als
hij eindelijk zijn langg,ekoesterden droom, dien van 01 enin e
in de Kozakken, gaat realiseeren, wordt het er een karikatuur van. Hij kleedt zich als een hoer; maar niemand vergist
zich : zijn houding, gebaar, woord, oordeel blijft dat van
een edelman, die een eigen mode volgt. Hij werkt op den
akker; zeker, maar niet om met zijn zweet daaruit den
dagelijkschen nooddruft te halen — zijn lieve vrouw bereidt
zelf zijn spijze, en de dokter zorgt dat dat werken op den
akker blijft een gezonde sport. Hij leeft op het land;
ja zomers, omgeven door het wijdsche park van Jasnaja
Poljana. Nu behoeft men nog niet eens te spreken, zooals
gedaan is, van een epicureer, die zich de verfijnde luxe
van een vereenvoudigd, onmaatschappelijk leven permitteert, van „den rijken man die voor Lazarus speelt". Men
kan veilig aannemen dat hij dien terugkeer tot het yolk
eerlijk heeft gewild, heeft geprobeerd — maar moet erkennen
dat het hem is mislukt, dat hij als een landedelman tusschen zijn yolk flaneert, niet is geworden: yolk. Wat moet
dat hem, den realist, in oogenblikken van zelfbezinning
hebben pijn gedaan ! Bij dat yolk zal hij geluk, vrede,
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geloof vinden — een spinneweb slechts scheidt hem van
dat yolk — en dat onnoozele spinneweb kan hij, de bewonderde, groote man niet wegvagen.
Tragisch ook is zijn afkeer van den Mammon, de personificatie van de verlokkende wereld. Zeker, hij is eerlijk
bang van het geld. Hij vindt het vies. Er kleven allerlei
microben aan van alle onmenschelijke hartstochten , in zijn
zucht naar zuiverheid wil hij er zich van ontdoen. Hij ontdoet er zich van — en ziedaar : de zorgzame moeder zijner
vele kinderen neemt de zorg voor het onmisbare geld op
zich. Hij wil het niet bij zich dragen — goed, zij zorgt
dat het hem toch aan niets ontbreekt. Hij wil bet voor
zijn werk ook niet ontvangen — welnu zij weet, hoe contracten to sluiten met uitgevers, en — letterlijk als „de
deugdelijke huisvrouw" van Spreuken 31 „smaakt zij dat
haar koophandel goed is , hare lamp gaat des nacht niet
uit" — bij het corrigeeren zijner drukproeven, welk werk
zij later aan hare volwassen dochters overlaat. Wat bast
het hem, dat hij het geld haat en ontvlucht ? Het zoekt
hem, en weet hem wel to vinden. Hij vervloekt het — en
het zegent hem met rijkdommen. Eindelijk zwijgt hij in
weerlooze berusting — ongestoorder groeit het geld aan.
Is het niet om medelijden to hebben met dezen prediker,
voor Wien elk woord tegen het geld wordt nog meer geld ?
Zelfs na zijn dood ! Bij testament toch geeft hij zijn Jasnaja
Poljana eindelijk aan de volgens hem daarop rechthebhenden,
aan zijn boeren. Doch onder de conditie : dat zijn familie
nit de opbrengst zijner werken Jasnaja Poljana weer zal
kunnen terugkoopen van de boeren. Moet het geld dan,
zelfs na zijn dood, zijn daad, die hij zoolang had willen
doen, nog ongedaan kunnen maken ?
Tragisch bovenmate is zijn eigenlijke bekeering. Deze
toch geeft altijd blijdschap en gemeenschap. Neem ze,
zooals gij wilt, als bevrijding nit onteerende banden, als
belofte van nieuw begin, als ontsnapping uit leugenachtigen
waan, als terugkeer tot oorspronkelijke reinheid, altijd
schenkt bekeering blijdschap. Het gemeste kalf wordt
geslacht — en het is feest. Voor T o 1s t o j is het levens-
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feest nooit aangebroken. Hij kent het heerlijke van den
plicht, de een eeuwigheid van heerlijkheid ontsluitende
genade kent hij niet. Zijn roman-figuren missen vrijheid, dus vreugde , het zijn slachtoffers, die weerloos,
willoos het leven ondergaan, totdat zij afgemarteld, besluiten dat het hun plicht is zich te bekeeren. Evenzoo mist hij, ook in al zijn religieuse werken en directe
confessies, vreugde, blijdschap. Hij bezit eerlijkheid,
waarheidsdorst, ernst, moreelen wil en volharding — maar
naarmate hij dit alles wint, verliest hij naar diezelfde
mate de vreugde des Neils. Zijn eerste werken zijn toch
uit dit oogpunt christelijker dan zijn latere. Ais hij het
evangelie, d.i. de blijde boodschap, ontdekt — ontneemt
die ontdekking hem de levensvreugde. Gebod op gebod,
regel op regel, — en zelfs dit moraliseeren verliest gaandeweg den Loon der verzekerdheid. Gezang, gerei, jubelend
levensrhythme, onafscheidelijk van religie, die o.a. ook is
de poezie der waarheid, men luistert er bij hem tevergeefs
naar. Van die poezie der religie, zij het van zichzelve
onbewust, vindt men nog in zijn eerste werken — die lieve
charme der religie zijn nietsontziende ernst heeft ze geheel
weggebannen uit zijn latere werken. Zelfs verbiedt hem
zijn ernst het bezig zijn in goede werken, waarin de door
de bekeering gewerkte blijdschap Naar vroolijke levenskracht toont. Het is zoo echt dat Tolstoj dadelijk na
zijn bekeering zich gaat toeleggen op philanthropie — en
het is zoo verschrikkelijk voor hem geweest dat zijn ernst
hem gebood dat immers *Tele, ja verkeerde werk der
philanthropie op te geven.
Hier Taken we aan het tweede wat bekeering altijd
geeft n.l. gemeenschap. Omdat men God leerde lief hebben,
moet men zijn broeder lief hebben. In den broeder zichzelven terugvinden, door de broederliefde Gods liefde
zelve ervaren.
Maar hier ligt toch zijn onaantastbare grootheid ? Hij
heeft het koninkrijk Gods gepredikt, zeker, maar als het
koninkrijk der liefde, en hebben daarom niet alien, kleinen
en grooten, naar hem geluisterd ? Heeft hij niet aan het
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christendofu zijn sociale, en aan het socialisme zijn christelijke basis teruggegeven ?
Men zou het zoo zeggen — en toch wat heeft de
tirannieke discipline van het socialisme te maken met
dezen anarchist met zijn „esprit de flánerie" ?
Wat zijn eeuwigdurende boetprediking met de opruiende taal der volksheilanden ? Anatole Leroy-Bea ulieu herinnert — in zijn prachtig opstel Rev. d. D. M.
15 Dec. '10 — dat Tolsto j, die „aux hommes parle toujours de leurs devoirs, rarement de leur droits", diametraal
staat tegenover leer en beginselen der huidige revolutionairen. En wijzende op zijn weerloosheid en moralisme,
besluit hij :
„Que tout cela nous emporte loin des predications revolutionnaires quotidiennes — socialistes, collectivistes, syndicalistes ! Les theses
meme du socialisme moderne soot au rebours de la doctrine de Tolsto I;
quoi de plus etranger, de plus oppose au tolstoisme que la guerre de
classes sur laquelle, depuis Marx, s'appuie tout le socialisme contemporain.'

Dus heusch een anti-revolutionair ?
Neen, zijn liefde is bij zijn God, bij zijn religie, niet
bij zijn partij. Die bestaat er niet eens. Jai, er is, ook ten
onzent, een zes weken heel wat te doen geweest over
Tolstojaansche kolonies — ze hadden er T o 1s t o j met
geen dikken stok in gekregen ! Dan liever naar Siberie !
Och, Tolstojanen, kunnen ze bestaan, dan misschien in
Rusland, gelijk ik reeds in mijn hierboven vermeld artikel
indertijd aantoonde. En in hoeverre zij daar een christelijke
gemeenschap — dus niet in den naam van Tolsto j, maar
van Christus vergaderd — vormen, zal ons, niet-Russen,
wel nooit duidelijk worden. Wel dat niets minder voor
export geschikt is dan het Tolstojisme, en dat wie het
hier direct in praktijk wil brengen, dan maar meteen
rubber moet gaan planten op de Veluwe.
Intusschen, gemeenschap, ach, wat heeft hij ze gezocht, en niet gevonden. De barine heeft goed moujik
worden, als hij tot de moujiks komt, zal hij in hun oogen
het spottend verwijt lezen, dat hij die zegt te zijn als zij,
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toch barine blijft. Dit groote genie moge de kleine ketters
verheerlijken, — dezen begrijpen niet waarom hij dan niet
heelemaal met hen mee gnat, en zij verdenken hem, den
misschien moedigsten mensch van onzen tijd, van vrees
voor vervolging. Deze intellectueele wordt onkerkelijk
evangelieprediker — en de Stundisten, van huffs uit antikerkelijk en vrij-evangelisch, schudden het hoofd dat hij
van de blijde kern van het evangelie niets verstaat. Inderdaad, ik ken geen eenzamer mensch dan dezen prediker
der liefde. Die eenzaamheid, hoe zal hij ze het meest
gevoeld hebben, als hij zich dagelijks moest laten bekijken
door die onverzadelijke schare reporters en huldigende
globetrotters van Europa, Azie en Amerika! Hoe zal hij
gewalgd hebben van den eere-wijn hunner hulde en van
den zoeten koek hunner geveinsde belangstelling, bedenkende hoe bijna al de zijnen hem bestreden, doodzwegen,
of in elk geval zijnen weg eenzaam lieten bewandelen,
zelfs dan als zij den geliefden bloedverwant vriendelijk een
eindweegs begeleidden.
Hoe is deze eenzaamheid mogelijk bij dezen hartstochtelijken prediker der liefde ? Gaston Frommel antwoordt :
„Cet amour, but eternel de l'homme, ne se realise que dans
l'humanite nouvelle du Fils de l'homme. Tolst o i l'a recu de Lui,
mail it l'applique sans Lui."

Inderdaad, die gemeenschap is vrucht van de tegenwoordigheid van Christus in de wereld. Nu heeft T ols:t o j
Christus vurig lief — en dat is zijne grootheid, zijn
blijvende grootheid. Maar hij heeft den onpersoonlijken
Christus, den wijsheid-leerenden en den komenden Christus
lief, den Christus die er was en die er zal zijn, maar niet
den Christus die er is — de presence Christus is hem
een ergernis. Dit is het tragische in hem, wat niet alleen
zijn gemis aan blijdschap, zijn zondige eenzaamheid, maar
ook zijn stilstand, d. zijn achteruitgang in het religieuse
verklaart. Want wie zijn laatste z.g.n. christelijke tractaten
leest, schrikt en herinnert zich pijnlijk een betoog van een
commis-voyageur, die vrijuit de verzekering geeft en deze
bevestigt met een knoop, dat we toch „allemaal een God
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hebben — en braaf motten leven", en dat zijne „speciale
vrind, die van die dingen verstand heeft, je dit met de
stukken kan bewijzen".
Werkelijk, zijn Kinderjaren van 1852 is veel religieuser
dan zijn Wat is Godsciienst van 1902. En we worden onwillekeurig herinnerd aan dat geweldige evangeliewoord ;
„en wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat
hij heeft".
En toch dit tragische schijnt onvermijdelijk bij hem,
is de prijs van zijn grootheid. Een andere Johannes de
Dooper heeft hij den Christus uit de verte gegroet en zijn
heerlijke toekomst voorspeld — maar zich geergerd aan
den presenten Christus, die toch zoo gansch anders een
koninkrijk Gods bracht dan hij had verwacht. En Christus
heeft met de hardheid der lokkende liefde den boetprediker
zelven allerminst den weg der bekeering bespaard, en van
zijn grooten heraut gezegd : „de minste in het koningkrijk
der hemelen is meer dan hij". Maar tegelijk met de blijde
helderziendheid der liefde hem hoog verheven boven alle
zijn bedillaars door dezen lof: „van alien die nit vrouwen
geboren zijn is niemand meerder dan Johannes de Dooper".
T o 1s t o j is de Johannes de Dooper van onzen tijd. Want
Riickert's wooed:
So wie der Mensch, so ist sein Gott, sein Glaube,

kan men materialistisch opvatten, als resultante van stofwissoling, en dan is het leugen. Men kan het ook religieuspatisch nemen — en dat mag toch nog wel bij poezie ?
— en dan zegt het dat religie altijd persoonlijk is. Van
deze persoonlijkheid nu het alleen-russische, als voor ons
terra incognita ter zijde latend, blijft dit als van de hoogste
beteekenis over : dit kind van zijn tijd heeft zijn tijdgenooten
gewezen op wat alleen geluk geeft, en zij bovenal verloren.
hadden : het geloof aan God. Hij heeft dat gedaan in den
voor onzen tijd meest geschikten vorm : hij, de grootste
auteur van zijn land, heeft zich niet geschaamd prediker to
worden. Hij heeft dit gedaan op de voor onzen tijd alleen
geschikte manier : realist, is hij voor het ideaal een idealist
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geworden it a paye de sa personne, niet het minst then hij
door zijn tragisch en absoluut-eerlijk einde, het tragische
van zijn heele leven verhief op hooger plan. En hij heeft
dit gedaan door de religie Diet van hare theoretische, maar
van hare praktische zijde ons te brengen. Daardoor staat
hij boven nieuwigheidskramers, als Christian Science of dergelijk gewurm, maar ook boven „de wijzen en verstandigen"
die met oude en nieuwe dogmen aankomen. Door de religie
van Naar praktische zijde nu aan ons geslacht te prediken
en door bekeering en moraal op den voorgrond te plaatsen,
is hij ook een wegwijzer voor hen die reeds verder zijn
dan hij : hij wijst ook hen in de goede richting n.l. hoe
alleen de bekeerden, de wedergeborenen, kunnen volbrengen
de sociale roeping door het evangelie hun opgelegd.
Dit verder wijzen dan hij is — en dat bij een realist
Wien eerlijkheid boven alles, boven roem, geluk en vrede
gaat, die niet meer, niet verder, niet anders wil schijnen
dan hij is, en joist krachtens zijn eerlijkheid wel meer,
wel verder, wel anders moet schijnen dan hij is, moet prediken het ingaan door de enge poort, en voor die prediking moet blijven op den breeden weg — dat is het contradictorische, bet tragische van zijn verschijning, het
onbevredigende van het levenswerk van dezen reus.
Een stem des roependen in de woestijn, liever nog
een roepende stein in de woestijn, dus geen persoonlijkheid,
geen, die ingegaan door de enge poort, thuis is in het
'even ; dit tragische is voor hem natuur geworden, zijn taak.
Niet normaal, meer homaeopathisch werkend tegengif, dan
voedzame spijze, den doodzieken heilzaam, den aanvankelijk
herstellenden doodelijk. Navolging wordt hier niet slechts
naaperij, maar is zelfs onmogelijk, want geen zijner epigoontjes beeft zijn de woestijn dezer wereld beheerschende
stem, en bovendien hij kan hun niet geven wat tot navolging onmisbaar is, persoonlijkheid, vrijheid, omdat hij die
zelve niet heeft.
Wil men zeggen : „dock toen hij vluchtte van Jasjana
Poljana, en in den sneeuwstorm den dood tegemoet ging,
toen werd hij
ik zal
zichzelf, een persoonlijkheid"
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het niet ontkennen. Ook mij schijnt die spontane daad
niet slechts een aesthetisch-schoon besluit van zijn levenswerk, maar ook een ethisch-bevredigend einde van zijn
zware taak. Maar die eerste en laatste stap naar de vrijheid
ligt geheel buiten onze kennis en waardeering.
Voor zoover wij hem kennen zeggen wij : een stem,
een geweldige stem voor de waarheid, geen gepersonifieerde
waarheid, geen vleesch geworden stem.
Maar deze stem, wat had en heeft nog onze tijd noodig
als juist deze stem ?
En als onze tijd daarnaar luistert, dan heeft deze
worstelaar niet tevergeefs gestreden en predikt hij nog
nadat hij is gestorven.

HET SPELLINGS- EN TAALSTELSEL VAN KOLLEWIJN
DOOR

FRANS BA.STIAANSE.

II ( Slot).
Ik ga thans over tot de korte behandeling van de
regels der Vereeniging en zal de bezwaren, aesthetische
zoowel als taalkundige, aan, de toepassing dier regels verbonden, formuleeren.
1 en 2. De e en o worden op het eind van een lettergreep evenmin als de a en u verdubbeld : delen, kwekeling,
stromen, stro.
Op het eind van een woord wordt echter ee geschreven:
twee, zee, dominee. In afleiding6n en buigingsvormen van
zulke woorden (tweede, zeeen, zij vreeen naast hij vree 1))
blijft dan de ee. Ook in samenstellingen : tweetal, weemoed.
„De beschaafde uitspraak" heeft niets met de enkele -e
en -o-spelling te maken 2). Deze verbeteringen zijn dus
uitsluitend voor het gemak. De Heer Dr. Kollew ij n
wenschte eerst 3) de o altijd enkel te schrijven, de e altijd
1) Proeve van „fijnbeschaafd Nederlandsch".
2) Den Hertog: „Waarom onaannemelijk," p. 6.
3) Dr. R. A. Kollew ij n: „Ooze lastige spelling" 1891 p. 20. Zie
ook Dr. C. H. Ph. M e ij e r : „Voor en tegen de nieuwe taalbeweging," p. 6.
O. E. XI 2

13
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te verdubbelen, om verwarring met de toonlooze e te voorkomen.
Later werd die vrees voor verwarring ter zij de geschoven en het bezwaar door de Kollewijners niet meer
van gewicht geacht. Consequente verdubbeling van de e
gaat niet, want geeft monstervormen als eevangeelie. Consequence en.kelschrijving van e is ongewenscht om de reden
door Dr. Kolle w ij n zelf opgegeven ; tevens kan die enkelschrijving ook niet consequent worden doorgevoerd en
geeft aanleiding tot andere vreemdsoortige vormen, b.v.
kantelen naast kanteelen, negeren naast negeeren, abelen naast
abeelen, beteren naast beteeren, enz. (verwarring met toonlooze e),
weemoed naast demoed en ega (samenstellingen voor Welke
men het woordenboek van Dr. Ko Lle w ij n moet blijven
raadplegen) weemoed naast demoed en ega zijn inconsequenties aanbenen, adresseren, affronteren, agaceren, aktioneren, algemene, amortiseren, annonceren, arriveren, coifferen, doleren, filosoferen, ekiperen, gastreren, generen,
geren, gesel, hese, inokuleren, kontrarieren, kalmeren,
kadreren, krakelen, kuratele, kwieteren. 1) (kwiteren),
meleren, meneren 2), mobiliseren, motiveren, mystificeren,
notariele, onteren, oreren, railleren, takseren, terrasseren,
varieren, verifieren, enz. enz. zijn er op berekend het lezen
nog moeilijker te maken voor de schoolleerling en en ongeschoolden,
dan het reeds is 3).
Conclusie omtrent e: de hoofdregels van de Vries en
T e Winkel behouden. B.v. voor enkel e „sterke ww. en
woorden verwant daarmede", het achtervoegsel heden en
b.v. voor dubbel e 1. aJie eenlettergrepige woorden (thee)
2. alle e's door samentrekking ontstaan (leege) 3. de achtervoegsels eelen, eeren, eezen, eesche 4).
1) Het is waar, dat het woordenboek van K o 11 e w ij n dezen vorm
als kwiteren opgeeft, maar dat is, als wij straks zullen zien, in strijd met regel 2.
2) Dit woord is in de „Woordelijst" niet opgegeven.
3) Zie nog Dr. Hoogv 1 i e t t. a. p. blz. 13 : „van het gemak, dat vele
onderwijzers van de nieuwe spelling voor het aanvankelijk leesonderwijs
verwachtten (zij wensten de dubbele vokaalspelling in alle opene lettergrepen)
is bij deze regeling niets gekomen."
4) In het volgende gedeelte zal ik nu die regels van de Vries en
Te Win ke 1 niet meer aanhalen, maar er eenvoudig, zoo noodig, naar verwijzen.
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Wie dat niet kan onthouden moet maar niet schrijven.
Omtrent o zijn de bezwaren geringer, maar er is geen
enkele reden om zoo enz. met een o te schrijven. Dat is
ongetoomde snoeilust, zover 1) voor zoo ver is een monstertje.
3. In nederlandse en geheel met nederlandse
gelij k te stollen woorden wordt de ie-klank door ie
(niet door i) aangeduid : wielewaal, kieviet, afgodies, biezonder, p lezierig .
In open lettergrepen van vreemde en bastaardwoorden
blijft de i : individu, naiveteit, favorite, solide.
Maar op het eind van een bastaardwoord schrijft men
ie : genie, traditie, kolibrie, Februarie.
Bastaardwoorden, eindigend op ie, of op ie gevolgd
door een medeklinker houden ie in de verbogen vormen :
genieen, Februarie, enz.
Deze reg el is onbruikbaar. Zij is ongereglementeerde
entlust. Of een woord nederlandsch is of geheel met een
nederlandsch woord is gelijk te stellen weet geen
oneschoolde.
Sinds wanneer moet bovendien een nitu
b
heemsch woord in onze taal zijn overgenomen om met
het Nederlandsche te worden gelijkgesteld ? Het Hollandsche bisonder komt in de M. E. reeds ten onzent voor 2),
liniaal, voor zoover ik weet, niet. Maar hoe zal de kantoorbediende dat weten, die het ding, waarmee hij dagelijks
omgaat, zijn lijftrawant, evengoed als een erfstuk der
vaderen moet voelen als bizonder.
Hij schrijft : ik zou biezonder graag een nieu.we lienieaal
hebben. Het woord kwiteren behoort tot de algemeen gebruikelijke bastaardwoorden, zoo gebruikelijk dat het den
koopman in den mond bestorven ligt en — deswege —
terecht naar haar stelsel door de commissie in zijn aanvangsletters is verhollandscht. De staart -eeren is eveneens gewijzigd ; rest dus alleen de klinker i die niet veranderd
wordt, maar die van ons standpunt Hollandsch kan worden
geacht, daar immers het woord quiten voor „voldoen" reeds
bij Anna By n s voorkomt en quite in het middelneder1)
2)

Zie Dr. Kolle wijn: Onaannemelijk ? p. 12.
W. v. Hillegaersberch Ged. blz. 43, vs. 103 b.v.
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landsch. Hoe oud nu een woord of woordstam zou moeten
wezen om in de termen te vallen te worden verkollewijnscht
weet men niet, evenmin of het woord door Kollew ij n' s
wetgever, den derden stand, als vreemd of eigen wordt
gevoeld. Waarom men bijv. solide zou schrijven, dat het
lijfwoord is van het koopmanschappelijke publiek, maar
daarentegen faljiet, volkomen verkollewijnscht — zou de.. .
Hollandsche koopman gemeenzamer zijn met een faljiet
(of faljissement 1) dan met kwieteren of soliede zijn ?
Het woordenboek, dat aldus afgeschaft heette dient
voor den dag te komen, vollediger dan de Heeren er een
hebben gemaakt. Want als de Heeren Van den Bosch
en Meyer kwalieteit niet kunnen spellen daar het volgens
hunne eigen beginselen kwaliteit moest wezen, dan kan
men het den ongeschoolden burger niet kwalijk nemen als
hij schrijft kwaliefieceren, kwaliefiekatie, arrieveren, kondwietestaat (naast biskwietje 2), sietroen dieliesjanse, etwie,
ielumieneren, kriesis 3), mieniemumlijder (welk woord is
populairder in den tegenw. tijd ?), mieljeu, pies-allee (pisaller), pielaar, piettoresk, spesiealieseren (voor de s vergelijk
Desember).
Wat de kopstukken in eenvoudige woorden als qualiteit en crisis niet kunnen, hoe zal men dat eischen van den
grooten hoop, wanneer zij al die ingewikkelde vraagstukken
hebben te behandelen? De spellingsvroolijkheid, die men
met de Vries en T e Winkel de voordeur dacht uit te
zetten, komt door de keukendeur weer binnen. De nieuwlichter J. G. Talen schreef 4) :
„Een van de gewichtigste (faktoren van het systeem
de Vries en Te W.) is de afleiding of etymologie, d.i.
het rekening houden met vroegere toestanden der taal :
1) Het Woordeboek der Kollewijners is ondoorgrondelijk: niet falfissetnent maar laillissement naast faliiet 1
2) Kolle wijn's Woordelijst decreteert biskwietje, maar conduitestaat ;
boe/jon naast citroen. . . dour systhme!
3) Be Heer Em ant s kan dit woord ook niet spellen, immers het
moet volgens de woordenlijst: kri8i8 zijn!
) Vereenvoudiging: I. 1. p. 4.
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een van de onzaligste begrippen, van waar kan worden uitgegaan
om het tegenwoordige, het levende nederlands te leren schrijven."
Welnu, volgens bovenstaanden regel word ik voor het
vraagstuk gesteld van plezierig en solide te gaan uitmaken,
Welk der twee woorden het eerst in onze taal is gekomen
(immers door een langer verblijf kunnen de woorden geacht
worden te zijn genaturaliseerd, b.v. wan, latijn : vanna) en
daarna te overwegen of te vragen aan personen uit het
yolk, of zij solide nog als een vreemd woord voelen en
plezierig niet. Dit is, afgescheiden van de e's, die men weer
te schrijven krijgt (Beknoptheid en gemakkelikheid kunnen
niet anders dan aanbeveling zijn , dit behoeft immers geen
betoog, Kollewijners !) dus de vreugde, dat wij niet alleen
een grondig taalonderzoek naar verloopen tijdperken hebben
in te stellen, maar ook Sjors hebben te raadplegen, of. . .
,, Het woordeboek".
4. De toonloze klinker wordt in de uitgangen -lik en
-liks (evenals in de woorden havik, monnik, leeuwerik,
enz.) door een i aangeduid : gewoonlik, huiselik, dageliks.
Op dezen uitgang-lik (gelijk op -ies ; en als voor den
comparatief) zijn de Kollewijnianen bizonder verlekkerd.
Zij grommen als eel] jachthond, wanneer men aan deze
kluif van een vondst raakt. En, aangezien er weinig
geestesgemeenschap is tusschen mij en de Kollewijnianen,
is het duidelijk dat ik er, alleen al omdat -lik ook van
hen komt, een niet te overwinnen idiosyncrasie tegen heb.
De Kollewijnianen hebben volkomen gelijk. Zij, die het
Middel-Eeuwsche zooveel mogelijk uit de taal wenschen op te
ruimen, zij versmaden het niet uit de Middeleeuwen te voorschijn
te halen wat in hun taalkundige kraam te pas komt. 1) -Lik
is eene Middel-Eeuwsche schrijfwijze, maar de i had nog bij
H o o ft de waarde van ij ; en men moet b.v. maar Bens op
de taal der Vlaraingen letten om te weten, dat ook thans
nog -lijk . -lijk en ten minste niet : -lik.
Het is dus een vorm, die voor het Vlaamsch alvast niet
dienen kan. 2) Kijk naar de levende taal Heeren !
1)
2)

Zie de uiting des Heeren J. G. Talen op de voorafg. bladzijde.
De Vlamingen laten de ij-klank nog zeer duidelijk hooren.
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Wat Ho oft betreft :
„Nochtans vertoont, aen 't ooch des siels, voor nijvre kijckers,
'T aendachtich singers der maechden op Helicon
Yet netters als een bloem, en yet aensiene/ijcker8 etc.
Ed. Stoett I 52.
Waer voor hij 't syner beurt, volwassen danckbaer/ijck
Haer burgerinnen maeckt, en voedet in syn Ryck.
Ed. Stoett I 83.
Staet op geslacht. De slaef beluystert heymelyck,
Dat Brutus Boons Tarquyn beloven 't oude Ryck.
Ed. Stoett I 86.
Of dat u wyck
De suiverlijke Venus uit haer waegen.

Ed. Stoet I 88 enz. enz.

In al deze passages zullen de rijmen worden verknoeid,
wanneer de Kollewijnianen de schennende hand slaan aan
de gedichten van het voorgeslacht. Zij zullen spellen, want
men kan een dichter toch niet van zijn zuiver rijm berooven, kikers : likers, danckbaer/ik : Rik , wik : lik. Zeg niet,
dat zij het niet doen zullen ; zij hebben een „afgodiese"
vereering voor -la en „groter als." Zij zullen onze klassieken in hun Koeterwaalsch gaan omspellen, en in den
tijd dat het uiterlijke vormverschil der naamvallen door hun
toedoen in 't geheel niet weer wordt aangeduid, ook dit
uit de oude litteratuur schoppen, opdat het opgroeiend
geslacht met de dichters van den voortijd zoude vertrouwd
raken. 1) Hoort maar : 2) „Men wil ook, evenals in onze
Bijbel — vele verouderde uitdrukkingen vervangen door
levende !" , En dat zou niets met de taal te waken hebben:!
De Heeren bedoelen natuurlijk met levend, het Kollewijnsch !
„Welnu, dan zullen de beste werken zeker wel gauw
in de nieuwste spelling worden herdrukt". 3)
„Men is zelfs begonnen, voor Zuid-Afrika, de Bijbel in
de Vereenvoudigde om te zetten, maar die zal natuurlik
1) Wij hebben in het voorafgaande aan y en ei kunnen zien, dat de
Heeren om redenen van taktiek voorloopig nog veel achterbaks houden.
2) Buitenrust Hettema: Wat er tegen is, p. 15.
3) K oll e w ij n, Onaannemelijk ? p. 28.
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(! !) niet hier verschijnen, doch te Londen. Aanpakkers
die Engelsen ! Maar wij" . . . 1)
Precies, de Bijbel en handelsinstinct en politiek ! Dat
doen de vervloekte Engelschen om de Boeren nog verder
te knechten , diezelfde Boeren, Welke door hun „praktiese
zin de Engelsen zo vaak en zo schitterend hebben klop
gegeven". 2 ) Nu is de oorlogsklopperij ten einde, en de
duitenklopperij begonnen ! met den Bijbel ! Hoe jammer
dat de Nederlanders dat nu niet hebben kunnen doen of
de practische Boeren zelf!
Het bezwaar dat ik tegen -lik heb, is dus niet van
taalkundigen maar van aesthetischen aard. 1k wil, dat
nu en in de toekomst versregels kunnen worden geschreven als :
0 dag ! ook gij zult henenwijken
En laten van d' onnoemelijke
\Treugd, niet dan zoet herdenken na.

Voor het toonlooze -like bedank ik.
5. Alleen dan wordt -sch geschreven, wanneer men
na de s een ch uitspreekt (schip, schoon, scheppen. Ook
voor de r laten v el e n de ch-klank horen : schrijven,
schrikken). Dus vis, wens, mensen, hollandse, franse.
Ook schrijve men tans, altans, tee (zonder h), ert (zonder w), besje (zonder t).
Als velen de ch-klank laten hooren dan moet er schrikken
worden geschreven , maar hoe moeten de ongelukkigen doen
die de ch-klank niet meer laten hooren en van zich zelf
srijven of sgrijven vernemen ? Moeten die sgrijven schrijven ?
Een prachtig argument tegen de -lik-theorie. Ook in
— lijk laten velen [onze Vlaamsche „broeders"] de y-klank
hooren en menske = mensch is springlevend onder de
Saksische bevolking van het Oosten des lands. Maar die
1) De lezer heeft zeker reeds gehoord aan de bonhomie, dat hier
de Heer Schepers, t. a. p. 21, aan 't woord is. Ik meen dat indertijd in
het Amst. Weekblad en door den Heer Ter Laan in de Kamer (1909) ook
den hartverheffenden rand is gegeven de dichters om te spellen.
2) Woorden van den Heer Buitenrust Hettema: Wat er tegen is
en er voor, p. 5.
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telt niet mee, alleen met „Sjors" wordt in het sisteem of
systeem [of siesteem] rekening gehouden. En die vindt de
sch veel te lastig. Die leert eerst grammatika wanneer hij
geschreven heeft en er zich van bewust wil waken dat hij,
ja waarlijk overal s gezet heeft zoo maar zonder voorschrift.
Van een onderscheid tusschen bijvoeglijk naamwoord en
bijwoord, ook in den uiterlijken worm, wil hij niet weten, en
hoeft hij niet te weten. 17c zou het uiterlijk verschil tusschen
bijvoeglijk naamwoord op -sch en bijwoord op -s in hoofdzaak
gehandhaafd willen zien. 1)
Wat nu verder het weglaten van de h uit thans, althans
thee
betreft ; welk parti-pris de heeren juist tegen deze
en
woorden hebben is mij niet recht duidelijk. Dat thee in de
loting valt, dat is klaar genoeg ; dat woord moet onder Sjors
dienen. Maar dat Sjors thans zou zeggen en althans . en dat
hij in de verzoeking zou komen die woorden op te schrijven,
dat is iets volkomen ondenkbaars. Sjors schrijft nou en
kent voor althans nauwelijks ten minste. Zoo moet dus,
omdat een denkbeeldige Sjors de woorden thans en althans
noch met noch zonder h gebruikt, de h worden opgeruimd.
Want die h is een stomme etymologische h en stomme
Sjors kan geen stomme letters onthouden in woorden die
hij niet gebruikt. Normaal aangelegde individuen kunnen
wel onthouden dat thans en althans met h geschreven wordt.
Maar ik ben een „sosijs" als ik begrijp, waarom tee en
apoteker het zonder h moet doen, thema en theorie hun h
mogen houden en thermometer zich nu eens als thermometer,
dan weer als termometer mag vertoonen. Het wordt zoodoende
voor den beschaafden mensch — verondersteld, dat hij ooit
gedoemd ware in het doemwaardige Kollewijnsch te schrijven

1) Dit raakt het leven der taal. Neemt men het uiterlijk vormverschil
weg dan verzwakt ook het begrip dat aan dat vormverschil verbonden is.
De Franschen weten dat le muse mannelijk is door dat zij van jeugd of
aan die beide woorden sam.en gehoord hebben. Zoo weten de leerlingen
door den norm van het woord, dat „trotsch" een bijvoeglijk naamwoord is
in het zinnetje „zijne houding is trotsch" en dat dus het naamwoordelijk
deel van het gezegde een bijvoeglijk naamwoord, geen bijwoord is.
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een prettige toestand. „Wij schrijven thuis, 1) omdat daarnaast staat tehuis, en theater, theologie als bastaardwoorden."
Is thermometer en apotheker geen bastaardwoord en wordt
niet gezegd onder regel 6 der vereenvoudigers, dat enige
gebruikelijke bastaardwoorden in spelling vernederlandst
worden ? bazaar, bloeze, boeket, faljiet, foksia, grok, kanapee,
koket, toost, trem 2) en enkele andere. Hoe moet ik weten
welke die enkele and ere zijn, anders dan nit het woordeboek,
dat ik weer op mijne schrijftafel moet zetten, vanwaar het
sinds lang verdwenen is ? of moet ik naar de keuken loopen
om aan Kaatje te vragen of thema en theorie gebruikelijke
bastaardwoorden zijn of spoedig zullen worden ?
Men verwijt den Heer d e n Hertogh 3) het gezegde,
dat hij „bij eksamens aan ieder 't gebruik van een woordenlijst vrij wil laten." Het Kollewijnsch kan ook niet zonder
woordenlijst geschreven worden, tenzij men het consequent
toepast, door te schrijven als men spreekt en zich niet op
houdt met voor Sjors veel te subtiele regels : dat je geenszins
hebt te schrijven en eenigszins, hetgeen hij nog veel minder
leeren kan dan thee of thans. Het is een warboel.
6. De n en s worden niet als „tussenletters" geschreven, als ze in de beschaafde uitspraak niet worden gehoord.
Dus zedeleer, sterrekunde, hondehok, pennehouder, oorlogschip. (Natuurlijk wel : toetssteen, lansstoot, enz. waar men
niet met een tussenletter te doen heeft) 4).
Hier wordt alleen met de beschaafde uitspraak rekening
gehouden, die een abstractie is, zoodat er in dit opzicht
maar raak geschreven wordt, door den een zoo door den
ander zus.
Bovendien heb ik hier weder een bezwaar van aesthetischen aard, dat het aantal hiaten in onze taal niet onbe1) F. Buitenrust Hettema: Voorstellen tot Vereenvoudiging,
1893, blz. 17.
2) lie voor dit woord onder blz. 204.
3) B u i t e n r u st Hettema: Wat er tegen is en er voor, p. 10.
4) Het is de vraag of de ongeschookle, grootgebracht in de leer, dat
je schrijft, zooals je spreekt (zie hieronder regel 8) maar niet liever toetsteen
schrijft. Dat is veel gemakkelijker.
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duidend vermeerdert. (Ganzeei, ganzeoog, duivehok, enz.).
Maar overigens kan er in de samenstelling der woorden,
mits dit op bedachtzame wijze geschiedt, m.i. eenige verandering worden gebracht, niet echter in den trant van
de woordelijst.
7. In bastaardwoorden schrijve men k in plaats van
k-klank-aanduidende c : lokomotief, akteur, aktrice, direkteur, konklusie ,
f in plaats van ph : alfabet, fotograferen, fysika.
r in plaats van rh : retorika, rachitis, rythmus.
e in plaats van ae : ether, pedagogiek.
Bovendien worden enige algemeen gebruikelike bastaardwoorden in spelling vernederlandst (welke, zie boven) o.a.
trem.

Wat mij persoonlijk betreft, zoude ik gaarne de woordvormen zoo lang mogelijk hunne oorspronkelijke gedaante
willen doen houden. Ik heb een instinetieven afkeer, evenals Dr. Kolle w ij n ' s medestander Dr. Hoogvliet 1)
van vormen als „grafiese voorstelling" of grafologiese
karakterschets, die Dr. Hoogvliet „onverkwikkelijk voorkomen". De uitgang-ies is het leelijkste, dat de Kollewijners hebben vervaardigd. Maar anderzijds is het oplossen van de vraag, hoe bastaardwoorden moeten worden
gespeld, uiterst delicaat.
Want al zouden wij de woorden zoo lang mogelijk
het karakter willen laten dragen, dat ons herinnert aan
het taaleigen, waaraan ze zij n ontleend, erkend moet worden,
dat er ook voor het tegenovergestelde, eene verhollandsching, veel kan worden gevoeld.
Het standpunt van de Vries en T e Wink el 2) was,
onderscheid to maken tusschen uitdrukkingen gebezigd
door hoogere Standen, en benamingen van alledaagsche
voorwerpen. Zoo wenschten zij b.v. physica, aquarel, vermicelli naast traktement, kwartier, ons (gewicht).
Het oorspronkelijke stelsel van Kollew ij n 3) kan men
1)
2)
3)

T. a. p. blz. 23.
T. a. p. blz. 205.
Onaannemelijk P p. 21.
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afleiden uit de volgende woorden : „Dat wij in bastaardwoorden de ph willen uitbannen en de c, x, y en th niet,
komt daar vandaan, dat de ph meer dan een der andere
vreemde lettertekens aanleiding geeft tot verkeerde uitspraak door minkundigen". Terwijl dus de Vries en T e
Winkel die woorden wilden moderniseeren, (of verhollandscht doen blijven), welke voor het yolk bestemd waren,
wil de Heel: K o 11 e w ij n een verandering voor het yolk (de
minkundigen) bestemd opleggen aan de taal der gansche gemeenschap. Hij wil dus de woorden niet consequent verhollandschen maar slechts een stuk er van dat Sjors niet kan
schrijven en uitspreken, en komt zoo tot hybridische woordvormen als typografie en anthropofaag ; een stelsel, dat te
recht door Dr. Ho ogvliet 1) werd verworpen, die in deze
gevallen consequentie eischte door tipografie en antropofaag
te schrijven.
Over de c = k wordt in regel 6 (zie boven) gesproken.
Hetgeen niet belet, dat men volgens de Kollewijnsche
„woordelijst" toch moet schrijven cache-nez, café, carr4 enz.
classis, cognac, coiffeur (maar collation of kollation), cone,
commis-voyageur, communiqué, staccato enz. enz.
Wat dus, indien wij op de gegeven regels afgaan,
ongeveer zou inoeten luiden klassis, konjak (of kognak),
koiffeur, ko114, koru.mie-voyazjeur ? ?, kommunikee. Wij
hebben dus ook onder het stelsel Kolle w ij n hierbij, als
ontwikkelden, het woordenboek noodig.
Omtrent c = s, die Dr. K o 11 e w ij n in 1893 onveranderd Wilde laten, blijven wij thans in het onzekere, ten
minste men heeft weer het woordenboek noodig om te
weten, dat deer naast siffer, sosys naast saucys, sel naast
cel veroorloofd is, maar dat men niet schrijft seanse voor
seance, sijns voor cijns, siseleren voor ciseleren, fassineren
voor fascineren enz.
1k zal het hierbij laten. De voorbeelden, die ik gaf
zijn voldoende om aan te toonen, dat ook de quaestie van
het schrijven der bastaardwoorden in weinig bevredigenden
1) T. a. p. p. 23.
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zin, n6ch voor Dr. Kollewij n's medestander (Dr. H o o gv li et), n6ch voor Dr. Kollewijn's tegenstanders is opgelost.
Aileen het woord tram dient nog even vermeld. Tram
wordt geschreven trem, maar tremwee moet tot later
wachten.
8. Eigennamen (familienamen en aardrijkskundige
namen) behouden de gebruikelike spelling.
Hierover valt niets te zeggen. Er zou een tweede
Fransche revolutie noodig wezen om Thomassen a T h e u ssinck van der Hoop van Slochteren of Schimmelpenninck van der 0 y e van zijn overtolligs te ontdoen.
Maar de tijd komt dat Tomas en Schimmel voldoende
geacht worden.
9. Bij de verbuiging van lidwoorden, bijvoeglike naamwoorden en voornaamwoorden richte men zich uitsluitend
naar het beschaafde spraakgebruik. Men schrijve dus de,
hy, hem, zyn enz., wanneer men de, hy, hem, zijn z e g t.
Voorbeelden : zet de stoel in de hoek. — De boeken van
die aardige kleine jongen. — Is de kachel niet aan? Neen,
hy is uit. Zal ik aan de meid zeggen, dat ze hem moet
aanmaken ? Die soep is erg warm, ze (of ook: hij) is
anders lekker. —
Wie uitspreekt : voor den dag, aan den drank, onder
den duim, schrijve in deze gevallen de door hem uitgesproken-n.
Dit is van alles, wat de Kollewijnianen bedoelen met
spelling en taal verreweg het meest ingrijpende voorschrift.
Het is dan ook niet het minst daartegen, dat ik mij meen
te moeten verzetten en wel in den vorm waarin Dr. Boutens
c. s. dat deed:
IV. Maar bovendien meenen de ondergeteekenden
zich ook te moeten verzetten als letterkundigen. Litteraire
kunstena-ars zullen er in het- algemeen niets tegen hebben
zich nit te drukken in de gangbare taal en naar de gangbare schrijfwijze, oud of nieuw, welke deze ook zij, wits
die beide hun genoeg ruimte laten tot uiting hunner uiteraard meer of min niet-alledaagsche taalvormen tot uiting
van hun geestesleven.
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Maar tegen eene vereenvoudiging in naam der nuttigheid — een nuttigheid die tot verarming der taal leidt —
moeten zij opkomen, waar zij juist behoefte hebben aan
verrijking en zoo veel naogelk verscheidenheid van taalvormen tot Biting van hun geestesleven.
Zij willen derhalve protesteeren tegen een willens-enwetens verarmen, en vulgariseeren van hun werkmateriaal,
niet omdat zij zeif het in dien verbasterden staat zouden
behoeven te gebruiken, maar wijl het verband met hun
lezers aldus steeds meer te loor gaat. Immers dezen eindigen
met niet meer te begrijpen, tenminste niet meer te voelen,
die vollere rijker geschakeerde taal der litteratuur, waar
zij zeif aan eene arme, kleurlooze onbuigzame gewoon
geraakten. (De Letterkundigen). Waartegenover de taalkundig en :
5. Taalkundigen kennen, uit het verleden en het
heden, te goed wording en wezen van letterkundige taal,
om niet het recht van de kunstenaar op individueel taalgebruik ten voile te erkennen. Echte taalstudie geeft juist
de overtuiging, dat reglementering op dat gebied ten dode
leidt. Men kan het opgroeiend geslacht de taal van zijn
letterkunde lerev, kennen en liefhebben, zonder in die letterkundige taal een norm te zoeken voor het algemeen schrijven.
Bovendien levert de taal van de protesterende letterkundigen
een z6 bonte verscheidenheid, dat een norm voor het
schriftelik gebruik op de volksschool daarin niet te vinden
zou zijn.... [en zij voegen daar verderop aan toe :]
Trouwens, hoe bewonderaars van Franse en Engelse
dichters — van schrijvers dus in talen die zulk een sterk
analyties karakter vertonen — zich voor de toekomst van
onze poezie bezorgd kennen maken, zelfs ;wanneer de
buigingsuitgangen in dichtertaal algemeen in onbruik
mochten geraken, is een raadsel.
Voorop stel ik hier de ruiterlijke verklaring , dat de tegenwoordige repels voor het woordgeslacht te moeilijk zijn. Maar
mijn bestek gedoogt niet hier uit een te zetten, in hoe
verre daaraan m.i. te gemoet ware te komen. Wel echter
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wensch ik mij te verzetten tegen de verklaring dat er als
regel geen naamvallen in onze taal zijn 1). Hoogstens zou
men kunnen zeggen, dat in de spreektaal het uiterlijke
vormverschil tusschen de naamvallen gering geworden is ;
maar al maakt men de man le n.v. en den man 3e n.v.
(= de man), aan elkaar gelijk dan neemt men daarmee
wel het uiterlijk vormverschil weg, maar niet het feit, dat
in het eene geval het subject in het andere het datief-object
wordt gevoeld. Die naamvallen, vindt de Heer T ale n
zijn overbodig, want „doorgaans blijkt het verband duidelijk
genoeg uit de hele samenhang ; verder door woordvolging
(P i e t slaat J a n) en klemtoon,. Tevens kan het verband
door voorzetsels en bijwoordelijke voorzetsels (tegen, voor) of
door z'n, 'r, d'r enz. tussen de naam van de bezitter en
die van de bezitting worden aangeduid. Eindelijk
heeft men nog den bezittersvorm op -s (vaders jas) die ook
genitief 2) genoemd kan worden. (Vooral geen 2e naamvol,
zeggen de fanatici, omdat deze onbeholpen term ook een.
1 ° en misschien nog meer naamvallen, en 3° en 4° zou.
veronderstellen). Ten slotte kan het verband ook door de
zgn. buigingsvormen worden aangegeven. Bij pers. voornaamw. onderscheidt men namelijk een onderwerps- of
subjectsvorm (b.v. zij) en een niet-subjectsvorm (— hun).
De bedoeling is echter zooveel mogelijk op te ruimen
en te vulgariseeren. Dat opruimen, noemen wij verarmen.
„De nieuwere taalwetenschap vindt het een bewijs van
leniger worden van een taal als hij minder uitgangen heeft"
zegt de Heer Jespersen 3) en de Heer Schepers zegt
het ook en vindt het Engels, dat alleen had over heeft
rijker dan het Goties, dat daarvoor 8 verschillende vormen
bezit. „Het is maar de vraag wat men rijk noemt" 4). In
overeenstemming met ZOO 'n raar begrip van rijkdom worden
dan ook in onze taal een aantal vormen opgeruinad :
1) Zie J. C. T al e n. Spraakleer, 1908, § 16.
2) Men mag dus echter wel van subjectsvorm, genitief norm en objectsvorm spreken!
3) Otto Je spersen: Progress in language, 1894, blz. 19.
4) Schepers, p. 15.
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Het lidwoord in 't meervou.d steeds de, alzoo de, van de
aan de, de (der en den vervallen) dat heet verrijking en
straks noemen ze 't nog verkorting ook ! Immers hun systeem
is, behoudens ongemotiveerde entlust, alles zoo kort mogelijk te zeggen. Der is, als ik mij niet bedrieg, nog altijd
korter dan van de.
Bij de voornaamwoorden blijft in het meervoud ook telkens maar een vorm over (b.v. dezer en dezen vervallen).
In het bizonder bij het betrekkelijk voornaamwoord, dat
client om zinscomplexen te helpen vormen lijkt ons dit een
groote verarming 1). Verder wordt de vorm van het persoonlijk voornaamwoord opgegeven aldus :
zij, ze (zullie)
subjectsvorm.
ze
hun (hen) ze
niet-subjectsvorm.
Hen is het zwarte beest van de Kollewijnianen waar
ze het zien roeien ze het uit. Het wijkt van den norm af.
Het Scheperse ideaal is voor alle vormen ze.
Maar dat zal wel weer verrijking wezen.
Het en ik worden in de spraakkunst nog wel voor 't of 'k
gesteld, als de hoofdvormen, maar stelselmatig wordt 'k
gebruikt, waarmee de opperste taalbloei is bereikt.
Eindelijk hebben de Kollewijnianen een verbazenden
hekel, als wij zagen, aan dan bij den comparatief. In hun
spraakkunst 2) wordt als vooropgesteld, dan tusschen haakjes geplaatst. Hij is ouder als (dan) jij, en de toelichting
gegeven: als wordt evengoed gebruikt als dan, behalve
wanneer het „gelijkstellende" als reeds in den zin voorkomt,
in welk geval alleen dan moge4jk is, b.v. Hij was groter als
staatsman dan als dichter." Ook dit is, als de lezer begrijpt, niet
van het Schepersche maar van ons standpunt, een verarming.
Over het vulgariseeren behoef ik, na al wat ik gezegd
heb, niet verder te spreken. Dat de taal door de praktijken
der Kollewijners verarmd wordt, zal ik nu door voorbeelden
aangeven:
1) Men schrijve due niet, volgens voorschrift der Kollewijnsche spraakkunst, ik bedoel den man, wiens zaken zijn achter uitgegaan, maar ik
bedoel de man, die z'n zaken enz. 1, dat is weer korter! !)
2) Talen, § 197 en 200.
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1. Door te nauwe aansluiting bij de spreektaal krijgt
men korter en onbeholpen gestyleerde zinnetjes a) door
dat die spreektaal zeif zich in korter en onbeholpen zinnetjes uit ; b) door dat het gelijkmaken der naamvallen in
uiterlijken vorm aanleiding geeft tot misverstand en onduidelijkheid.
Wat a betreft zou ik kunnen verwijzen naar den „stip"
van den Heer Dr. Buitenrust Hettem a. Ten overvloede
echter haal ik hier nog een passage aan van den Heer Dr.
C. H. Ph. M e ij e r 1). „Dan zou ik nog gaarne wat meer
nadruk er op willen leggen, dat de regel luidt, dat de
schrijftaal zich zoo nauw mogelijk aansluiten moet aan de
beschaafde spreektaal. Ik vrees, dat de vrijheid, die men
wil, hier en daar zal verleiden tot opschrijven van al wat
iemand op 't oogenblik voor den mond konct.
En verder bedenke men, dat er sprake is van aansluiting zoo nauw mogelijk aan de spreektaal. Kollew ij n raakt
dit onderwerp niet aan, doch Ho ogvliet heeft met juistheid gewezen op het verschil, dat er uit den aard der
zaak blijft bestaan tusschen beide, een verschil, dat den
H e r t o g h te sterk op den voorgrond wil houden, doch dat
aan den anderen kant niet weg te redeneeren is. Men
spreekt in kortere zinnen, in meer zinnen, men oraschrijft
en herhaalt meer ; in geschreven taal kan men meer samendringen, meer in een zin:zeggen, doch herhalingen hinderen er."
Wat b aangaat : behalve den boven aangehaalden zin
van de Heeren v. d. Bosch en M e ij e r, geef ik eenige
voorbeelden :
Boutens (Vergeten Liedjes)
Invocatio amoris :

Dien de blinden blinde smaden,
Daar uw glans hun schemer dooft,

wordt volkomen onbegrijpelijk als men leest
Die de blinde blinde smaden enz.

Onduidelijkheid in enkelvoudigen zin.
3 Kollewijn is de man, die taalverarming noodig heeft.
1) T. a. p. blz. 21. De Beer M e ij e r is het in de hoofdzaken meer
met Kollewijn dan met Den Hertog eens.
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Dat in geen strik blijft hangen, die vleijerij de hoogmoed
spant (Staring); voor : Bien vleijerij den hoogmoed spant ;
Buitenrust Hettema, die de man in de straat het
taalsysteem heeft afgekeken.
7 De inversie 1) een van de dichterlijke schoonheden
wordt er beperkt door het uitwisschen van vormverschil.
Wel is waar meende Ronsard (1572), dat inversies gemeden
dienden to worden, maar hij was daarmee niet met andere
dichters in overeenstemming. Terecht kan het niet alleen
in verzen, maar ook in proza wenschelijk worden geacht,
dat niet steeds de zelfde woordorde eentonigheid van den
stijl veroorzaakt. Men moet naar willekeur kunnen schrijven
subject, gezegde, object, zoowel als object, gezegde, subject.
Waar dit wordt belemmerd, verarmt en vereentonigt men
den stijl.
Aubertin 2) haalt de volgende voorbeelden aan :
De ses derniers soupirs je me rendis maitresse,
(Britannicus).
Du temple, ornO partout de festons magnifiques
Le peuple saint en foule inondait les portiques
(Athalie.)

Men moet naar willekeur kunnen schrijven :
Dien mensch veracht de man, die Hollands taal verdedigt

of

De man veracht den mensch, die Hollands taal verarmt

zonder dat dit tot onduidelijkheid aanleiding geve, zooals
het geval is in :
De mensch veracht de man, die Hollands taal verdedigt.

Op dit punt is reeds eerder gewezen 3), maar het werd
door den Heer K o 11 e w ij n bestreden en gezegd dat dit
alles niet hoefde. Hij vroeg zelfs in zijne onnoozelheid :
„is de Engelsche taal er minder om, dat men niet zeggen
1)

Voor de inversie zie o.a. Friedrich Koch „Figurers and Tropen"

blz. 4-6. P r u d e n s v. D u y s e: Verhandeling over den Nederlandschen
versbouw, blz. 204.
2)

Charles Aub ert in: La versification Francaise, p. 163.

3)

Zie Den Hertogh, p. 26. Kollew ij n, Onze lastige spelling,

1891, p. 20.
O. E. XI 2

14
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kan the son beats the father als men bedoelt the father beats
the son ?" Zeer zeker voor U niet, geachte Heer Dr. Koll ew ij n , maar voor ons wel ! en als gij er aan toevoegt :
Niemand zal hem (den dichter) verbieden van den verouderden vorm den gebruik te waken, dan weten wij nu
wat wij daarvan te denken hebben, als wij ons de omspellingsmanie van de Heeren. Buitenrust H e t t e m a en
Schepers herinneren.
In het ware licht verschijnt de Heer Dr. K o 11 e w ij n
dan ook als hij er op laat volgen : „Men heeft altijd het
recht der dichterlijke vrijb eden erkend , en wil iemand zich
van archaIsmen bedienen — het is zijn zaak. Maar ik herhaal : voor het groote publiek, voor manner van zaken, auteurs (?),
briefschrijvers, journalisten, voor hen is die bewuste n een
blok aan 't been, waarvan zij zich zoo spoedig mogelijk
behooren -be ontdoen."
Dit is nu precies wat wij staande houden : de letterkundige (met zijn rijkere taal) al verder buiten de gemeenschap des yolks gesteld in naam der nuttigheid en ten
gerieve van een langzaam veramerikaniseerend zakenleven.
Gij moet Potgieter maar eens lezen om de macht der
inversie in het proza te kennen. Nog minder omslag met
de finesses der poetische taal dan de Heer Kollew ij n,
maakt Otto Jespersen, 1) de Deen, op wien de Heeren
zich zoo gaarne beroepen : „If it be urged in favour of a
free word-order that we owe a certain regard to the interests of poets, it must be taken into consideration, first,
that we cannot all of us be poets and that a regard to all
those of us who resemble Moli6res M. Jour d ain in
speaking prose without being aware of it, is perhaps after
all more important than a regard to those very few who
are in the enviable position of writing readable verse" . . .
Voor die weinigen hoeft zooveel onislag niet te worden
gemaakt. De koninklijke parken der schoonheid behoeven
niet te worden ontzien, als het yolk er zijn dorre, makkelijke, monotone verkeerswegen door wenscht aan te leggen.
1) Jespersen: Progress in Language, p. 101.
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Dat het verstaan van een aantal zinnen moeilijker zou
worden, daarvan trekt de Heer Dr. K o 11 e w ij n zich ook
niets aan. Hij toont door voorbeelden dat ook tegenwoordig in zinnen als : „De vrouw zoekt de kat" onduidelijkheid niet kan worden. vermeden. 1) En in plaat s
van nu te zeggen: laat ons er voor zorgen, dat
wij de flexievQrmen behouden, daar, waar ze
onduidelijkheid te niet doen, zegt hij: de gevallen van onduidelijkheid komen ook tegenwoordig reeds voor, laat ons ze dus gerust vermeerderen!
Eindelijk nog iets over de dichterlijke persoonsverbeelding in verband met het woordgeslacht.
„Juist omdat in onze taal het verschil tussen mannelijk
en vrouwelijk geslacht bij zaaknamen dood is, morsdood,
kunnen onze dichters, als zij personifieren, naar willekeur
over het geslacht beschikken."
Dat kunnen zij Loch, geachte Heer Kollewij n ! In
het Fransch waar de geslachten niet morsdood zijn treft
men plaatsen aan als :
Remarquez les surtout lorsque la pale automne,
(D e 1 i 11 e.)
Pres de la voir fldtrir embellit sa couronne.
Dirai-je a quell dêsastres
(D e 1 ill e.)
De l'automne orageux nous exponent les astres.
„Quand vos regards noy6s dans un vague atmosphere (L am ar tine).

2. Door altijd van de, aan de enz. te gebruiken maakt
men de taal meer eentonig en verarmt men haar. Zoowel
de prozastijl als de poezie ondervinden daarvan de nadeelen.
Wij wenschen der en des naast van de en van den gehandhaafd te zien.
a. „Orgaan van de vereeniging tot vereenvoudiging van
onze schrijftaal", de titel van uw eigen orgaan is veel te
omslachtig. Hij bewijst uwe verregaande inconsequentie, daar
gij betoogt, dat beknoptheid en gemakkelijkheid (in de spelling) niet anders dan aanbevelingen zijn. Wat geen betoog
1) Den Hertog, Onaannemelijk ? p. 34.
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behoeft in de spelling zal ook hier wel geen betoog behoeyen in de taal en uw zegsman J e s p e r s e n leert ons :
Als men vergelijkt: opera virorum omnium bonorum
veterum met het Angelsaksisch : ealra godra ealdra manna
weorc en het Engelsch: all good old men's works, dan vindt
hij, 1) dat de Romeinen veel te veel omslag maakten.
Of het modern Engelsch met zijn rij van monosyllaben
ook mooier zou zijn dan het Angelsaksisch of het zwaarklinkende Latijn wordt er niet bij verteld.
Hoeveel minder slecht zou het niet luiden, en hoeveel korter zou het niet zijn, als gij, vereenvoudigers, er
toe kondt besluiten uw orgaan te herdoopen in: „Orgaan
der Vereniging tot vereenvoudiging onzer schrijftaal". Dat
maakt, alleen in zoo'n onnoozel titeltje al een verschil van
(ja, wilt u maar zelf tellen) zooveel letters.
b. In poezie is het geniis van der, dier en des, dezer enz.
nog belangrijker.
En uit het hemelgroen dier ruige toppers ,
(P e r k)
Verdween der jonkheid blij' geschaarde krans
(P e r k)
Op elk der slapen 6On — verhoogt het fijne
.(P ennin g)
Weerstaan. Doch nu hem uit des monsters muil
(E m a n t s)
Een schijn, zoo sprak hij, is der Nornen recht."
(E mant s)
(E m a n t s) enz.
Waar 'is uw moed, o vijanden der goden

Zulke regels, waarin zoo kort mogelijk zoo veel mogelijk wordt gezegd, zullen niet meer te schrijven zijn wanneer die vormen niet meer worden gekend.
Wij als dichters wenschen de beide mogelijkheden ;
nu eens van de en dan weer der te gebruiken, al naar dat
zulks in het metrum te pas komt. Schaft men een dier
zeggingsmogelijkheden af, en dat doet men door ze tot
archaisme te verklaren, dan verarmt men de taal. Door den
tweeden naamval mannelijk der woorden weg te werken
of vormen als „met gebukten hoofde" tot archaismen te verklaren en in een hoekje der spraakkunst onder te brengen,
verarmt men den vormrijkdom der aan rij men Loch al zoo
acme germaansche talen :
1) Blz. 35 t. a. p.
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b.-v. (P e r k)

De vedel zingt, waar roos en wingerdranken
Verliefd omhelzen 't huffs des akkermans
En gloeien in den avondpurperglans.
(v. E e d e n) Want mien arm hart was zwerveling
Dat dikmaals ten verderve ging.

Een massa rijmwoorden vervallen b.v. ginds : des winds;
onverwachts : des nachts ; steeds ; zoo veel leeds.
Voelt gij wel? rijmwoorden bij massa verloren!
3. Door het weglaten van de -n vermindert het klankgehalte van het vers ; 6en voorbeeld slechts nit honderden :
Wij waren tot den donkren boom genaderd,"

Voelt gij dat de zware klank van dit vers, waarin
het branders van de midzomerzon op den beukenboom
verderop verbeeld wordt, voelt gij wat dit aan klankgehalte
inboet, als men zegt :
We 1) ware(n) tot de donkre boom genaderd ?

Wij willen het taalinstrument nu eens met lichten,
dan weder met zwaren toon doen klinken. Voor den
lichten toon zijn klinkers en medeklinkers als de 1 bestemd,
voor den zwaren toon b.v. de t, n en de consonantgroepen.
Het is niet „per ongeluk" dat H o o ft schrijft :
Lieve lichte Leonoor enz.

Het is niet per ongeluk, dat Vergilius het geweld
van den storm aldus verbeeldt:
Luctantes ventos tempestatesque sonoras
imperio premit ac vinclis et carcere frenat

En het is niet zonder beteekenis, als Ronsar d, de
groote verskunstenaar ons leert : Let in het bizonder op
„r r, qui sont les vrayes lettres Heroiques (et) font une
grande sonnerie et baterie aux vers."
Door het weglaten van de -n wordt verder de kans op
hiaten in het vers vergroot, en heeft dus de dichter ook
in dit opzicht eene verarming vast to stellen.
4. De regel der Kollewijnianen omtrent het gebruik
van dan bij den comparatief (zie boven) zal waken, dat
1) Het weglaten van de -n in de flexie zal ook terugwerken op het
weglaten van -n in infinitief. M e ij e r, t. a. p. blz. 19.
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practisch de vorm dan komt te vervallen. In dit verband
plaats ik eene anecdote : Ik was jaren geleden op de
Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek aan het werk, then
mij door een der ambtenaren een boek werd getoond (ik
meen van W o r p), waar (in de voorrede) grooter dan gedrukt stored. Een spellingsfanaticus, Wiens naam ik niet
wil noemen, omdat na jaren een bewijs moeilijk is te
leveren, maar die ook op de ITtr. Bibliotheek aanwezig was,
had met potlood dan doorgeschrapt en als op den karat
aangeteekend. Dat is de soort van vrijheid, die de Nieuwespellingsmenschen, als hun systeem op de scholen wordt
losgelaten, ons waarborgen.
Het verschil tusschen zoo groot als en grooter dan,
is door onze dichters Ho oft en V o n d e 1 in de taal
gebracht, na bespreking op de Letterkundige vergaderingen
ten huize van H o oft gehouden tusschen 1621 en 1624.
Tusschen ± 1600-1611 komt bij Ho o ft grooter als ongeveer twee-maal zooveel voor als grooter dan; later worth
grooter als stelselmatig verwijderd.
Het gelijkmaken van de vormen zoo groot als en
grooter als is, wat 416 klank betreft eene verarming en in
het bizonder alweer voor het rijm. 1) b.v. Hoort I. ii.
Aen Echo ick alleen mijn clachten sal verhalen,
Die niet en antwoort, dan t' geen dat men selve seyt.

Hoort gij wel het klankverschil met dezen regel :
Die niet en antwoort, als 't geen dat men selve seyt ?
Of

hoort gij het niet ? Maar het kan u niet schelen ?

Dan moet opgeruimd !
Wackere nymphe wendt, en siet
Eens te deech van wie ghy vlyet,
Sneller dan de
Harten van de
Honden die 'r met open keel
Vollegen tot haar achterdeel.

1) Omgekeerd heeft Van De y s s e 1 gelijk, waar hij schrijft : „want
wat is het anders, dan mijn eigen geestdriften, die ik zoek enz. naast : „mijn
heele lichaam is anders als anders enz. Verzam. Opst. 1256 en 258.
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Enzoovoorts honderden plaatsen in onze poezie. Ruimt
maar op Heeren ! Spreekt gij van onberedeneerdheid, spreekt
gij er nog van, dan moet ik zeggen, dat uw trommelvlies
van olifantshuid vervaardigd is !
Gerais aan tijd en plaatsruimte beletten mij voort te
gaan zoo uitvoerig te schrijven als ik deed. Alleen wil ik
nog een enkel woord wijden aan den Heer Otto Jespersen
en de laatste alinea van het adres der taalkundigen, die
aldus luidt :
„Trouwens, hoe bewonderaars van Franse en Engelse
dichters — van schrijvers dus in talen die zulk een sterk
analyties karakter vertonen — zich voor de toekomst van
onze poezie bezorgd kunnen maken, zelfs wanneer de buigingsuitgangen in dichtertaal algemeen in onbruik mochten
geraken, is een raadsel."
Achter de 500 taalkundigen staat de figuur van den
Heer Otto Jespersen'). De Heer Schepers citeert
hem zonder hem te noemen, de Heer Buitenrust Hettem.a2)
haalt hem als autoriteit aan enz.
Jespersen dan vindt het Chineesch zoo bizonder
voortreffelijk, waar elk woord slechts nit een lettergreep bestaat en de gedachte gewijzigd wordt, niet door de verandering der woorden, maar dooi de woordvolgorde, b.v.
wang paO ci min „het yolk beschermd door den koning",
pa3 min ci wang „een koning zijn yolk beschermend". Dit
is het verwijderd ideaal, waar eens elke rechtgeaarde
taal toe moet komen, het buitenlandsch eindstation aan
de lijn, waarvan K o 11 e w ij n het grenskantoor heet. Wat
al te veel artisticiteit en taalaristocratisine heeft, wordt
reeds aan de grens tegengehouden en wat naar kunstzinnigheid zweemt aan het eindstation in het museum van historische antiquiteiten bijgezet.
Het moet heerlijk dichten zijn met allemaal eenlettergrepige, zich telkens in den zelfden vorm herhalende
1) Otto Jespersen: Progress in Language. London. Swan
Sonnenschein en Co. 1894.
2) Wat er tegen is, blz. 7.
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woorden. Het ideaal van Catsiaansche verveling wordt
hiermede verwezenlijkt :
(II o o ft) Hij zoekt Faems nut : maer dat die tot zijn graf uyt swel
(II o o ft) Stelt brief en bood van u, mij hoop op hoop to leur !

Zulke versmuziek zal zich voortaan in de duizend regels
van een Alexandrijnsch gedicht kunnen herhalen, zonder
dat men hinderlijken last heeft van verzen als :
Soo d'aldersachtste zijn d'aldergemeenste plagen.
(II o o ft)
(H o o ft) Als de groeysame May met laeuwe sonneschijnen
(H o oft) Hoe seer aensienlijck is, onder de rijckdoom prachtich,
(It o o ft)
Dees aldermildste straal van goddelijcke goetheid enz. ;

welke regels op onbeschaamde wij ze het ideaal der Jespersche eentonigheid zullen verbreken.
Dante maakt tegenover Jespersen een zeer droevigen indruk waar hij zegt 1) :
2) „Ornative poi dicemo tutte quelle (parole) di molte
sillabe, le quali . . . fanno una bells armonia nella struttura . . . come e terra, onore, speranza, gravitate, alleviato,
impossibilitate, benavventuratissimo, avventuratissamente enz.
Men vergelijke b.v. :
Dal ciel piovuti, the stizzosamente
Veniva a me co' suoi intendimenti
E per la viva lute trasparea enz.

of
of

fespersen daarentegen moet evenals de taalkundigen
alles zoo beknopt en gemakkelijk mogelijk hebben.
Geen varieteit van taalvormen is voor dezen Heer gewenscht, maar hij groeit er in als een enkele woordvorm
dienst kan doen in zooveel mogelijk gevallen :
„The simplification is carried furthest in English,
where the identical form water is not only used
unchanged where in the older languages different caseforms of the noun would have been used (the water is
cold ; he drinks water ; the surface of the water ; he fell
into the water ; he swims in the water), but also where
1) Del volgare eloquio, libro secondo, Capitolo VII in de Ed. van
Fraticelli, Fiorenze, 1906, blz. 223.
2) Cierlijk noemen wij al die woorden van veel syllaben, welke een
schoone harmonie aan de constructie geven.
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it serves as a verb (did you water the flowers ) ! or as a
quasiadjective (a water melon, waterplants) we see here
an approach to the Chinese type of speech . . . I) Het is
de triomf der eentonigheid, terwijl wij in de volgende
passage een loflied op de alledaagsche nuttigheid te hooren
krijgen : Schleicher (Deutsche Spr. 34) had gezegd, in
overeenstemming met tal van andere taalgeleerden (o. a.
B o p p) : „Our words, as contrasted with Gothic words,
are like a statue that has been rolling for a long time in
the bed of a river till its beautiful limbs have been worn
off, so that now scarcely anything remains but a polished
stone cylinder with faint indications of what once it was".
Hierop nu antwoordt J e s p e r s e n:
„Suppose, however, that it would be quite out of the
question to place the statue on a pedestal to be admired; what
if, on the one hand, it was not ornamental enough as a
work of art, and if, on the other, human well-being was at
stake if it was not serviceable in a rolling-mill: which
would then be the better, — a rugged and unwieldy statue,
making difficulties at every rotation, or an even, smooth, easygoing and well-oiled roller ?" 2)
Tegen J espers en nu — de geestelijke vader van
Kollewijn, Buitenrust Hettema en Schepers —
hebben wij geprotesteerd toen wij de woorden neerschreven :
„maar tegen een vereenvoudiging in naam der nuttigheid die tot verarming der taal leidt, — moeten zij opkomen, waar zij joist behoefte hebben aan verrijking en
zooveel mogelijk verscheidenheid van taalvormen tot uiting
van hun geestesleven".
Het standpunt van Jespersen is „afslijpen" tot dat er
van de oude schoone vormen niets meer is te zien, en het
stelsel van K o 11 e w ij n is afslijpen en wanstaltige bobbels
bijplakken omdat Sjors die noodig heeft.
Hoe ongaarne ook, ik moet den Heer Jespersen
verder laten voor wat hij is, om mij nog een oogenblik tot
de taalkundigen-onderteekenaars van het adres te wenden.
1)

Jespersen, p. 78.

2)

Jespersen, blz. 11.
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Van die 500 taalkundigen zijn er meer dan de helft,
± 300 die, wel-is-waar bevoegdheid hebben om in een of
andere taal (Latijn en Grieksch, Engelsch, Fransch, Duitsch)
les te geven, maar niet in het Nederlandsch. Het schijnt
dus, dat die leeraren nog meer last hebben van het stelsel
van de Vries en Te Winkel of wel, dat zij dit stelsel
nog verderfelijker vinden, dan vele leeraren en taalkundigen, die de bevoegdheid bezitten om in het Nederlandsch
onderwijs te geven. Hoe moeten de rectoren en conrectoren
onder hen zich schamen, als zij door middel van mij
moeten vernemen, dat zij de leerlingen met een soort
minderwaardige taal bezighouden, wier vormenrijkdoro.
Jespersen, Schepers, Buitenrust Hettema enz. een
reden tot geringschatting blijkt 1). Hoe verwonderlijk verschijnt het protest van docenten in Engelsch en Duitsch,
die dagelijks de leerlingen op de scholen met het meest
barbaarsche spellingssysteem en de achterlijkste flexietaal
vergiftigen, en waarom doen de docenten in het Fransch
zoo hun best om de Nederlandsche jongens zo en zover en
mens te laten schrijven, terwij1 zij ze zelf op nez, chez, en
clef vergasten, dat zooveel beter ne, the en cle wend geschreven naar het „Beschaafd"!
Waarom niet „hepenie" en waarom niet „nolleds" als
wij onze onnoozele h in thans niet mogen schrijven. Wil
men enkele van de vele bewijzen voor het barbaarsche
spellingssysteem en de achterlijkste flexie-taal?
J. Grimm 2): „mich schmerzt es tief gefunden zu
haben, dasz kein Yolk unter alien, die mir bekannt rind,
heute seine Sprache so barbarisch schreibt wie das deutsche".
Rudolf Hildebrand : „Wie viel edle Zeit and 1VIiihe,
1) Buitenrust H e t t e m a: Ik vraag u om een voorbeeld te kiezen
— zou men met veertig of vijftig voorzetsels zoals in 't Engels, niet presieser,
eigenaardiger de nuances van betekenissen kunnen weergeven dan met
enkele naamvallen zoals in 't Latijn ? De taaluitdrukking wordt er zelfs
duideliker op : t. a. p. blz. 7. Dit is een eigenaardig soort taalgeleerdheid of
een fanatieke leugen. Het Latijn heeft behalve naamvallen ook zijn ± 40
voorzetsels ! ! ! Zie Speyer!
2) „Veber das pedantische in der deutschen Sprache", in de Philol.
mad Hist. Abhandlungen der Kon. Academie v, Berlijn, 1847, blz. 203.
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and wie viel Pflichtgefiihl wird bei der lieben Orthographie
nutzlos verthan ! 1) Dit wat het Duitsch betreft, en : In 't
Engelsch b.v. is de spelling in 't oog loopend ongerijmd" 2).
Schleicher : English shows „how rapidly the language of
a nation important both in history and literature can sink" 3).
Den Hertogh : In vergelijking met de spelling van het
Fransch, het Duitsch en vooral van het Engelsch. . . is de,
schriftregeling van het nederlandsch een model van eenvoud 4) enz.
De Heer Dr. Schepers raakt dan ook heelemaal
buiten westen als hij ons toevoegt : 5)
„Uw dwepen met Engelse — sterk-vereenvoudigdespellingkunst — bewijst dat door het verlies van uiterlike
vormen de klank niet leed. Het mooie blijft bestaan en
in onze tijden van herleefde Middeleeuwen was stellig wel
Angelsaksiese kunst aan 't licht gebracht als die nog
mooier van klank was dan de Shakespeariaanse".
Schrikbaarlijker onzin kon nauwelijks worden neergeschreven. Zangkunst is de kunst van zingen, en belegeringskunst is de kunst van belegeren, zoo zal spellingkunst,
als ik ten minste nog een grein Hollandsch versta, niet
anders kunnen beduiden dan : de kunst van spellen. Maar
dat wij met de sterk vereenvoudigde Engelsche kunst van
spellen zouden dwepen, die er niet is, en dat het dwepen
van zoo'n hoop onberedeneerde en verkeerde raadgevers als wij,
letterkundigen zijn, den Heer Schepers zou kunnen
bewijzen hoe door het verlies van uiterlijke vormen de klank
niet leed, dat is pyramidale zotheid. Is de rest van bovenstaand citaat nog bestrijding waard ? Moet ik Dr. Schepers
nog langer op de folterbank leggen of zou hij voelen, dat
zijne bewering omtrent Shakspere op deze wij ze geuit
absoluut niets-zeggend is, daar men met even weinig bewijs
1) Kollew ij n : Onze lastige spelling
2) Land, t. a. p. blz. 38.
3) Jespersen, p. 15.
4) T. a. p. blz. 5.
5) Verkeerde raadgevers, p. 15. Deze uiting van den Heer Dr. Schepers

getuigt van onbegrijpelijke verwarring

van

taal met spelling.
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zou kunnen staande houden, dat een Angelsaksische
Shakspere nog mooier zou geschreven hebben dan de
16e Eeuwsche Shakspere indien de wereld omstreeks
800 een soortgelijk individu had kunnen voortbrengen ?
En weet de Heer Dr. S c h e p e r s niet, dat er in het
Angelsaksisch zoo iets bestaat als de Beowulf, en dat het
Angelsaksische gedicht „De zeevaarder" een klank heeft,
die hier en daar niet onder doet voor Shakspere's vers ?
Maar genoeg. ik kom thans tot mijne conclusies :
1. Het Kollewijnsch moet niet als taal- en -spellingsysteem worden aangenomen.
2. Er dient een grondig onderzoek te worden ingesteld naar de mogelijkheid verbeteringen aan te brengen in
het systeem van de Vries en T e Wink e 1. Eenige wijzigingen in dat systeem zijn gewenscht, maar zij behooren oordeelkundiger te worden aangebracht, dan zou geschieden, indien
men het Kollewijnsche systeem op onze taal ging toepassen.
3. Er dient een commissie te worden gevormd, bestaande
uit letterkundigen en onbevooroordeelde taalkundigen, die
bovengenoemd onderzoek verricht. Immers de letterkundige
is nog altijd een beter taalkenner dan de taalkundige en in
staat over de taal te oordeelen met een veelzijdigheid die
den taalkundige in vele gevallen ontbreekt.
Naschrift:
1. Ontleend aan een schooljongensopstel (1910) :
„de leeraar in het Nederlandsch was daar zoo gemakkelijk, want zei hij altijd : „Jongens, geslachten dat is alle
maal onzin, schrijft overal de en geen den of des !" Leve
de vrijheid !
2. Een der 500 taalkundigen, leeraar in het Engelsch
aan. eene H. B. S. beklaagde zich onlangs over den „proletarischen Loon" in een bepaalde klasse, waar van „sjors"
gesproken werd. Ik antwoordde hem dat dit plebejische
zou worden veralgemeend, wanneer het stelsel Kollew ij n
mocht zegevieren. Hij geloofde evenwel niet, dat „Kollewijn's Woordelijst" b.v. sjokola en masjine als de beste
vormen voorstelt ! Deskundige onderteekenaars !

EEN MONDELINGE OVER LEVERING
UIT 1811
DOOR

ELISE SOER.

Wij, Nederlanders, meenen over 't algemeen weinig
reden te hebben ons over het Napoleontisch tijdvak te
verheugen. „De Fransche tijd" staat met een zwarte kool
aangeteekend in onze geschiedenis. Wel gingen er reeds
lang ook stemmen op, die protesteerden tegen de overdreven veroordeeling dezer dagen, wel werd er op lichtpunten gewezen in „den Franschen nacht." Maar . . . . 's
lands zonen waren te onmeedoogend naar Europa's slachtvelden gesleept, 's lands gegoede burgers te ongegeneerd
in den zak getast, 's lands vrijheden te veel aan banden
gelegd , 's lands handel was te zeer geknakt, 's land vlag
te ver versmeten, ons geheele gevoel van eigenwaarde te
laatdunkend op zij de gezet, dan dat men den goeden
kant der medaille Wilde zien.
Wie, als schrijver dezes, menschen uit die dagen heeft
gekend, hoort nog de verbittering in hunne stem, waar zij
spraken van conscriptie en tierceering. Bloedige tranen
heeft ons yolk geweend, onder Napoleons heerschappij.
Individueel leed verhinderde het waarlijk groote en goede
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te zien van menige regeeringsdaad, het juiste te erkennen
in menige wet, het noodige van soms zeer harde maatregelen. Aan kleine begrenzing gewend, kon men zich niet
indenken in het groot geheel van het Fransche keizerrijk.
Niet roemzuchtig als de Franschman, verwenschte men.
„la gloire", hunkerde terug naar de vredige, rijke handelsdagen der Republiek, naar haar zeevaart, haar plaats op
Europa's geldmarkt, als de Israelieten in de woestijn naar
de vleeschpotten in Egypte.
Toch, meer dan men na 1813 heeft willen toegeven, zijn
er, vooral in de eerste dagen van de inlijving der Nederlandsche gewesten, hier vele vereerders van Nap ol eon
geweest, ja zelfs aan slaafsche vieiers heeft het geenszins
ontbroken. Onder die vrienden van den keizer hier te
lande vindt men goedklinkende namen, schrandere persoonlijkheden, die wij volstrekt niet tot de groote menigte
kunnen rekenen, saamgetrommeld, saamgestroomd, om den
machtige, den „orbiter mundi" toe te juichen.
Het lijkt ook minst genomen ongelooftijk, dat de
man, die half een wereld aan zijn voeten zag, die felle
vijanden in trouwe vrienden wilt om te tooveren, hier
diezelfde macht niet zou hebben uitgeoefend ; maar de
haat en de vrees van later tijden hebben de herinnering
aan dien invloed onwillekeurig of met opzet pogen uit te
wisschen.
Een reuzenbouw moet men op een afstand zien, wil
men eenig begrip krijgen van het geheel. Op een ruime
vlakte, in evenredigheid van den kolos, moet deze zich
verheffen, vrij en fier, de grondslagen diep in de aarde,
de spits ten hemel strevend. Van alle kanten moet men
hem kunnen naderen, zijn geweldige schoonheid bewonderen,
onder verschillende verlichting. Bij vlammen den zonneschijn, gloed oplaaiend rondom, zoowel als bij mist en
nevel, half versluierd en verkild. Bij woedenden storm,
die hem de flanken geeselt ; bij klaterenden regen, die
hem in het gelaat striemt; bij ratelende donderslagen,
als solferschichten hem bestoken, een somber vuur schijnt
op te ftikkeren uit zijn diepten; bij liefelijken zomerochtend,
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omweven van pure, teedere tinten, in rood-gouden glans.
En eindelijk bij winternacht, als sneeuwvlokken stuiven,
geen ster het hemelgewelf doorboort. . dan rijst de kolos
massaal, mysterieus, zwarter dan de duisternis rondom, op
uit de aarde, zwijgend, eenzaam, dreigend, in het tastbaar
donker, als een angstwekkend gevaar, als een majestueus
wonder, als een grenswacht der eeuwen.
Kunstenaars zitten er bij neer, in zijn schoonheid
zwelgend. Denkers staan er peinzend bij stil, terwij1 de
geschiedenis der menscheid zelve aan hun oog voorbij
trekt. Dichters pogen hem te bezingen, bij gouden harpklanken. Zijn er niet, die knielen, in aanbidding verzonken .... Maar de zwaluw scheert er rakelings langs
en zet zich rustig op zijn tinnen; de uil nestelt in zijn
torens, onder klagend gekras gezwegen nog van allerlei
ander klein gedierte, dat hem bekruipt en belaagt
Zal men het wraken, als Nap o 1 e on I bij zulk een oerbouw vergeleken wordt, over welks kruin evenals bij de
Pyramiden van Oud-Egypte, als bij den Boeroe-Boedhoer
van Java, eeuwen zullen heengaan, zonder zijne grootschheid afbreuk te doen
Allen, die van den eersten keizer der Franschen een
volkomen beeld willen geven, beseffen eigen, nietige kleinheid. Ontmoedigd, bezwaard keeren velen zich af, verbij sterd door de veelzijdigheid, het onbegrijpelijke van het
genie, de tegen elkaar indruischende, elkaar vernietigende
getuigenissen omtrent den geweldige, die als staatsman,
veldheer, wetgever, maar ook als mensch, als zoon zijner
eeuw, hoog en eenzaam staat op de groote vlakte der
wereldgeschiedenis. Deinzen zijns gelijken niet weg in ver
verleden, in grijze oudheid Figuren van sagen omweven,
mythische helden, heroen, halfgoden.
Het zou een belachelijk pogen zijn zulk een te willen
schetsen in een tijdschriftartikel. Het doel van dit schrijven
is slechts een mondelinge overlevering mede te deelen uit
1811, het verhaal van een kleine zwaluw, die langs de
tinnen scheerde . . . .
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De inlijving van ons land bij den Franschen staat was
een voldongen feit. Oudino t, hertog van Reggio, had.
Holland bezet, de Fransche vlag Hollands driekleur vervangen. Fransche opschriften — nog meer dan tegenwoordig — las men overal. Enkelen juichten over den
ommekeer van zaken, men waande zich aan den morgen
van een schooner dag, niet vermoedend dat het nacht zon
worden, duisterder dan ooit.
Velen leden diep om den smaad het vaderland aangedaan, maar alien, op zeer, zeer enkele uitzonderingen na,
bogen voor den vorst, die zich zelf bij Karel den Groote
vergeleek, „Ik ben Karel de Groot e, omdat ik evenals
hij de kroon van Frankrijk en die van Lombardije vereenigd draag, en mijn rijk aan 't Oosten grenst" 1).
Reeds spoedig liep het gerucht, dat de keizer de
nieuwe departementen van zij n rijk zou komen bezoeken,
vergezeld van de Oostenrijksche vorstendochter, die hij in
tweeden echt, na zij ne scheiding van Jos e p h i n e, naar
het altaar had gevoerd. Maar de reis werd uitgesteld,
pas in het najaar van 1811 kon zij doorgaan.
Voor den keizer was het een dienstreis, waarop hij
zich met grooten luister Wilde vertoonen. Charlo t t e
de Sor zegt er van in haar „N apoleon en Belgique
et en Hollande, 1811". „Bien de plus magnifique que la
representation de la cour imperiale etablie au palais d'Amsterdam. La suite brillante et nombreuse qui accompagnait Leurs Majestes, imprimait aux receptions et aux fetes
un caractere de splendeur extraordinaire. Presque toute
la cour etait de voyage ...."
Maria Louiza had stellig niet veel goeds gehoord
van deze gewesten; zij Loch schreef aan haar vader, Coen
haar gemaal vooruit naar Walcheren vertrok : „le climat,
le plus insalubre qu'on puisse imaginer."
De Zeeuwsche koortsen, die kort to voren den inval
der Engelschen ten deele deden mislukken, waren natuurlijk zeer berucht in dien tijd.
1) Beriihmte Ausspriiche and Worte Nap ole on s, von Corsika bis
St. Helena, von Robert Rehle n.
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Maar ongezond of niet, de geharde keizer inspecteerde
wat hij zien wou, stelde zich bloot aan weer en wind,
waagde zich op de Zeeuwsche stroomen, bij een storm, die
bijna zestig uren aanhield, toonde zich onvervaard als de
beste zeeofficier, en had hoegenaamd geen last van zeeziekte. „Cela ne m'a pas empech4 de bien manger et de
bien dormir," schreef hij aan Cambacer6 s, den Aartskanselier.
Napoleon werkte goed gehumeurd aan boord met
zijn ministers, als ware hij aan den vasten wal, Er waren
andere dingen die hem ontstemden dan boos weer : Vlissingens smokkelarij, de weinige activiteit der politie aldaar,
een door hem aangenomen verstandhouding der Zeeuwen
met Engeland, den eeuwigen vijand, dien hij juist, om de
Schelde, om Antwerpen, daar het meest duchtte.
Onvermoeid reisde en werkte de keizer, tot hij te
Antwerpen zijne gemalin ontmoette en er van den rusteloos
doorgebrachten tijd uren werden afgenomen voor feestelijkheden van allerlei aard. Toch zelfs te midden dier feestvreugde raakten de d gensiewerken en wat er mee samenling geen oogenblik op den achtergrond. Voor Napoleon
was een feest ook een strategische manoeuvre.
Zoo ging het verder, van stad tot stad, van vesting
tot vesting, nu een s vergezeld van Maria Louiza dan
weder zonder haar. Korte nachten van rust, langer dagen
van arbeid. Vroeg op, zoo vroeg, dat hij te Dordrecht
tot de autoriteiten, die tusschen 6 en 7 uur in den morgen
haastig kwamen toesnellen, verontschuldigend zeide : „Gijlieden zijt nu eenmaal niet zoo vroeg bij de hand als ik,
dat is de heele zaak." —
Hoe men het vorstenpaar vleide, o.a. las men op een
eerepoort te Gorinchem. :
„Aux transports d' allegresse, aux sentiments si doux,
Que fait naitre en ces lieux, votre auguste precence,
Vous voyez, illustres epoux,
Que vous étes encore en France !"

Is het wonder dat Napoleon in 1815 zeide : „De
wereld verzocht mij haar te beheerschen. Souvereinen
o..E. XI 2
15
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en onderdanen wedijverden, hunne halzen onder raijn
schepter te buigen." Toenmaals gehoorzaamde meer dan
de helft van Europa's bevolking den machtige, van wien
Maria Louiza zich inbeeldde, dat hij bang voor haar
was. In elk geval verdroeg hij de voorbeeldelooze langlangzaamheid en vadsigheid der jonge keizerin, met meer
geduld, dan Josephin e, die haar gemaal nooit liet
wachten, ooit van hem ondervonden had.
Zelf heeft Napoleo n, zijne beide gemalinnen met
elkaar vergelijkend, gezegd : „J osephine was geheel
lieftalligheid, Maria Louiza geheel onschuld en natuur.
Josephine had in haar wezen, in hare gewoonten niets
wat niet aangenaam, niet verleidelijk was, steeds was zij
er op bedacht een aangenamen indruk te waken en bereikte
haar doel, zonder dat men vermoedde hoe zij dit gewild
had. Alles wat kunst vermag, om de bevalligheid van haar
uiterlijk te verhoogen, bracht Josephine in toepassing,
maar zoo geheim, dat men het haast niet bemerkte.
Maria Louiza hield niet van zulke, zij 't ook onschuldige, kunstgrepen. Was gene niet altijd oprecht, ja vaak
geneigd tot onwaarheid, deze was vrij van alle onoprechtheid. Maria Louiza kende geen slinksche streken, geen
omwegen. Josephine verlangde niets, maar bleef overal
iets schuldig. M a r i a L o u i z a zag er geen bezwaar in
iets te verlangen, wat zij niet bezat — dit kwam echter
zeer zelden voor; zij nam niets zonder dat zij zich verplicht
achtte onmiddellijk te betalen. Beide vrouwen waren
overigens goedhartig en mij zeer genegen."
Ja, zeer genegen ! Een koele uitdrukking, waar het
de groote liefde betreft, die niet Maria Louiza maar
Josephine en velen harer mededingsters Napoleon
toedroegen. „Die Frauen waren, welche es auch immer
sein mochten, nur eine Episode in seinem Leben ..... "
maar ..... die Frauen selbst hingen sehr an ihm and
zwar nicht blosz weil er der grosze, sondern auch der
liebenswiirdige Mann war. Er war, wenn er es sein sollte,
einfach bezaubernd ..... " Een gansche schaar vrouwen
„ . . . . kurz alle, die jemals von ihm ein liebes Wort, einen

EEN MONDELINGE OVERLEVERING MT 1811.

227

lieben Blick erhalten hatten, waren ihm dad-arch zu eigen
geworden ihr gauzes Leben." 1)
Napoleon wordt echter in zijn verhouding tot de
vrouwen meer gelaakt dan geprezen. Wel zijn er eenigen, die
het natuurlijk vinden, dat de krachtige den stelregel beleed,
den stelregel van den toenmaligen soldaat : ,,,Te prends
mon biers on je le trouve," maar verreweg de meesten van
het tegenwoordig geslacht staan of meenen to staan op
een hooger punt, vooral de vrouwen, de feministen voorop,
beschouwen den genialen geweldenaar als een „brute",
aan wien zij een der pijnlijkste wetten to wijten hebben :
„La recherche de la paternite est interdite."
Stond Napoleon I tot de vrouw werkelijk lager dan
zijn land- en tijdgenooten I' De lezer oordeele.
De schoone vrouwen van het Directoire, nit wier midden
hij zich een gade koos, waren alles behalve voorbeelden
van strenge zeden. De m.annen jaloersch en „tolerant"
tegelijkertijd ver-wachtten. van persoonlijken invloed, van
dwangmiddelen desnoods, meer dan van duur bezworen
eeden. De vrouw — gade of minnares — was vaak het
gevangen vogeltje in de gouden kooi, snakkend naar vrijheid, bereid bij de eerste gelegenheid de beste uit to breken,
den wildzang nog eens to doen schallen. „'t Is de aard
van het diertje, wat wil men er aan veranderen ?" zeide
men schouderophalend. Wantrouwend, haar met vleierij
en geschenken bedervend, trachtte de man „sa chose",
zoolang zij hem beviel, to behouden, veronachtzaamde,
verwaarloosde haar, als de liefde verkoeld was voor het
speelpopje zijner luimen, of eene andere hem begoochelde.
Maar, wanneer men niet scheidde, verwachtte, eischte de
man van de vrouw, die zijn naam droeg, van de moeder
zijner kinderen, dat zij het decorum zou eerbiedigen, hem
niet belachelijk waken in dat Frankrijk, waar „le ridicule
tue." — Aan den man stond dus vrij wat der vrouw was
verboden. Hoe onweerstaanbaarder de man werd geacht,
to grooter eer voor hem ; men roemde zijn. „bonne fortune."
1 Dr. Fritz D u m s t re y. „Der erste Napoleon."
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Betrof de verovering eene gehuwde vrouw, dan werd haar
echtgenoot meer geminacht dan beklaagd. Wie een Wilde
vogel had gekooid, moest dubbel waakzaam zijn. Zij mocht
fladderen tegen de tralies, trantelen op haar stokje, het
kopje op zij, allerbevalligst coquetteeren, maar den lokvink
gehoor geven, ontsnappen aan den echtgenoot . . . ho ! ho !
Dat leidde tot woeste scenes, soms met bloedigen afloop.
Het is hier misschien de plaats even aan te stippen,
waardoor de verhouding van man tot vrouw, toenmaals
en niet alleen in Frankrijk, op zoo losse schroeven was gesteld.
De aan den dwang der kerk ontvluchte werd deist ; —
het huwelijk, voortaan als alleen maatschappelijke instelling
beschouwd, verloor het sacramenteele ; vrijheid werd losbandigheid. Het getal der echtscheidingen bereikte een
onrustbarende boogte . . . Och kom, nog hooger dan in
onze dagen ? vraagt hier een spotter.
Bij het doorsnuffelen der litteratuur van dien tijd,
treft het ook, hoe de romantiek er op uit was den wellust
zoo uitlokkend mogelijk te schilderen. Wijd en zijd werd
de Fransche roman gelezen en nagevolgd . . . . „commie
aujourdhui." Maar bij dit alles vergete men niet dat de
invloeden der buitenwereld, die aanhoudend en geregeld,
dus volgens wetten — al zijn wij er ons zelven niet van
bewust — op ons inwerken, hun aangrijpingspunt vinden
in onzen psychischen aanleg. G. Va c h e r de Lap o u g e
zegt in zijn beroemd werk, „Les Selections sociales": „La
polygamie fut pratiquee, au moans par les chefs, chez tons
les peuples sauvages ou civilises de 1' antiquate."
Het antieke werd aangebeden in die dagen. Zeden,
gewoonten, kleeding, naam, alles moest antiek zijn, echt
of nagemaakt. En dat Napoleon I te midden dezer
antieke helden en heldinnen een Chef was, wie zal het
ontkennen ?
Is het heden, in Frankrijk tenminste, zooveel anders ?
Wat beweert L a p o u g e in zijn straks genoemd werk
daaromtrent :
„En Europe, en France surtout . . . . c'est le mariage
qui s'en va, et aussi loin qu'on puisse voir dans l'avenir,
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les chances de survie de cette institution sont diminuant.
A mesure que les femmes ay-ant plus de droits les hommes
auront moms d' interet a se marier, les manages se feront
plus rares, jusqu' au jour on cette forme survivante de
1' esclavage domestique – sic – aura cede la place a quelque
chose d'impossible a prevoir.. . . ."
Men leze verdere uitlatingen daar ter plaatse, waar
hij o.a. vraagt ,,ou est l'homme vraiment monogame ?"
Een Fransch geleerde, een beroemd ethnoloog is hier
aan het woord. Wanneer Napoleon I en L apouge
tijdgenooten waren geweest, zouden zij elkander op menig
punt hebben begrepen. Van den keizer zijn er genoeg
uitlatingen bekend, die hieromtrent geen twijfel doen rijzen.
't Is waarlijk geen wonder dat hoogstaande vrouwen
Nap o 1 e on 's minachting met woeker hebben terugbetaald
— al valt in die minachting zekere spijt niet te ontkennen — dat eenigen zich verheugen, omdat ook hij, de wilde
Corsicaan, hare macht tegen wil en dank heeft moeten
erkennen, dat anderen smalend toezien, als hij in liefdes
netten verward geraakt, die tracht te verscheuren, zijn
zwakheid ontkennend of bewimpelend.
Zeer natuurlijk schuwde Nap o 1 e on I als de pest alien
invloed der vrouw op politiek gebied. „Aan mijn hof zullen
de vronwen in 't geheel geen rol spelen , zij zullen mij
daarvoor niet dankbaar zijn, maar wat ik in dit opzicht
verlies, zal ik aan roem winnen," zegt hij tegen Madame
de R emusa t, en een andermaal tot diezelfde dame, in
wier gedenkschriften de keizer er dikwijls treurig afkomt,
„Mevrouw, ik houd er niet van, dat vrouwen zich met
politiek bemoeien." Zijn_ de tegenwoordige „suffragettes"
niet een illustratie op zijn woorden ? Een dame de la halle,
die om vrede smeekte, wend door hem terecht gewezen :
„Mijn beste, bepaal er je toch toe groenten te verkoopen,
en laat mij doen wat mij aangaat, ieder heeft zijn eigen
„m4tier"."
Het is genoeg bekend hoe hij mevrouw de St a e 1 uit
Parijs verbande, haar geheele optreden wekte zijn misnoegen. „Als uwe moeder maar zes maanden in Parijs was,
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zou zij mij dwingen haar te laten gevangen zetten," zeide
hij tot haar zoon. „Al onthield zij zich van politiek, dat
zou niets beteekenen , een vrouw, die over litteratuur,
kunst, moraal, alle mogelijke dingen spreekt, is reeds eene
politieke vrouw. Vrouwen moeten liever breien." 1)
Napoleon overdreef uit boosheid, met opzet, om te
grieven, waar hij zelf door Germaine de S t a e l gegriefd
was geworden. Het is de vraag of Josephine's mooie
handen zich ooit met breien onledig hielden.
Deze eerste, vooral in het begin van hun echt, gloeiend
door hem geliefde vrouw, heeft wel degelijk zekeren politieken invloed uitgeoefend, zij 't op gansch andere wijze
dan mevrouw de S t a e 1 wenschte. „Ik win slechts veldslagen," zeide Napoleo n, „Josephine wint door hare
goedheid alle harten." Charlotte de S o r laat in haar
werkje „Napoleon en Belgique et en Hollande, 1911", een
voorname dame zeggen : „ . . . . de temps en temps, nous
faisions, mon mari et moi, acte de presence aux Tuileries.
Jos ephine etait tres flattee de nous y voir arriver , pentetre aussi avait-elle mission de nous y attirer, cela est
assez probable .... "
Door gratie en lieftalligheid verzoende zijne eerste
vrouw vaak den keizer vijandige elementen met diens
optreden , meer dan eens heeft zij ook vermindering van
straf voor zelfs zeer zware schuldigen weten te bekomen. Dit
bewerkte het goede hart, door Nap ole on geroerad , want
ijdel, lichtzinnig, oppervlakkig als zij was, volstrekt niet
op de hoogte der toestanden, zou zij een belachelijk figuur
hebben geslagen, als hare vingeren, die den waaier zoo
bevallig hanteerden, in de raderen der zware staatsmachine
hadden willen grijpen.
B o n ap arte kon met zijn coquet dwaas vrouwtje
meestal goed overweg. Zij was zijn bedorven kind, hij
liefkoosde of tuchtigde haar naar welgevallen. Ads zij met
hem wilde redeneeren, lachte hij haar uit of trok haar
bij het oor. 1VIaakte zij scenes uit ijverzucht, beklaagde
1) Men kan ook breien met politiek vereenigen, getuige : de „tricotenses der guillotine", in de dagen der groote revolutie.
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zij zich terecht over zijn ontrouw, dan legde hij haar
raw het zwijgen op. „Ge hebt U aan mijn luimen te
onderwerpen, het eenvoudig verklaarbaar te vinden als ik
op deze wijze verstrooling zoek. Ik heb op al uw klachten
eens en voor altijd slechts dit eene antwoord : Ik, ik sta
buiten de overige wereld, niemand heeft mij iets voor te
schrijven.. ." . . .„Ik ben geen man als een ander, zedewetten en „conventie" bestaan niet voor mij."
Toch heeft geen andere vrouw zooveel liefde en waarachtige sympathie bij Napoleon gewekt als de bevallige
creoolsche, die hem steeds op nieuw vermocht te boeien
door hare typisch vrouwelijke eigenschappen en zwakheden.
1k denk pier niet aan de van hartstocht vlammende brieven, haar geschreven in de eerste maanden van hun huwelijk,
maar aan de knagende spijt, den weemoed, waarmede de
man, die alles aan zijn eerzucht offerde, Josephine herdacht, lang nadat zij gescheiden waren.
„J osephine zou mij gevolgd hebben naar Elba. Had
zij een kind van mij gehad, ik zou nooit van haar gescheiden zijn. .."
Dit is de hoofdreden van het uiteengaan dezer twee
menschen, die elkaar dikwijls zeer slecht verdroegen en
toch elkaar liefhadden. „Het is vreeselijk kinderloos te
sterven," klaagde Napoleo n. Toen heel Europa hem
huldigde, op het toppunt zijner macht, vroeg hij somber:
„Wien zal ik dit alles nalaten ?" en eens tot Josephin e:
„Ik heb geen kinderen. . . dus apres moi le deluge."
En toch zou de vrouw, die hem geen kinderen heeft
geschonken, het ten slotte winnen, ook op Maria Louiz a,
de moeder van zijn zoon. „J osephin e," fluisterde de
stervende Napoleon met zijn laatsten ademtocht.
Zeer zeker had de keizer het volste recht zich minachtend uit te laten over de maitressenheerschappij, die
zoo lang en zoo vaak aan het hof van Frankrijk's koningen
voorkwam. „Ik wil aan mijn hof niets van vrouwenregeering weten. Zij hebben Hendrik IV en Lodew ij k XIV
slechts geschaad. Ik neem mijn ambt ernstiger op dan
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deze koningen, ook zijn de Franschen niet meer gezind
openlijke minnarijen en titulair-maitressen aan hunne
vorsten te vergeven. Mijne maitresse is de opperste staatsmacht. 1k heb om haar te veroveren, te veel gedaan, dan
dat ik ze mij ooit zou laten o:itrooven, of te dulden dat
men begeerte naar haar toonde."
Toch heeft Napoleon voor de macht der liefde nog
eens diep moeten bukken, in zijn verhouding tot de schoone
Poolsche, gravin Walewsk a. Met de vaderlandsliefde
der arme koningin Louize van Pruisen dreef hij gruwzaam spot, maar Walewska's Polen doet hij om harentwille weder opstaan. Geweldenaar en tyran blijft hij echter,
hij eischt als meester. Slaafsche toewijding is hem onmogelijk.
„lk wil, verstaat ge dit ? Ik wil u dwingen mij lief te
hebben. lk heb den naam van uw vaderland weer doen
herleven, door mij is de wortel behouden. ik zal nog meer
doen. Maar bedenk, dat, zooals dit horloge, dat ik in mijn
hand houd en nu voor uw oogen verbrijzel, ook al uwe
verwachtingen vernietigd zullen zijn, wanneer ge mij tot
het uiterste drijft, als ge mijn hart verstoot en mij het
uwe weigert . . . ." „De politiek is een touw, dat breekt,
als men het te sterk aantrekt," waarschuwde hij haar een.
andermaal.
Tot zijn broer Lucien zeide .hij van Wale wska:
„'t Is een betooverende vrouw, een engel ! Men kan in
waarheid van haar getuigen, dat haar innerlijk zoo schoon
is als haar uiterlijk. Ge lacht, omdat ge ziet dat ik verliefd ben. Ja, ik ben het inderdaad, maar steeds ondergeschikt aan mijn politiek, die eischt dat ik een prinses zal
huwen, ofschoon het mij liever ware mijne maitresse gekroond te zien."
Zeker, Josephine proefde uit den huwelijksbeker
heel den droesem. Geen vrouw is haar zoo gevaarlijk geweest als Walewsk a, die Napoleon een zoon schonk.
De Poolsche gravin beantwoordde 's keizers liefde door
groote toewijding. Zij bezoekt hem op Elba, zij ontzag
geen moeite en wendde al den invloed aan, waarover zij
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beschikte, om hem te helpen, then hij onttroond was. Dit
is de liefde, waarvan de Génestet zingt in zijn Madame
de la Valliere.
't Was liefde, heilge vrouwenliefde,
Geboren ter onzaalger uur . . ."

Want wat hare politieke droomen betrof is de gravin
ook bitter ontgoocheld geworden. Wat baatte het haar
vaderland, dat zijn edelste zonen vol geestdrift de zijde van
den Franschen keizer hadden gekozen ? Waartoe al het
vergoten bloed ? Waartoe het schier waanzinnig vreugdebetoon, bij Napoleons intocht te Warschau ? „Polen
herleefde niet, zelfs niet in imam." Voor Ruslands vriendschap werd Polen verraden. Op het schaakbord der politiek
was een pion geofferd, meer niet. Heeft Napoleon de
levensvatbaarheid van een Poolsch rijk onderschat ? Of,
heeft hij, die verder zag dan een ander, die wacht a /d.
Weichsel niet vertrouwd ? Was het uitzicht op „verdeeling
van de wereldheerschappij," tusschen hem en Alexander
van Rusland, den eerzuchtige toenmaals zooveel waard,
ook met het oog op Engeland, dat al het andere er voor
moest zwichten ? Wat zegt hij zelf omtrent eerzucht :
„Dit spook met bleeke trekken, verwarden blik,
haastigen gang, onrustige bewegingen, sardonischen lach,
misdaden zijn den door haar beheerschte slechts spel, intriguen middel om het doel te bereiken. Leugen, 'aster,
schimp een „argument", een 'Ranier mu zich nit te drukken.
Komt hij eindelijk op het toppunt zijner macht, dan vervelen hem de huldigingen der volken."
Ja, een groot man, deze Napoleon I, met groote
gebreken, het is honderdmaal gezegd , maar tegen Wien,
wij kleinen, met onze eveneens groote tekortkomingen,
verbaasd opzien. Een triomphator, door mannen en vrouwen
met afgodische vereering gevolgd of gehaat ten doode toe.
Een heerscher, die geen andere wet Wilde erkennen dan
zijn wil of natuurdrang. Een arbeider, met reuzenkracht
begaafd, die meer afdeed in min-uten dan een ander in
uren. Een denker, Wiens adelaarsvlucht niemand kon evenaren. Een genie, dat zich doodstormde in Caesarenwaan-
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zin. Een rampzalige roofvogel, met geknakte wieken, in
St. Helena's kooi. —
Maar men schreef 1811. Het keizerlijk echtpaar bereisde deze gewesten. Maria L o u i z a nooit op tijd met
haar toilet gereed, altijd te laat, zich er niet over bekommerend dat zij haar gemaal liet wachten. Lakoniek nam
zij de ovaties in ontvangst, nit de hoogte op het juichende
yolk neerziende, dat haar niet aantrok. Phlegmatiek, koel,
trotsch, als een echte dochter der Habsburgers.
Napoleon I haastig, gejaagd, zijn ongeduld verbijtend
of gewild kalm. Het hoofd vol planners, den arendsblik nu
hier dan daar. Met zijn staatslieden beraadslagend, korte
bevelen uitzendend over de halve wereld, met groote en
kleine zaken tegelijk bezig, besturend, ordenend, schikkend,
beloonend, straffend. . . . Wee den Catholieken priester, die
het waagde, zijn keizer niet met het diepste eerbetoon te
begroeten, wee den nalatige, den gemakzuchtige, den onwillige, den man, die het beter meende te weten dan hij.
Maar ook, Neil den ijverigen plichtsbetrachter, den handigen vleier, die zijn woorden juist moist te kiezen, den
schrandere, die 's keizers bevelen stipt opvolgde. Dit laatste vooral eischte het Fransche bewind. „Als door een
tooverslag," zegt Professor Blok, „werden de aan slappe
bewindvoering gewone ambtenaren gewend aan stiptheid
en vlugheid bij het uitvoeren van bevelen en het samenstellen der talrijke staten." —
Utrecht was reeds bezocht, onder stroomenden regen,
hetgeen den keizer niet weerhield een rit door de stad te
doen. In de „Tijdspiegel" van 1885 vindt men o.a. van dit
bezoek als bijzonderheid vermeld, dat het yolk Napoleon
niet dadelijk had opgemerkt, maar Coen hij op de Oude
Gracht werd herkend, veroorzaakte zijn aanwezigheid
aldaar, naast verbazing, zulk een onstuimige vreugde, dat
men op hem toesnelde, de panden van zijn rok kuste, ja
zelfs zijn paard. . . Hiertegenover beweert Mr. D. V e e g e n s,
in zijn „Historische Stu.dien", dat de massa des yolks, wel
verre van in de bewondering voor den grooten Napoleon
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te deelen, met toenemenden wrevel het door hem opgelegde juk droeg. Die algemeene wrevel kwam mijns inziens
pas later, toen de zegeningen, van het Fransche bestuur
gehoopt, uitbleven, toen ellende en armoede het deel werd
van duizenden. Ook Utrecht had destijds weinig reden zich
over 's keizers besluiten te verheugen, onverbiddelijk werd
22 October 1811 zijn hoogeschool opgeheven een groote
slag voor de stad.
Van Utrecht ging het den 9 den October naar Amsterdam. Het was een heel ding voor Maria L o u i z a, reeds
om zeven uur gereed te zijn voor de afreize zij had zich
dan ook den vorigen avond vroeg ter ruste begeven.
De weg door H.H.M.M. gevolgd, was op vele plaatsen
versierd met eerebogen, die meer of minder gelukkige,
hoogdravend e of naïve opschriften droegen. Gysberti
Ho d e n p ij 1 deelt ons in zijn „Napoleon in Nederland"
mede, dat Napoleon zeer verstoord opkeek over het
volgende dwaze rijmpje :
„Napo] eon n'a pas fait de sottise
En se mariant avec Marie Louise."

a fait cette sottise r vroeg de keizer aan den
maire, die zelfvoldaan antwoordde :
„Moi, Sire."
De keizer schoot in een lack en gaf den goedigen
domoor zijn snuifdoos ten geschenke, terwijl hij zeide :
„Quand 'VOUS y prendrez une prise
Vous penserez a Marie Louise."

Maar wat beteekende de hulde der landlieden bij de
maatregelen door Amsterdam genomen ter ontvangst
H.H.M.M.
De tbenmaals — na Parijs en Rome — derde hoofdstad van het groote Fransche rijk, verkeerde in een koortsachtige opwinding. Militaire en burgerlijke autoriteiten
hadden zich reeds dagen lang beijverd dat feestdos, stemming der burgerij, veiligheid van verkeer, militair vertoon,
eeregeleide en wat dies meer zij, niets te wenschen zou
overlaten. Groote feestelijkheden, vuurwerk, bals, comedies,
waren in het vooruitzicht gesteld. Het yolk zou iets te
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zien krijgen, het zou onthaald worden, de keizer zou een
vroolijk yolk vinden. . . . Een yolk, dat om de eere van
zijn bezoek, achteruitgang, krijgsdienst, het verlies zijner
vrijheid, alles, alles vergat. . . Leer fevreden over de stemming in het pas ingelijfd gebied, heeft dan ook de keizer
aan zijn stiefzoon, Eugene de Beauharnais, geschreven : „J'ai ete extremement content de la Hollande , les
gens n'ont conserve le souvenir de leur independance que
pour sentir les avantages de la reunion et y trouver l'uniformite des lois, un systeme model-6 de contributions et
une marche reguliere des affaires. Es sont plus Francais
qu'aucuns habitants des pays reunis."
Hoezeer men belust was van de feestelijkheden te genieten, blijkt, naar G ij s b e r t i Hodenp ij 1 ons mededeelt,
nit de oneenigheid, ontstaan over de invitaties voor het
feest, door de stad in Felix Meritis te geven. De Garde
d'honneur wilde in haar geheel op die partij genoodigd
worden en niet maar een deel der haren er zien. verschijnen.
Zij wist, na vrij wat moeite, haar zin door te zetten.
Vermakelijk is ook het verhaal, door Madame de So r
medegedeeld, omtrent de wijze waarop Amsterdams bloemmarkt in beslag werd genoinen voor de keizerlijke stallen.
Men wilde n.l. de bevolkino.
bvooral niet ontstemmen door
een gewelddadige ontruiming van het marktplein, dus werd
bevel gegeven alle bloemen er op te koopen en weg te
geven aan hen, die ze hebben wilden, die er waren of toevallig voorbij gingen, mits dezen zich dadelijk verwijderden.
De Fransche schrijfster was er getuige van hoe ordelijk
een en ander werd uitgevoerd, zonder dat de politie er
zich mede bemoeide. „Bij ons zou het een plundertooneel
zijn geworden," erkent zij openhartig.
Toch wemelde de stad van leegloopers, voor wie de
keizer en zijn omgeving, evengoed als de autoriteiten ter
plaatse niet weinig beducht waren. Het meerendeel dezer
werkeloozen bestond uit ontslagen bedienden, werklieden,
verarmden, niet door eigen schuld, maar door den achteruitgang van handel en nijverheid. Daar een aanslag op
's keizers leven, nit den kring dezer lijdende, verbitterde

EEN MONDELINGE OVERLEVERING UIT

1811.

237

bevolking, geen onmogelijkheid was, had men haast buitensporige militaire maatregelen genomen. Napoleon zelf
spreekt van een „armee dans l'interieur."
Maar de intocht liep goed af. „Op het oogenblik dat
de stoet de Muiderpoort naderde, kondigden kanonschoten
en het gelui der klokken aan de stroomen yolks, die waren
saamgevloeid, om den machtigen imperator te zien, zijn
komst aan. Opdat het yolk goed zou wegen wie N a p oleon was, gingen eenige personen door de afgezette straten,
aan den stoet vooruit, niet anders roepend dan „Le cheval
blanc," zoodoenden konden ook zij, die lust gevoelden hem
met een „vive Napoleon le grand" toe te juichen of
bloemen voor hem te strooien, zorgen het daartoe geschikte
oogenblik niet te laten voorbij gaan."
Bij het luide roepen dier voorloopers, berichtte mij
indertijd een ooggetuige, bereikte de spanning, waarin duizenden den keizer opwachtten, haar toppunt. De ontroering, die de menigte doorsidderde, gaf een vreemd
gedruisch, alsof een felle windstoot een korenzee overgolfde.
Dreigende wolken pakten zich samen, maar de keizer was
als de zon, die plotseling doorgebroken, het al met zijn
gouden gloed overstraalde. Goud schitterde in de oogen
der menigte, goud schichtte voorbij op de dansende paarden,
goud scheen langs wegen en straten te vloeien, als een onafzienbare stroom. De koets der keizerin, de veelkleurige
uniformen, de krijgshaftige houding der militairen, die op
Europa's slagvelden hunne hooge rangen, ja vorstelijke
titels hadden veroverd, alles wekte bewondering. Zoo iets
was nog nooit aanschouwd hier to lande. Het nieuwe, het
grootsche overweldigde de menigte.
Door eenvoud kwam de keizer zelf te sprekender uit
in den schitterenden stoet. Hoe aller oogen hem zochten, de
krachtige figuur op het Witte ros, hoe aller harten popelden
bij zijn aanblik ! Medegesleept door het aanbruisend enthousiasme, ontblootten de mannen het hoofd, zwaaiden met
hoed of muts ; vrouwen wuifden uit alle macht ; kinderen
strekten de handjes nit naar hem, die daar voortreed zoo
vast in den zadel, zoo vriendelijk hooghartig, zoo zelfbe-
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wust, schijnbaar zoo onbekommerd, als ware hij de geboren
landsvorst, te midden zijner trouwste onderdanen.
Ja, N a po leon voelde het : ook hier had hij zijn wil
weder bereikt. Dit yolk onderwierp zich aan den Caesar.
Hij heerschte hier als overal, waar hij persoonlijken invloed
kon doen gelden. Tevreden zag hij rond. Bloemen zegen
neder voor zijn voet, eikenloof werd hem gestrooid door
kieine, witte, sidderende handen. 's Keizers bilk gleed
vluchtig over een groep jonge dames, die hem dus eerden.
Vooraan stond eene, langer, slanker dan hare gezellinn.en,
in haar wit gewaad een lelie gelijk, Zij had de laatste
bloemem uit haar korfje reeds gestrooid, nu neeg zij ademloos
voorover : twee groote zwartblauwe oogen zochten die des
keizers, met zoo dwepende aanbidding, dat Napoleon
glimlachte, zijn paard even inhield, boog en dankend
groette. In een storm van toejuichingen reed hij verder.
Het jonge meisje stond onbewegelijk, als een marmeren
beeld, hare oogen straalden met zeldzamen glans, haar
hart bonsde met onregelmatige slagen, zij voelde zich een
bezwijming nabij.
„O, de keizer heeft ons gegroet, en zoo hoffelijk, zoo
innemend ! ,Wat een onderscheiding ! Wat een eer !" babbelden
de meisjes, zich verdringend om van den verderen stoet
nog te zien zooveel zij konden.
„Hermine, wat scheelt je?" vroeg er eene, de doodelijke
bleekheid harer gezellin opmerkend. „O, je hand is koud
als ijs.
laat ons naar binnen gaan, ben je ziek ?"
„Och, laat mij, Marie," zeide het meisje met de zwartblauwe oogen, als uit een droom ontwakend. Zij haalde
diep adem. „Dat was de keizer, mijn keizer !" murm.elden
hare bleeke lippen.
Des avonds was de stad geillumineerd — op hoog
bevel — jammer, dat het hardnekkig ging regenen.
Feesten, audienties, inspecties, bezoeken aan kunstverzamelingen, gestichten, liefdadige instellin.gen ritten
te paard, roeitochten door Amsterdams kanalen volgden
elkaar dag aan dag op. De bevolking, steeds op de been,
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waar iets te kijken of te genieten viel, amuseerde zich
uitstekend. Men vertelde elkaar staaltjes van 's keizers
mildheid, van de groote geschenken, die hij uitdeelde, de
onverwachte hulp, door hem aan enkelen verleend, — zijn
werkkracht, zijn dapperheid, de omgang met zijn soldaten,
met zijn vertrouwelingen werd geroemd .... Men beg on
ook in Amsterdam een nimbus te weven om den Romeinschen kop van den Caesar. De mameluk Roustan, die
Napoleon steeds vergezelde, inaakte eveneens een diepen
indruk op de menigte. Jets omtrent den tocht des keizers
naar het verre Oosten, over „den Sultan des vuurs", geheimzinnige verhalen over Egypte en de Pyramiden zetten
zich vast in de hoofden van hen, die te voren nooit van
iets dergelijks hadden gehoord, brachten er het hunne toe
bij, den glans van Napoleons naam te verhoogen.
Aan vermakelijke voorvallen ontbrak het evenmin.
Men vertelt o.a.: Toen Napoleo n, van het Trippenhuis
komend, de Halsteeg inreed, verrichtte daar een aschman
zijn werk en wilde niet wegrijden met zijn kar, daar hij
alleeL, volgens reglement, moest uitwijken voor een dokterskoets en Napoleon was geen dokter. „De keizer ! De
keizer !" schreeuwde men. „Is het een dokterskoets ?" vroeg
de vuilnisman, „zoo niet, dan moet je wachten, tot ik de
halve straat heb bediend en de Pieter-Jacob-Dwarsstraat
kan inrijden." De keizer wachtte zeer verstoord. De man
haastte zich zoo, dat hij zichzelven driemaal omver liep.
Op het stadhuis ontboden, kreeg hij om 's keizers wil de
zoogenaamde „zes weken." Hij had het echter in de
gevangenis zoo goed, dat hij later zeide wel zes maanden
te ,hebben willen zitten. Het was hier „du sublime au
ridicule"; maar dat goed hebben in de gevangenis geeft
te denken.
Sommige versieringen waren ook meer dan naïf. Zoo
had een slager een chassinet voor zijn raam geplaatst,
waarop een kolossale beuling was afgebeeld, omgeven door
een menigte saucijsjes, met het volgende bij schrift :
„Gelijk de beuling is onder de worsten,
Zoo is Napoleon onder de vorsten."
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In een spotversje dier dagen heet het :
„Prenez le sang de Robespierre,
Les os, le crane de Tibere,
Et les entrailles de IN 6ron,
Et vous aurez Napoleon."

Al dit muggengegons deerde den machtige Diet, die
te Amsterdam, als te Parijs, als waar ook, in zijn regeeringszaken opging, besluiten decreteerde, militair en burgerlijk
bestuur betreffend , veel zorg aan de Marine wijdend, aan
ons vestingwezen, met een waakzaam oog op Engeland ,
die de werven bezichtigde, de oefeningen der flotille in de
Zuiderzee bijwoonde , Medemblik, den Helder, zelfs Texel
bezocht . . . . een breuk met den keizer van Rusland overwoog en .. . . Amsterdam een waterleiding uit de Vecht
wilde bezorgen.
In een gesprek met de Caulaincour t, op een
nachtwandeling waaraan de keizer behoefte had, nadat hij
den geheelen avond ingespannen had zitten werken, openbaarde Napoleon hoe hij over de Hollanders dacht. 1)
„De Hollanders zijn goede lieden," zeide hij, „en
bekwaam," voegde hij er aan toe. „De vereeniging van
Holland met Frankrijk zal onberekenbare gevolgen hebben.
Vereenigd met de onze, vernietigt zijn zeemacht die van
Engeland. Binnen weinig jaren zijn wij meesters ter zee.
Daartoe is het n.oOdig dat de Hollanders zich oprecht bij
mij aansluiten."
„Sire," sprak de C a u 1 a i n c our t, „de ontvangst, die
uwe majesteit hier gewerd, strekt al om die hoop te
bevestigen."
„Ongetwijfeld," meende de keizer, „ten minste als deze
niet het gevolg is van het medegesleept worden door den
indruk van het oogenblik. Dwaas is hij, die vertrouwt op
de toejuichingen van het yolk op straat. De menschen zijn
belust op „6moties". Hun geestdrift is vooi hem, die ze
behendig weet uit te lokken. Meent ge, Caulainc our t,
dat de pracht, die ik op deze reis heb ten Loon gespreid,
1) Charlotte de So r, Napoleon en Belgique et en Hollande, 1811.
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voortkwam uit kleingeestige ijdelheid ? 't Is een hulpmiddel,
maar toch een middel. . . . De verleiding gaat door de
oogen naar het hart. Het keizerlijk hof moet zich groot
en indrukwekkend vertoonen , men is altijd geneigd te
buigen voor datgene wat men bewondert."
De Caulain court gaf daarop zijn meening te kennen dat de uitslag der reis aller verwachting had overtroffen.
„Ik ben vrij goed met mijn brave Hollanders geslaagd,"
zeide de keizer glimlachend, „er bestaat bij deze natie als
het ware een instinct voor het groote en voor edele
daden. . . Hun dapperheid en hun onversaagdheid evenaren
die der Franschen , dit is een sterke band van overeenstemming tusschen de twee volken. Ik heb een fout
begaan. In 1806 had ik dadelijk de Bataafsche republiek
met het keizerrijk moeten vereenigen. . . Het is een zeer
groote misslag ! Maar wie kon voorzien wat er zou gebeuren ?"
De keizerin was minder goed over Holland te spreken.
Zij vreesde het klimaat. Werkelijk iced haar gevolg hier veel
aan koorts , alien moesten quinine slikken. Tot de hertogin van Montebello zeide zij Bens : „Ware ik in deze
gewesten geboren, ongetwijfeld zou ik Holland liefhebben,
maar ik moet bekennen, dat indien ik er, na Duitschland
te hebben verlaten, zou moeten wonen, ik er zeker van
verveling zou sterven."
Verder wordt ons medegedeeld dat H. M. hier groote
inkoopen deed. „J'ai fait," schrijft zij, „de grandes emplettes de toile, plus belle que la batiste, pour faire des chemises de nuit et beaucoup d'autres marchandises dont le nom
et le pays est un secret. Je vous rapporte des theieres de Bou.caron (Boukharah) et du vieux laque de Chine, d'ont j' ai
moi meme fait 1' emplette dans le plus beau magazin d'
Amsterdam. Quelle joie d' acheter soi meme !" Toen zij
dan ook in Frankrijk terugkwam, waren zoowel haar rijtuig
als de reiskoetsen van haar hofdames vol contrabanden.
Onder de vele feestelijkheden zou een luisterrijk bal
door Amsterdam in Felix Meritis, op 22 October H. H. M. M.
O. E. XI 2
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aangeboden, de kroon spannen. Pit moest voor velen het
schoonste feest worden, waarom men elkaar, zooals reeds
gemeld werd, de eer van een uitnoodiging betwistte. Prachtig werden de zalen versierd, moeite nog kosten gespaard.
Volgens de stadsrekening I dier dagen beliep de som voor
dit bal uitgegeven, door de derde hoofdstad des rijks,
f 25073.1 . De Hollandsche koopman trad hier „royaal"
op, „en grand seigneur," die wist hoe keizerlijke majesteiten te ontvangen.
Handelde zoo de gastheer, de gasten waren niet minder in de weer zich zooveel eer waardig te betoonen. De
rijke Amsterdamsche burgeressen vooral verdiepten zich
dagen lang in allerlei toiletgeheimen. Zijde, brocaat, satijn
golfde ruischend door de vingers van naaisters en modistes,
die tot diep in den nacht werkten, bij slecht licht, in
kleine kamers, vaak voor o zoo karig loon, toch blijde dat
de komst der keizerlijke hoogheden ook Naar iets te verdienen had gegeven. Toch hadden vele voorname dames
hare toiletten uit Parijs la gen komen en leefden in duizend
vreezen of die wel op tijd te harer beschikking zouden
zijn. Zij hoopten de elegante Francaises te evenaren, maar
zegt Ch arlott e d e S o r: „J'ai vu bien des regards feminins se fixer jaloux et decourages, sur les dames de l'imperatrice, qui effacoient, d'une maniere desolante, des masses
de diamants port4es sans gout, et des toilettes d'un prix
enorme, commandoes a Paris."
De trotsche patriciersvrouwen, die deze kortlij vige,
langslepende gewaden zouden dragen, wilden niet minder
pronken met hare familiejuweelen. Die werden dus voor
den dag gehaald. Op door ouderdom verbleekt fluweel
fonkelden kunstig geslepen brillanten, steenen van zeldzame waarde. Kostbare parelsnoeron ontbraken evenmin,
mat glanzend lagen zij in hunne schuilhoeken, in droomerige loomheid, als voorheen in hunne schelphuizen. Oorringen en borstspelden, hoofdsieraden en armbanden, fijn
goud met juweelen versierd , kunstig gevormde mozalken ,
schatten aan vorstelijke paleizen in het verre Oosten ontroofd, in bloedigen krijg als bait meegesleept naar het
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glansloos Westen, alles vond zijn plaats in de kunstig gesneden, vaak met zilv er of ivoor ingelegde juweelkisten.
Wonderen van vorm en kleur, van tintelende lichtfacetten
en diepe schaduw deden er het oog te gast gaan. Barnsteen, aan de golven der Oostzee, in wilde stormnachten,
ontwoekerd ; bloedkoralen uit geheimzinnige diepten in de
Levant door duikers opgehaald, vroolijk pinkende smaragden, somber dieproode robijnen. . Nog was Holland rijk
in die dagen. Hoe alien samenspanden, om dien rijkdom
te toonen aan den wereldveroveraar, zich te tooien voor
den Caesar. —
Ook het meisje met de zwartblauwe oogen behoorde
tot de uitverkorenen, die *het feest in Felix Meritis zouden
medemaken. Ook in hare woning was alles in rep en
roer, namen de voorbereidselen voor toilet en kapsel heele
dagen in beslag. Maar aan den voormiddag van het bal
scheen doodsche stilte neergedaald in het groote huis. De
gordijnen waren dicht, licht brandde op de kandelabres,
de k apper heerschte er over hoofden en hersens. Geruimen
tijd, n adat de haarkunstenaar zich de deur had uitgebogen,
toefde H er min e nog voor haar „toilette". Toch verschikte
zij geen lokje aan het hoog gedofte, eenigszins naar de
mode der antieken, met een band bijeengehouden haar,
dat in weelderigen overvloed het jonge gezicht omlijstte.
Stil zat zij en staarde haar beeltenis aan met een onderzoekenden blik. Fier hield zij het als met krullend goud
gekroond hoofdje op den slanken hals, maar in hare oogen
lag een sombere, peinzende uitdrukking.
Eenige kaarsen brandden er op hooge „lustres", hun
licht zeefde door de kamer, als een zachte goudachtige
nevel, en hulde de onbewegelijke gestalte voor den kapspiegel in een mystieken glans. De kapmantel, half afgegleden, liet een paar gevulde jonge schouders vrij, blank
als albast ; maar zedig dekte de witte leant en witte zij de
van het onderkleed den maagdelijken boezem. Op een
stoel in de nabijheid luchtigde een eveneens witte, ragfijne
stof, het balkleed, als een wolkje zoo ijl. Aan de voeten
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der droomster prijkten reeds wit satijnen schoentjes, sierlijk
als de muiltjes van asschepoester.
De kamer, waar het meisje zich beyond, was een rijk
gemeubeld slaapvertrek, ietwal vol, maar de kleuren, warm
en donker, spelend in roode en bruine nuancen, deden het
Witte feestgewaad des te teerder uitkomen. De gordijnen,
voor de vensters breed uithangend, waren van zwaar damast,
evenzoo die om het hooge ledikant, dat in een hoek geschoven, vrij wat ruimte besloeg en in onze dagen geen
zoo jonge bewoonster zou hebben geherbergd. Dofgeel
behang weerkaatste het waslicht met een vreemden glans,
als van oud good. Het „toilette" en de tafel in het midden
der kamer zouden een schilder in verrukking hebben gebracht,
overstrooid als zij waren met lichtende vonkjes, daar het
zilver en kristal van flacons en poederdoozen er tintelden
als dauwdroppen op een grasveld, bij maanlicht.
Aan die tafel, zat een jonger meisje, met een boek
voor zich, maar zij las niet, zij sloeg de gedaante voor den
spiegel opmerkzaam gade. Eindelijk zeide zij ongeduldig:
„H ermin e, zou je niet opstaan en je verder aankleeden, 't is of je geen lust in het feest hebt, zoo zit je
te kijken."
H e r m i n e keerde zich of van den spiegel en zag de
spreekster aan, met iets vaags in haar blik.
„Het komt door mijn droom van dezen nacht, Marie,
ik moet er gedurig aan denken, 't was zoo zonderling....
Ik zag een grooten tuin," vertelde zij langzaam, „het was
een open ruimte vol bloembedden, als een weer zoo wijd
en blauw strekte de hemel er zich over uit . . . alles was
groot, had iets oneindigs. En de bloemen waren zoo mooi,
zoo veelkleurig, zij geurden zoo zoet . . ."
„Dat lijkt mij een prettige droom," zei Marie opgewekt, „en volstrekt niet zonderling."
„Ja, maar er was iets vreemds in dien tuin, ik kan
niet zeggen wat, iets van een sprookje", meende Hermine,
„ het lag er over als een betoovering." Hare stem daalde.
„Onder al die bloemen merkte ik een lelie op, hoog aan
den ranken stengel, schitterend wit. Toen zag ik een man
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in den hof, hij pinkie van de bloemen, hier en ginds, er
waren arme dingen bij, die hij achteloos liet vallen, zij
werden door zijn voet in het stof vertreden ; andere zamelde
hij bijeen tot een veelkleurig bouquet. Ook naar de lelie
strekte hij de hand uit, maar scheen zich plotseling te
bedenken en liet haar staan. Ik weet niet waarom maar
ik ademde verruimd, toen hij wegging, ik was zoo onbegrijpelijk bang geweest voor het lot van die bloem. Nu
komt het vreemdste. De lelie begon op eens te verwelken,
zij boog zich voorover, zij stierf . . .."
Marie keek verbaasd, ietwat ongeloovig ; 't was een
aardig dikkertje, met een alledaagsch gezicht, opgehelderd
door een paar mooie, schrandere oogen.
„Heb je dat alles gedroomd, komt er niet een beetje
phantazie bij, zusje P" waagde zij spottend.
De andere zweeg beleedigd, wierp den kapmantel of
en reikte naar haar balkleed. Dienstvaardig sprong Marie
op ; in stilte liet de schoone haar toilet voltooien.
„Ik benijd je niet weinig," zuchtte het jongste meisje,
haar werk met voldoening overziende, H e r m i n e s ontstemming niet achtend.
„Een feest als dit keert nooit terug. Je moet er mij
alles van vertellen, alles, beloof mij dat."
„O ja, ik beloof het," verzekerde H er mine, ontwapencl
door medelijden met het zusje, dat thuis moest blijven, en
zich voorover buigend om Mari e een kus te geven, fluisterde zij : „Sommige feesten zijn het mooist als ze voorbij
zijn."
„Alsof jij niet zult dansen.. .."
„Dat bedoel ik niet." Zelfbewnst strekte zich de lenige
gestalte. „Een van Haesteren T e n n i n c k wordt geen
muurbloem," sprak zij hoogmoedig. „Maar het denkbeeld
als feestgenoot den keizer te zien, hem mogelijk te spreken .. . . 0, Marie ...." nerveus drukte zij de handen tegen
elkander, „hoe zal dan de werkelijkheid wezen. .. ."
„Neel eenvoudiger dan je denkt," meende Marie nuchter.
„Voor een keizer is zoo'n feest niet veel bijzonders. Wie
weet Welke oorlogzuchtige plannen hij beraamt, terwiji hij
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zich als Bast van Amsterdam laat feteeren. Papa zegt dat
het Frankrijk alleen te doer is, om ons tegen Engeland
te gebruiken . . . . Met Rusland gaat 't ook mis, zegt hij."
„Papa haat Nap oleo n," sprak Hermine somber.
„Dan heeft hij er reden voor," riep Marie overtuigd.
„Geldzaken," smaalde H e r m in e.
„O, je kunt er geringschattend genoeg van praten,
maar ik zou je wel eens willen zien, wanneer papa dood arm
was geworden," ij verde Mari e.
„Dan zou ik mijn lot weten te dragen." Marie haalde
twijfelend haar ronde schouders op. „Het lij den van mijn
persoontje, hoe gering ook, zou dan mogelijk jets bij dragen
tot het welslagen van Napoleon 's reuzenplannen," sprak
Hermin e, met dezelfde vage uitdrukking van daar straks
in hare donkere oogen.
„'t Is goed, dat papa je niet hoort," riep Mari e.
ontstemd„.eigenlijk zou hij al ontevreden zijn, als hij wist
dat je naar dat bal gaat en nu nog deze verheerlijking
van den keizer bovendien, van een man, die ons land een
aanslibsel van zijn rivieren heeft genoemd, onze vlag heeft
vernietigd, aan al onze vrijheid een eind heeft gemaakt. . ."
Zij sprak bitter boos.
Hermine legde hare hand op Marie 's schouder.
„Hoor eens, zusje, als onze moeder niet zoo vroeg was
gestorven, zouden wij 't meer eens zijn misschien. Wij
worden nu zoo geheel verschillend opgevoed. Jij hoort bij
tante Marrigje heel andere dingen dan ik hier, bij tante
C a t o. Dansen, comedie, lachen heet bij jullie zonde, bij
ons daarentegen zijn dat doodgewone wereldsche zaken ,
zoo gaat het met alles. Napoleon is voor ons de grootste
man van onze eeuw, voor jullie . . . ." zij aarzelde even, „de
antichrist."
„Hoe zou onze moeder over hem hebben gedacht,"
peinsde Marie, „ach, hoe treurig toch, dat ik haar nooit
heb gekend."
„Ik weet nagenoeg even weinig van haar als jij,"
zeide Hermine kalm, „Papa beweerde onlangs dat ik het,
meeste op haar geleek, maar dat jij mama's oogen had-0
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„Daar ben ik blij om," riep Mari e. „Ja, jij lijkt op
het portret van Mama, boven papa's schrijftafel, dat zie ik
soms heel goed, maar. .." Naderende voetstappen, het
ritselen van een zij den gewaad deed beide meisjes opschrikken. Een knappe gezette vrouw van middelbaren leeftijd
ruischte binnen. Haar kleed van zware lichtbruine zij de,
sloot onberispelijk om de volle taille, maar te veel juweelen
schitterden aan hals en amen, zelfs 't kapsel was er mee
overladen.
Marie bewonderde naief, hare zuster oefende een
stille critiek. Op Naar beurt werd zij door tante gemonsterd.
„Dag, Marietj e, aardig, dat je gekomen bent, om je
zuster te assisteeren," zeide de dame. „lVIoet K e e tj e je
nog helpen, Hermin e, of ben je klaar ? Mij dunkt, je
kunt te vreden zijn... de sleeper wacht."
„Ik ben tot uw dienst, tante," antwoordde H e r m in e.
Op kristallen luchters vlamde het waslicht met honderden zachtgele spitsen, veelkleurige prisma's oproepend
in de kronen, die op hunne beurt duizendvoudig fasten
en fonkten, alsof zij op vreemde wijze het bont gewoel
onder hen weerspiegelden. In de groote zaal verbeidden
meer dan zes honderd genoodigden het keizerpaar. Ademlooze stilte heerschte bij zijn aankondiging.
„Ik ten minste hoorde mijn hart bonzen," vertelde
Hermine later aan hare zuster.
Noem het vleierij, bewondering, vergoding, de gasten
in Felix Meritis namen aan de bewierooking der Majesteiten
ruim deel. De maire heette den keizer welkom in een
toespraak, die stellig den machtige Diet ongevallig was.
Den volgenden dag teekende immers Napo le o n het besluit, waarbij deze maire, de heer Will em Joseph van
Brienen van de Groote Lindt, tot baron van het
keizerrijk werd verheven. Trouwens, zoo een, had Amsterdam's burgemeester een dergelijke belooning verdiend. Het
waren zware dagen voor hem geweest, die dagen van
's keizers bezoek !
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De keizerin aanvaardde een bloemenkorf haar door
twaalf aanzienlijke jonge meisjes aangeboden.
Toen begon het feest met een cantate, door het vorstelijk paar, onder een met sterren bezaaiden troonhemel gezeten, geduldig aangehoord. Zelfs de feestgenooten erkenden
later dat deze hulde to veel tijd had gevergd. Dwaze
pluimstrijkerij, zegt de naneef, die met ironie leest hoe
men Napoleon in dit stuk o.a. toevoegde :
Si vous n'avez fait que paraitre
Le bonheur, apres vous, nous reste pour jamais . . ."

Met den Niejlstroom werd de keizer vergeleken, die
als hij de woorden aandachtig heeft gevolgd, niet elke
zinspeling met onvermengd genoegen heeft aangehoord.
De overwinning op Engeland werd hem in de gauwigheid
meteen voorspeld, een overwinnning, waar toen reeds, ook
door R-uslands hooding, weinig uitzicht op bestond, maar
de bedoeling was goed. Hollands marine zou den luipaard
in eigen hol gaan bestoken, als in de dagen van weleer.
Men voelde ten minste, waartoe men op dat moment moest
dienen, eene erkenning, die Napoleon niet anders dan
aangenaam kon zijn.
. . A notre allógresse unanime
Vous reconnaissez des Francois . . .
had men Napoleon reeds toegezongen. Hoe d-urfden
dezelfde lippen later de Ruyters naam noemen, wat zou
de ronde Zeeuw daartoe hebben gezegd P De keizer zelf
onderscheidde fijner, hij sprak van „mes braves Hollandais."
Madame de Sor 1) verzwijgt niet hoe die eeuwige,
feesten, vleierijen, druktemakerij, H.H.M.M. verveelden en
afmatten, zij waren echter noodig, evengoed als krijgstochten, NA poleon speelde ook hierin zijn rol meesterlijk ;
een enkel maal klaagde hij er over tegen een vertrouweling. „C'est un métier de gal4rien ! je pr4f4rerais dix campagnes, h la vie que je 'Ilene depuis un mois." Reeds
spoedig, nadat het bal een aanvang had genomen, begonnen
1) Il y avait rèellement chez tout le monde satiOtO de fetes et de
divertissements."

EEN MONDELINGE OVERLEVERING 'HIT

1811.

249

de keizer en keizerin hunne ronde. Nap ole on moest nog
werken, Maria L ouiz a verlangde naar rust.
Daar waren lieden in den „cercle", die trots al het
gevlei den vorst met angst zagen naderen. De Corsikaan
kon zeer ruw en kort aangebonden zijn, wie weet welke
onaangenaam.heden men zich moest laten zeggen.
Maar wie er vreesden, niet alzoo Hermin e v an
H a es t er en T e n n i n c k. Met schier aanbiddende aan.dacht had het jonge meisje van zijn binnentreden af, den
keizer gadegeslagen. Voelde Napoleon den blik der
zwartblauwe oogen P Een paar malen had hij haastig den
kant uitgezien, waar zij zich naast hare tante ophield. Haar
klein ivoren balboekje was volgekrabbeld met aanzienlijke
namen, maar ook Fransche officieren hadden zich aan haar
laten voorstellen en er hunne namen gezet. Een dezer,
een zekere Bonnet, had zelfs zijn naam driemaal opgeschreven, waaroVer de schoone zeer verstoord keek, maar
de jonge man, in schitterende uniform, had zijn zaak zoo
welsprekend verdedigd, dat zij zich lachend gewonnen verklaarde. Beslist had Hermine echter geweigerd te dansen, zoolang H.H.M.M. nog in de feestzaal toefden. Het
was er veel te vol, beweerde zij. Hare teleurgestelde cavaliers bleven praten en lachen met het coquette meisje, dat
veler blikken tot zich trok. Zoo onbevangen en naïf deed.
H e r m i n e, dat niemand vermoedde hoe slechts een gedachte dit mooie schepseltje bezielde, een. „idee fixe" haar
volkomen beheerschte. De keizer zou haar aanspreken.
Zij wenschte niet alleen met hart en ziel dat dit zou gebeuren, zij wist het. En waarlijk, daar keerde Nap ole on
zich tot zij gemalin, met de woorden :
,,Ah, voila enfin la belle demoiselle, de eerste, die ons
eikenloof en bloemen strooide, bij onzen intocht. . . ."
Van de voorstelling behield H ermine een zeer vage
herinnering. Maria Louiz a zeide eenige vriendelijke
woorden tot het jonge meisje en hare pleegmoeder, toen
schreed zij verder, om een dergelijke „banaliteit" anderen
toe te voegen.
Nap o 1 e on toefde onderwijl. Stond zij daar niet voor
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hem als een pas ontloken roos, opbloeiend uit het witte
weefsel, dat hare jonge meisjesvormen vaag liet vermoeden
Als een Eat, plotseling, fel, omvlamde haar zijn blik.
Her mine sloeg de oogen niet neder, zij zag den keizer
aan, met een volkomen vergeten van zich zelve. Een zucht
rood waasde over hare albasten wangen, een schuchter
lachje speelde om den frisschen, nog zoo kinderlijken mond.
Onvergetelijk prentte zich in haar geheugen : die korte,
breedgeschouderde g,estalte, het gladde, fijne, wasbleeke
gezicht, het imperatoren profiel, de doordringende Italiaansche oogen. Ja, dat was hij, de verpersoonlijking van
zelfbewuste kracht de soldaat, die op alle slagvelden, waar
hij verscheen, zegevierde de man, die aan Europa de wet
stelde, koninkrijken stichtte en omver wierp naar welgevallen; de heerscher, die in zijn kleine, sterke hand het
lot droeg van millioenen 1). Als bliksemschichten flitsten
deze gedachten door H e r m i n e s brein. Nu glimlachte ook
de keizer. Een seconde slechts had de blik van dezen arend
de jonge duive gezocht. Met een korten groet voor de
nijgende dames, wendde Napoleon zich tot een paar
heeren in de nabijheid, die juist opmerkzaam werden en
legde hun een dier vragen voor, even verrassend als snel,
Wier beantwoording groote tegenwoordigheid van geest
vereischte.
Het was H e r m in e of er een zachte zucht door de
zaal ging, die de kaarsen deed flikkeren, maar alleen door
haar werd opgevangen. Met een zonderlinge wending harer
gedachten rees het beeld harer moeder haar voor den
geest, der moeder, die zij zoo lang, reeds vergeten waande.
Zijn er oogenblikken van grout gevaar, waarin onze dooden
1) „Alors it personnifiait toutes les gloires, toutes les prosperites,
thus lee bonheurs... Un fils Jul &aft ne de la fine des Cesars !! ! Chef
d'un empire, qui enclavait dans ses limiter vingt peuples divers, it faisait
et defaisait lee roil, donnait et reprenait les couronnes, imposait ses lois a
la moitie des mondes, implantait ses aigles glorieuses sur toutes lee capitales de 1'Europe, d'un signe aplanissait les montagnes, changeait lee tours
des torrents, et du bruit de ses canons, it avait Obranle la terre." (C h. d e
S o r. „Napoleon en Belgique et en Hollande").
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ons beInvloeden meer dan ooit levenden vermogen ? De
jonkvrouw voelde een huivering haar doortrillen. . . .
Zacht legde zij haar hand op den arm harer tante.
gaan," murmelde zij
„0, laat ons in een der zij
nauw hoorbaar, „het . . . het is zoo, zoo warm . . . ."
Mevrouw van Haesteren Tenninck zag met een
verwarden blik om zich heen. Haastig schoot een jong
ambtenaar toe, een der wachtende cavaliers. Hij geleidde
de dames onopgernerkt nit de overvolle, schitterende zaal,
naar een der bijvertrekken., waar het koel was en stil.
Op een rustbank, overhuifd door palmgroen, ter versiering aangebracht, lieten de beide vrouwen zich neder.
,,Hoe is het nu, kind ?" vroeg de pleegmoeder, niet
weinig verlegen door de plotselinge ongesteldheid harer
nicht. De gelante ambtenaar was weggesneld, om een glas
water te bemachtigen.
„'t Was maar een duizeling," verontschuldigde zich
Hermin e, „'t gaat al over, tante."
De jonge man keerde terug met het glas water.
„O, vriendelijk dank !" Haastig dronk het meisje met
gretige teugen, de kleur keerde terug op het waswit
gezichtje.
„lVlijn kippekuurtje is geheel voorbij," lachte zij.
„Nu, laat ons dan maar weer naar binnengaan," ried
mevrouw van Haesteren Tenninck, „vergeleken bij
ginds is het hier grafstil." Het jonge meisje streek met
de hand over het voorhoofd, als wilde zij een lastige gedachte
verjagen. Met de volgzaamheid van een lam, liet zij zich
naar de groote zaal terug leiden. Tot diep in den nacht
duurde het feest, ofschoon het keizerpaar reeds vroeg was
vertrokken. Onder Amstels jufferschaar scheen Hermine
de blijd.ste van allen.
Een paar dagen later ontving Hermine een kostbaar
gouden horloge, met brillanten omzet, nit naam van keizer
en keizerin. Dit cadeau, in die dagen, aan verscheidene
Hollandsche jongedames uitgereikt, werd met eerbied door
den heer en mevrouw van Haesteren Tenninck aan
hun nichtje overhandigd, zonder dat zij er in hunne vreugde
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aan dachten, Her min e s vader, die even buiten Amsterdam
woonde, eerst te raadplegen.
In blij, stil verwonderen aanvaardde de jonkvrouw het
fraaie geschenk. Hoe zij dit „souvenir" op prijs stelde !
Zij kon het niet genoeg bezien en betasten ; als een klein
kind zijn speelgoed, zoo liefkoosde zij de gouden least, liet
het licht fonkelen in de brillanten . . . uren lang zat zij in
stil aanschouwen verzonken, des nachts legde zij het onder
haar hoofdkussen . . . welke droomen het bij haar opwekte,
daarover zweeg zij ; oom en tante sloegen haar met verwondering gade ; Marie, die zich eerst met hare zuster
had verheugd, voelde zekere onrust de overhand krijgen,
en opperde eens de vraag wat papa er wel van zou zeggen.
„Verbeeld je dat papa een zoo groote vriendelijkheid
van den keizer niet op prijs zou stellen !" riep H er min e
opgewonden. Zij' nam het horloge in de hand en hield het
tegen haar oor. Zij n getik leek haar de lieflijkste muziek,
sprak haar van een onvergetelijke ure . . .
Van op prijs stellen was echter geen sprake. De vader,
zijn gewoon wekelijksch bezoek aan de moederlooze meisjes
brengend, deed er het zwijgen toe, terwijl hij zijn oudste
dochter ernstig aanzag. Het mooie horloge verwaardigde
hij met geen blik. Wel had hij een langdurige conferentie
met zijn broeder en schoonzuster, eer hij naar zijn buitengoed terugkeerde.
De keizer en keizerin waren afgereisd. Amsterdam
ontwaakte als uit een roes. Velen dachten met eenige
beschaming terug aan dozen tijd, die pas achter hen lag,
poogden wrevel over eigen zwakheid onder scherts of leugen
te verbergen. De naakte werkelijkheid joeg menigeen
schrik aan. Men voelde zich meer gekneveld dan ooit.
Allerlei geruchten omtrent plannen des keizers met deze
gewesten, wier nog altijd aanzienlijke rijkdom hem zoo
argeloos was vertoond, deden de ronde ; maar in 't geheim,
want men vreesde de Fransche spionnen. Wie onder de
zeer gegoeden volwassen zonen en dochters bezat, keek
hen aan met bezorgde oogen. Voor de jongens vreesde
men den dienstplicht, voor de meisjes een huwelijk,

EEN MONDELINGE OVERLEVERING IIIT 1811.

253

op hoog bevel, met een van 's keizers officieren ....
Enkele weken na het feest in Felix Meritis werden de
jonge dames van Haesteren Tenninck bij haar vader
ontboden.
Voor Marie hadden zulke bezoeken in vaders woning
altijd iets feestelijks, H ermine durfde het niet zeggen,
maar zij verveelde er zich of kreeg ona,angenaamheden met
den strengen man, die meer in levensopvatting met zijn
schoonzuster M a r r i gj e dan met schoonzuster Cato
overeenstemde. Papa was altijd zoo statig, vond H ermine.
Als naar gewoonte, werden de meisjes vriendelijk
ontvangen. Men ging aan tafel, vroeg op den middag, de
oude huishoudster had voor een keurig maal gezorgd.
Maar vader was niet opgewekt, H e r m in e eveneens stil,
droomerig, in zich zelve gekeerd. 's Keizers horloge had
zij niet durven aandoen dien dag. De peer des huizes
sloeg zijn oudste dochter af en toe scherp gade , er lag
bekommering en ook wrevel in dien blik. Marie deed
haar best door haar onschuldig naief gebabbel, vader en
zuster af te leiden.
Na het diner begaf men zich naar vaders studeervertrek. Van Haesteren Tenninck bekleedde evenals
zijn beide broers te Amsterdam een voorname post bij een
der takken van bestuur. Van het stadsleven afkeerig,
woonde hij buiten, waar hij geheel in zijn werk opging,
een volijverig man, die weinig omgang zocht. Zijn studeerkamer zag er hoogst eenvoudig uit. Boeken en kaarten
op tafels en stoelen, boeken in reeksen langs de wanden,
een met papieren bedekt schrijfbureau. Op den vloer een
zelfs ietwat versleten kleed, groene gordijnen voor twee
vensters, met kleine ruiten, wier geel en groen verkleurd
glas niets tot opvroolijking van het geheel op dezen somberen Decemberdag bijzette. Maar, boven de schrijftafel
een bijna levensgroot portret in olieverf, voorstellende een
beeldschoone jonge vrouw, in lichtblauwe zijde, parelen
om den hals, juweelen in het lokkige blondhaar, met een
paar groote, mooie oogen, wier blik de geheele kamer
scheen te overzien, peen te overstralen, met hun zonnigen
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glans. Het was de beeltenis der vroeg gestorven moeder
van de beide meisjes.
Onwillekeurig toetste de weduwnaar zijn dochters steeds
aan dit portret. Ja, Hermine had de schoonheid harer
moeder, maar Ma r i e haar karakter geerfd. De ziel, die
nit deze stralende oogen sprak, was naief en rein geweest,
als die van het goede kind, wier geboorte der arme moeder
het leven had gekost.
Met een handbeweging noodde vader zijn dochters nit
een stoel te nemen. Hermine keek besluiteloos onhandig
rond. Behalve de leunstoel voor de schrijftafel was alles
wat tot zitplaats moest dienen met boeken bezet. Snel
ontruimde Marie een paar stoelen, legde de boeken op
een hoekje der tafel, vader keek toe en glimlachte om
haar stillen ijver.
„lVlijn lieve kinderen," begon hij, toen beide meisjes
waren gezeten, en hem stil aanzagen, „ik heb over ernstige
zaken met jullie te spreken ..."
„O, over dat horloge van den keizer, papa ?" riep
H ermine voorbarig. Zij voelde lets vijandigs tegenover
haar vader, opgekropte wrevel lag in haar stem.
„Neen, over iets veel belangrijkers dan dat cadeautje
van onzen aartsvijand., waar je zoo kinderachtig blij mee
bent, Hermientje."
0, nu werd zij pas echt boos. Hermientje! en zij
telde reeds negentien jaar. Weer voelde zij Napoleon's
blik op zich rusten... Zij strakte zich, ook in verzet tegen
papa.
„De zaak is deze, mijn kinderen, wij moeten elkaar
goed begrijpen, geheel vertrouwen. Wat pier gesproken
wordt, blij ft onder ons, nietwaar ?" Beide meisjes knikten
toestemmend. „Nu dan," ging de vader voort, „over jullie
beider lot heb ik in de laatste woken veel nagedacht.
Jullie kunt niet steeds bij de tantes blijven... Het spijt
mij genoeg, dat ik jullie opvoeding niet zelf heb kunnen
leiden, hoe dankbaar ik ook ben voor de zorg en liefde,
die jullie van mijne schoonzusters, van mijn broers hebt
ondervonden. Zij hebben jullie behandeld als hun eigen
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kinderen. Toch is het mij soms te moede, alsof ik iets
verzuimd heb, inaar je moeders dood had mij te geweldig
aangegrepen, ik kon geen andere op haar plaats zien.
Jullie waart nog zoo klein, hadt vrouwelijke hulp en meer
toezicht noodig dan huurlingen kunnen geven. Daarom
werd er in den familieraad besloten, dat jij M a r i e t j e,
bij tante Marrigje zoudt komen, die zelve een kindje
had, eenige weken oud then, evenals jij, en H e r m i n e bij
tante C at o, die nooit kinderen gehad heeft, maar juist
daarom te meer zoo'n klein ding, als jij then was, in huis
wade hebben. 1k hoorde onlangs dat jullie het hadt over
je geheel verschillende opvoeding." De meisje keken elkaar
ontsteld aan, had tante Cato hen beluisterd P „Ja," voer
papa voort, „jullie hebt gelijk, dat is misschien niet goed
geweest." Vader zuchtte. „AVat gebeurd is, daar moet
men echter in berusten. Wie van jullie zou het nu prettig
vinden, bij je ouden vader te komen wonen, zijn huishouding te besturen, het einde van mijn. leven — zoo God
wil — een beetje op te vroolijken."
Hermine zweeg, zij keek angstig. Blijkbaar kwam
haar dit voorstel even onverwacht als ongewenscht.
Marie Jegde hare zachte vingertjes op de sterke
hand haars vaders, die toch een weinig beefde, wachtte of
Hermine iets zou zeggen en toen deze hopeloos verlegen
de oogen neersloeg, zeide zij ontroerd :
„Mag ik het zijn, papa I) Ben ik n niet te jong, te
onbedreven? Ik weet nog zoo weinig van het huishoud.en
en zoo . . . maar ik zal mijn best doen . . ." Zij had tranen
in de oogen.
Vader greep haar hand en drukte die innig.
„Dat is afgesproken," zeide hij kort, „nadere bijzonderheden voor later. En voor jou, H e r ni i n e ," keerde hij
zich toen nog statiger dan gewoonlijk tot zijn oudste
dochter, „voor jou heb ik een huwelijksaanzoek."
Hermine ontstelde niet weinig.
„Een.
een huwelijksaanzoek !" stotterde zij.
„Ja, een goede kennis van je, een jonkman, die zich
verleden jaar al vleide in je gunst te staan. . . " verbeeldde
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zij het zich, was er ironie in papa's stem?... „de zoon
van mijn besten vriend, heeft mij om je hand verzocht."
Hermine zweeg verslagen, zij zat als een steenen
beeld.
„Vraag je niet wie ?" liet vader zich weer hooren.
„Ei, wie dan, papa ?" Het kwam er spits genoeg uit.
„Jacob Dukers van Eenhove."
H e r m in e's donkere kijkers schoten vurige vonken.
„Ik denk er niet aan," riep zij driftig.
„H e r m i n e, zoo spreekt men niet tegen zijn vader,"
verweet haar de statige man.
„Ik vraag excuus, papa," zeide het meisje zich beheerschend, „maar ik ontstelde er van, Jacob Dukers, een
goede jongen, maar...."
„Hij komt veel bij je oom en tante aan huffs, je waart
zeer voorkomend tegen hem, dochtertje."
Hermine kleurde.
„Ik was beleefd, meer niet," verdedigde zij zich, „ik
ken hem zoo lang, onder goede vrienden is men niet zoo
stijf als met vreemden."
Marie keek bedroefd. Zij wilt dat Hermine Jacob
Dukers wel degelijk had voorgetrokken boven vele
anderen, die het mooie meisje onder de oogen der toegevende tante stout het hof maakten.
„H e r m in e, zou je soms een vreemdeling de voorkeur
geven ?" onderzocht de heer van H a e s t e r e n Tenn in c k
bedachtzaam, zijn dochter vast in de oogen ziende. H ermine verloor hare zelfbeheersching, zij werd marmerwit,
ontdaan staarde zij voor zich uit, vaders blik ontwijkend,
kleine zweetdroppels parelden op haar voorhoofd, dit werd
een foltering. Marie werd eveneens onrustig, zij begreep
hare zuster hoe langer hoe minder.
De heer des huizes boog zich voorover, de handen op
zijn leunstoel, onwillekeurig dichterbij schikkend.
„Ik zal jelui een geheim toevertrouwen, meisjes, men
heeft mij gewaarschuwd. Frankrijk heeft aan Hollands
zonen niet genoeg, ook onze dochters wil het ons ontrooven..."
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„Hoe dan ?” ademde H e r m i n e.
„Ja, mijn kind, het is een duivelsch plan : De dochters
uit ooze rijkste, onze voornaamste families, zullen uitgehuwelijkt worden aan Napoleon's soldaten, aan de zoons
van boeren en herbergiers. . ."
Zelfs nu nog verdedigde Hermine : „M u r at is ook
de zoon van een herbergier, 's keizers zwager. . . ."
„Er is hier geen sprake van prinsen of edellieden,"
sneed haar vader haar het woord af; „men noemde mij een
bakkerszoon, nu luitenant in het Fransche leger, wien je
werd toegedacht door den keizer zelf, mijn dochter. En
zelfs aan een Murat zou ik je niet geven, kind, liever
zag ik je dood !" Met een vuistslag bezegelde de spreker
zijn woorden.
Zijn plotselinge heftigheid, zoo volkomen in strijd met
zijne zelfbeheersching, zijne anders zoo deftige manieren,
deed beide meisjes ontstellen. Marie vloog op en sloeg
beide armen om haar vaders pals, terwijl zij schreide.
„Wind u zoo niet op, papa, zoo niet. . . ."
Hij streelde haar over 't hoofd. „Laat mij, M a r i e t j e,"
bevend ging zij weer zitten.
H ermine was nog
nobWitter cfeworden
dan daareven 5
b
zelfs hare lippen en de handen, die zij smeekend ophief,
zagen er bloedeloos uit. Zij leed veel meer dan haar vader
kon vermoeden, een leed, waarvan hare zuster pas na jaren
iets vernam. In haar trotsch hoofd warrelde alles zonderling dooreen. „Dit was dus de beteekenis geweest van.
Napoleons blik, van het kostbare cadeau hunner Majesteiten . . . Naar den goudvisch werd gehengeld , niet
om haar persoon, om haar geld was het te doen, om haar
moeders versterf. . . Verschacheren Wilde men haar aan een
„soldat de fortune", een luitenantje, zeker arm als de mieren,
een bakkerszoon . . ." Geheel haar hoogmoedig hart kwam
in opstand. Zij twijfelde er niet aan of haar vader was
juist ingelicht, daartoe kende zij hem te goed. Zijn woord
was als goud.
„Wien noemde men dan ?" vroeg zij toonloos.
0. E. XI 2
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„Zij n naam. staat op je balboekje," sprak vader minachtend, „een zekere Bonnet..."
Die naam zeide boekdeelen aan de patriciersdochter.
Met de handen in elkaar geklemd zat het vernederde
meisje zoo roerloos, dat haar vader, die het zijn plicht had
geacht, als onbarmhartig rechter tegenover haar op te
treden, zich ongerust begon te maken.
„H ermine !" riep hij.
Zij hoorde niet. In de doffe oogen geen teeken van
begrip. Marie zocht hare handen, die zij willoos liet
nemen. Met een moederlijke beweging vleide de jongste
het hoofd harer zuster tegen haar borst, haar kussend en
liefkoozend. Nu kwamen de tranen heet en groot in de
zwartblauwe oogen. Hermine keerde het gelaat af, zij
kon vaders bijzijn niet verdragen, zij schaamde zich zelfs
voor den blik van moeders beeltenis. Zacht stond papa
op en liet zijne dochters alleen.
Jonge harten laten zich troosten.
Moegeweend maar kalm nam H e r m in e dien avond
afscheid van haar vader.
Toen het groote rijtuig, door zware paarden getrokken,
haar naar Amsterdam terugvoerde, spraken de zusters
langen tijd geen woord. Dicht tegen elkaar aangeleund,
steunde Marie Hermine met haar stille liefde. De
jongste deed als een moeder, die haar kind sust. Maar de
oudste had het besef, dat zij hare jeugd voor goed achter
zich had gelaten in die sombere kamer, waar hare vurige
vereering voor den grooten N a p o le on tot asch was
verstoven. Huiverend kromp zij plotseling ineen.
„Wat is er ?" vroeg Marie medelijdend.
„Weet je nog van dien droom, Marie ?" luidde de
wedervraag, ,,dien droom, voor ik naar het bal ging, in
Felix Meritis. . . ? De lelie stierf... In mij is ook lets
gestorven."
Zes weken later, in het gedenkwaardige jaar 1812,
werd Hermine van Haesteren Tenninck mevrouw
Jacob Dukers van Eenhove.

DE TOOVERFORMULE DER
DESA-AUTONOM I E
DOOR

C. J. HASSELMAN.

In zijn onlangs verschenen „Psy chologie des foules"
wijdt de bekende Fransche schrijver Gustave le Bon
een merkwaardig hoofdstuk aan den suggestieven invloed
die sommige woorden of termen op de menigte oefenen.
Hij denkt daarbij vooral aan termen of woorden, die eene
vage aanduiding geven van een of ander denkbeeld van
zoo veelomvattende beteekenis dat boekdeelen noodig zouden
zijn om het met juistheid to omschrijven. Van woorden
als b.v. democratie, socialisme, vrijheid, gelijkheid, gaat
eene magische kracht nit alsof zij de oplossing zouden
kunnen geven van de moeilijkste vraagstukken.
„Redeneering of argumentatie" aldus de peer le Bon
„vermag niets tegen dergelijke woorden of formules. Men
„spreekt ze tegenover de menigte nit met ontzag en zoodra zij
„uitgesproken zijn, ziet men de hoofden met eerbied buigen.
„Voor velen hebben zij de beteekenis van bovennatuurlijke
„krachten. Zij wekken grandiose en onbestemde denk„beelden op, maar juist in die vaagheid ligt dikwerf de
„oorzaak van hun toovermacht. Men kan ze vergelijken
„met die vreeswekkende godheden, verborgen achter het
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„gordijn van den tabernakel en die door de geloovigen
„slechts schoorvoetend genaderd worden."
Indien de heer le Bon zijne psychologische studien
had uitgestrekt tot de Nederlandsche koloniale staatkunde,
dan zou hij in de geschiedenis daarvan op menige bladzijde de bevestiging hebben kunnen vinden van zijne
theorie. En hij zou in staat gesteld zijn de serie machtwoorden, die hem voor den geest stonden, aan te vullen
met een Nederlandsch-Kolonialen term, die eene sprekende
illustratie geeft van hetgeen hij bedoelde : den term desaautonomie.
Dit machtwoord is schier zoo oud als ons rechtstreeksch
gezag op Java; het praeludium van zijn klank werd reeds
vernomen onder het tusschenbestuur van den Britschen
Luitenant-Gouverneur R a ffl e s. Deze meende in de
Javaansche dorpsinstellingen en speciaal in de wijze van
verkiezen der dorpshoofden sporen te ontdekken van gemeentelijke zelfstandigheid en zonder lang beraad besloot
hij die zelfstandigheid Diet alleen met klem te handhaven,
waar hij meende dat zij bestond, maar zelfs haar in te
voeren (Mar waar zij niet bestond en nimmer bestaan had.
En bij ging daartoe over, niet omdat hij zich overtuigd
had dat het nieuw ontdekte instituut sinds lang nuttig
werkte of diep geworteld was in de volksin stellingen, maar
alleen omdat het „geheel overeenstemde met den geest
„en de beginselen van het Britsche Gouvernement" 1).
Deze overplanting van Westersche begrippen op Oosterschen bodem, hoezeer in zichzelf bedenkelijk, had niet tot
heillooze gevolgen behoeven te leiden, indien men zich
had willen bepalen tot eene proefneming. Met inachtneming toch van de noodige omzichtigheid en bij gestreng
toezicht op de uitoefening van het nieuw ontdekte recht,
had men geleidelijk kunnen onderzoeken waar en in hoever het voor toepassing in aanmerking kon komen. In
zijne geestdriftige bewondering voor „den geest en de be„ginselen van het Britsche Gouvernement” sloeg R a ffl e s
1) S. van Deventer. Bijdragen tot de kennis van het Landelijk
Stelsel. DI. III blz. 202.
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echter over tot het alleruiterste en verhief de uitzondering
tot regel, de hypothese tot dogma. En zoo zag de Javaansche desaman, tot dusver gewend aan een bij uitstek despotischen bestuursvorm, zich plots begiftigd met een recht
tot behartiging van eigen belangen, dat door verschillende
Westersche volken eerst veroverd zou worden na een langdurigen en moeilijken strijd, onder het vaandel der democratie. Of bedoelde desaman rijp was voor dit recht, of
hij er een n-uttig gebruik van zou kunnen maken, of het
aanpaste aan bestaande toestanden, dit alles maakte geen
punt van onderzoek uit.
R a ffl e s' opvolgers toonden dezelfde voorliefde voor
den geest en de beginselen van het Britsche, dezelfde
kleinachting voor die van het aloude Javaansche Gouvernement. Mr. Mun tin g h e, regeerings-adviseur over het
nieuw in te voeren stelsel, verkondigde onder bazuingeschal
den lof over de ontdekking van R a ffl e s. Aan de organisatie van het dorpsbestuur was, volgens hem, het in zijn
soort eenig verschijnsel toe te schrijven „dat de vreedzame
„landman rustig zijn akkers heeft blijven bewerken, terwijl
„strijdende legers als het ware onder zijn oog het lot der
„heerschappij over zijn_ land beslisten ." Die met het
„dorpsbestuur bekend is en dat in zijne bescherming neemt,
„voert uit in 3 maal vier en twintig mien, onder het gejuich
„der menigte, hetgeen hij die zich verbeeldt dat volstrekt
„gezag en volstrekte onderwerping het geheim is der
„aziatische instellingen, niet kan gelooven dat zonder het
„vergieten van stroomen bloeds zoude worden verkregen" 1).
II faut juger les 6crits d'apres leur date. Wanneer
wij in onzen tijd van nuchter materialisme, deze ontboezemingen lezen, dan verbazen wij ons over de naleveteit
van hem die ze neerschreef . en van hen die, op gezag
van dezen schrijver, zich verkwikten aan de fantastische
voorstelling van den vreedzamen landman, die kalm zijne
akkers bleef bewerken, terwijl vreemde legerscharen op
diezelfde akkers een bloedigen strijd voerden., van de
1) S. van Deventer, t.a.p. blz. 300.
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Javaansche menigte die na eeuwenlang gezwegen te hebben,
nit erkentelijkheid voor de Westersche zegeningen, plots
uitbrak in luid hoera !
Maar men leefde in de dagen van H e 1 m e r s en T o 11 e n s, van losbarstende „heilige snaren" en holle klanken.
En het geluid door Muntinghe en CommissarissenGeneraal voortgebracht inzake de zelfstandigheid van den
Javaanschen landman, had zulk een beko'orlijken klank
dat het een nagalm vond in de pathetische Nederlandsche
gemoederen van die dagen. De term desa-autonomie verkreeg de kracht eener tooverformule ; zij die de juiste
beteekenis het minst beseften, bogen het diepst voor haar
in het stof.
Duidelijk bleek dit toen in 1854 in Nederland een
reglement op het beleid der Regeering in Ned.-Indie lamest
worden vastgesteld. Voor geen recht werd zoo warm opgekomen als voor het autonomisch recht der dorpelingen
om de eigen huishoudelijke belangen te behartigen, in het
bizonder de eigen hoofden te kiezen. Door de Nederlandsche volksvertegenwoordiging die, grosso modo, van
de ' dorpsinstellingen op Java evenveel besef had als van
die in Patagonie, werd met kiem betoogd dat het hier
gold een voortreffelijk erfdeel dat voor elke schennis moest
worden behoed. De Regeering verklaarde harerzijds een
zoo gewichtig recht als het hier bedoelde op de meest
plechtige wijze te willen beschermen en het eindresultaat
was dat het door R a ffl e s ontdekte kiesrecht in ons Regeeringsreglement werd opgenomen, voorzien van een etiket dat
voor alle andere aan Europeanen en Inlanders toegekende
rechten, als overbodig en vanzelf sprekend, was weggelaten ;
het etiket : de Gouverneur-Generaal handhaaft dat recht tegen
alle inbreuken. (Art. 71 Reg. Reglement). Tevens werd
daarbij in het algemeen aan de Inlandsche gemeenten het
recht tot regeling harer huishoudelijke belangen gelaten,
gelukkig echter onder het verstandige voorbehoud dat
zulks zou geschieden „met inachtneming der van den.
„Gouverneur-Generaal of van het Gewestelijk Gezag uitge„gane verordeningen.”
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De tooverformule der desa-autonomie was hiermede
grondwettelijk gesanctionneerd en niets vermocht, ook in
latere jaren, haar kracht te breken. Integendeel, opvolgende Ministers en Landvoogden wedijverden in de betuigingen van eene hartstochtelijke vereering. De GouverneurGeneraal P a h u d decreteerde dat aan de desa-hoofden de
kennis van lezen en schrijven niet als eisch mocht worden
gesteld, daar de eerbied voor de desa-autonomie algeheele
vrijheid van keuze — ook der meest ongeschikten! —
gebiedend voorschreef. De Minister B aud noemde de
zelfstandigheid der Inlandsche gemeenten „het palladium
der rust op Java" en de Minister F r a n s e n van de
Putt e eischte eene nauwgezette handhaving van dit
privilegie waarvan hij, met algeheele miskenning van historie en praktijk, verklaarde dat het „door alle vroegere
„inlandsche beheerschers geeerbiedigd en zelfs door den
„Islam ontzien was" 1).
Aldus vestigde zich, onder de auspicien van goedgezinde doch met plaatselijke toestanden geheel onbekende
Staatslieden en bestuurders, de legende van een zelfstandig
desabestuur.
denkend en zelfstandi bg
Hoe was de praktijk van deze autonomie? Welke
was de ervaring van hen die de werking van dit alo-ude
voorrecht ter _plaatse konden observeeren ?
Wat het kiesrecht betreft, bij toenemende plaatselijke
bekendheid bleek al spoedig dat over het grootste deel
van Java dit recht niet alleen geheel onbekend was, maar
dat het de grootste moeite kostte de bevolking tot het
besef van haar nieuw attribuut over te halen. Hoe weinig
het samenhing met de volksinstellingen bleek wel hieruit
dat de rijke Javaansche taal te arm was om een woord te
1) It a ffl e s zelf had verklaard dat, tengevolge van verwoestende
oorlogen en feodale tirannie, in vele streken geen spoor meer was overgebleven van het oude kiesrecht. S. v. Deventer, t. a. p. blz. 104.
Over de wordingsgeschiedenis van het kiesrecht en de praktijk daarvan
in latere jaren moge verwezen worden haar „Het Palladium, eene koloniaalhistorische dwaling" : Gids, November 1901.
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verschaffen ter aanduidinu
b van het aloude voorrecht. De
practisch aangelegde dorpeling smeedde daarvoor het woord
lotterie dat, afgeleid van ons „loterir, den waren card van
het nieuwe recht met volkomen juistheid karakteriseerde.
Tegenover deze geringe ingenomenheid met het nieuw
opgedrongen recht werd algemeen groote gehechtheid geconstateerd aan een ander instituut, dat in het volksgemoed diep wortel had geschoten, maar met de theorie van
eene vrije keuze lijnrecht in strijd was : het instituut van
de erfelijkheid van het ambt van desa-hoofd.
Eindelijk bleek dat de bevolking in vele streken een
verre van nuttig gebruik maakte van de nieuwe „ontdekding". Reeds in 1834 had Baud op een refs over Java
moeten vernemen dat de tijdens het Britsche bestuur ingevoerde verkiezingen beschouwd werden als eene ongunstige
omstandigheid daar dientengevolge een stel mindere hoofden was verkregen dat niet voor hun taak berekend was.
Ook in latere jaren werd onafgebroken geklaagd over de
eigen gekozen desahoofden en Coen in 1890 een opzettelijk
onderzoek was ingesteld naar de werking van het kiesrecht,
moest de toenmalige Directeur van Binnenlandsch Bestuur,
onder aanhaling van tal van feiten tot de vernietigende
conclusie komen 1) dat dit recht „aanleiding geeft tot tal
„van misbruiken en dat het een verderfelijken invloed
„uitoefent op den gang der bestuurszaken."
Dit alles betrof slechts een der misstanden veroorzaakt
door eene te milde toepassing van het beginsel der desaautonomie. Zooals wij zagen was bij hetzelfde artikel van het
Reg. Reglement, dat de kiesrechtfictie grondwettig sanctionneerde, aan de Inlandsche bevolking tevens het recht
geschonken om, binnen zekere grenzen, haar eigen huishoudelijke belangen te regelen. Tot de hierbedoelde huishoudelijke aangelegenheden behoorden o.a. de regeling
van de inkomsten der desahoofden, de uitgestrektheid
hunner ambtsvelden, het aantal hunner onbezoldigde helpers, voorts de samenstelling van het desabestuur, eindelijk
1) Tijdschr. v. Binn. Best. Dl. XXII afl. 5 blz. 392.
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de organisatie van de desapolitie. Op elk dezer terreinen
bleek het recht tot regeling der eigen belangen een
gevaarlijk wapen te zijn geworden in handers der desahoofden, een aanleiding tot kwelling en overbelasting van
den nimmer op eigen beenen gestaan hebbenden kleinen man.
In verschillende streken werd eene buitensporige nitbreiding gegeven aan het aantal van heerendienst vrijgestelde desabestuursleden, waardoor niet alleen de diensttaak dergenen die niet in die besturen opgenomen waren,
belangrijk werd verzwaard, maar waardoor ook groote
uitgestrektheden gemeentegrond voor ambtsvelden der
desahoofden en bestuurders gereserveerd en aan den
kleinen man onttrokken werden. Inzake de desapolitie
ontstond een chaos van regelingen, alle uitloopende op
belangrijke uitbreiding van bewakingsdiensten overdag en
's nachts, in hoofdzaak ten gerieve van desahoofden en
bestuurders, zonder eenig nut voor het algemeen belang
en tot groote overlast der bevolking.
Zooals reeds bleek, had men bij de vaststelling van
het Reg. Reglement den goeden inval gehad om althans
ten aanzien van de aan de bevolking gelaten vrijheid tot
regeling dezer huishoudelijke belangen, een achterdeur
open te laten in den vorm van de voorgeschreven „inacht„neming der van den Gouverneur-Generaal of van het
„Gewestelijk gezag uitgegane verordeningen.” De noodzakelijkheid om de in theorie zoo hooggehouden autonomie,
in de praktijk te onderwerpen aan eene door dit voorschrift toegelaten besnoeiIng, deed zich ten slotte onafwijsbaar gevoelen. In 1885 werd aan den Ass. Resident
Wiselius een onderzoek opgedragen naar alle van de
inlandsche bevolking gevorderde diensten ; in zijn rapport
verklaarde deze categorisch „dat Been verligting van
„diensten voor de dienstplichtigen mogelijk is indien de
,.niet-inmenging in het desabestuur gehandhaafd blijft."
En toen bij een weer uitvoerig onderzoek in de jaren
1888-1892 gebleken was dat ten aanzien van de samenstelling en de inkomsten der desabesturen en de regeling
der desapolitiediensten verschillende misbruiken waren in-
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geslopen, werden voor elk gewest, met gebruikmaking van
hoogerbedoeld voorschrift, afzonderlijke regelingen gemaakt
waarbij paal en perk werd gesteld aan bedoelde misbruiken 1).
Eindelijk deed het gezag van de overheid zich gelden
tegenover de teugelloosheid der desa-autonomie.
In de laatste decennia zijn, zooals bekend is, verschillende
maatregelen genomen ter verbetering van den economischen
toestand van den Javaan ; men denke aan het gemeentecrediet, de desakassen, de verbetering van landbouw en
veestapel, de uitbreiding van het lager Inlandsch onderwijs
enz. Bij de voorbereiding en invoering van al deze maatregelen, die vanzelf moesten leiden tot meer intieme aanraking met de desabevolking, bleek dat aan een zelfstandige regeling of uitvoering door de desa's zelven, zonder
toezicht en tusschenkomst der bestuursambtenaren, voorshands niet gedacht kon worden. De gele rgenheid om van
hooger hand in te grijpen in desa-aangelegenheden, dit
voelde men duidelijk, moest opengesteld worden. Maar boven
dit desideratum der nuchtere werkelijkheid, glansde in
poetische schittering het machtwoord desa-autonomie en ook
deze fictie eischte huldiging. En zoo werd in 1906 het
aanzijn gegeven aan de z.g. Inlandsche gemeente-ordonnantie 2) die te beschouwen is als een welgeslaagde poging
om, met vooropstelling in theorie van het vage begrip
desa-autonomie, aan de bestuursambtenaren gelegenheid te
geven bij voorkomende gelegenheden inzake diezelfde desaautonomie inmengend, desnoods ingrijpend op te treden.
De geheele, hierboven zeer beknopt omschreven lijdensgeschiedenis van het zelfstandigheidsbeginsel der Javaansche
desa's vond haar oorsprong in een font, waarin de koloniseerende naties dikwerf vervallen : de fout om te beginnen
D Zie : Eindverslag over het onderzoek naar den druk der desadiensten
blz. 9, blz. 85.
2) Ordonnantie van 3 Februari 1906, Ind. Staatsblad No. 83, houdende
vaststelling -van regelen omtrent het beheer en de andere huishoudelijke
belangen der Inlandsche gemeenten in de gouvernementslanden. op Java en
Madoera.
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met het vaststellen der beginselen en eerst daarna te onderzoeken of en in hoever die beginselen zich verdragen met
de toestanden. Ware men begonnen met een nauwgezet
onderzoek naar de toestanden, vanzelf zou gebleken zijn
Welke beginselen ten gTondslag behoorden te liggen aan
de verder te volgen gedragslijn.
Dank zij de dure lessen en de dringende eischen der
praktijk heeft het machtwoord desa-autonomie in Indie,
op het terrein, thans een groot deel van zijn tooverkracht
verloren. Op hen, die met de desatoestanden bekend waren,
kan trouwens die tooverkracht nimmer invloed van eenige
beteekenis gehad hebben.
Maar de magische formule heeft voor hen, die wel
het woord imaar niet de zaak kennen en in het bizonder
voor Nederlandsche staatslieden en politici, nog steeds
eene ongemeene bekoring. Wanneer in het Nederlandsch
Parlement dat, zooals men weet, in hoogste instantie
waakt over de Indische belangen, het geheimzinnige
woord wordt uitgesproken, dan kan men zeker zijn van
de uitwerking door Gustave le Bon zoo juist omschreyen: men ziet de gelaatstrekken zich ernstig plooien, de
hoofden met eerbied en ontzag buigen.
Dit bleek in 1900, toen voor de zooveelste maal was
aangedrongen op beperking van de aan den Javaan gegeven
vrijheid om ongeschikte hoofden te kiezen en toen de heer
Frans en van de P u t t e in de Eerste Kamer 1) plechtstatig den wensch uitsprak dat de Minister aan dezen
aandrang geen gehoor zou geven en veeleer „aan het
„trouwe Javaansche y olk een woord van geruststelling zou
„doen kenbaar waken". En dit bleek zeer onlangs toen bij
de behandeling van de Indische begrooting van 1911 door
den Minister van Kolonien een voorstel was gedaan tot
aanstelling van een advocaat-generaal en drie inspecteurs
van politie.
De omstandigheden hebben er toe geleid dat in Indie
schier geen tak van dienst bestaat of zij kan beschikken
1) Handelingen Eerste Kamer, Zitting 28 Dec. 1900, blz. 154-155.
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over inspecteurs die zich overtuigen van den gang van
zaken op het terrein. De gebleken noodzakelijkheid om
gestreng toe te zien op de uitoefening van het zelfstandigheidsprincipe der Javaansche desa's was mede oorzaak
van eene niet onbelangrijke uitbreiding van het aantal
inspecteurs. En zoo wordt de autonome desa op ongezette
tij den bezocht door de inspecteurs van den landbouw, van
de agrarische zaken, van de landrente en heerendiensten,
van het landbouwcrediet, van het lager en van het desaonderwijs, e. w. van alle aangelegenheden waarmede het
desa-bestuur wel bemoeienis heeft, maar waarvan men de
regeling of uitvoering niet ongecontrOleerd aan dat bestuur
of aan de bevolking durft overlaten. 1)
Nu wilde de Indische Regeering — als onderdeel van eene
geheele politie-reorganisatie — dit inspecteerend element aanvullen met 3, zegge drie, inspecteurs voor de politie-aangelegenheden, die zich wel is waar in hoofdzaak te bemoeien zouden hebben met de veiligheid op de drie hoofdplaatsen, maar
bovendien gebezigd zouden kunnen worden voor de contrOle
op de desapolitie. Op zichzelf beschouwd was dit voorstel
ongetwijfeld niet van ingrijpende beteekenis : het gold een
van die maatregelen_ van ondergesehikt belang, over welker
urgentie men van gevoelen kan verschillen, maar die, als deel
uitmakende van een algemeen plan van wijde strekking,
met dat plan aangenomen of verworpen plegen te worden.
Ditzelfde — aanneming of verwerping van het geheel
— mocht van het plan tot reorganisatie der politie worden
verwacht. En daar geen principieele bezwaren werden
geOpperd ten aanzien van de hoofdzaak, terwijl de urgentie
van de bijzaak van hier nit zeer zeker moeilijk te beoordeelen viel, mocht aangenomen worden dat het plan der
Indische Regeering in zijn geheel zou warden goedgekeurd.
1) Uit het felt dat de plaatselijke ambtenaren zich niet altijd warm
ingenomen toonen met het stelsel van inspectie, mag niet afgeleid worden
dat dit stelsel in zichzelf niet zou deugen. Mits het inspecteerend personeel
niet buiten de grenzen van zijne bevoegdheid ga, kan dit stelsel integendeel
zoowel aan het plaatselijk bestuur als aan de Regeering goede diensten bewijzen en eenheid van uitvoering in bestuursmaatregelen bevorderen.
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Zij die zoo dachten, hielden geen rekening met de toovermacht van een enkel onbegrepen woord. De term desaautonomie werd in het debat geworpen en de klank van dit
machtwoord was voldoende om de meerderheid der kamerleden in ootmoed te doers buigen in het stof en in die
houding ernstig te smeeken om intrekking der aangevraagde
inspecteurs. Deze Loch zouden door hunne lastgevers het
binnenland ingezonden kunnen worden en de zelfstandigheid
der Inlandsche gemeenten, het „palladium der rust" op
Java, in gevaar kunnen brengen !
Welke schade, ook bij den slechtsten wil, deze 3 inspecteurs zouden kunnen aanrichten in de intieme huishouding van ± 30.000 Javaansche desa's , welk bezwaar
zou kunnen bestaan tegen eene hoogst zeldzame inspectie
van een desa-belang dat reeds lang onder strenge contrOle
was gesteld van het gewestelijk gezag — dit alles maakte
geen punt van overweging uit. Het machtwoord was uitgesproken, Barbertje moest hangen. De Minister van
Kolonien, blijkbaar overtuigd van het lot dat zijn voorstel
zou treffen en de eer aan zich willende houden, trok dit
voorstel in en de drie inspecteurs moesten nog v66r hunne
geboorte een roemloozen dood sterven bij het altaar der
desa-autonomie.
Voor hen, die belang stellen in Indie's toekomst, moet
de kennisneming met de jongste Indische begrootingsdebatten, speciaal die over de politie-reorganisatie, bij uitstek ontmoedigend ziin geweest. Die debatten gaven blijk,
eenerzijds van eene algeheele onbekendheid met het onderwerp in behandeling : het wezen en de organisatie der
desa-politie, anderzijds van een hardnekkig vasthouden
aan een verouderd dwaalbegrip : de practisch reeds lang
veroordeelde desa-autonomie.
En het ergste was dat de Kamer, bij deze gelegenheid,
zich schuldig maakte aan eene in het oog vallende inconsequentie waaruit duidelijk bleek dat Naar ingrijpend optreden
niet voortvloeide uit belangstelling voor de zaa k, maar alleen
nit overdreven eerbied voor een woord.
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Want toen de Minister verklaarde dat een tweede
advocaat-generaal dringend noodig was, ook geheel afgescheiden van de 3 inspecteurs, en toen de heer de Savo rnin Lohman betoogde dat de Kamer, niet in staat zijnde
tot een piste beoordeeling van de urgentie van dergelijke
details, beter deed aan de Indische Regeering eenige zelfstandigheid to laten en zich aan to sluiten bij het meer
competente oordeel van die Regeering — toen bleek dat
voor deze gezonde opvatting geen meerderheid to vinden
was. Dezelfde Kamerleden die met zooveel klem waren
opgekomen voor de desa-autonomie, verzetten zich halsstarrig tegen elken schijn van regeerings-autonomie. En
terwijl eenerzijds angstvallig werd gewaakt voor de geheel
fictieve, door niemand begeerde, door niets gemotiveerde
zelfstandigheid der Inlandsche gemeenten, werd anderzijds
een gevoelige knak toegebracht aan de zoo dikwerf bepleite, door den loop der omstandigheden steeds klem.mender geeiscitte zelfstandigheid der Indische Regeering.
Nogmaals 1) zij vooropgesteld dat in het voorafgaande
geen pleidooi to zoeken is voor of tegen de urgentie van
het voorstel der Indische Regeering. Het is zeer wel mogelijk
dat in het land waar alles terecht komt, de zaken, ook zonder
dit personeel zullen marcheeren, dat de onmisbaarheid daarvan niet met wiskunstige zekerheid kan worden aangetoond.
Maar hierom gaat het niet.
De principieele vraag is eenig en uitsluitend of het op
den weg der Nederlandsche volksvertegeuwoordiging ligt, in
locale- of detailzaken 2) de Indische Regeering to dwarsboomen.
Twee stelsels staan ten deze lijnrecht tegenover elkaar.
Het eene is dat van den heer de Savornin Lohma n,
1) Zie „Nederlands volksvertegenwoordiging en Indie's autonomie"
in Onze Eeuw van Mei 1910.
2) Ik druk hier op „locale of detailzaken" omdat Mr. C. Th. v a n
Deventer in zijn kroniek in de Gids van 1910 No. 6 het heeft doen voorkomen alsof ik betoogd had dat de Kamer, zoolang India wettelijk nog niet
zelfstandig is, „door dik en dun", met de Indische Regeering zou moeten
medegaan. Bij aandachtige lezing van mijn artikel in Onze Eeuw van
Mei j.l. zal de Heer van Deventer ontwaren hoe onjuist en onvolledig
hij mijne woorden en bedoelingen aan zijne lezers heeft overgebracht.
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die zijn voorstel om aan de Indische Regeering eenige verantwoordelijkheid te laten, motiveerde als volgt : 1) „Ik
„zeg niet dat de maatregel goed is, ik zeg niet dat hij
„slecht is, maar ik ga hier eenvoudig of op het advies
„van mannen die Indie beter kennen op dit speciale gebied
„dan een van ons."
Het andere standpunt is dat ingenomen door den heer
de Meester en aldus gemotiveerd 2) : „Het is inderdaad
„waar, dat de Indische Regeering over tal van punten van
„regeeringsbeleid veel beter kan oordeelen dan de Tweede
„Kamer van de Staten-Generaal maar zoolang de wet vor„dert, zooals zij nu doet, dat wij hier de begrooting vast„stellen, reken ik het tot onzen plicht, al zijn, wij van vele
„zaken minder goed op de hoogte 3), om, zoodra wij tot de
„overtuiging komen, dat een of ander voorstel niet is in
„'s lands belang, onze stem daartegen te verheffen en door
„amendementen of op andere wijze te trachten datgene te
„bereiken wat wij in het belang van het land nuttig en
„noodig achten.”
Men ziet, beide stelsels komen overeen in de premisse;
in beide wordt vooropgesteld dat de Nederlandsche yolksvertegenwoordiging niet op de hoogte is of kan zijn van
Indische detailzaken. Maar het principieele verschil ligt
in de conclusie. De heer de S a v o r n i n Lohman wil,
op grond zijner plaatselijke onbekendheid en vertrouwende
in de meerdere competentie der Indische adviseurs, in gevallen als hierbedoeld, het laatste woord en daarmede de
verantwoordelijkheid voor de gevolgen, aan deze adviseurs
laten. De Heer de Me est e r daarentegen meent dat hij,
niettegenstaande zijne plaatselijke onbekendheid, toch gerechtigd is, zelfs in detailzaken, een overtuiging te hebben
en, op grond van die overtuiging, aan de plaatselijk wel
bekende en dus meer competente Indische Regeering te
ontzeggen wat deze in Indie's belang noodig acht.
Nu kan men natuurlijk in elk voorkomend geval van
1)
2)
3)

Handelingen Tweede Kamer 1910/1911 blz. 329.
Handelingen Tweede Kamer 1910/1911 blz. 330.
H.
De cursiveering is van mij.

272

DE TOOVERFORMTJLE DER DESA-AUTONOMIE.

meening verschillen over de vraag, of het al dan niet een
locale aangelegenheid of een detailzaak betreft. En wanneer dan met argumenten aangetoond kan worden dat het
Oen plaatselijk of ondergeschikt maar een algemeen en
principieel belang betreft, dan is daarmede een eventueel
ingrijpen van de zijde der Kamer ten voile gemotiveerd.
Maar over deze kwestie liep het debat ditmaal niet. Noch
door den heer de Meester, nOch door iemand zijner medestanders is ook maar met een enkel woord toegelicht op grond
van Welke argumenten de aanstelling van deze drie inspecteurs
beschouwd werd als een hoofdzaak, als een algemeen belang.
En het verschil tusschen den beer de Savornin Lohman
en den heer de Meester gold geenszins dit speciale geval,
maar wel de principieele vraag of de Kamer verstandig
doet, ook in de gevallen die zij niet kan beoordeelen,, aan de
Indische Regeering de wet voor te schrijven. De meerderheid der Tweede Kamer heeft zich, in dit geval, vereenigd
met de opvatting van den heer de Meeste r. Het is te
hopen dat zulks geschiedde onder de hallucinatie van het
machtwoord „desa-autonomie" en dat deze, in ab-normale
omstandigheden genomen beslissing, geen blijvend richtsnoer zal worden voor de toekomst.
Dit is vooral te hopen nu ook buiten het Parlement
een gezaghebbende stem zich heeft doen hooren ten gunste
van het stelsel-d e Meeste r. In zij n artikel „Insulinde in
het Parlement" 1) betoogt Mr. C. T h. van Deventer naar
aanleiding van dit debat, dat de inmenging onzer vertegenwoordiging (ook in Indische detailzaken) „onmisbaar is
„zoolang datgene wat men in dit verband Indie's autonomie
„noemt niet tot werkelijkheid is gekomen." Voor den
heer van Deventer ligt het zwaartepunt der geheele
kwestie uitsluitend in de wettelijke bepalingen. Zoolang
deze de oppermacht in handen geven aau het Nederlandsch
Parlement, zoolang moet dat Parlement, deskundig of niet,
de voile zwaarte van die oppermacht aan Indic laten gevoelen. Wil men Indict leeren op eigen beenen te staan
1) Glide, Dec. 1910.
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dan heeft men slechts de bestaande bepalingen te wijzigen,
Indie op papier zelfstandig te maken, en le tour est fait!
Voor den middenweg door mij in dit tijdschrift 1)
aanbevolen als overgangsmaatregel: het loslaten van de
teugels, het overlaten der verantwoordelijkheid aan. Indie,
ook met voorloopig behoud der bestaande wettelijke bepalingen, hiervoor kan in Mr. van Deventer's gedachtengang geen plaats zijn. Dat men een kind niet volwassen
maakt door het te omhangen met mannenkleeren , dat de
ware autonomie niet plotseling geschapen kan worden door
een wetsvoorschrift, maar langzaam moet opgroeien door
geleidelijke losmaking van banden; dit alles heeft voor
dezen bekwamen kroniekschrijver geen beteekenis. De
Nederlandsche volksvertegenwoordiger, ziedaar in korte
woorden Mr. van Deventer's stelsel, is nu eenmaal
grondwettelijk belast met het oppertoezicht op den gang
van taken in Indie. Welnu, competent of niet, hij moet
dat oppertoezicht uitoefenen , hij moet nu en dan toonen
dat hij wat in de melk te brokkelen heeft. Deed hij
dat niet, hij zou zich moeten afvragen : „Waartoe dienen
wij dan?" 2)
In dezen noodkreet ligt inderdaad de quintessence
van het stelsel de Meester—van Deventer. Nuttig
of niet, heilzaam of schadelijk, de Kamer moet toonen dat
zij ook in Indische aangelegenheden, „erge-ns toe dient."
Onmiddelijk na zijn bijvalsbetuiging aan het stelsel — d e
Meester constateert Mr. van Deventer dat hij volstrekt niet beweren wil dat de Kamer in dit geval een
nuttig gebruik gemaakt heeft van haar recht tot inmenging. De door Indie gewenschte politie-reorganisatie Loch
werd, door die inmenging, van een door haar onmisbaar
geacht sluitstuk beroofd. „Hoe de Indische regeering zich
„redden zal moet de toekomst leeren," aldus kalmweg
Mr. van Deventer.
Het is niet wel m.ogelijk het hoogst bedenkelijke van
1) Onze Eeuw, IVIei 1910. Nederlands volksvertegenwoordiging en
Indie's autonomie.
2) Zie Parlementaire Kroniek, Gids 1910 No. 6.
O. E. XI 2

18

274

DE TOOVERFORMULE DER DESA-AUTONOMIE.

het systeem van Deventer—d e Meester korter en
juister te karakteriseeren dan met deze lakonieke opmerking.
De Tweede Kamer, eenig en alleen om aan te toonen dat zij
in In.dische aangelegenheden stem in 't kappittel heat, helpt
Indie in het moeras. En daarin wegzinkende, hoort het
slachtoffer, als laatsten troostkreet, zich toeroepen: Zie zelf
maar hoe Gij er uit komt !
Zal onze volksvertegenwoordiging inderdaad de verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor deze cynische
opvatting van de roeping eener koloniale mogendheid ?

PROMETHEUS' ZONDE
DOOR

Prof. K. K II I P E R.

P. B. Shelle y. Prometheus ontboeid, vertaald door
A 1 e x. Gutteling. - Wereldbibliotheek 117.

Het laatste, althans een der laatste werken van den
enkele maanden geleden gestorven jongen dichter A 1 e x.
Gutteling is de vertaling van Shelley's Prometheus
Unbound geweest. Zoo heeft hij dus nog gedurende zijnen
laatsten levenstijd het genot van dien inspannenden vertolkingsarbeid mo lten smaken, bij welken een telkens dieper
indringen in de kunst van den meester het hoogste loon,
en het zoeken en vinden van de zeggingskracht der eigene
taal de tweede vreugde is. En het is hem bespaard gebleven,
dat het met inspanning verworven loon hem wierd vergald
door den boozen ijver van een' beoordeelaar die met den
vinger op het origineel hem rekenschap zou willen vragen
van ieder woord in Shelley's „lyrisch drama" dat hij
in de Nederlandsche vertaling Diet terug vindt.
Allerminst zou het thans voor een dergelijke kritische
bespreking van Gutteling 's arbeid het geschikte oogenblik zijn. Maar aangezien er reden is om to vertrouwen
dat deze zorgvuldige en in de jambische gedeelten ook
welluidende vertaling menigen. Nederlander zal opwekken
-om onder voorlichting van Gutteling Shelley's harts-
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tochtelijk poeem ook in het Engelsch te gaan herlezen, en
aangezien alzoo menig lezer zich wederom een voorstelling
zal trachten te maken van hetgeen men gewoonlijk het
„Prometheus-vraagstuk" noemt, is het de moeite waard
eenige oogenblikken stil te staan bij de opvatting van
Shelley's hoofdfiguur welke. door Alex. Gutteling —
in aansluiting aan de meest gangbare meening — werd
gehuldigd en welke door hem in de inleiding, die hij,
helaas met weglating van Shelle y.' s uitnemende introductie, aan zijne vertaling heeft toegevoegd, aldus is geformuleerd : De grootsche figuur van Prometheus is bij Aeschylus
geene cun,dere clan bij Shelley en voorts : Prometheus is de
Grieksche Heiland.
Velen zien inderdaad den hoofdpersoon van A e s c h y1 u s' diepzinnigste tragedie zooals de vertaler van S h e 1ley's drama dien heeft gezien en vertolkt, en zij achten
niet zonder aanleiding die opvatting geheel in overeenstemming met de ontwikkeling van het tragisch conflict welke
Shelley in zijn ontkluisterden Prometheus heeft geteekend.
Maar hoe juist die voorstelling zijn moge ten opzichte van.
Shelley zelven, aan den aanvang van dit literaire evolutieproces staat een geheel andere Prometheusfigu-ar dan men
meent. Wie van nabij den vromen geest van A e s c h y l u s
en diens hooge gedachten over de roeping der tragische
kunst kent, zal met de hierboven aangehaalde karakteriseering van Prometheus nauwelijks vrede kunnen hebben.
Tegenover ie karakteriseering waag ik het daarom eene
andere opvatting als aannemelijker te verdedigen, te eer
omdat ik bij die verdediging mij tot het noodige zal mogen
beperken dank zij de studie door Dr. H. M. v an N e s
in den vijfden jaargang van dit tijdschrift (0. E. V. 3.
141 v.v.) aan A e s c h y 1 u s' tragedie gewijd. De belangstellende lezer zal gemakkelijk kunnen bemerken dat op
verscheiden punten overeenstemming heerscht tusschen
Prof. van Nes en mij.
Ondanks het elementaire karakter der compositie is
van A e s c h y 1 u s' „Prometheus in boeien" eene kracht
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uitgegaan over de wereldliteratuur als nauwelijks van een
ander Grieksch drama. Een stuk zonder actie, onbeweeglijk
als de gekluisterde held welks naam het draagt, een stuk
met lange dialog en, die bijkans alleenspraken zij n ; en
desondanks grijpt het ons aan en boeit ons, niet door
hartstocht, niet door fatumsruacht, niet door psychologische
ontwikkeling, maar feitelijk door deze gene steeds weerkeerende vraag : „Wie is deze Eenzame, en welke is zijne
schuld ?" Zooals Hamlet en Faust ons vasthouden, zoo
houdt Prometheus ons vast.
Behoort alzoo deze antieke tragedie tot onzen modernen
gedachtenrijkdom, vie daarom zou meenen dat zij als een
geerfd kleinood van geslachte tot geslachte onveranderd is
overgeleverd, die miskent het levend karakter der poezie.
Zooals eertijds de Aarde de menschen, de schepselen van
Pr o m e t h eu s, aanvaardde, aldus hebben de dichters uit
Aeschylus' handen Prometheus aanvaard. Klimaat en
tijd vervormen en wijzigen den ouden mensch tot nieuwe
gedaanten ; nadenken en nagevoelen herscheppen ook den
T i t a n. Maar indien nu iemand de figuur van den modernen
door tijd en dichterarbeid hervormden Prometheus als 't
ware projecteert op het oude drama (vaak slechts in vertaling
gekend en ten halve begrepen) en ons den Prometheus
van Shelley toont met de verzekering : „Zie Kier den
Prometheus van Aeschylus," dart doet hij beiden dichters onrecht, want hij miskent zoowel de oorspronkelijkheid
van den Engelschen als de vroomheid van den Griekschen
poeet.
Lang is de rij der gedaanteverwisselingen van Prometheus welke een nauwkeurig literair-historicus zou hebben
te boeken voor hij kon komen tot de schitterende creatie
van S h e 11 e y, den dichter met het romantisch gemoed en
den Helleenschen ()Test. Maar niet ieder van die metamorfosen heeft gelijke beteekenis. Van gering belang voor de
ontwikkeling van de Prometheus-type schijnt mij — om
van Grieksche voorbeelden te zwijgen — de parallel door
christen-schrijvers getrokken tusschen Pro meth eus en
andere lijders. Wanneer T e r t u 11 i anus, wijzend op den
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gekruisigden Christus uitroept : Verus Prometheus, Deus omnipotens blasphemies lancinatus, dan mogen wij daarin m. i. niet
zoeken naar bewijzen voor gewijzigde literaire opvattingen
der Titan-figuur. Zeer zeker blijkt uit Tertullianu s'
woorden, dat het Romeinsche tooneel van de tweede eeuw
den gefolterden zoon van I a p e t o s goed kende, hetgeen
wij trouwens ook van elders wel weten , maar wat T e r t ullianus aangaat, dien is het alleen om eene tegenstelling
te doen, eene tegenstelling niet ten gun ste van de antieke
over] evering , immers hij wij st op Christus als den waren,
Prometheus. Overigens volgt Tertullianus hier eene
eigenaardige en vrij algemeene gewoonte van zij nen tijd. De
kerkvaders, naast hun eerbied voor het geloof dat zij prediken,
in het hart de liefde bewarend voor de antieke literatuur,
zoeken nu eenmaal gaarne dergelijke parallellen, inzonderheid indien het hun gelukt daarin een bewijs te vinden
voor de bekende leer dat ook aan de „heidenvolk-en" als
voorbereiding voor de blijde boodschap een deel der goddelijke waarheid als in een Spiegel is geopenbaard geworden.
Maar hun vergelijking vervormt toch niet de overgeleverde
literaire persoonlijkheden en gebeurtenissen I' Poetisehe
schoonheid ligt zeker vaak in deze vergelijkingen. Ongemeen treffend worden door een der kerkvaders — en op
zijn voetspoor door den poetisehen Paul de S t. Vi c t or
— de Oceaniden, vol deernis klagend bij de rots van
Prometheus, vergeleken met de vrouwen weenend aan den
voet des kruises , ook kon het niet wel anders dan dat
de heftige beweging van hemel en aarde, waarmede het
wegzinken van Prometheus in de diepte, aan het eind van
het stuk, gepaard gaat, de christenlezers deed denken aan
de verschijnselen beschreven in Matth. 27: Het voorhangsel
des tempels scheurde van boven tot beneden, en de aarde bee fde,
en de steenrotsen scheurden.
Treffend als deze vergelijkingen zijn, mogen zij toch
nooit voor meer dan vergelijkingen gelden. Echter werkten
zij mede om in de letterkunde den persoon van Prometheus
levend te houden. En bij een zoo krachtig voortleven,
krachtiger wellicht dan van eenige andere literaire figuur
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uit de oudlieid, moest wel voortbestaan tevens groeien en
veranderen beteekenen. Die verandering geschiedde geleidelijk en langzaam. Noch V ondel's Lucifer noch Milton's
Satan verloochent zijn verwantschap met Pr om e t h e u s;
wat tronwens den Engelschen dichter aangaat — men
behoeft slechts de eerste acte van den twee jaar na
Paradise Lost verschenen Sams on A go nist es te herlezen, om duidelijk de sporen waar te nemen van Milt o n 's
nauwgezette studie der Grieksche Prometheus-tragedie.
De keus der bovengenoemde typen bewijst hoezeer in
het gevoel der moderne pazie als hoofdtrek in Pr om et h e u s' karakter zijn verzet tegen de goddelijke oppermacht
werd aangemerkt. Intusschen, om voor het oogenblik daar te
laten hoe Aeschylus dat verzet had beoordeeld, mogen
wij niet vergeten, dat die houding van den T it a n, door
V o n del en Milt on nadrukkelijk gevonnisd werd, doch
voor de nieuwere dichters integendeel een bron van Prometheus-vereering is geworden, daar niet alleen de fierheid
van zijn verzet, zjn trotsch „impavidum fer'ient ruinae" hunne
bewondering, maar vooral de beweegreden tot dat verzet
hunnen eerbied wekte. Allereerst komt ons hier B y r o n 's
naam op de lippen. Zijne parafrase van het Oceanidenlied
(Aesch. Prom. 536 v.v.), die voorkomt in de „hours of
Idleness" doch helaas zeer ver beneden het origineel blijft,
zou misschien recht geven tot de onderstelling dat hij
eene vertaling van het geheele drama op het getouw heeft
gehad. Maar hoe de dichter van Manfred de Prometheustragedie heeft gemeend te moeten verstaan, hoe hij in de
figuur van den lijdenden Titan het symbool ziet van den
mensch, die gekluisterd door de boeien eener fatale overmacht, zich zelven in de fierheid van zijn onbuigzaam verstand verheven gevoelt boven de macht die hem verplettert, dat blijkt zeer duidelijk uit de fraaie ode aan Prometheus in de „occasional pieces," het klaarst wellicht in
deze strofe :
Tlw goddelijke misdaad was uw zachte geest,
raad, die 't schrijnend menschenleed geneest,
ie zelfvertrouwen geeft aan wie bloOhartig vreest
Voor Fatums macht.
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ZOO zag Byron den Prometheus, den menschenredder,
ja, maar tevens den mensch zelven, die in naam der gerechtigheid in verzet komt tegen de godheid zooals die
door een star dogmatisch geloof was geschapen. Zonder
twijfel heeft Byron gemeend dat inderdaad ook Aesch y1 u s het juist zoo had bedoeld. Getuigt hij niet zelf, dat
zijn Manfred uit AeschyleIsche inspiratie is geboren ? Manfred, die meer dan een van Byron 's helden de taal van
zijn dichter spreekt, die nit idealisme de menschen haat,
die van zich zelf getuigt :
Reeds van mijn jeugd
ging nooit mijn hart den weg met andrer geest,
of zag met menschenoog deez' aarde aan.
Hun eerzucht was mijn' eerzucht nooit gelijk
noch ook hun levensdoelwit den met mijn.
Mijn vreugd en leed, mijn hartstocht en mijn kracht
maakt mij tot vreemdling: hult zich ook mijn ziel
in mensch]ijk lichaam, 'k deel in menschensmarten niet.

Deze romantische opvatting van A es chylu s' Prometheus, die in Go ethe's ode aan Prometheus ztdk een
zeldzaam krachtige vertolking heeft gevonden, en die het
groote van den Titan zoekt in zijn wettig protest en hem
daarom verheerlijkt, heeft zeer zeker ook S h el 1 e y bezield. Maar hoe zeer het schijnen moge dat door den
dichter van Prometheus unbound Aeschylus' gekluisterde
Prometheus nader tot ons wordt gebracht, in werkelijkheid
staan deze beide scheppingen — elk van beiden in eigene
schoonheid zoo karakteristieke openbaring van individueele
overtuiging — zeer ver van elkaar af. Aeschylus' arbeid is het werk van een geloovige wiens hooge geest,
objectief in orthodoxe overtuigdheid, hartstocht schept in
kalmte — zooals de rustige hand van den bee] dhouwer de
strijdwoede houwt in mariner. Doch Shelley, zoon van
een tijd van het hoogst denkbare subjectivisme, is een
poeet vol passie, die zijn protest tegen eene overlevering,
door anderen als heilig vereerd, uitstort in een drama meesleepend door fantasie maar minder dan een zijner drama's
klassiek. Geen oogenblik heeft dan ook Shelley zelf
kunnen meenen dat zijn Prometheus unbound eene verklaring
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of aanvulling zou mogen heeten. van Aeschylus' werk
in diens eigen geest. De mensch, verlost uit den kerker van
een clogmatisch godsgeloof door de nieuwe troostende, menschen
verheffende leer van het pantheisme — dat zal zeker toch wel
de beteekenis zijn van Demogorgon's overwinning I' —
Welnu, geen gedachte minder Aeschyleisch dan deze ! En
geene die Shelley zelf minder bij Aeschylus zocht.
Dat door het weefsel van Shelley's kunstwerk overal
draden loopen van Aeschylelschen oorsprong maakt zijn
werk niet tot eene n'avolging, of zijn Prometheus tot eene
repliek van den Griekschen. „Des dichters ziel," zoo ongeveer zegt hij in de schoone voorrede van zijn Prometheus
unbound, „is een Spiegel waarin de stralen van het vroeger
geschapene samenvallen tot een nieuw beeld."
„I was averse" — zoo gaat Shelley in zijn gespierde
taal t. a. p. voort — „from a catastrophe so feeble as that
of reconciling the Champion with the Oppressor of mankind." De Nederlandsche vertolker van Shelley's drama,
die Aeschylus' tragedie slechts in B r o w n i n g s vertaling had bestudeerd, twijfelde blijkens zijne voorrede
niet, of deze tegenstelling van Verdrukker en Kampioen
was inderdaad AeschyleIsch. Onze waardeering van A es c h y1 u s en Shelley beiden zal er bij winnen, indien wij ter
bestrijding van die opvatting trachten in het licht to stellen dat het conflict tusschen Prometheus en Zeus bij
Aeschylus niet is een strijd tusschen den Redder en den
Onderdrukker. Reeds de orthodoxe, streng geloovige overtuiging van den Griekschen treurspeldichter maakt deze
voorstelling onaannemelijk.
De zwijgende fiere Titan, van wiens kluistering aan
de rots door Zeus' satelliten Aeschylus ons in het aanvangstooneel zijner tragedie getuigen maakt, is een God.
Oorspronkelijk een Schepper, een weldadige macht, een
vuurgod van ongrieksche herkomst, werd hij in den strijd
van indringende en onderworpene volken die H e 11 a s'
voorgeschiedenis uitmaakt gedeclasseerd, tot Daemon,
en daarna nog slechts hier en daar met de oude den God
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waardige eer gehuldigd. Hoe vervolgens in het tijdvak van
bloei der z.g. theogonische poezie aan Prometheus zijne
plaats is aangewezen onder de onderworpen Goden die
door den Olympischen ordestaat werden onttroond leert
ons Hesiodu s. In een ander verband heb ik reeds vroeger
getracht aan te toonen, wat van die evolutie het gevolg is
geweest voor de persoonlijkheid van Prometheus (vgl.
0. E. VIII. 4. 79) ; thans zij het genoeg er op te wijzen
dat de degradatie van God Prometheus ook invloed heeft
gehad op zijne functies. Heette hij eertijds der menschen
schepper, thans is hij nog maar hun stamvader, door Deukalion zijn zoon, die na den zondvloed op Zeus' bevel
steenen achter zich werpend aan nieuwe menschen het aanzijn geeft; was vroeger het vuiir zijn uitvinding en eigendom, thans vermeestert hij het door list. Maar boven zijne
list gaat de wijsheid van Zeus. Den voortdurenden strijd
van den onbuigzamen Titan doet Zeus eindigen in vernedering. Met knellende banden heeft de Kronide den
listige gebonden aan een paal en hij heeft een arend op
hem afgezonden die zijn iederen dag aangroeiende lever
moet afvreten. Doch in het einde heeft Alkmene's weerbare zoon (Herakles, Zeus' eigen zoon) den arend gedood
„en — zegt Hesiodus — zoo nam hij van den Iapetonide
de booze krankheid weg en bevrijdde hem van zijne verdooldheid, naar den wil van Zeus."
Men ziet het, noch eenen Lucifer — immers hij buigt
het hoofd — noch eenen Heiland — immers hij is zondig
— heeft Aeschylus in de poetische traditie zijns yolks
kunnen vinden, toen hij zich zette tot het dichten van
zijnen_ Prometheus. Ook heeft hij niet veel van de door
Hesiodus bereide stof behoeven te veranderen om reeds in
deze tragedie die beide gewaarwordingen van vrees en deernis
te leggen die Aristoteles de hoogste elementen van
onze tragische aandoening noemt. Nergens verbergt hij de
schuld van zijnen held, doch nergens ook aarzelt hij —
krachtig geloofsheld als hij zelf is — onze liefdevolle
deernis voor den schuldigen Prometheus in te roepen.
De Prometheus, dien Aeschylus ons teekent, is een
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held, edeldenkend, fier en liefdevol, maar ten spot van den
naam, dien hij („de voorzienige") draagt, juist in zijne
scherpzinnigheid omtrent zich zelven verblind. Men zou
hem in dit laatste opzicht een prototype kunnen noemen van
Oedipus. Hij ke pt alleen zijne weldaden, niet zijne vergrijpen.
Echter teekent de dichter hem niet als een kleinen weldoener,
vol van kinderlijke ijdelheid. Allereerst boezemt Prometheus
liefde in, eene liefde die alien dringt hem te waarschuwen.
Kalm en gemoedelijk klinkt dat waarschuwingswoord tegen
zijne overgroote scherpzinnigheid uit den mond van
Hephaistos die hem met tegenzin de boeien om de leden
smeedt, roerend en vroom van de lippen der Oceaniden.
Immers in de oogen dezer twaalf zusters van Prometheus'
moeder, dezer gespelen van zijne bruid Hesione, is wel de
kracht van Prometheus ongeveinsde bewondering waardig,
doch haar intuItief gevoel van vroomheid en recht zegt
haar tegelijk dat die kracht niet vrij is van zonde.
In al zijne teedere liederen, in al zijn kinderlijke vragen,
ook in zijn geheele treffende tegenstrijdigheid van egoIsme
woorden en trouw in de daad, verdient dit vrouwenkoor
bijzonder de aandacht van ieder die A e s c h y 1 u s' kunst wil
verstaan. Immers juist dat fijn-vrouwelijk gevoel verheft van
het oogenblik harer eerste verschijning of als in onnavolgbare teederheid hare jonkvrouwelijke groet ruiscbt
langs de ooren van den lijder — hare deernis hoog boven
het banaal egolstische medelijden dat straks Oceanus, voor
een oogenblik zich wagend in Prometheus' compromitteerend
gezelschap, zal betuigen ; en evenzeer boven de onberaden
instemming die het fiere protest van den Titan bij zoovele
lezers heeft gevonden en nog vindt.
Wij hebben dat protest hier niet in bijzonderheden te
volgen. Het allervoornaamste is wel dit. Reeds in de eerste
ure van zijn lijden spreekt Prometheus dat bittere woord :
„Hard is Zeus, en eigengerechtig". Hier is de opstand tegen
den godlijken rechtsstaat, den staat door Zeus gesticht en
door de Grieksche geloovigen beleden, onmiskenbaar, reeds
door de woordkeus. „Zeus heeft het recht bij zich zelven",
zoo had Prometheus zich smalend uitgedrukt ; maar in
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vromeren ernst sprak Aeschylu s' tijdgenoot en geestverwant Pinda rus niet smalend doch huldigend van „de
reddende gerechtigheid die troont ter rechterzijde van
alvader Zeus."
Dat Aeschylus bedoelt in deze, later nog versterkte,
aantijging tegen Zeus de schuld van zijnen held, welken
hij niet als een B yr on bewondert, doch stilzwijgend
vonnist als een geloovig Griek — te doen uitkomen,
is duidelijk. Maar dat is niet genoeg. Zal Prometheus
jets anders zijn dan een revolutionnair, zal hij onze
deernisvolle, bijna eerbiedige liefde wekken, zooals hij de
liefde der Oceaniden bezit, dan moet die schuld tragisch
zijn, d.i. dan moot hij zelf die schuld als onschuld zien.
In de geheele voorstelling van den Titanenstrijd
zooals Prometheus dien beschrijft is zuiks het geval;
doch nergens zoozeer als in dat eene feit dat zijne glorie
is en zijn ondergang, de „redding der menschheid".
Dit is het voornaamste element van tragischen ernst in
het treurspel van A e s chy lu s. Scherp van verstand als de
Titan is, heeft hij, wel voorziende dat in den strijd der Olympiers en Titanen aan den alwijzen Zeus de zege zal verblijven,
zich aan diens zijde geschaard. En nu beroemt hij zich
nog in zijne boeien op de hulp aan Zeus verleend, maar
dat hij juist uit kracht van dien triumf, door Theinis zelve
beschikt, aan zijnen Koning gehoorzaamheid verschuldigd
is, dat vergeet hij. En meer dan dat.
Gelijk in de mythische geschiedenis van vele volken
zoo is er ook in de Grieksche mythologie een tijdstip,
waarop de Alvader, door de verbastering van het geslacht
der menschen die hij zelf in het leven had geroepen vertoornd, in zijne ondoorgrondelijke wijsheid besluit de
kinderen der sterflijke geslachten te doen omkomen en uit
een enkelen bevoorrechte een nieuw menschengeslacht te
verwekken. Het is tegen deze daad van straffende almacht,
waarin hij niets dan wreede willeke-ur ziet, dat Prometheus
zich heeft verzet. Welk doel Zeus kan hebben gehad met dit
sombere plan van menschenvernietiging, en of ook die verdelging wellicht redding bedoelde heeft hij niet gevraagd ! Zijn
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hooge geest heeft niet geluisterd naar de verkondiging van
Zeus' alwijsheid , niet uit zijn hart is het lied gevloeid
waarmede A e s c h yi u s de eer had gegeven aan „Zeus die
het geweld heeft onttroond, aan Zeus die den stervelingen
den weg van het inzicht toonde, die de wet gesteld heeft
der volstrekte gerechtigheid : leering door lijden". Dit alles
zien Prometheus' scherpe oogen niet. Hij ziet slechts dat
ondergang zijne beschermelingen bedreigt. Breed ontvouwt
zich dan bij het herdenken het tafereel van de ellende
waaruit zijn voorziening en verstand de menschen hebben opgeheven : de duistere nevelachtigheid van het bestaan dier
holbewoners, die aan schimmen gelijk hun leven vermorsten
in trage eentonigheid, de angsten hunner onwetendheid,
hunne zwakheid, hun kommer. Hoe heeft zijne voorlichting
hen opgeheven ! Hoe zijn vuur hen verwarmd en verlicht,
hoe zijne vertroosting hope (zij het ook blinde hoop) in hun
hart gelegd, hoe zijne wetenschap hen geleerd de aarde te
bebouwen, de zee te doorklieven, eindelijk hoe heeft zijne
kennis hun gezichtskring verruimd, hen de taal doen ontdekken, het schrift en de wonderen van rekenkunst en
pazie doen vinden en genieten ! De menschen heeft hij
verlost — alleen zich zelven kan hij niet verlossen !
Het kan bijna niet anders of de schildering van al
deze weldaden brengt ons een oogenblik althans den eeretitel „Verlosser" op de lippen. Prometheus sleept ons mee,
en niet licht zullen wij instemmen met de vraag der Oceaniden, die, in de eenigszins oppervlakkige blijmoedigheid
van Naar nymfenleven niet geheel bij machte de diepte van
Prometheus' menschenliefde te peilen, zich verbazen dat
hij om de wille van 44ndagschepselen. de klare vreugd van
het godenleven heeft willen verspelen. Maar bij aandachtige
lezing zal ons niet kunnen ontgaan. dat Aeschylu s, hoe
vrij hij ook in de manlijke objectiviteit van zijn edele
kunst den teugel viert aan zij sympathie voor de beste
karaktertrekken van zijnen held, geenszins heeft verzuinad
te doen uitkomen waarin zelfs deze weldaad van Prometheus te kort schiet. De beschaving door hem aan de
menschen gebracht is zuiver intellectueel. Dit is zijn ver-
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grijp. Niet slechts heeft hij in de trotsche waardeering
zijner eigenmachtige daad zich nooit afgevraagd, of zijne
wij sheid zich ook aan hoogere wij sheid vergrijpt , maar hij
heeft ook niet beseft wat aan zijne gave hapert. Aan zijne
geschenken ontbrak wat ze alleen tot zegen kon maken,
hetgeen hen zelven evenzeer on.tbreekt: de vrome eerbied
voor het hoogste recht, het eerbiedig besef dat er iets bestaat, dat alle verstand te boven gaat.
Het zeldzame meesterschap waarmede door de geheele
dramatische inkleeding van deze godentragedie Aesch ylu s den weg teekent langs welken Prometheus van begrijpelijken trots over zijne daad komt tot bravoure, waardoor de
krachtige taal van zijnen godenhaat ontaardt in godslastering, moeten wij hier laten rusten. Aileen een schuldige
Prometheus maakt eene verzoening denkbaar zooals
Aeschylus die in zijn voor ons verloren „ontkluisterden Prometheus" heeft geschilderd : openbaring van het
geheim waardoor hij wist dat Zeus' macht werd bedreigd
en als belooning daarvoor verlossing uit zijn ellende.
Dat Shelley in zulk eene oplossing onmogelijk vrede
kon vinden, begrijpen wij alien. Ook behoeft ons de vraag
niet te vervolgen of hij bij een zoo geheel van Aesch y1 u s afwijkende opvatting van het tragisch conflict tusschen
Zeus en den Titan het recht had zijn lyrisch drama te
doopen met den Aeschylelschen naam. Volkomen terecht
beroept de Engelsche dichter zich op het voorbeeld der
Grieksche tragici zelven : „The Greek tragic writers, in
selecting as their subject any portion of their national
history or mythology, employed in their treatment of it a
certain arbitrary discretion". En die zelfde vri.jheid eischt
hij met voile recht voor zich zelf. Aileen is het wenschelijk dat wij — zijne lezers — als wij Aeschylus' naam bij
Shelley's drama noemen, ons duidelijk voor oogen houden,
wat hij in de kunst van zijnen grooten meester opzettelijk
naar de eischen van zijn eigen geest heeft gewijzigd, en
wat in het oude drama groot en aangrijpend was, al werd
het verworpen door de nieuwere kunst.
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Als Macaulay in zijn History of England, de noodzakelijkheid
van een parlementair ministerie wil betoogen, merkt hij op dat
iedere talrijke vergadering, zeds van beschaafde menschen, iets van
een troep gepeupel heeft, en een land, welks hoogste regeeringslichaam op een volkshoop gelijkt, buiten twijfel in een gevaarlijken
toestand verkeert. Dat lijkt een zeer oneerbiedige manier van
spreken over een parlement, maar Macaulay was een goed Whig,
en hij zal dus wel alleen hebben willen doen uitkomen, hoe ook in
een verzatneling ontwikkelde menschen licht die sfeer der yolksmenigte ontstaat, aan Welker psychologische beInvloeding ook de
sterken zich niet gemakkelijk onttrekken.
In den lateren tijd hood ons Lagerhuis telkens zulke momenten. VOOr de eerste groote kiesrechtuitbreiding was het liberalisme
in de haast onbestreden heerschappij van het politieke levee geweest. Dat langdurig bezit, van generatie op generatie geerfd, had
de noodzakelijkheid van politieke ontwikkeling der kiezersmassa
nauwelijks doen voelen. De kiesrechthervormingen van '87 en '96
voerden nieuwe troepen naar het politieke veld, met even weinig
politieke belangstelling als die van het reeds bestaande kiezerscorps. Een gedeelte ervan, de kleine middenstand, moest met een
beroep op godsdienstige sentimenten naar de stembus getrokken
worden. Toen later weer een nieuwe groep geformeerd was, zou
men vooral op hare belangen een beroep doen, na de opstelling
van de zeer bijzondere rechtsphilosophische constructie, dat, nu zoo
menige regeerende partij soms belang boven recht had gesteld, het
behoorlijk was voortaan belang tot basis van het staatsrecht te
nemen.
Aan een zoo opgevoede kiezersmassa kunnen ernstige politieke
vragen Diet met goed gevolg worden voorgelegd. In de Kamer
ontbreekt de overtuiging, dat men hoar op den duur kan winnen
door eenvoudig het landsbelang te dienen. In het gunstigste geval
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poogt men haar achter zich te krijgen met middelen, die dat belang althans niet schaden. Het land regeeren wordt onder die omstandigheden een spel om de zesmaal honderd duizend fiches, met
al de opwinding van het spel, met het angstvallig verborgen houden
van eigen troeven, het gekibbel onder partners over te vroeg neergelegde kaarten, het over en weer vermoeden zelfs van valsche
kaarten achter den rug.
In zalke parlementen zijn het de psychische eigenaardigheden
der schare, meer dan het rustige gevoel van verantwoordelijkheid
voor de gewichtigste volksbelangen, waardoor bet gebeuren wordt
bepaald. DAar vallen ministers als niemand het verwacht en maar
enkelen het willen.
Mar ook ontstaan de stemmingen, die nog slechts in jouwen
haar uiting vinden. Ik denk hierbij aan het voorgevallene met
minister Wentholt.
De „verrader'' heeft altijd, zelfs op het tooneel, een sterk
beroerende uitwerking op de massa gehad. Minister Wentholt,
dien men onder het ministerie-d e Meester kende als den jovialen
marineman, met kordate snor, heeft langzamerhand voor de linkerzijde jets van een verrader gekregen. Zijn overgaan in het ministerieHeemsker k, van hem, een der defensie-ministers uit een Kabinet,
dat wegens defensie-moeilijkheden had moeten aftreden, zijn pogingen
om het ministerieele leven te redden door, ten believe van de
Nationale Christen-Officierenvereeniging, de snor voor een paar
bakkebaarden te verwisselen, zijn optreden tegen den vice-admiraal
van den B o s c h, die maar niet spoedig genoeg de noodzakelijkheid
van gelijke wijziging in zijn uiter]ijk had willen inzien dat alles
deed minister Wentholt ten slotte hij de linkerzijde de ontvangst
vinden van den overgeloopen soldaat, die zijn vroegeren krijgsmakkers op de wallen van zijn belegerde vaderstad komt uitleggen
waarom hij den vijand is gaan dienen. Men had geen ooren voor
de duizend goede redenen, die hij meende gehad te hebben om
den vice-admiraal met een stomp over de verschansing te doen
tuimelen, en sweet hem allerlei minder welriekende dingen naar
het hoofd.
Minister Wentholt 's figuur leek daarbij te onsympathieker,
omdat bet zich afteekende tegen den achtergrond van generaal
Cool's breedere houding, eenige dagen te voren.
Ook diens val, veroorzaakt, na bet zeer uitdrukkelijk stellen
van de portefeuille-kwestie, door een gedeelte der rechterzijde en
een aantal leden van links, waarvan sommigen den minister en,
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zijn plannen geenzins ongezind waren, zou, zonder de psychologische
momenten in het gebeurde, onverklaarbaar blijven.
Er is, sedert het optreden van het ministerie-H e e m s k e r k,
een scherpe strijd gevoerd tusschen de beide leiders van de antirevolutionnaire en de christelij k-historische partijen. De grommende
ontstemming van Dr. K u y p e r na de benoeming van bet Kabinet
in 1908, bewees, hoezeer hij overtuigd was, aanspraak op de heerschappij te hebben, nu de linkerzijde zich die uit de handers
had laten vallen. Trachtend langs een omweg te nemen wat men
geweigerd had hem te geven, had hij met iedere uitlating, ieder
Standaard-artikel geen ander doel dan zich en zijne groep de
hegemonie te verschaffen in bet complex van machten, Kabinet en
rechterpartijen, dat te samen het land regeert. Het eenige middel
daartoe was het Kabinet te beheerschen, omdat ieder verzet tegen
hem daarmee tevens een verzet tegen de regeering werd, en het
leven van Kabinet en coalitie beide in gevaar bracht. Het katholieke
gedeelte van het ministerie zou hem niet veel moeite geven ; bet
interesseert Rome niet, wie van hare bondgenooten de sterkste is,
mits deze haar noodig blijft hebben. De anti-revolutionnaire ministers hebben niet langer dan een paar maanden hun Lucife r-rol
kunnen spelen : Coen beseften zij wat het beteekende, dat hij hen
had geformeerd nit het stof der aarde, en den adem des politieken
levens in de neusgaten geblazen. Aileen Oorlog en Marine, de beide
neutrale ministers, gleden telkens onder de vuist weg. Hunne aanwezigheid had buitendien de uitwerking als die van spotters in
pen spiritistische bijeenkomst : zij verhindert het ontstaan van de
extatische sfeer. Minister Wentholt liet zich spoedig, door een
paar flinke klappen om de ooren, tot het geloof aan den calvinistischen tafeldans bekeeren. Slechts minister Cool bleef voor iedere
manifestatie ongevoelig.
De leider der christelijk-historischen, begrijpend dat de algeheele overheersching van het ministerie, voor Dr. K u y p e r tegelijk
de vestiging van de algeheele staatkundige hegemonie beteekende,
bad bij den ganschen strijd steeds ieder ministerieel verzet tegen
de suprematie der K u y p e r-groep gesteund. Dat verschafte hem
langzamerhand de positie van beschermengel des bewinds — wat
aan minister Cool het leven kostte !
Het was namelijk op den voor minister Cool zoo noodlottigen
morgen in de Kamer weer juist zulk een sfeer, waarin niet het
rustig overwegen der gevolgen, maar plotseling opkomende stemmingen over den loop der gebeurtenissen beslissen. De herinnering
O. E. XI 2
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aan de debatten van 1909, de zonderlinge, haast belachelijke uitlatingen van den afgevaardigde voor Steenwijk, de wetenschap dat
er vergaderingen van de rechterzijde waren gehouden, blijkbaar
zonder afdoend resultaat, hadden een voor de rustige beraadslaging
gevaarlijke spanning doen on tstaan.
Te gevaarlijker, omdat het ministerieele voorstel, waartegen
zich de motie-D u y m a e r van Twist richtte, op zich zelf voor
velen zeer weinig aanbevelenswaardigs had. De noodzakelijkheid,
in de positie onzer officieren verbetering te brengen, werd door
alien, de socialisten uitgezonderd, levendig gevoeld. Maar zonder
verhooging der pensioenen bindt iedere salaris-verbetering ook de
onbruikbare en afgeleefde elementen nog sterker aan hun betrekking, en vermeerdert ze het dood gewicht van een leger, welks
strijdwaardigheid — als de heer van Karnebeek het uitdrukte
— wat de infanterie betreft, thans gedaald is tot zoodanig peil,
dat men zich niet kan begrijpen, hoe iemand meer in ons land
daarvoor de verantwoordelijkheid dragen wil. 1)
Juist zij die het warmst voelden voor onze defensie, en die,
als de heer Tydem an , minister Cool niet zonder waardeering
aan het werk zagen, omdat er uit zijn begrooting een wakkere
geest straalde, wilden het liefst de verhooging van de officierstractementen uit de begrooting zien genomen, om haar later met
een nieuwe pensioenregeling samen te behandelen. Maar de minister
verzette zich daartegen : als uiterste concessie bood hij aan, het vierde
gedeelte van het bedrag der verhooging te reserveeren voor de pensionneering, en zoo spoedig mogelijk met een pensioenregeling te zullen
komen. Had hij daarbij onmiddellijk verklaard, zich met de motie
Duymaer van Twist, die geheele schrap ping van het begrootingsartikel eischte, niet te kunnen vereenigen, en dus zonder aarzelen de
portefeuille-kwestie gesteld, dan zouden waarschijnlijk enkele
stemmen van links zich verplaatst hebben. Ook aan die zijde toch
waren velen ongenegen om in onze defensie-hervormingen weer
stagnatie te laten brengen door de om de heerschappij kampende
Kuyper-groep. De motie zou dan misschien verworpen zijn (de
meerderheid bedroeg slechts 5 stemmen) en minister Cool in de
gelegenheid zijn gebleven zijn planners tot verbetering onzer weerbaarheid ten uitvoer te brengen. Parlementaire onervarenheid deed
den minister echter een niet geheel duidelijke houding aannemen,
waarop de heer de S a v o r n in Lohman hem te hulp schoot. Hij
drong den minister, iederen twijfel aan de ernstige gevolgen van
1) Handelingen 1910/11, bldz. 1128.
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de aanneming der motie Duymaer van Twist door een ondubbelzinnige verklaring weg to nemen. Met hoogst ongelukkig
resultaat evenwel.
De Kamer onderwerpt zich gaarne, met zekeren wellust zelfs,
aan de leiding van een krachtigen voorzitter, van sterke ministers;
ook daarin is zij „menigte". Zoodra echter een uit Naar midden
van een zwakken voorzitter of van weifelende ministers de leiding
tracht over to nemen, voelt zij zich als de kinderen van een gezin,
waarin een der broers de lakens poogt uit to deelen. Bij het sluiten
der debatten over de sociale verzekering, bij het P a t ij n-incident,
bij allerlei kleine gelegenheden was de Kamer in heftige beroering
gekomen als het den sterken schijn had, dat het de heer de Savo rn i n Lohman was die de Kamer leidde of het Ministerie stuurde.
Toen het nu leek, of de leider der Christelijk Historischen andermaal
een zwak minister tegen het onverantwoordelijk drijven van een
der regeeringspartijen moest beschermen, nam bij meer dan een
in de Kamer wrevel de overhand, wrevel ook over het feit dat de
afgevaardigde voor Goes, een zoo hooge verantwoordelijkheid voelende
voor de belangen des lands, als waarvan hij wilde doen blijken,
die niet had geuit op de eenige parlementair juiste wijze : door
aan de regeeringstafel plaats to nemen. Zou de oppositie, die overigens,
van parlementair standpunt gesproken, zeker het recht heeft de
regeeringsvoorstellen alleen naar hunne innerlijke waarde to beoordeelen en de zorg voor een ministerieel levee aan de regeeringspartijen to laten, bij deze gelegenheid, tegen het drijven van de
anti-revolutionnaire partij in, den minister overeind hebben willen
houden, ondanks het gebrekkige van zijn voorstel — nu zij daarmee
slechts een weifelend man aan het hoofd van een gedesorganiseerd
departement scheen to handhaven, trokken ten slotte ook enkelen
van de meest gematigden onder haar de beschermende band terug.
Het is wet betreurenswaardig dat daardoor de taak, in afzienbaron tijd onze defensie in behoorlijken staat to brengen, weer
belangrijk zwaarder is geworden. Hoe men ook over de technische
zijde van de kustverdedigingsvoorstellen, van de door minister
Cool aangekondigde hervormingen in ooze levende strijdkrachten,
moge denken, dat er weer een minister, een Kabinet is gekomen,
inoedig genoeg om zelfs belangrijke offers voor onze defensie to
vragen, heeft warme toej uiching moeten vinden bij ieder, wiens
besef van de werkelijkheid niet is vervaagd tot wereldvrededroomen, wiens nationaal sentiment niet vervluchtigde tot wereldburger-belangstelling. Het is de verdienste van den heengeganen
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minister dat hij een poging deed om ons yolk weer te overtuigen
van de mogelijkheid zijner krachtige weerbaarmaking, en van den
plicht daartoe ; een plicht, die bij iederen Staat elken anderen
vOOrgaat, omdat het bestaan van den Staat zelven bij zijne vervulling is betrokken, omdat 's lands verdediging minder dan eenig
ander belang door de vrije werking der maatschappelijke krachten
kan worden verzorgd. Zillk een poging reeds bij den eersten stap te
hebben bemoeilijkt, op een oogenblik dat buitenlandsche aanmatiging
ons de handen vaster in elkaar moest doen drukken, dat zal ons
parlement nog lang worden aangerekend.
De heer de S a v o r n i n L ohma n, verontwaardigd over den
loop van zaken, ontstemd over zijn onwillekeurige medeplichtigheid
daaraan, luchtte zijn overprikkeld gemoed in een scherpen aanval
op hem, dien hij het grootste aandeel in het gebeurde toekende,
op Dr. Kuyp e r. Uit de verklaringen in „De Nederlander", in
een reeks crisis-aforismen van „De Standaard" wel uitvoerig be-,
maar niet afdoende weersproken, bleek dat de minister van den
beginne of het ernstig voornemen had gehad, been te gaan als de
motie D u y m a e r van T wis t zou worden aangenomen, en dat
men ter rechterzijde met dit voornemen bekend was. De K u y p e rgroep moest dus op den minister een aanslag met voorbedachten
rade hebben gepleegd.
De scherpte van „De Nederlander" deed menigeen aan de
linkerzijde vergenoegd in de handen wrijven. En ook ter rechterzijde ontveinsde men zich niet de mogelijkheid, dat deze barst in
de coalitie tot eene onheelbare breuk zou verder scheuren. Voor
een duurzame opklaring van de politieke atmosfeer zou het zeer
te bejammeren\ zijn, als die vreugd en die vrees gegrond bleken,
als weer tijdelijke verschillen de coalitie-partijen uiteen dreven,
en niet de welgevestigde overtuiging van de politieke kloof, die
hare deelen scheidt.
Zoolang die overtuiging ontbreekt, zal men ter rechterzijde
niet gaan inzien hoe voor een behoorlijke werking van het parlementaire stelsel een grondige politieke opvoeding van de kiezers
een noodzakelijk te vervullen voorwaarde is.
Macaulay schetst, in bet straks bedoelde hoofdstuk van zijn
History of England, hoe Willem III, om te ontkomen aan gelijke
moeilijkheden als ooze rechtsche ministerie's telkens ondervinden,
gekomen is tot de instelling van een parlementair ministerie. ,,teen
schrijver — zegt hij dan — heeft tot dusver getracht de ontwikkeling te schetsen van deze instelling, zoo onmisbaar voor een be-
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hoorlijke werking van al onze andere staatsinstellingen." En dan
teekent hij dat ministerie, zooals het door den drang der omstandigheden geworden is, als „een commissie van de voornaamste
leden der beide Kamers. Het wordt door de Kroon benoemd, maar
bestaat uitsluitend uit staatslieden, wier gevoelens over de dringendste vraagstukken van den dag in hoofdzaak overeenstemmen met
die van de meerderheid in bet Lagerhuis." 1) De vrees kan gewettigd zijn of ook in onze dagen, bij de voortgaande democratiseering
van het kiesrecht, bij het ontbreken eener tweeheid van tegen
elkaar opwegende, tot regeeren bekwame, politieke partijen, het
parlementarisme zich zoo ver zou kunnen ontplooien, zonder het
land over te leveren aan eene brutale meerderheidstyrannie. Maar wat
men ook den staat moge toewenschen, hetzij eene vrije samenwerking tusschen de telkens voorhanden meerderheid en het op haar
steunend ministerie volgens het richtsnoer van eenparig beleden politieke beginselen, hetzij, van Kabinet tot Kabinet, eene meer gebonden coOperatie tusschen die beiden ter verwezenlijking van concrete
hervormingen over en weer gewenscht, de ontwikkeling van ons
openbare leven in elke van die twee richtingen eischt krachtige
aankweeking van politiek bewustzijn in de geheele kiezersmassa.
Het pogen daartoe ontbreekt ter rechterzijde, maar worth ook
ter linkerzijde slechts in geringe mate aangetroffen. Ik denk Kier
vooral aan de liberale partijen. Het schijnt dat zij nog aan veel
tegenspoed behoefte hebben, voordat haar duidelijk voor oogen zal
staan, hoe de liberale beweging moet ophouden een beweging te
zijn, als zij nog langer poogt beginselen te vereenigen die elkaar
verteren. Bij alle verschil van meening, bij matige bewondering ook voor een weinig gelukkig ministerschap, zou men
toch wenschen haar wat meer te zien geleid door karakters, als
dat van den pas gestorven oud-minister V e e g e n s. Hij behoorde
niet tot de naleve democraten, die uit zorgelooze vriendelijkheld aan den man v an de straat den kruk der staatsmachine
zouden in handers geven . . . omdat hij erom vraagt. Evenmin tot
de opportunisten, die geven wat niet kan geweigerd worden zonder
stemmenverlies voor hun partij. Noch ook tot hen, die, vol van
goede trouw, in ieder nieuw denkbeeld met geestdrift een nieuw
partij-ideaal bewonderen. Hij was staatssocialist, beginselvast en
nooit wankelend. Hij zou, misschien, in een revolutietijd duizende
anderen hebben opgeofferd als hij meende dat de beginselen het
eischten, maar ook, en allereerst, zich zelven.
1) History of England, 1855, IV, bldz. 435.
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Aan liberale zijde zou dat scherpe vermogen om de beginselen
te onderscheiden in wel wat ruimer mate aanwezig kunnen zijn.
Het doet pijulijk aan, van liberalen kant met gejuich een geschrift
te zien binnenhalen als dat van Prof. S t r u y c k e n 1), dat, van Jacobijnsch rationalisme doortrokken, door Rousseau kon geschreven
zijn, en weer eens op nieuw aantoont, hoe weinig de rechtsstaat
van radicale staatsopvattingen heeft te wachten. Verfrisschend klinkt
daartegenover althans een uitlating als die van Mr. Tydema n, in
antwoord op de uitnoodiging van den Zierikzeeschen afgevaardigde,
toch wat minder te volharden in isolement : „ De geachte afgevaardigde zeide, dat het door mij gesprokene was een goede linksche
redevoering. Welnu, goed linksch wensch ik te blijven, voor zoover
dat is, liberaal, anders niet. Deze toon in mij n rede heeft den
geachten afgevaardigde waarschijnlijk getroffen, bijzonder omdat er
ook aan de linkerzijde vaak andere dan liberale beginselen worden
verkondigd, en bij sommigen, wel misschien onbewust, worden opgezogen.
„Wanneer de heer P a t ij n betreurt, dat ik, en vrienden van
mij, zooals hij zeide, zich isoleeren, dat ik minder volgzaam ben
dan anderen, dan stel ik daar tegenover, dat isoleeren in sommige
tijden en omstandigheden noodzakelijk is om besmetting of te
weren. Men zoekt dan niet zijn kracht in isolement, maar men
gebruikt het isolement om het voortwoekeren van ziekelijke toestanden en denkbeelden tegen te gaan. Kracht is voor elke politieke
partij alleen te vinden in de beginselen, en met hen, die de gemeenschappelijke beginselen zuiver en hoog houden, kan ik altijd
samen werken, en zal het mij ook aangenaam zijn samen te
werken." 2)
F.

J.

W. DRION.

1) Mr. A. A. H. Struyeke n, Administratie of Rechter.
2) Handelingen 1910/11, bldz. 631.

BU ITEN LAN D.

De Fransche Kamer is in 't eerste jaar van haar bestaan niet
bij machte geweest met den heilloozen sleur te breken der oude,
die nooit voor Nieuwjaar het budget afdeed. 1911 begint weer
met, waarschijnlijk twee, „douziémes provisoires".
Ook in ander opzicht is tijd verloren. De wetten, die de
veiligheid van 't spoorwegverkeer moesten verzekeren, zouden stellig
veel beter behandeld zijn onder den verschen indruk van 't nauwelijks bezworen gevaar dan nu de Regeering maanden heeft laten
verloopen. Intusschen stond — en staat — Briand pal tegen den
eisch van algemeene amnestie en herstel voor de ontslagenen. De
bittere ervaring na de poststaking heeft geleerd, hoe noodlottig het
werkt, wanneer den opstandelingen aanstonds alle gevolgen van
hun daad worden kwijt gescholden. voor de misdaden van sabotage althans wil de regeering geen pardon geven. Wel wil zij op
de wetten van den Staat hen weer in dienst nemen, op wier kerfstok niet meer staat dan eenvoudige deelneming aan de staking,
al stelt zij tevens voor in 't vervoig zulk een deelneming zonder
meer als delict te straffen.
Zuiver is de toestand onder de cheminots nog lang niet.
De treinen loopen, maar de achterstand bij 't goederenvervoer is
blijvend een zware last op den handel ; de kwade wil van hooger
en lager personeel uit zich in wat men de „grave perlee" noemt,
nml. in het onder mom van bedrijvigheid opzettelijk verwarring
brengen in 't vervoer, goederen en wagons laten staan of een verkeerde richting op sturen.
Briand, die tegen de Barthou's, Jaures', Pelletan's
enz. orde en rust wil handhaven, is echter met den toestand verlegen ; zijn nieuwe wetten, die onlangs bekend zijn geworden, toonen
dit duidelijk. Niet slechts sabotage, maar ook staking zullen
strafbaar zijn met ontslag en verlies van rechten op de ,,retraites"
enz. (men vergete niet dat de cheminots tot de best gestelde
arbeiders behooren), maar de procedure is bij groote stakingen zoo
ingewikkeld, met raden van conciliatie, van beroep enz., waarbij
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dan 't laatste, beslissende woord toekomt aan een commissie uit
het parlement (!), dat hiermede zooveel tijd verloopt, dat do arbeidersorganisaties en hare opruiers vrij spel hebben.
Soortgelijk is de toestand ten aanzien der evenredige vertegenwoordiging. Onder deze leus is de overgroote meerderheid der Kamer
gekozen, en geen maatregel scheen zekerder en noodzakelijker. Nu
evenwel zijn de „arrondissementices", tuk om de oude machtsverhoudingen to herstellen, erop nit in 't klein terug te nemen, wat zij
in 't groot schenen verloren to hebben. Ook B r i an d is maar met
een half hart bij de R. P. Het oude spook der „defense republicaine", en de vrees, dat de rechter partijen (N.B. ! liberalen en progressisten) invloed zouden, hernemen, heeft hem genoopt een wet
voor to dragen, die de „scrutin de liste" zooveel mogelijk voor de
Combisten onschadelijk zal maken. In plaats van het getal der
uitgebrachte stemmen zou dat der ingeschreven kiezers de basis
der berekening zijn, en de talrijke zetels, die bij een dergelijke becijfering onbezet zouden blijven, moeten dan niet pondspondsgewijze worden toegewezen maar alleen aan de lijst, die 't meeste
stemmen verkreeg. Zoo schijnen de radicalen en socialisten beveiligd. Intusschen herinnert Charles Benoist tegenover dit
geknoei aan de waarheid : „il n'y a de proportionelle que la propor„tionelle” ; terwijl Briand zich tegenover de commissie, wier
meerderheid de hervorming wil, rekkelijk toont. Bij Br iand
blijkt echter wel het gevaar van pal to willen staan op de uiterste
grenspositie.
Hoezeer de geheele toestand in Frankrijk wankelt, zien wij uit
alles. Zeer stork uit het verpolitieken der rechtspleging. Wij
spraken nog niet over de zaak van den bankroetier Rochette
onder 't ministerie Clemenceau, die aan J a u r è s een welkome
aanleiding verschafte den krachtigen prefect van politie L e p i n e
aan to vallen, een poging, die gelukkig mislukte. Maar nu gaf de
te Rouaan ter dood veroordeelde Duran d, die opgehitst had tot
den moord van een werkwilligen arbeider, weer aanleiding tot
een groote betooging der C. G. T., gelukkig tijdig afbesteld, omdat
de doodstraf tot zeven jaar gevangenis is verzacht.
Nog erger is de gestadige achteruitgang der geboorten, waarop
wij nog eens terug komen. De bevolking van Frankrijk verliest
nu elk jaar een 50.000 zielen, d.i. een stad van de grootte van
Versailles. Het aantal geboorten, dat in 1866 boven 't millioen
per jaar was en nog in 1886 op 927.000 stond, is nu maar 807.000 ;
het verlies door sterfte, buiten alle verhouding groot bij zuigelingen,
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is nu grooter. De bladen, die statistieken geven, slaan den duistersten blik in de toekomst.
In Portugal gaat het met de jonge Republiek nog niet best.
Zij heeft juist in deze maand een hevige crisis te doorstaan. Algemeene stakingsplannen zijn ten slotte uitgeloopen op een groote
spoorwegstaking met de bekende eischen van korteren arbeidstijd
en hooger loon. De verwarring in het land neemt hand aan hand
toe en andere stakingen dreigen ieder oogenblik. De nog
zeer talrijke monarchalen steken in deze omstandigheden ook het
hoofd op en trachten in troebel water te visschen. Gelukkig voor
de Republiek blijken de Manuelisten en de Miguelisten — de laatsten de Portugeesche legitimisten — het niet eens. Maar wat er
van komen kan, is niet te zeggen. De Regeering, die het land
met hervormingswetten dreigde te overstroomen, schijnt voor het
oogenblik nog de baas te blijven en op leger en vloot vrij wel to
kunnen rekenen, al moest reeds een deel der vloot voor alle zekerheid naar Madeira vertrekken. leder oogenblik kan men „lets
nieuws" verwachten.
Ook in Perzie broeit het. Maar de Europeesche mogendheden
beginnen het geheel eens te worden — wat voor het land zelf

misschien, jets goeds beduidt. Nadat Engeland en Rusland hunne
invloedssferen hebben afgebakend, is ook Duitschland met Rusland
overeengekomen. Het Duitsche Rijk, dat van de groote reis van
den Kroonprins in het .0osten veel verwachting heeft ten opzichte
van de versterking zijner positie in China, zal zich in Perzie beperken tot handelsvoordeelen, die Rusland zal eerbiedige.d. Maar
wat zal nu Engeland doers ? Het wederzijdsch vertrouwen is
ten opzichte van deze rijken niet zoo heel groot. Maar Engeland
heeft voorloopig zijn binnenlandsche kwestien te regelen en zal wel
te vinden zijn voor een vergelijk in Perzie, desnoods zelfs in Turkije.
Voorloopig is er geen ernstig bezwaar te zien, behalve in Portugal.
Maar een uitbarsting daar zou plaatselijk zijn even goed als dat
met de Revolutie zelve het geval was.
Evenwel, daar dreigt juist voor Nederland een wolk op te
komen. Frankrijk's minister van buitenlandsche zaken Pichon
heeft enkele woorden van bedenking uitgesproken tegen het plan
tot fortenbouw in Vlissingen met het oog op de belangen van
Belgie ; de Fransche pers liet zich, hier en daar op dreigenden
toon, hooren ; daartegenover toonde de Engelsche een gelukkige
matiging, ons volledig recht erkennend om onze verdediging zoo
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in te richten als wij willen. En Duitschland stelt zich koeltjes op
hetzelfde standpunt. Onze Regeering zelve gaf onmiddellijk een
waardig bescheid van gelijke strekking. Maar het is toch niet
onmogelijk, dat deze kwestie aanleiding geeft tot eenige verkoeling
ten opzichte van Frankrijk, Engeland en Belgie, waar men al
roept, dat Nederland blijkbaar neigt tot het Drievoudig Verbond.
Het is intusschen niet te verwachten, dat uit deze kwestie ernstige
moeilijkheden zullen voortkomen : vooreerst is de Vlissingsche fortenbouw nog verre van zeker en dan, er is in Den Haag nog een
arbitragehof, dat kan uitmaken, of wij recht hebben den Scheldemond te versterken ja of peen , en eindelijk is het nog de vraag,
of wij ten slotte niet goed zouden doen met eenvoudig ons recht
te handhaven en ter wille van den algemeenen vrede het plan op
te geven, wanneer dit niet bepaaldelijk voor onze defensie noodig
schijnt. En dat laatste moeten de deskundigen hier to lande uitmaken.

LEESTAFEL.
Prof. Dr. J. W. M o 11. „De idee der Universiteit in
haar toekomstige ontwikkeling." Groningen, 1910.
De afgetreden rector der Groninger Universiteit is een man
naar mijn hart. Het geestelijk klimaat, dat aan een kweekschool
van vrije wetenschap heerscht, acht hij in die mate heilzaam, dat
hij „het hoogste onderwijs" in de beeldende kunsten, de muziek,
de handelswetenschap, de krijgswetenschap, de landbouwwetenschap, de veeartsenijkunde enz., m. a. w. ,,de opleiding van alien,
die, op welk gebied ook, de toekomstige voormannen en leiders
zullen zijn," aan de Universiteit zou willen zien verbonden. Dus
geen afzonderlijke hoogescholen noch akademies naast en buiten
de universiteiten, maar als passend in het kader der Universiteit
opgenomen ieder vak, dat bij zijn „hoogste onderwijs" behoefte
heeft aan bezieling door die zelfstandige beoefening van wetenschap,
welke is „voedsel voor het intellect" en tevens bron van „hooge
emoties''. Verkeerd is het wetenschap en kunst scherp van elkaar
to scheiden als ware de eerste enkel „een zaak van het koele verstand", terwijl de laatste uitsluitend „gevoel" zou eischen. Scheppingen grijpen er ook op wetenschappelijk gebied piaats en de
drijfkracht, die het werk doet vooruitgaan, is hier, evenzeer als bij
de kunst, zelfverloochenende eerbied en liefde, terwij1 omgekeerd
voor de volmaking van een artistiek gewrocht o.a. „onverbiddelijke
logica" noodig is. Wetenschap en kunst behooren in denzelfden
tempel thuis en vragen beiden om ideaal-aangelegde beoefenaars.
Prof. Moll is een bezonnen enthousiast. Hij verlangt niet het
ongerijmde : inlijving van de technische hoogeschool bij eene onzer
universiteiten. Res judicata est. Maar hij zou het in het belang
der technische vakken, der maatschappij en der universiteit hebben
geacht, als de zaak zoo geregeld ware, dat althans de meest belovende technologen een deel van hun hoogste opleiding aan de
Universiteit genieten moesten. Verdere afscheiding dan reeds bestaat
zou hij afkeuren. Kameraadschappelijke omgang tusschen begaafde
jongelieden, die eenmaal op zeer verschillend gebied leiders zullen
zijn, is een kolossaal voordeel.
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De krijgswetenschap wordt door Moll genoemd. Naar mijn
oordeel moest er liever heden dan morgen aan iedere onzer universiteiten voor haar een katheder worden gesticht. Het is al heel
dwaas, dat men aan de school, waar ooze toekomstige staatslieden
worden opgeleid, niet hooren kan wat tot behoud van den staat
der Nederlanden noodig is. Naar bet oordeel van militaire autoriteiten is ons rijk misschien beter te verdedigen dan eenig ander
land ter wereld. Doch onder studenten en gestudeerden heerscht
dikwijls de overtuiging, dat overmacht ons in geval van oorlog
terstond verpletteren zou. Ik acht dit een publiek gevaar, dat zoo
spoedig mogelijk afgewend moet worden.
Prof. Moll is, gelijk schrijver dezes, overtuigd vriend van vrije
studie. Hij wenscht om die reden geen herstel van testimoniumcolleges. Inderdaad neemt de examenstudie reeds een veel te ruime
plaats in. Maar als men wil, dat vakken, waarin niet geexamineerd
wordt, Loch beoefend zullen worden, dan behoort den bezoekers
der universiteit gezegd te worden, dat men dit van hen verwacht.
Jonge studenten hebben een aanwijzing noodig. Men kan het aan
de wijsheid der professoren gerust overlaten, dat zij geen „dwang"
zullen uitoefenen. De wal zou het schip wel keeren, indien een al
te ijverig jong docent aan de „vrije studie" afbreuk ging doen.
Men zorge er enkel voor, dat de colleges niet vervelend zijn.
v. D. W.

H. van Mo erk erk en Jr. Twee drama's: De dood van
keizer Otto III en Christus op de Alpen. Amsterdam, S. L.
van Looy.
Toen in het jaar 1002 na Christus keizer Otto III aan den
voet van de Soracte met de eeuwige stad voor oogen op den leeftijd
van nog geen twee-en-twintig jaren was gestorven, en als zoovelen
voor en na hem het droombeeld der vereeniging van Germaansche
en klassieke beerschers-idealen onvervuld had gelaten, verspreidde
zich weldra de sage dat hij niet aan eene ziekte was gestorven,
maar dat S t e p h a n i a, de weduwe van den op Otto 's last smadelijk onthoofden „patricier" C r e s c e n t i u s, den jongen keizer door
hare schoonheid had weten te bekoren en, toen zij hem geheel in
hare macht had, door gif had gedood. G i e s e b r e c h t, wanneer hij
het romantisch verhaal van 0 t t o 's heengaan heeft gegeven, kan niet
nalaten er deze frase aan toe te voegen : „Es liegt eine tiefe Wahrheit
in dieser Sage, aber nicht eine Tochter Roms, sondern Rom selbst
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mit ihren unverganglichen Reizen fesselte, verrieth, tOdtete den mit
der Kaiserkrone geschmiickten Jungling."
Naar onzen Nederlandschen smaak is deze sententie wat gezwollen, en de allegorie zelve van banaliteit niet vrij. Waarschijnlijk
oordeelt echter de heer v. M o e r k e r k en anders. Hetzij bezield
door G i e s e b r e c h t, hetzij onafhankelijk van dezen, heeft hij de
korte historie van Otto 's Romeinschen droom, en van zijnen dood
in S t e p h a n i a 's armen, gedramatizeerd in een gedicht, bestaande
uit Brie handelingen en een voorspel in keizer Karel 's grafkelder
te Aken, waar de waarschuwende stem van den grooten doode den
jongen worst te vergeefs vermaant de toekomst van zijn rijk niet
op Rome te bouwen.
Ofschoon dit kleine drama goed is gecomponeerd en de verzen,
in bouw en samenstel een waardeerend en talentvol lezer van
Schiller verradend, zuiver zijn van klank, laat ons toch bet
gedicht als geheel tamelijk onbevredigd. Of de opzet is te doorzichtig,
of de personen, dragers van bepaalde ideeen, zijn te weinig individueel, of de anti-Roomsche tendenz is te vermoeiend — in ieder
geval wij blijven koel.
Dit zelfde geldt niet van het tweede drama. Christus op de
Alpen is ook een werk van romantiek. Het geeft den dichter nog
veel meer dan „Otto's dood" aanleiding tot wijziging der historische
waarheid, ja tot een uitermate tendenzieus en voor de katholieke
kerk ergerlijk en kwetsend indichten van karakters en feiten in
de geschiedenis van Karen strijd tegen de ketters. Maar al schijnt
ons deze methode van historieverdichting in hooge mate verwerpelijk,
wij moeten erkennen dat dit poeem dichterlijk is en op vele bladzijden aangrijpend.
Ook dit drama is, zooals ik zeide, eene vrucht van onvervalschte
romantiek. Magdalen a, de schoone zondares, die in haar weeldeleven aan de zijde van zekeren in godgeleerd redeneeren verfijnden
aartsbisschop van Embrun, een Waldenzenvervolger, welken zij dient
als koorknaap en minnares, opgeschrikt wordt tot brandend verlangen
naar haar bergland door de gloeiende boetpredikatien van Hugo
Ploreri, Ploreri zelf, eens Magdalena 's aanbidder, straks,
door den prikkel van kerkelijke heilbegeerte voortgejaagd, de
onverzoenlijke vijand der vrome ketters in 't gebergte, zij alien
zijn typische voor dit doel verdichte gestalten van eene min of meer
schoolsche romantiek. Ook de tegenstelling tusschen geestelijk
fanatisme en wereldlijke machtbegeerte, tusschen oprechte heftigheid en mondaine door antieke geschooldheid gedragene politiek,
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die zij belichamen, is niet nieuw. Maar met deze oude gegevens
schept toch hier de dichter een drama dat boeit door den flinken
bouw van het geheel en door de levendige uitbeelding der aandoeningen van liefde, van haat, van list, vergiffenis en berouw die
het vertolkt. Het tooneel, waarin Magdalena weerkeert in de
armen harer oude moeder die haar ontvangt met bijbelsche woorden
van aangrijpende lankmoedigheid, behoort tot bet beste wat v.
Mo e r k e r k e n heeft geschreven.

K. K.

V olk e r. Verzen, Liedren en Sonnetten. Nieuwe Bundel.
Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoo n. 1910.
De kleine, rustig in perkament gekleede en op goed papier
gedrukte dichtbundels van Volker volgen elkaar in kalme regelmatigheid op, alien gelijk in uiterlijk, en elkaar in innerlijk in zoover
nauw verwant dat steeds hun meest in het oog vallende eigenschap
deze is: zij geven de poezie van een beschaafd man.
Zonder eenig voorbehoud bedoel ik met deze karakteristiek,
de verzen van Volker te prijzen. Er is iets zeer sympathieks in
de distinctie van dezen dichter. Hij stormt niet op u of met den
gloed van zijn passie, hij grijpt niet het eerste het beste blad om
daarop de verzen neer te schrijven die hij niet langer kan besloten
houden in zijn brandend gemoed. Veeleer roept hij u tot zich als
een hoflijk gastheer ; in fijn geslepen roemer schenkt hij u zijn wel
belegen wijn, hij toont u wat hij zelf zag van des levens Teed en
lief. Maar hij toont het u eerst dan, wanneer zijn eigen aandoening
uit den chaotischen toestand der eerste ontroering is opgeklaard en
in het verstandelijk nadenken vasteren vorm heeft aangenomen.
Zoo heeft het den schijn, alsof de hoflijkheid zelve uwen gastheer
vermaant tot zekere terughouding. Maar als gij, geboeid door zijn
levensernst, dien de ironic soms tempert, doch zelden de melancholic
vertroebelt, blijft zitten luisteren tot in het schemeruur de flikkering
van den haard grilliger beelden teekent op de wanden, dan geeft
hij u — en dat steeds met die eerbiedige zorg die het kenmerk
is zijner beschaving —ook wel een blik in zijn dieper gemoedsleven,
en zegt u menig klein lied voor, dat ge straks gaarne stil zult
nazeggen.
Indien nu soms uit deze mijne beoordeeling iemand de slotsom
trekt dat Volker een ouderwetsch man soh int, dan zal ik niet
trachten het tegendeel te betoogen. Zelfs laat deze dichter zich
gaan in zoo anti-moderne neigingen als eene fantasie op een van
0 v i d i u s' verhalen. In een zeer verzorgd, kleurig en in kunstige
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strofen gezet gedicht vertelt wellicht door Euripides evenzeer als door 0 v i d i u s bezield, boeiend en schoon de lotgevallen
van Min yas' dochters. Kinderachtig is 't wellicht, maar Loch kan
ik niet verzwijgen dat het mij juist in dezen zorgvuldigen dichter
hindert, als hij Minyas Mineias en Semele, Semele noemt,
fouten die te meer verbazen wanneer wij opmerken hoezeer de
schrijver de antieke stof zelve, waaruit hij dat klein en zoo voortreflijk in den toon gehouden epyllion dichtte, ke pt en beheerscht.
K. K.
Verzen van Herman Nathans. Zeist. Meindert
Boogaerdt, Juni 1910.
Ofschoon de dichter van dezen bundel in zijne opdracht zich
richt tot een ruimen kring Van lezers, een kring van teleurgestelden, van vermoeiden en verbitterden, en ofschoon hij dat doet
in eene heftigheid van pathos die heel wat doet verwachten, of
vreezen, geeft de verzen-verzameling zelve, zorgvuldig in die mate
dat zij ons ook zelfs het kleinste brokje rijm niet onthoudt, niet
heel veel anders dan de dagelijksche en alledaagsche ervaringen van
een zeer jong en moedeloos gestemd poeet, die in de gelende
bladeren van de boschlaan waar hij wandelt, „in kleine pasjes en
met nauwlijks stapbeweeg", altijd de zelfde klacht der stervende
natuur hoort, die van de lippen zijner liefste altijd den zelfden
versomberenden hartstocht drinkt, en die altijd met dezelfde wijding
spreekt over zich zelven en over zijne „hartewond". Eigenlijk is
dat ,,oude school' ... en eigenlijk kan dat alles ons wel zeer
heftig aandoen, wanneer een lyricus, als Chamisso of de Musset
of Prudhomme uit zijne „grosze Schmerzen" zijne ,,kleine Lieder"
maakt. Maar de algemeenheid der aandoening eischt meer dan
jets anders meesterschap over den vorm, fijn en eerbiedig gevoel
voor de wetten der taal in weike men schrijft, en althans lets
van dat individueele, dat ons de vaak doorleefde aandoening nieuw
en der vertolking waardig doet oordeelen, wanneer wij haar hooren
in des dochters woord, wanneer wij haar zien in het kleed zijner
verbeelding.
1k wil gulweg bekennen dat de gedichten door Herman
Nathan s in dezen bundel verzameld naar mijne meening aan
die eischen geenszins voldoen. Niet slechts schijnt bet mij een
gevolg van zwakheid die vergeefs naar 't nieuwe zoekt, te spreken
van „Timbre klanken als yen, eetmenieti es" , de zenuwen „nerves" te
,noemen, voor „in den dood" te schrijven „in doode" , niet slechts
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hoor ik een redeloos verwarren der tijdvormen in den gebrekkigen
aanvang van dit klaaglied :
Eens was mijn ziel de dood heel dicht nabij,
Haar stervensuren gingen zwaar voorbij.
Zij kermde leed, zij heeft gekreund
En niemand die haar had gesteund.
Maar ook de klachten zelf zijn meestal ondoordacht neergeschreven, en ondoordacht gepubliceerd.
Wanneer de Heer Nat h an s het raadzaam heeft geacht het
volgende couplet te laten afdrukken, — en daarvoor een gansche
blanke paging bestemt ! Ik moet maar stille lijden,
Dat zal voor mij het beste zijn,
Want niemand kan bevrijden.
Mij van mijn smart en pijn.
dan dwingt hij bijna zijnen lezer tot een toestemming die minstens
even onhoffelijk en voor hem zeker even onaangenaam is als
tegenspraak zou zijn.

K. K.

P. D o n k. Het Nederlandsche officierskorps. Rotterdam.

Nij g h en van D it m ar's uitgeversmaatschappij. 1910.
Id. Het papier in het leger. Id. id.
De o.i. zeer rechtmatige klachten uit het officierskorps houden
aan, en eenige tractementsverbetering zal daarin, vreezen wij, weinig
verandering brengen. Het is al zooveel jaren geleden gezegd :
ooze officieren verslijten, in de lagere rangers ; de ware ambitie moet
wel verdwijnen bij menschen die op hun 40e jaar nog luitenant,
of op hun 50e jaar nog kapitein zijn. Ook de verhoogde tractementen blijven dan onvoldoende om den lust levendig te houden.
De heer D onk toont dit duidelijk aan, en wijst op eenige
middelen die . . . de kwaal zouden genezen ? Neen, dat gelooven
wij niet, al zullen zijne beschouwingen ongetwijfeld ernstige overweging verdienen. Ons komt het voor dat men — tevens gelet op
de eischen der schatkist — zal moeten komen tot eene geheel
nieuwe legerorganisatie, waarin alle niet noodzakelijke uitgaven
zijn vermeden, 66k door betrachting van den meestmogelijken eenvoud ; waarin eene behoorlijke plaats is ingeruimd aan de „verlofs”(reserve- en militie-)officieren ; waarin het instituut der „onderluitenants", in Indie deugdelijk bevonden, wordt opgenomen, enz. enz.
Alleen op die wijze, meenen wij, kan men komen tot goede
bevorderingskansen in alle ranges, en ook, zonder opdrijving der
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totale uitgaven, tot bezoldigingen, die niet te zeer afsteken bij de
verdiensten van ontwikkelde manners in de burgermaatschappij.
Vooral zal men — ook met het oog op den toestand in oorlogstijd, die zich zooveel mogelijk moet aansluiten bij dien van vredestijd
— de paperassen, de bureaucratie in het leger, binnen de nauwste
grenzen dienen te beperken. Hierover handelt eene andere brochure
van den heer Donk, die op sommige blz., b.v. 36 en vlg. niet
veel anders is dan eene acte van beschuldiging. Het is, meent hij, een
„hopeloos" werk, in den strijd tegen de bureaucratie te overwinnen,
en hij zoekt dus naar middelen, haar zoo te regelen, dat althans
de troependienst er geen nadeel van ondervindt. Maar op die wijze
komt men er niet ! De strijd

ntoet gestreden worden in een leger,

dat voor den oorlog wordt gevormd, is geen plaats voor onnoodige
schrijverij ! Geen nieuwe centrale bureaux, waar de bureaucratie
hoogtij kan vieren en weder steeds meer officieren en onderofficieren
worden tewerk gesteld, neen, afschaffing van den paperassenrommel
moet de lens zijn. De bureaucratie is, als vele andere taken, een
der schadelijke uitwassen van een leger dat lange jaren in vrede
doorbrengt als men altijd door de kans heeft, over eenige uren
den vijand te moeten te gemoet gaan, gooit men wel alien noodeloozen administratieven en bureaucratischen rompslomp overboord !
Wij durven het haast niet te zeggen, ook al omdat anderen
veel beter vergelijkingen kunnen maken dan wij maar als men
eens, meer dan tot nu toe het geval was, zijne blikken richtte op
het Indisch leger, waar in menig opzicht altijd de meeste eenvoud
is betracht, en de officieren, over 't geheel, de klachten van den
heer Donk niet tot de hunne kunnen maken, al is ook char lang
niet alles volmaakt ?
Men denke er eens over : van anderen is altijd wat te leeren,
en van een Nederlandsch leger in Indie aliicht meer dan van het
E. B. K.
Duitsche, Fransche of Engelsche.
J. W. Gunning. Het inlandsch onderwijs in de Minahassa, en op de Sangir- en Talauereilanden. Baarn. Hollandia-drukkerij. 1910.
Deze brochure is ongetwijfeld een zeer belangrijke bijdrage ter
beoordeeling der quaestie die tegenwoordig, in de Minahassa vooral,
de gemoederen warm maakt : gouvernements- of zendingsscholen ?
Uit de mededeelingen betreffende de geschiedenis van het
inlandsch onderwijs in de Minahassa blijkt wel overtuigend hoeveel
O. E. XI 2
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kwaad do fanatici hebben gedaan die in eene inlandsche, pas gekerstende maatschappij de zendelingen van alle onderwijsbemoeiingen
wilden uitsluiten, en het inlandsch onderwijs wilden hervormen
naar het model der „neutrale" openbare scholen in het moederland.
Zij verbraken den in zoodanige maatschappij onmisbaren band tusschen opvoeding en onderwijs, en dreven de kosten der scholen
onzinnig op, buiten alle evenredigheid tot de volksbehoefte.
De Indische Regeering heeft in latere jaren wel hare dwaling
ingezien ; het beste bewijs hiervoor is wel, dat de tegenwoordige
inricliting der desascholen op Java vrijwel gevolgd is naar het
model der oude zendingsse,holen. Zij heeft ook begrepen, dat,
door de malle opdrijving van het inlandsch lager onderwijs in de
Minahassa, naar het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven
was verbroken, en dat het, zoo ten bate van het yolk zelf als van
de schatkist, noodig was van de vroegere dwaling terug to keeren.
De beer G u nn in g meent, dat tegen de tegenwoordige planners
der Regeering eene „kunstmatige oppositie" is gewekt, die misschien
voorloopig de uitvoering zal tegenhouden. Wij zijn van oordeel
dat het yolk overal, ook in de Minahassa, het onderwijs moot
hebben dat aan zijne behoeften beantwoordt; en dat, wanneer bij
onderzoek blijkt dat de oppositie inderdaad. ,,kunstmatig" is, geene
regeering dAarvoor uit den weg gaat.

E. B. K.

Nicolaas (Henrik Scharling). Mijn vrouw en ik.
Nijkerk. G. F. Callenbach, 1910.
„Ni colaas getrouwd! Nu, dat is geen wonder dat die hals
over kop de huwelijksfuik ingevlogen is", zegt misschien menigeen,
die zich De Pastorie van NOcidebo herinnert, waar diezelfde Nicolaas
voortdurend zich candidaat stelt voor eon plaatsje in die fuik, doch,
helaas, steeds tevergeefs. „En dan zeker met de „lichtblauwoogige" ?
Haar zou hij immers vragen op den dag van zijn examen ? En sinds
heeft hij zeker zijn streken verleerd? Mijn vrouw en ik zal dus zeker
niet zoo opbruisen van naieve levenslust als De Past orie van NOddebo?"
vraagt die vriend van Nicolaas misschien verder — want hij
heeft hier vele vrienden gekregen, zoo good als in zijn vaderland
Denemarken.
Vragen, die zelf to beantwoorden hem eon genot zal zijn, als
hij zich tijd gunt voor de gezonde uitspanningslectuur, die dit
book, dat geen enkele kwestie stelt, nog minder oplost, hem zal
verschaffen. Of doze tweede proeve van N i c o l a a s . „harmlosen"
humor hem dan niet zal tegenvallen na de eerste ? Nicolaas
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rekent met dit gevaar, want hij erkent : „ik heb dikwijls gemerkt,
dat schrijvers, wanneer ze een boek geschreven hebben, dat algemeen opgang gemaakt heeft, zich haasten, het een vervelend boek
achterna te zenden, ik geloof liaast, uit een soort misplaatste bescheidenheid, alsof ze vreesden, dat de menschen al te hoog van
hem zouden gaan denken" (blz. 7). En dit lezende knikt zijn vriend:
„hij is nog wel de oude Nicolaas gebleven, al is hij getrouwd."
En ik kan er bijvoegen dat zijn frisch en vroolijk-naief gebabbel, ons in dit zijn tweede minstens zoo goed, om mij niet sterker
uit te drukken, als in zijn eerste boek wordt weergegeven. Want
van illijn vrottiv en ik nam J a c q. E. van der W a al s de vertaling op zich. En wie eens genoot van haar eigen zeldzaam-echt
werk in poezie en proza, weet dat Nicolaas er slechts bij kon
winners, door haar wederom aan ons publiek te worden voorgesteld.
G. F. H.

G u s t. van de W a 11 P ern e. Veluwsche Sagen. Amsterdam. Scheltens en Giltay.
Dit is een aardig boekske, met liefde geschreven, en met fijngestileerde teekeningen en versieringen door den schrijver zelven
verlucht.
Het is niet in de eerste plaats geschreven als wetenschappelijke
bijdrage voor folklore, ook Diet om onze kennis van het oude
volksgeloof te vermeerderen, maar meer om de oude Veluwsche
volksvertellingen te bewaren.
Als geboren Veluwenaar hoorde de schrijver in zijn jeugd veel
van die verhalen, later vond hij er stukken van terug in oude
boeken en volksalmanakken, verzamelde nu op de plaatsen zelve
wat er nog van leefde in den volksmond, en voegde daarbij zijn
eigen herinneringen.
Zoo biedt hij ons een veertien korte vertellingen waarin
het wemelt van aardgeesten en weerwolven, waarin oude historische
gebeurtenissen in bet kleed der sage afwisselen met gespook van
den duivel, en met vriendelijke daden van goede geesten.
Een boekje om er zich mede te verpoozen bij een vlammend
haardvuur en dan ook te fantaseeren over het ontstaan van Dieren,
het Uddeler meer, en die heuvels, die niet anders zijn dan het
zand dat een reus bij het wandelen in zijn klomp kreeg en hij
.daar uitschudde.
Meer moet men er ook niet van vragen. Als de schrijver, gelijk
in De zwarte vroutv van Staveren, het literair mooi wil makers, en
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dan soms voor „gij" het archaistische „di" gebruikt, reikt hij te
hoog. Het kunstig proza van van Oordt of dat van van Schend el,
zoo passend bij diens fantastische oude vertellingen, is hem te
wonderbaar. Maar vergeet men die vergeefsche pogingen en neemt
men verder het boeksken voor wat het geeft, dan is het zeer
aardig en onderhoudend.
G. F. H.
W. A. P a a p. De Kapelaan van Liestermonde. Roman uit
het Priesterleven. 2e dr. Amsterdam. C. L. G. Veld t.
Indien voor het mogen beoordeelen van een boek als eerste
eisch gesteld wordt dat men het tenminste eenmaal geheel gelezen
hebbe, kan het onderstaande niet gelden voor een beoordeeling van
De Kapelaan van Liestermonde. Want ik las maar tot bl. 41, terwijl het boek er 251 telt. Doch wacht: ik las ook nog bl. 255267 van de Aanteekeningen en Ophelderingen, waarin de schrijver,
door uitvoerige verklaringen van roomsche termen en ceremonien,
en door talrijke citaten uit roomsche auteurs, wil bewijzen dat hij
den lezers geen knollen voor citroenen in de hand stopt. Waarom
dan niet verder gekomen dan tot bl. 41, op welke mij de biechtgeheimen zoo volkomen waren ontsluierd ? Omdat ik onfeilbaar wist
dat de rest precies zoo was, en omdat dergelijke onthullingsliteratuur me te veel gelijkt op schandaalliteratuur.
Helaas geeft de schrijver bij voorkeur zulke literatuur. Hij,
een der oprichters van de(n) Nieuwe(n) Gids, schreef, na uit de
redactie getreden te zijn, Vincent Haman, waarin hij zeker publiek
vergastte op een satirieke schildering van het leven van leiders
dier N. Gids-beweging. En De Kapelaan van Liestermonde geeft van
hetzelfde laken een pak. Helaas leest zeker publiek bij voorkeur
zulke literatuur, want voor dit gelijktijdig in Duitsche uitgaaf verschenen werk staan alle werken van W. A. P a a p geadverteerd ;
alien reeds voor de zooveelste maal herdrukt ; en achter dit werk
prijken een 20 bladzijden binnen- en buitenlandsche lofprijzingen
op de zoo imposante Paapliteratuur !
Doch, waarom : „helaas ! ?" Als die onthullingen nu waar zijn !
Ja, dan — doch dit ontken ik. Boeken, als De Priester van Liestermonde, hoe schijnbaar-objectief ook, zijn geschreven met het sentiment van den haat. En alleen de liefde ziet scherp, ziet de dingen
zooals ze zijn. 1k weet ook wel dat er in de roomsche kerk misbruiken zijn, en dat niet ieder priesterkleed een kuisch hart verbergt. Maar als me nu iemand rechercheursdienst wil bewijzen, dan
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bedank ik voor zulke literatuur. Ik laat zulke lekkerbeetjes voor
heeren vrijdenkers, die aan hun dogma : „dat al die godsdienst maar
huichelarij is", vaster zitten dan een kerksch mensch aan zijn
kerkelijke dogma's.
Neen, wie mij het roomsche leven wil teekenen, moet mij laten
voelen dat hij niet door haat is verblind, en dan eerst zal ik zijn
satire waardeeren. Maar een satire te schrijven, alleen met haat, zonder
liefde, is ai te goedkoop, te onredelijk. Als men iemand, die nooit
een paard zag, dit zal beschrijven, teekent men toch niet een aftandschen kreupelen knol?
En als men iemand, die nooit kennis maakte met literatuur, zal
vertellen wat deze wil, dan zegt men toch niet: literatuur leeft van
kwaadspreken, verklikken en onthullen?
Dat zou al te onredelijk zijn.

G. F. H.

Gaston Fromm e 1. Beelden en Schetsen uit zijn letterkundige en godsdienstige studien. Vertaald door Louise
S tu art. Met een voorrede van Prof. P. D. Chant epi e
de la Saussaye. — Haarlem, H. D. Tjeenk Willink
en Zn., 1909.
Door een gelukkig ongelukje werd tot nu toe verzuimd de
aandacht onzer lezers op dit werk te vestigen. Gelukkig ten minste
voor hen, die er misschien vluchtig een gunstige recensie van onder
oogen kregen, maar het niet lazen, omdat zoovele oorspronkelijke
letterkundige en godsdienstige studien hun belangstelling vroegen.
En dit zou toch jammer zijn.
Kritiek — wij zijn er altijd verzot op geweest, en hebben
daarin ook veel braaf, degelijk werk geleverd, vroeger vooral vragend
naar den inhoud, nu ook meer naar den vorm. Maar synthese bij de
kritiek was en is nog niet de sterkste karat onzer kritiek. Wie ten
minste V i n e t 's Etudes sur la literature francaise kent, twij felt daaraan geen oogenblik. V ine is kritiek is inderdaad een synthetische
— en literatoren als Sainte-Beuve, Brunetiere en Allard
Pierson brachten daaraan alle hulde. Welnu Vinet 's kritiek
schijnt herleefd in die van zijn zelfstandigen leerling Gaston
Fromm e 1. En het eenige wat ons spijt is dat, toen de schrijver
in 1906 als Jong professor to Geneve stierf, hij er niet meer van
achterliet. Theologie — wij zijn niet to denken zonder. Zelfs zij
die er ons van willen verlossen, komen met een zgn. nieuwe aandragen. Maar wortelde ooze theologie in het leven? We weten
het : in de partij, de politiek, het kerkelijke kringetje — en dat
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maakt leven genoeg, geeft geen leven. Neen, in het leven wortelt onze
theologie te weinig Daarom blijft Pascal altijd actueel, en Vine t
niet minder. En het is merkwaardig hoe Fromm e 1, door evenals
Vinet de aanknooping voor de openbaring in het geweten te
zoeken, het evangelie brengt en tot ons verstand en tot ons gemoed
en tot onzen wil. Wat hij zegt van V in e t (blz. 76) is ook op hem
van toepassing : „Zijne taal is die van heden, niet die van gisteren,
en hierdoor komt gij instinktmatig tot de gevolgtrekking, dat zij
even goed die van morgen zal zijn". Wat From m e I zegt over
geloof en kerk, over sociale kwestie en tending is nog hoogst
actueel en blijft dat voorloopig ook.
Is het noodig hierbij te voegen dat de voorrede, die ons
herinnert aan het levenswerk van Beets en Chantepie de la
Saussaye S r., uitnemend inleidt in deze gedachtensfeer, en de
waarde van dit werkje niet weinig verhoogt?

G. F. H.

Prof. Dr. H. Vissche r. Geen theodicee. Utrecht.
G. J. A. R u ij s, 1910.
Mede naar aanleiding der inaugurale rede van den Roomschen
bijzonderen hoogleeraar B e ij s e n s heeft Prof. Visscher zich
gedrongen gevoeld van zijn gereformeerd standpunt de vraag der
theodicee toe te lichten. Hij doet het op zijn gewone, scherpe,
heldere wijze en kenschetst duidelijk de beteekenis die verscheidene
wijsgeeren, in 't bijzonder L e i b n i z, Bayle, Kant voor deze
questie hebben, waarbij hij er toe komt de theorie van zijn Roomschen
ambtgenoot met de deistische, rationalistische theodicee te vereenzelvigen en af te wijzen. Zijn eigen besluit is in den titel uitgesproken : geen theodicee. Immers tusschen Gods wezen en het onze
blijft een afstand, die niet te overbruggen is, „een critiek over
het wereldbestuur Gods is uitgesloten", waarbij nog komt dat „de
wijze waarop in de Schrift de schepping zelve wordt beschouwd een
theodicee afsnijdt", waarmede bedoeld is dat die schepping niet
voltooid, niet voleindigd is (p. 41-43).
Dit betoog klemt. Afgedaan. Geen theodicee. Het beroep op
Gods almacht en onze eindigheid snijdt haar af. Maar is men hier
de noodlotsleer te boven ? Wat blijft er over van het toch mede
genoemde „beluisteren zijner spraak in natuur en schriftuur beide"?
En is „de schrift" aan elke theodicee vreemd? Ps. 73, 't boek Job,
dat de schrijver zonderling parafraseert (p. 47) waar hij aan Job,
als een braaf Scholteniaan, een beroep op Gods souvereiniteit in den
mond legt. Over 't geheel vinden wij hier in den grond weer het
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Spinozistische determinisme van S cholt en in het nieuw-gereformeerde kleed. Ook Rom. 9, het fabrieksmerk van Scholten,
ontbreekt niet; alsof niet op Rom. 9 nog 10 en 11 volgden met
correctieve antwoorden.
Once more, en ditmaal heel sterk, heb ik bij de lezing dezer

brochure gevoeld, hoe onbevredigend en zielig het logisch, systematisch denken is tegenover de diepere levensproblemen. De
rationalistische theodicee zit niet goed in elkaar : toegegeven, evenmin
als de bewijzen over Godsbestaan ; is daarom de psychologische
waarde, de menschelijke behoefte en inspanning in zulke redeneeringen zonder beteekenis, en is dit niet veel meer datgene waar
het op aan komt ? Wetenschap en geloof zijn niet in strijd met
elkaar ; ach neen, ik kan ze zoo scherp definieeren dat alle strijd
verdwijnt (pag. 36): maar in de werkelijkheid? Zoo is het nu ook
met de theodicee. Toont de schrijver ergens te beseffen wat achter
het probleem van het lijden ligt ? Zal hij het ten slotte niet afwijzen
met een hard beroep op Gods almacht ?
NV ij willen de problemen niet oplossen, ze eigenlijk ook niet
zoozeer als denkproblemen zien, meer er de spanning en diepte van
't leven in gevoelen. Dan zullen wij in de worsteling er mee ook
nader in de buurt komen van persoon en werk van den Reiland,
in deze „gereformeerde" brochure niet of nauwelijks genoemd.
1. S.
Dr. J o s. Schr ij n e n. De waarde der kultuurhistorische
methode voor de kennis van de christelijke oudheid. Rode
bij de opening zijner lessen als lector te Utrecht. Amsterdam. C. L. van Langenhuysen.
Dr. J o s. Schr ij n e n. Essays en studien in vergelijkende
godsdienstgeschiedenis, mythologie en folklore. Venlo. G.
Mosmans Sr.
Het tweede dezer geschriften, een vrij lijvige bundel van
degelijke studien, rechtvaardigt meer dan voldoende de positie
den schrijver aan een onzer hoogescholen geschonken, en bij wier
aanvaarding hij de boven aangehaalde rede heeft uitgesproken.
In de rede beweegt de nieuwe lector zich op ander gebied
dan in den bundel

Essays, nml. op het gebied der christelijke

oudheid. Aan de hand der beste nieuwere schrijvers en vorschers,
van wier werken hij een uitgebreide en degelijke kennis heeft, stelt
de schrijver de kultuurwaarde van het oude Christendom in het
licht, waarbij hij tal van bijzondere punten vermeldt. Mijn indruk
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hiervan is dat de geleerde schrijver in het vaststellen der betrekkingen
tusschen heidensche kultuur en Christendom te veel en te weinig doet.

Te veel; immers hij vat het Christendom al te sterk als een
kultuurbeweging en kultuurmacht op, 't geen toch noch in den
oorsprong, noch in de eerste verbreiding van het evangelie lag,
't geen eerst de kerkvaders, voor een deel geleerden en rhetoren,
er van gemaakt hebben. Dat het Christendom buiten de kultuur
is ontstaan, en dat zijn noodwendig opnemen van kultuurelementen
wel voorwaarde voor zijn verbreiding maar te gelijk groot gevaar
voor zijn zuiverheid is geweest : dit inzicht mis ik bij Dr.
Schr ij n e n. Wanneer hij dus aan G. Boissier grif toegeeft dat
het Christendom de antieke kultuur heeft gered (pag. 41) is dit
onweersprekelijk : maar de keerzijde is dat in kerk en dogma van
de Middeleeuwen veel zijn heidensche karakter niet verloochent.
Dit niet in te zien is in mijn oog het te weinig in dr. Schr ijnen's rede. Hij dingt gaarne wat of op wat in 't Christendom
direct uit het Hellenisme stamt. Zoo vooral wat het antieke mysterien-wezen aangaat (p. 17 vlgg.), waarbij hij hoopt dat strenge historische methode, chronologie vooral, alleen zal overlaten wat „het
wezen der Katholieke leer niet raakt" al zal dan ook wel „wisselworking niet te ontkennen" zijn.
In de Essays en Studien vinden wij vele oude bekenden, die
stellig den herdruk wel waardig zijn. Wordt ook Kier de studie
„dienstbaar gemaakt aan geloofskennis en geloofsverdediging in
Katholieken zin", aan den schrijver kan de lof van uitgebreide
kennis, vernuftige vergelijking bij wetenschappelijke strengheid
niet onthouden worden. Hier is stellig de plaats niet om bijzonderheden er uit te lichten. Alleen zij opgemerkt dat voor velen het
belangrijke van 't boek niet geheel ligt waar de schrijver het
plaatst. Ik vind zijn kracht in „het folkloristische" dat ook
meer dan de helft der bladzijden beslaat en verreweg de meeste
en de belangrijkste stof bevat. De schrijver zeif werpt zich liever
naar de „godsdiensthistorische en mythologische" zijde. Nu : als
volstrekte tegenstelling zal hij dit verschil wel evenmin als ik
1. S.

opvatten.

W. H. T. Gairdne r. Islam en Christendom. Met een
afzonderlijke leiddraad voor de bestudeering van dit boek.
Uitgave van den Zendings-Studieraad, 1910.
Evenzeer als de bedoeling van den „Zendings-Studieraad" bij
de uitgaaf van dit geschrift is toe to juichen, evenzeer is het to
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betreuren dat in het vaderland van D o z y, de Goej e, S n o u c k
Hurgronj e, Ho u t s m a, die toch hun leerlingen hebben, niets
beters wordt aangeboden dan de vertaling van een vierde-rangs
Engelsch werkje, eenigszins aangevuld (en dit is 't best()) met gegevens uit onzen Archipel. Een doorgaand polemische Loon, een
geheel in 't zwart gekleurd tafereel (nauwelijks wordt hier en daar
iets tot lof van de kultuurmissie van den Islam schoorvoetend
erkend), weinig samenhangende overzichten veelal aan geen gezag
hebbende zegslieden ontleend, hier en daar een malle vergissing
zooals waar Akbar „nauwelijks 30 jaren na den dood van den
profeet" met zijn paard stood voor den Atlantischen oceaan (! ! p.
56, 63, des te erger omdat elders p. 74 de datum van het Mogolrijk in Noord-Indio wordt aangegeven), ook wel soms een goede
passage, gelijk de warm geschreven bladzijden over Raimundus
L ullu s : ziedaar het boekje, dat dus noch voor de „ZendingsStudiekringen" noch voor den hoogleeraar in de „Elenctiek" aan
de Vrije Universiteit, die er een aanbevelende inleiding voor schreef,
een betrouwbare gids is tot de kennis dezer „pseudo-religie".
1. S.
P. H. van der K e m p. De teruggave der Oost-Indische
Koloniön, 1814-1816, naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage. Mar tinus Nij Koff, 1910.
De opmerking is reeds elders gemaakt, dat dit, o. i. zeer be1angrijk, werk in de hoofdzaken juist niet veel nieuws bevat. Vele
feiten waren inderdaad reeds bekend ; maar de groote verdienste
van den heer van der Kemp is daarin te zoeken, dat hij ze in
het juiste verband brengt en er het juiste Licht op laat vallen.
Bovendien teekent hij, met vaste hand, de personen die bij de gebeurtenissen van 1814-1816 een groote rol speelden.
Wie over de waarde van dergelijken arbeid wil oordeelen, kan,
gelooven wij, niet beter doen dan hem te vergelijken met vroegere
geschriften. Wij nemen b.v. het bekende werk van M. L. v a n
Deventer, dat, onder den bijzonder onjuisten titel ,,Het Nederlandsch gezag over Java en Onderhoorigheden sedert 1811" eene
verzameling gaf van archiefstukken over 1811-20, met uitvoerige,
doch oppervlakkige inleiding. Het blijkt dan ten voile, dat, terwijl
van Deventer de door hem behandelde stof niet beheerschte,
de heer van der Kemp dit volkomen doet.
Een dergelijk leidsman, die, den weg wijzende, telkens stilstaat
om de aandacht te vestigen op de bijzonderheden der omgeving.
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maar toch geen oogenblik het doel van de refs uit het oog verliest, wekt vertrouwen , hij praat niet anderen na, gaat niet af op
een eersten indruk, maar geeft argumenten voor zijne meeningen.
Misschien is het boek van den heer van der Kemp wel
wat al te uitvoerig, daalt het sours wat al te veel in details af
(wij denken bier in 't bijzonder aan Hoofdstuk III en Bijl. VII).
Maar ... chacun a les defauts de ses qualitas ; en hij is nu eenmaal
zoo dat hij, eenig onderwerp navorschende, dat ook gaarne zoo volledig doet als maar mogelijk is. En als het geheele werk zich
ten slotte aangenaam laat lezen . . . wat schaden dan de dPauts?
E. B. K.
C. M. V is s er in g. De kust van Smaragd. Haarlem.
De Erven F. Bohn ; 1910,
Als iemand verre reizen doet... Ja, dan kan hij wat verhalen;
maar het is voor den toehoorder een groot verschil, hoe dat verhalen geschiedt!
De meeste reisschetsen, in dezen bundel voorkomende, zijn
voor de trouwe lezers van Onze Eeuu) goede bekenden, en wij behoeven dus hier niet uit to weiden over het uit letterkundig oogpunt fraaie werk, door Mej. Viss er in g geleverd. Het doet
denken aan het fijne kantwerk van bekwame hand. En als er
reisschetsen zijn die verdienen in een bundel bewaard te blijven,
dan zeker deze, die getuigen van goede opmerkingsgave, gevoel en
goeden smaak.
E. B. K.
Wij hopen op weer.
F e n n a de M e yi e r. Onder de Indische zon. Amsterdam. P. N. van Kampen en Goon, 1910.
Wanneer men, na het book van Mej. Visserin g, dat van
Mej. de Meyier opneemt, dan valt de vergelijking wel zeer ten
nadeele van de laatste uit. Mar het schoone, hier het alledaagsche ...
Mej. d e Meyier geeft ons een tiental verhaaltjes ; het een
natuurlijk beter dan het ander, maar naar ooze meening het bewijs
leverend dat, over 't geheel, de auteur zelve to spoedig tevreden
is geweest met haar werk. Wat jammer is, omdat wij weten dat
zij tot beter werk in staat is. Als zij de les van Boileau: „vingt
1 ois sur le metier remettez votre ouvrage ; polissez-le sans cesse et
rêpolissez" eenigermate ter harte genomen had, wat zouden er eon
herhalingen, onnoodige toelichtingen en uitweidingen vervallen, wat
zou de stiji beter verzorgd geweest zijn!
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Wij nemen een paar voorbeelden nit het eerste stukje, handelende over een man die wegens ziekte met vrouw en drie kinderen
„naar Holland" gaat. Op bl. 32 hooren wij dat er onder de passagiers der mailboot „een vroolijke stemming" heerschte ; dadelijk
daarop, dat (hi. 33) de, zieke man „dat geharrewar onder de passagiers, al dat kleine gedoe onbeduidend en waardeloos vond" . . .
Dat klopt toch niet !
Er zou een gecostumeerd bal zijn aan dek; de commandant
gaf „lachend" toestemming. Wij vernemen nu (bl. 34) dat een
jong meisje een costuum maakte van een soepele, witte stof die

ze in Indie bij een Klingalees gekocht had, en dat zij om de bloote
armen een paar Indische antieke gouden banden deed die haar
moeder toevallig bij een Chinee te Batavia gekocht had. Fen
andere dame (bi. 39) was „als de Nacht — een oud costuum dat

ze toevallig bij zich had" .. .
En wat zegt men van dezen zin (bl. 53): „Hij" (de zieke man)
„dacht ook veel na over Betsy" (sedert 12 jaar zijn vrouw). „Maar
dat was als een verwarde kiomp in zijn hersens, waaruit hij den
draad niet zuiver trekken kon. Het ging niet — hij kwam er niet
verder mee."
Op bl. 54 vernemen wij dat „zij" (wie hiermede bedoeld worden
blijkt niet, het zullen wet de passagiers geweest zijn) „Marseille
binnenvoeren" ; eene dame „stood te turen naar de kust" en op
bl. 55 wordt geconstateerd: „Telkens kwam de kaai nader en
eindelijk lagers zij stil". De zieke man was weer naar de hut gegaan (pas vernamen wij dat hij op het dek zijne beide dochters
stevig vasthield omdat het daar voor de kinderen gevaarlijk was)
en „stood te worstelen nret een riem die niet dicht wou."
Dit alles vinden wij niet mooi gezegd. Wij herhalen : het is
zoo jammer, want Mej. de Meyier is niet de eerste de beste; ook
de laatste bladzijden van het bier besproken stukje bewijzen het.
Onze aankondiging zou te uitvoerig worden wanneer wij ook
over de andere verhaltjes wilden spreken, al is de lust groot om
het onmogelijke stukje over de ,,baboe" (bl. 143) onderhanden te
nemen. Laat ons liever nog wijzen op een telkens voorkomend
gebrek in den stijl, dat zoo gemakkelijk kan worden vermeden als
men slechts voldoende critiek oefent op eigen arbeid. Wie een
werk uitgeeft, moet toch met de hand op het hart kunnen zeggen :
,,ik kan het niet beter" ; maar niet tot de uitgave overgaan met
de gedachte : „zoo is het mooi genoeg voor het publiek."
Het bedoelde gebrek in den stijl blijkt uit een aantal zinnen,
waarvan wij enkele aanhalen.
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Bl. 82-83): Benjamine reed weg „met al de mooie geplukte rozen op schoot en een mandje vol lekkernijen aan haar
voeten, want bij moeder D e 1 b o gingen de kinderen nooit met
leege handen weg."
(Bl. 87): „Zoolang (de kinderen) nog klein waren geweest, en
bang voor haar stem, haar handen (want in haar drift kon ze hard
genoeg slaan!) ging 't nog vrij goad"
(B1. 144): „Zij kocht nooit jets — spaarde alles op voor India,
voor haar kinderen. Want Baboe had kinderen" .
(BI. 147): (Bloemen op de vensterruiten) „Zoo jets had Baboe
nog niet bijgewoond, want de winter had tot nu toe geen vrieskou
gebracht."
(Bl. 148): „Haar knieön knikten, haar gansche lichaam begon
hevig to trillen; zij vial op den grond en verloor het bewustzijn.
De dokter ward gehaald, want Baboe lag in hooge koorts."
E. B. K.

Prof. Dr. H. T h. 0 bbin k. De beteekenis van Egypte
en Babylonia in de oude religieuze denkwereld. Rede bij
de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Universiteit
van Amsterdam. 's Gravenhage. W. A. Beschoo r, 1910.
Deze rede trekt reeds dadelijk de aandacht doordat de Amsterdamsche theologische faculteit nu weer na 12 jaar een hoogleeraar
heeft die zich aan de godsdienstgeschiedenis geheel wijdt. Dat
prof. 0. daarnaast nog de geschiedenis van den Israelitischen godsdienst heeft to doceeren past goad in de richting zijner studien die
vooral op Semietisch gebied liggen. Veelal op het voetspoor van
Hugo Winckler heeft hij in zijn rede over de beteekenis van
Egypte en Babylonia voor de religieuze denkbeelden gewezen.
Na een overzicht van de jongste vondsten bespreekt hij vooral
wat het erkennen der kosmische orde, zoowel in „de beweging
der hemellichamen als in het daarmee correspondeerende vegetatieve leven op aarde", voor den godsdienst beteekend heeft.
Den samenhang van 't geen Egyptenaren en Babyloniers daaromtrent gevoelden en 't verschil van onze beschouwing stelt hij in
helder licht. Wij zouden daarbij nog wel gaarne iets over den niet
minder gewichtigen kringloop van dood en leven in 't menschenleven vernomen hebben.
Wanneer wij ons den arbeid voor den geest brengen dien C. P.
Tiele — die ook aan dat onderwerp eens een akadernische rede
gewijd heeft — voor nu 40 jaar op ditzelfde gebied geleverd heeft,
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dan treft ons niet slechts de reusachtige aanwas van materiaal
maar ook hoeveel dieper en vruchtbaarder de problemen tegenwoordig worden opgevat.
De rede van 0 b b i n k kenmerkt zich door groote nuchterheid
en soberheid, men speurt er echt wetenschappelijken zin in.
1. S.
Prof. Dr. J. S. S p e ij e r. De Indische theosophie en
hare beteekenis voor ons. Leiden. S. C. van Doe sburgh, 1910.
Met blijdschap begroeten wij het boek, gegroeid uit voorlezingen
te Rotterdam en te Bussum in 1908 met ingenomenheid gehoord.
Het is belangrijk, helder, betrouwbaar. Aan geschriften over
Indische godsdiensten voor beschaafde lezers ontbreekt het niet,
wij noemen die van Barth en van 01 d e n b e r g; in 't Hollandsch
hebben wij, behalve Limburg Brouwer's roman Akbar door
prof. S p e ij e r ook vermeld (p. 288), vooral Kern's Buddhisme,
maar dat zal dan toch den meesten lezers die ik bedoel wat
zwaar zijn.
Bij de groote massa van degelijke informatie die de hoorders
en lezers van S p e ij e r ontvangen behoeven zij niet te vragen : —
gelijk niet zelden bij dergelijke werken 't geval is — wat zal ik er
mee doers ? De schrijver laat niet na het hun met nadruk te
zeggen ; zijn boek heeft een strekking, ja het is polemisch gericht
tegen het misbruik door de nieuwere theosophie van indische stof
gemaakt. Des te meer is het te waardeeren dat de warme belangstelling voor de verschijnselen die hem „im Grossen and Ganzen" toch
niet kunnen behagen, niet ontbreekt. Hij ziet de ontwikkeling
der theosofische richting in Indie min of meer dramatisch, en vergelijkt het proces met den babelschen torenbouw : „eene grootsche,
„eene titanische poging van de kinderen der menschen om te be„reiken wat boven menschelijke vermogens gelegen is”, waarop
dan ook noodwendig de nederlaag moest volgen : „het besef van
„eigen machteloosheid en van de tusschenkomst van God den Heer"
p. 179. [let verhaal hiervan nu is de inhoud van 't geheele boek.
Het vermag te boeien al is de stof „sprOde" : het dorre, verwarde
denken der matelooze, aan harmonie vreemde Indiers en de praktijken om zaligheid, onsterfelijkheid, bovenmenschelijke krachten te
erlangen zijn ons zoo vreemd dat wij vaak moeite hebben er in te
komen. S p e ij e r doet wat hij kan om uit deze stof het meest pakkende en concreete te hales. Hij geeft uit de Upanishad in 't
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gesprek tusschen Cwetaketu en Aruni de duidelijkste beschrijving van wat &man beduidt en van de identiteitsleer (tat twain asi),
en voegt daar de leering door Pr ajapati uit Cheindogya Upanishad
aan toe (p. 65-83); hij licht bhakti en tapas met de noodige voor.
beelden toe en geeft den sterksten indruk van den geest der
wereldverzaking in het verhaal van dien B o d h i s a t t w a, wien de
lotusstengels van zijn voedsel werden ontstolen en van de vervloekingen door diens zes broeders tegen de bedrijvers van dit misdrijf
geslingerd, hierin bestaande dat hun al die dingen werden toegewenscht die de wereldsche mensch als voorrechten en genietingen
aanmerkt (p. 223-227).
Zoo zou ik de voorbeelden kunnen vermenigvuldigen. Met
dat al blijft het yolk waarin wereldverzaking Been uitzondering was
of door geweld to plegen op zichzelf verworven werd, maar natuurlijke neiging er toe dreef, ons westerlingen een raadsel. Wj
gevoelen ons in een andere wereld; en niet alleen aangaande
den bouw van 't Heelal, maar vooral ook omtrent 's menschen vermogens en geest en de levensroeping heerschen hier denkbeelden
en gevoelens waartoe wij niet of nauwelijks toegang hebben. Want,
laat ons niet vergeten, de wereldverzaking en levensmoeheid onzer
westersche wereld, uit teleurstellingen, mislukkingen of wel uit
cynisme na een misbruikt leven, of wel uit melancholische reactie
tegen de wereld, of heimwee naar een heerlijkheid in 't jenseits
gesproten, zoodat wij altijd bij 't betreden van den weg des doods
de verzuchting van Marquis Posa hooren „o Gott, das Leben ist
,,doch salon" is zoo iets geheel anders als het spontane, uit reinheid van zin voortkomende ontvluchten van wereld en leven zonder
dat daarbij een groote visie van toekomstige zaligheid wenkt.
Gaarne zou ik van onzen schrijver eenige opzettelijke psychologische orienteerende uitweidingen ontvangen hebben, die ons de
verschijnselen welke hij beschrijft in helderder licht hadden geplaatst. Ik denk b.v. aan wat Mary Robinson (later mad. J.
Dar m es toter nu mad. Duclaux) in haar studien over The end
of the middle ages schreef over „weariness of the world" en vooral
over „the attraction of the infinite". De vraag naar onmiddellijke
kennis is daarginds in Indiö op de meest fantastische wijze opgelost ; maar blijft zij niet een vraag? En het samengaan van hooge
bespiegeling, abstractie en ascetische praktijk pleit niet alleen voor
den ernst der levensrichting maar getuigt er van dat het inwendige
en de uitwendige levenshouding noodwendig gepaard moeten gaan.
De aanval; — ik sprak immers van polemische strekking; —
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van dit boek is gericht op de nieuwere theosophie. In zijn vierde
hoofdstuk over de Indische Theosophie in het Westen heeft de schrijver
hoogst bezadigd geoordeeld over de betrekkingen tusschen 't Oosten
en 't Westen, met name over vermeende indische invloeden op
Pythagoras en 't Christendom. Nadruk valt echter op wat over
moderne en modernste verschijnselen in. Europa en Amerika gezegd
wordt. Het overnemen van Indische theosofie in allerlei kringen
acht S p e ij e r vrij wel geheel humbug, onwetenschappelijk, grootendeels kwakzalverij, waarbij hij de bedriegerijen van mevr. Blavatsky
nog eens in 't licht stelt. Waardiger figuur maakt stellig
Annie Besant, aan . wie hij evenwel stilzwijgend voorbijgaat.
Ik zou hier nog meer willen gewezen zien op 't onernstige van
moderne lieden die dweepen en zich opsmukken met beschouwingen
en gevoelens welke in 't geheel niet behooren bij hun leefwijze en
/, turn of mind."
Min of meer verbaasd heeft mij het besluit dat meer van de
Indische wereldbeschouwing overneemt dan ik oirbaar acht, meer
ook dan ik na dit boek van den schrijver verwacht had. Den opper-.
god der Indische theosofen (vooral in de Upanishad) is hij geneigd
boven den Israelitischen Jahwe to stellen, al is uit dezen de meer
universeele God van Christendom en Islam ontwikkeld. Zoo acht hij
ook dat de millioenen en milliarden jaren der Indische wereldperioden
van meer gevoel ,,van de onmetelijkheid van het Heelal" in tijd
en ruimte getuigen en dat dit dus religieus hooger staat dan de
„armzalige vijfduizend en zooveel jaren" van 't Oude Testament.
Ook de Indische beschouwing aangaande de onsterfelijkheid der
ziel wint het van de christelijke en mohammedaansche. In dat
alles kan ik niet met den schrijver meegaan. Eerst door de scheiding van God en Heelal, de heiligheid Gods in Israel erkend, winners
wij een God die niet pantheIstisch met 't Heelal samenvalt. De
langere of kortere wereldperioden laten mij uit religieus oogpunt
koud. Het persoonlijke, dat het leven met God door Jezus Christus
in den mensch wekt als eeuwig leven, staat mij veel hooger dan

Kama en zielsverhuizing.
Zoo deel ik niet in de sympathie van mijn ambtgenoot voor
veel van de Indische beschouwing. Toch erkent hij ook de „don„kere keerzijde der medaille”. In vind ze niet zoozeer met hem
in 't verzaken van ervaring en wetensehap, maar veeleer in het
zich afwenden van het werk' in de wereld en vooral van 's menschen
groote taak : eigen karaktervorming.

1. S.
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EENIGE BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING
VAN HET KUST-DEFENSIE ONTWERP
DOOR

G. POLYLIET.

Muur van manners, t' alien kant,
Onverwinbaar Nederland !
Prof. G. KALFF.
In den oorlog ml men zich voor zeker
geval drie toestanden indenken, het
vierde, dat niemand had voorzien, doet
zich voor.
CLAUSEWITZ.

I.
In de dagen der groote spoorwegstaking deden geruchten over vreemde interventie de ronde, die op nieuw
het besef van onze open, onvoldoend bewaakte en beschermde
grenzen aan zee- en landzijde wekten. Eenige jaren daarna
werd men weder met een gevoel van beklemming aan die
Achillespees onzer landsverdediging herinnerd, then, onder
het motto „bezoek", in Augustus 1905 het Britsche KanaalEskader, in de slagorde van Trafalgar geschaard, met een
vernietigende artilleristische meerderheid op voorbeeldige
wijze een manoeuvre uitvoerde met het fort en de haven
van IJmuiden als Joel. In een verbluffend korte spanne
O. E. XI 3
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tijds had het zijn monsters Noord- en Zuidwaarts van die
haven over bijna een uur lengte langs de kust in
waarbij de slagschepen de gunstige positie innamen, om een
concentrisch vuur op het fort en de sluizen of te geven. Later
kwam het Eerste Kamerlid, von L ö b e n S e 1 s, in officieele
atmosfeer ten derde male de aandacht er op vestigen, door
zijn mededeelingen betreffende een zweem van plaatselijke
mobilisatie der kustbatterijen te Helder. Ten slotte vroeg
de zaak van Heeckeren pier indirect onze belangstelling.
Sedert de oud-artillerie-officier Henry Tindal zijn
alarinkreet uitstiet over onze mobiliseer-vaardigheid, is er
bijn.,z) een kwart-eeuw verloopen,. heeft men herhaaldelijk
de aandacht gevestigd op een toestand, die Nederland, niettegenstaande linien en stellingen, ziijn. leger en zijn vloot,
heeft laten bestaan bij gratie van het toeval 1).
Thans, in 1910, komt het kust-defen.sie-ontwerp blijk
geven van een officieel openbaar besef van den duren
plicht om „'s lands weerbaarheid te verzekeren tegen aanvallen of schendingen der onzijdigheid des Rijks (van de
zeezijde), daarbij gelet op de algemeen veldwinnende overtuiging, dat het dringend noodig is, de mogelijkheid onder
de oogen te zien, dat 's lands grenzen (van die zijd.e) te
eeniger tijd kunnen zijn blootgesteld aan een onverhoedsche beclreiging of een „coup de main" zeer kort na of gelijktijdig met een formeele oorlogsverklaring" 2).
Dat jarenlang halsstarrig voorbijzien van een gevaar,
dat zoowel in ons land als over de grenzen de aandacht
trok, deed denken aan een sfinx en als feit, als levensteeken, is het indienen van een wetsontwerp, welks IVIemorie
van Toelichting de zooeven aangehaalde woorden bevat,
een verschijnsel, dat wij toejuichen.
Juist in onze dagen, nu algemeen gesproken wordt over
beperking der bewapening, is het menschelijk weer dan
ooit geneigd te zijn den wensch tot vader van de gedachte
te maken en in den zoeten drown des vredes zacht door
1) In een vlugschrift „Een Overvalling van Nederland" is door mij
in 1905 daarop gewezen.
2) Memorie van Toelichting. De cursiveering van ons.
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te sluimeren bij een gevaarlijk onvoldoende landsverdediging. Op zich zelf toont het Militair Departement derhalve met indiening van dit ontwerp, niet toe te geven
aan den drang der publieke opinie van den dag, dock,
ook op grond van gegevens, waarover het wel, het publiek
niet beschikt, het waarachtig landsbelang boven dat der
populariteit te stellen. Nergens trouwens blijkt, dat
eenig land, wat de militaire gereedheid betreft, door beperking van toerusting van zins is, het onbepaalde grensgebied te overscbrijden, dat ook pier het ideaal van de
werkelijkbeid scheidt. Hoe hard het dus in deze tijden
van sociale nooden, nu op schier elk gebied geld gevraagd
wordt in het belang der Gemeenschap, ook moge vallen
met een aanzienlijk bedrag ten behoeve der landsverdediging
aan te komen, elke regeering, die dit onder de bestaande
tijdsomstandigheden naliet, zou daarmede doen blijken, uit
het oog te verliezen, dat militaire gereedheid nog steeds
een der eerste noodzakelijke waarborgen is voor het voortbestaan dier Gemeenschap.
Echter zijn wij van oordeel, dat de Memorie van
Toelichting met Naar uitdrukking „zeer kort na of gelijktijdig met een formeele oorlogsverklaring" niet den te verwachten toestand in werkelijkheid weergeeft, maar te optimistisch is. Bij neutraliteits-schennis — en daarop heeft het
wetsontwerp eveneens het oog — is er van een oorlogsverklaring geen sprake, hoewel de feitelijke toestand daarmede onmiddellijk kan overeenkomen, zoodat men dan
zal kunnen spreken van een oorlog zonder oorlogsverklaring.
En onderneenat een buitenlandsche mogendheid een „coup
de main", dan zal ze, door dit te doen plotseling, onverwacht, voor de oorlogsverklaring, de leans op goeden uitslag
verhoogen, vooral tegenover een klein land met open
grenzen,t vanwaar het hart in enkele wren te bereiken is.
Het bekende woord van den Civil Lord of the Admirality
L e e sprak wel van een aanval, voordat de tegenpartij de
oorlogsverklaring zou kunnen gelezen hebben 1), maar dit
1) Under existing conditions the British Navy would get its blow
in first, before the other side had time to read that war had been declared.
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staat voor den aangevallene gelijk met een vijandelijke
handeling voor die oorlogsverklaring. De Memorie had
er dus aan toe kunnen voegen „voor een formeele oorlogsverklaring", om daarmede den gevaarlijksten toestand zonder
optimisme te schetsen.
Nu beweert men wel, dat een dergelijke handeling
niet meer zal voorkomen, doch welk argument is aan te
voegen om dezen wensch te makes tot eene verwachtingmet-grond? Wij kennen er geen. Een militaire overval moge
minder vormelijk zijn, men gaat er toe over als de floodzakelijkheid, d.i. het eigenbelang — het levensbelang vaak
van een staat — het medebrengt. En vooral ons klein
land met zijn toegankelijke grenzen moet bij het
voorbereiden van militaire maatregelen op dit minst
gunstige geval verdacht blijven. Ook pier Loch geldt de
regel, dat men zich niet sterker moet wanen dan zijn
zwakste punt.
Men is dus verplicht bij de voorbereiding der landsverdediging van dit standpunt nit te gaan en er op te rekenen,
dat het utiliteitsrecht op dit gebied nog de handelingen
in geval van oorlog bestuurt.
Toen de Japanners den strijd met Rusland begonnen
door een overval der Russische eskaders, volgden zij de
militaire traditie van hun leermeester Pruisen en zeker
niet van Pruisen alleen.
Den 11 den December 1880 schreef von Moltke aan
Dr. B luntschli: „Je ne puis en aucune facon me dire
d'accord avec la declaration de St. Petersbourg, lorsqu'elle
pretend que l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi constitue le seul mode legitime de proceder dans la
guerre. Non, it Taut attaquer touter les ressources du gouvernement ennemi."
In die ,51otwoorden ligt voor ons alles opgesloten.
Want een eerste „ressou.rce" voor een mogelijke verdediging van ons klein ondiep land met open grenzen is in
het bijzonder die mobilisatie-dekking en de verstoring daarvan door een overval, dus zonder de waarschuwing, die een
oorlogsverklaring is, slaat de verdediging lam.
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Een autoriteit op dit gebied uit Molt k e's school,
generaal v on Hartmann, spreekt nog duidelijker hij verdedigt uitvoerig, de noodzakelijkheid onl zoo noodtg plotseling, onverwacht, zonder bedreiging, den nabuurstaat aan
te vollen. „De ontwikkeling der spoorwegen en snelle
middelen van vervoer te water," zegt hij, „hebben den
states een wapen in harden gegeven, waarvan zij partij
moeten trekken." En elk legeraanvoerder van den tegenwoordigen tijd zal dit ook doers.
Nu moge men van deze opvattingen in de militaire
wereld in vredestijd weinig bemerken en ze zelfs, droomend
over toekomst-idealen, over het hoofd zien, zij bestaan.
Keurvorst Fr e d e r i k W i l h el in I liet, ofschoon in vrede
met K a r el X I I, den 29 sten September 1713 Stettin in
Zweedsch Pommeren met geweld bezetten. Fr e d e r i k de
G r oote rukte 23 September 1740, in vollen vrede, met
zijn leger Silezie binnen, terwij1 de gezant, dien hij naar
M aria T h e r e s i a zond, met den eisch hem dat gewest
of te staan, eerst twee dagen later te Weenen aankwam.
Pruisen sommeerde den 15 den Juni 1866 Hannover,
Keur-Hessen en Saksen zich naar zijn wil te voegen. Het
antwoord werd nog denzelfden dag verwacht. Het 1-uidde
afwijzend en nog denzelfden avond volgde Pruisen's oorlogsverklaring. 's Namiddags te voren, was Harburg reeds door
een Pruisische brigade bezet.
Men noemt een dergelijke handeling nog geen „oorlog",
men betitelt zulk een voorafgaande militaire bezetting als
een „vreedzamen maatregel" ter voorkoming daarvan. Toes
Turkije in 1853 de vorderingen van Rusland, door 's Tsaren
buitengewonen gezant, Graaf M e n t s chi k o ff, gedaan, had
afgeslagen, trok een Russisch leger over de Pruth en bezette de Donau-vorstendommen. Keizer N i c o 1 a as verklaarde, dat deze bezetting niet als een begin der vijandelijkheden moest worden beschouwd, doch slechts als een
middel om een waarborg te verkrijgen tot herstel van zijn
rechten. En in ons land is het evenmin, bijvoorbeeld in
de Engelsche oorlogen, met een oorlogsverklaring altijd
vorru.elijk toegegaan.
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Men hoort verder wel eens de meening verkondigen,
dat, om voorbeelden te noemen, noch Dnitschland, noch
Engeland in staat zouden zijn zulk een overval in het
geheim voor te bereiden, omdat men toch wel jets van
een mobilisatie zou bemerken. Maar er behoeft in Duitschland geen mobiliseer-maatregel getroffen te worden, om op
een gegeven morgen met het aanbreken van den dag eenige
overvalskorpsen, ieder van een 10.000 man, over onze
grenzen te werpen , voor een vredes-effectief van weer dan
500.000 man, waaronder een 40.000 man cavalerie 1) en
40.000 man bereden artillerie, beteekent dit niet veel. Evenmin kost het den Britschen, ja, zelfs den Franschen of Dnitschen eskaders een opspraak makende voorbereiding, om op
een gewenscht oogenblik met een vernietigende artilleristische overmacht voor een onzer havens te verschijnen en
in enkele wren nadat zij aan den horizont zichtbaar zijn geworden, voorloopig een echelon van een 5000 a 6000 man met
Licht geschut aan land te zetten. Wat kunnen wij daar, onder
de gegeven omstandigheden, tegenover stellen, ook al waarschuwt eerie kust- of grenswacht tijdig ?
Er moge dus verschil van meening zijn over de wijze,
waarop men zich tegen dergelijke verrassende en gevaarlijke handelingen kan beveiligen, zeker is, dat uitstel van
maatregelen 2) hier misdadig genoemd zou moeten worden
en dat het de plicht van ieder Nederlander . is, naar vermogen aan verandering van dezen onverantwoordelijken
toestand mede te werken.
II.

De tweede vraag, die bij lezing van de Memorie van
Toelichting rijst, is, waarom slechts maatregelen worden
1) Generaal French legde onder ongunstige omstandigheden en langs
slechte wegen bij zijn marsch tot ontzet van Kimberley met zijn macht van
bereden infanterie, veld- en rijdende artillerie ter sterkte van 5000 paarden,
deels in gloeiende hitte, zonder water, in vier dagen 140 K.M. af.
2) De slechtste maatregel, dien een aanvoerder kan nemen, is er
heelemaal geen te nemen.
C l a u s e w i t z.
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bereid lanes de trust, waarom verwacht wordt, dat 's lands
grenzen alleen aan de zeezijde aan een dergelijk, even
onverwacht als onaang,enaam, bezoek blootstaan Wij levee
toch niet moor in de dagen der Noormannen`? Evenmin
zijn tot op heden de grenzen tusschen Nederland en
Duitschland uitgewischt of is er, naar wij hopen, kans op
een defensief of milibir verbond met dit land of eenige
andere mogendheid van het continent. De nabuur op onze
Zuidelijke grens is wel neiitraal en al dreigt er ook op
andere gronden direct nit dat land geen gevaar, zoo leeft
er nog een Gallische haan, die, al zit hij op het oogenblik in een keurige democratische ren, er toch altijcl een
vechtlustige natuur en geduchte sporen op nahoudt.
Trouwens het zou op grond der geschiedenis, ook van
kleine landen, een bijna zondig optimisme zijn, bij een conflict met een groote mogendheid, tinier leve-nsbelang op het
spel staat, op hulp van een andere te hopen. De historic
van Nederland in de eerste plaats, vender die der ZuidAfrikaansche Republieken, evenals die van Denemarken en
G-riekenland, oin van andere landen te zwijgen, levert daarvan
het bewijs. Alle politieke berekeningen op dit gebied zijn door
de feiten gelogenstraft. Zelfs al heeft men bondgenooten,
toch is niets onzekerder dan hun hulp. Een yolk, dat bij
zijn voorbereidingen daarop vertronwt, is reeds
voor driekwart verloren. Wij zien integendeel in de laatste
jaren, dat bondgenootschappen als eerste resultaat voor
een van de deelnemende landen verhooging der militaire
uitgaven schijnen te moeten medebrengen.
Nu willen wij aannemen, dat de „politieke constellatie
van het oogenblik" wellicht tijdelijk verhoogde waakzaamheid aan onze Westelijke grenzen medebrengt. Dit kan
een reden zijn om alweer tijdelijk aan die grenzen bij zondere aandacht te schenken, maar het mag geen aanleiding
worden om de andere grenzen bij een belangrijk wetsontwerp tot verzekering van die grenzen voorbij te zien
en hier in een grens schatten te gaan vastleggen, waardoor om financieele redenen reeds de andere onbeschermd
moeten blijven. Een stelsel van verdediging grondvesten
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op de politieke constellatie van het oogenblik, moet bovendien gerekend worden tot de grootste misslagen, die
kunnen worden begaan.
Niet alleen Engelands of Frankrijks eigenbelang, maar
zeker in niet mindere mate dat van Duitsehland, kan, in
geval van dreigend conflict tusschen die landen, ineebrengen, dat zij pogingen zullen aanwenden om, liefst onverwachts en spoorsiags, Zekere punten in ons land te bezetten. Elk van die landen zal daartoe des te geinakkelijker
overgaan, als wij geen voldoende waarborgen kunnen geven
tot handhaving onzer onzijcligheid bij ondernemingen van
de tegenpartij. De mogelijkheid bestaat zelfs, en deze is
niet klein, dat men van beide zijden ongeveer tegelijk zal
komen opzetten. Laat ons eens aannemen, dat elke der
drie genoemde groote inogendheden in de eerste plaats er
belang bij heeft de vrije beschikking over onze zeehavens
aan een tegenpartij te ontzeggen, dan is er, zacht gesproken,
evenveel kans op, dat Duitschland een tijdelijke bezetting
van die havens zoowel van het Oosten — dus over land
— als van zee uit zal beproeven, als dat Engeland met een
bondgenoot het van de zeezijde zal pogen te doen.
Zonder hier ook maar in het minst het oog te hebben
op mogelijke sympathieen of antipathieen — die, waar
het een landsbelang geld t, zwijgen — ligt het voor de
hand, dat onze onbeschermde grenzen voor Duitschland
en Engeland gevaar opleveren en dat wij bij het
weerliehten van een Europeesch conflict er op moeten
verdacht zijn, dat, nemen wij p;een maatregelen, een der
partijen pogingen zal aanwenden om zich verrassenderwijs
van de uitnemende operatiebasis, Welke ons land biedt,
zooal niet te verzekeren, dan toch het gebruik daarvan
als zoodanig aan den tegenstander te ontzeggen. Duitsehlancl
moet er, om een enkel voorbeeld te noemen, op kunnen
vertrouwen, dat wij militair in staat zijn een tijdelijke
bezetting van onze havens of een landing door een aan
dat land vijandelijke macht te beletten. Maar aan den
anderen kant is bet voor Engeland en zelfs voor Frankrijk
en — last not least — voor ons zelf van niet minder
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gewicht den waarborg te bebben, dat wij het aan
Duitschland onmogelijk kunnen maken zich met 44n handgreep nit het Oosten de vrjje beschikking over onze
zeehavens en spoorwegen te verzekeren. wij dienen dus,
zoowel wat onze grens- en mobilisatie-beveiliging als onze
neutraliteitshandhaving betreft, zoowel naa,r Oost als West
front te maken. En het op den eersten aanblik paradoxale
geval doet zich voor, dat wij onze westelijke grens moeten
Versterken in verband met een oostelijken, en omgekeerd
op onze oostelijke grens moeten klaar staan em een bezoek
to voorkomen van een westelijken nabiuir.
Er is dus geen reden, het in het Wetsontwerp te doen
voorkomen, alsof onze neutraliteit en onze veiligheid aan
de zeezijden sneer gevaar loopen dan aan de oostgTenzen.
Laat ous pier in een tweetal voorbeelden twee concrete
gevallen schetsen ter verduidelij king van den aard van het
gevaar, waaraan wij bij een dreigend Europeesch conflict
blootstaan.
Evenals bij het bezoek van het Britsch Kanaal-Eskader
kan zich op het daartoe geschikte uur een scheepsmacht
onder de vlag van een der drie genoemde Europeesche
zeemogendheden onverwachts en met minder officieelvriendschappelijke bedoelingen dan in 1905 voor de haven
en het fort van IJmuiden vertoonen, een torpedo boot of
stoomsloep aan wal zenden, het fort opeischen, den fortcommandant een ultimatum overhandigen, waarin b.v. de
zin suede te vinden is : „de belangen van. . . . eischen een
onverwijlde tijdelijke bezetting der haven van Hmuiden....".
Tegelijkertijd wijst de vreemde officier op sloepen met
landingstroepen aan boord, die, gesleept door torpedobooten
of stoomsloepen, de kust naderen.
De vraag is : kan de fort-commandant te Ihnuiden,
indien hij, wat ongetwijfeld het geval zal zijn, het ultim.atum afwijst, het landen van bet bezettingskorps beletten
Stellen zijn kustvuurmonden en de kanonnen in den koepel
hem daartoe in staat bij de geweldige numerieke en artilleristische overmacht van een dergelijk eskader, en zou
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zelfs een tweede fort van overeenkomstige capaciteit, al
was er modern geschut, op dit punt in belangrijke mate een
artilleristisch evenwicht nader brengen?
De vraag is verder: kan ons ook elders buiten de
sfeer der forten gelijktijdig aan de kust- of aan de landgrenzen de eer van een dergelijk bezoek ons te beurt vallen?
Verplaatsen wij ons in gedachten naar eenige onzer open
grens-garnizoenen of belangrijke knooppunten van spoorwegen of spoorweg-bruggen, waar kort na het aanbreken
van den dag een bereden troepen-afdeeling verschijnt met
een overeenkomstige opdracht. Geen enkel onzer open
garnizoenen als : Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Ede,
Assen, Groningen, enz. beschikt het geheele jaar door
over een voldoende sterkte om, ook al wordt het niet
verrast voor de reveille, tegen een dergelijk optreden, dat
de mobilisatie van het veldleger voor een min of meer
groot deel lam slaat, gewapend te zijn.
De vraag is ten slotte : kan ons stelsel van militaire
verdediging binnen enkele uren, steeds een voldoende macht
infanterie en veld-artillerie ter plaatse brengen om de
binnengedrongen troepen zoodanig vast te houden en te
isoleeren, dat zij dien verlammenden invloed op maatregelen
tot mobilisatie of inundatie kan voorkomen?
Ook deze vraag moet ontkennend beantwoord worden.
Want laat ons het voorbeeld vervolgen. De fort-commandant, of de kustwacht, of wel elders de plaatselijke burgerof militaire autoriteit zal pogen naar den Haag te seinen.
Het kustfort kan een wanhopig artillerie-duel met het
eskader aangaan, daarbij deels de landingsvaartuigen beschietende, maar er is geen infanterie bij de hand om het
van de duinen uit te steunen en te beletten, dat een eerste
„echelon" zich op kleiner of grooter afstand van het fort
of de (te bouwen) forten daarin vastzet. En in de gekazerneerde grens- garnizoenen is de toestand niet gunstiger.
Wij willen aannemen, dat in den Haag alle autoriteiten
aanwezig zijn, dat iedereen handelt, niemand zenuwachtig
is of weifelt, dat nergens dus iets hokt. Dan zal, wat
IJmuiden betreft, in het gunstigste geval een deel van het
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garnizoen Haarlem het eerst ter plaatse kunnen komen.
Daar moeten echter op het ontvangen telegrafisch bevel
de officieren ontboden worden, afdeelingen, ter oefening
nit, worden opgezocht en teruggehaald, patronen worden nitg enz. Men zal eenige honderden sterk naar het station
inarcheeren, ingeladen worden, in de nabijheid van IJmuiden aankomen en. . . . dat handjevol zal een overmachtigen
indringer meester vinden van den binnenrand der duinen,
daarmede beschermend het aan wal zetten van de volgende
echelons. En het voldongen meesterschap van de haven
en de sluizen to IJmuiden, van den toegang tot het zenu.wcentrum. onzer Rationale verdediging, hangt of van den
tijd, dat het den zich wanhopig werenden, geIsoleerden,
zwakken vredesbezettingen der forten te Thmuiden gelukken
zal, het vuur to blijven beantwoorden, waarmede de reusachtige artilleristische overmacht van bijvoorbeeld een tiental moderne slagschepen en een vijftal gepantserde kruisers
en in mindere mate een vijftal ongepantserde kruisers hen
met een direct granaatvuur overstelpt.

Dat principieele maatregelen overdacht en genonien
worden, om ons tegen dergeli,jke bezoeken te vrij waren of
deze althans op waardige wijze te kunnen ontvangen, verdient dus instemming en medewerking. Eveneens de gedachte om de hulpmiddelen daarvoor uit een fonds te bekostigen. Wij vestigden reeds vroeger de aandacht op de
wenschelijkheid om de uitgaven voor de landsverdediging
te beschouwen als een verzekering en door het Nederlandsche
yolk, n.l. zijn vertegenwoordiging, de grootte der jaarlijksche
premie te doen vaststellen. De Nederlandsche natie zou
dan weten, waaraan zij op dit gebied, voor zooverre het
brengen van finantieele offers betreft, toe was terwijl er
kans zou zijn op een meer systematisch werken door het
militair Departement, daar men ook bier zou weten, waarmode men het eenige jaren zou moeten doen, en geen kans
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zou loopen, dat een Minister van Oorlog het begonnen werk
van zijn voorganger staakte.
Twee vragen rijzen hier echter bij het thans aanhangig
wetsontwerp op nieuw wel in de eerste plaats : of men
bij de verdediging des lands van deskundige zijde voortgaat zijn hoop voornamelijk op doode weermiddelen te
bouwen en ten tweede of er bij het vragen van gelden
voor de doode iveermiddelen van systeem sprake is.
Juist de geschiedenis dier zoogenaamde doode weermiddelen geeft in onze militaire historie geen beeld van
groote beginselvastheid en zonder ons hier ook maar in
eenig opzicht te mengen in den strijd over de betrekkelijke
en volstrekte waarde onzer linien en stellingen, is er toch
reden voor, met bedoeld wetsontwerp voor den boeg,
daar even op te wijzen. Zelden waren de toonaangevende,
de officieele deskundige meeningen zoo wisselvallig als die
in de afgeloopen jaren, omtrent de vraag, welke terreinen
en linien de meeste waarde hebben 'en in de eerste plaats
bevestigd moeten worden, en ook omtrent de wijze, waarop
dit geschieden zal. De nog onopgeloste strijd over het aanleunen der stelling van Amsterdam aan de Noordzee, daarna
die over de vraag of woon- dan wachtforten in die stelling
de voorkeur verdienen, ligt nog versa. in het geheugen.
Na den val van Napoleon werden, als gevolg van
de „politieke constellatie van het oogenblik", welke onze
verdediging zooveel kwaad heeft geclaan, eerst onze Zuidgrenzen beplant met een reeks monumentale vesting en,
die reusachtige sommen gekost hebben herrijzenis van
het barrieretractaat daarna werden, o a. in 1848 en 1859,
ook tengevolge van ,,de politieke constellatie van het oogenblik", plotseling resp. vijf en zes millioen nagenoeg u ut t eloos uitgeg,even.
Na 1830 strekten in de eerste helft der negentiende
eeuw de wenschen op fortificatorisch gebied zich nit in de
richting der Belg,ische grenzen, eerst vijandig, toe]] meer
vriendschappelijk. Daarna trok men zich terug tot bet
Volkerak. Hieruit wend in 1874 de „jammerlijke" 1 ) Vesting1) Generaal Knoo p.
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wet geboren, die het „kruip-in-je-schulp" tot verheffend
motto van militair beleid kon hebben en die, geinspireerd
door Pruisenvrees, front maakte, beter gezegd den rug
1,--romde, naar het Oosten.
Deze Nederlandsche militaire opvatting der landsverdediging werkte door in de militaire leerboeken, waar
men onzen aanstaanden officieren inprentte, dat de stelling
van Amsterdam bestemd was als „laatste toevinchtsoord (!)
voor ons leger". Een leger — een veldleger nog wel — dat
den vjand tegemoet trekt met een officieel aangekondigd
,,toevluchtsoord" achter zich en dat in het land van den
overwinnaar bij Nieuwpoort ! Nadat men, dank zij deze
Vestingwet en de heerschende opvatting, in vijf jaar tijds
bijna dertien millioen had vermetseld, terwij1 elke harmonische groepeering van het geheel onzer militaire weerbaarheid, ja zelfs elke verbetering van de legervorming
uitbleef, deed een... nieuwe bevestigingsmode, zouden wij
haast zeggen, Naar intrede. Het gevaar toch kon ook van
een anderen leant dan het Oosten komen, dus begon men
ook aan de kust to metselen. Het geheel, dat nu ontstond,
noemde men „de Vesting Holland".
De gratie van de Vesting Holland duurde bijna twintig
jaar, toen bleek, dat in zekere deskundige kringen de
Vesting Holland als hoofdstelling had afgedaan en men
eigenlijk slechts heil verwachtte van de Stelling van Amsterdam. Die Stelling zou aanvankelijk ruim voorzien worden
van pantserforten. Toen ontbrandde een nieuwe strijd over
de wijze van bevestiging, die tot uitkomst had, dat de pantseringen beperkt -werden. Aldus arbeidde men eenige jaren
met afwisselende snelheid voort. Een critiek oogenblik voor
de Amsterdamsche Stelling was het verwerpen van het
Wetsontwerp tot Instelliug van een fonds tot spoedige
afwerking van de Stelling. van Amsterdam, ongeveer drie
jaar geleden.
Wij willen met bovenstaande schets van den gang van
zaken op het stuk van onze linien en stellingen allerminst
de groote waarde van de Hollandsche Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam voor onze verdediging ontkennen:
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integendeel. Maar wel achten wij het bovenstaande een
bewijs van de geringe beginselvastheid tot op den huidigen
dag bij dat deel der landsverdediging.
Een nieuw tijdperk van permanent versterken, van
bouwen en metselen schijnt thans te dreigen. Waren
ingrijpende hervormingen van onze levende strijdkrachten
niet dringend noodig, werden die hervormingen niet door
ieder deskundige, van welk wapen, welk dienstvak, welke
richting hij ook zij, die ermede in aanraking komt, onvoorwaardelijk plicht geacht, niet het minst joist in verband
met de grens- en kustbewaking en -bescherming, in de
eerste plaats tegen een „coup de main", het bezwaar tegen
nieuwe forten zou niet zoo dringend zijn. Maar wij weten
het te goed, hebben het, om zoo te zeggen, vijf- en twintig
jaar aan den lijve gevoeld, dat het bouwen en metselen
van linien en stellingen een der zwaarste hindernissen
is voor een normale, harmonische ontwikkeling onzer
landsverdediging. „Inderdaad, die geheele fortenbouw
in den zin als wij hier behandelen, is eigenlijk niets
dan rekenkunst. Als men 100 gulden heeft en men
geeft die honderd gulden nit aan steenen, dan houdt men
geen geld over om metselaars te huren" 1). En dat is ook
nu het gevaar. Wordt het wetsontwerp, zooals het daar
ligt, aangenomen, dan zal daarmede om fin.antieele reden
van een voltooling en verbetering van onze levende strijdkrachten, van stelselmatige hervorming, geen sprake zijn
en zal Napoleons stelling, die nog van volle waarde
is, dat de verhouding tusschen de levende strijdkrachten
en de doode weermiddelen is als van tien tot 44n, weder
uit het oog zijn verloren.
Duurzame versterkingen behooren een evenredige plaats
te bekleeden in elk stelsel van verdediging. Maar zij moeten
niet steeds naar voren geschoven worden alsof bij de verdediging des lands de voornaamste rol aan haar is toebedeeld, ja, alsof zonder haar geen verdediging mogelijk zou
zijn. „Want dit moet men nooit vergeten," riep de Boo
1) De Roo van Alderwerelt.
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van Alderwerelt bij na vijftig jaar geleden nit, „een
land wordt niet verdedigd door vestingen, maar door
troepen : schaf al onze vestingen af, maar geef ons een
goed leger en het land kan toch verdedigd worden".
En men behoeft er voorwaar niet aan te twijfelen of
ten onzent, waar men zich verheugt in het bezit van 200
K.M. versterking op een militaire grens van 880 K.M., een
wanverhouding bestaat, vooral als wij daarnaast onze
levende strijdkrachten stellen in verhouding tot het aantal
weerbare mannen der bevolking en der bevolkings-toename.
Dit wetsontwerp, zoo het zich, wat de verdediging te land
betreft, blijf6 bepalen tot het bijbonwen van nieuwe versterkingen en het uitbreiden van bestaande, zal de noodzakelijke harmonie tusschen grensbewaking en grensbescherming, na.obilisatie-veiligheid, leger- en vestingstelsel
nog meer verstoren, derhalve achteruitgang beteekenen.

IV.
Men kan overal langs de kust een landing verwachten,
onze landgrenzen kunnen op nagenoeg elk punt gemakkelijk overschreden worden. Men kan daar overal tijdig een
deel der ter plaatse of in de nabijheid wonende geoefende
en georganiseerde mannelijke weerbare bevolking tegen.overstellen en, dank zij de automobiel, en eenige (helaas
niet alle) onzer spoorweglijnen, eveneens krachtig mobiel
geschut en mitrailleurs. Maar het is en blijft een hersenschim eenige der meest bedreigde punten van Nieuwediep
tot Ter Neuzen en van de Dollart tot Bergen-op-Zoom
door duurzame werken te willen beveiligen en dan te gelooven, dat daarmede maze grenzen beveiligd zijn en de
neutraliteit van het Vaderland verzekerd is. Het is optimistische deskundigen.-waan te meenen, dat een overmachtige vijan.d, die werkelijk vasten voet wil krijgen op onze
kust, zich n.etjes en braaf beperken zal tot een aanval op
een onzer havens aan de zeezijde. Hij slaat zijn eersten
slag, waar hij kan, en bij voorkeur waarschijnlijk bij, maar
niet tegen een versterkt kust-deel, en dit zal hem des te
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gemakkelijker vallen zoo er op enkele punten monumentale kustforten liggen en het overige der kust voor een
landing vrijwel open ligt.
Op welke positieve historische gronden kan men in de
„Nota in zake de Kustverdediging" beweren, dat „zekerder
waarborgen voor het uitblijven van een inval van de zeezijde zijn gelegen in een krachtige verdediging onzer havens
en zeegaten", alsof de havens en de zeegaten, die toegang
geven tot die havens „de aangenomen aanvalspunten van
een kust" zouden zijn? Leert de landing der Engelschen
en Russen in 1799 in Noord-Holland, die plaats had
tusschen Huisduinen en Callantsoog, niets ?
Bij lezing van deze door diets gestaafde profetieen der
Regeerings-Nota denkt men onwillekeurig, aan een zeker
formalisme der militaire wetenschap, dat er aan blijft vasthouden, dat men een vesting behoorlijk aanvalt in plaats
van haar wellicht in te sluiten, maar zeker verder links
laat liggen of aan een kust _met Port-Arthurs, welke men
volgens recept aanvalt, zonder eerst elders op een onbeschermd deel der kust te landen.
Is juist dat voorbeeld aan de kust van Oost-Azie niet
treffend voor ons ? Port-Arthur versterkt voor een gevaar,
dat aan de zeezijde zou dreigen en aan de landzijde genomen door een elders aan de kust aan land gekomen rijand !
Als Rusland tijdig zorg aan zijn levende strijdkrachten
besteed had, en deze op de hoogte van haar tijd. had gebracht, zou het zijn. Port-Arthur hebben kunnen missen en
in moreel en militair opzicht minder gehavend uit den
strijd gekomen zijn. Japan, rustig in het besef van zijn
uitstekende levende strijdkrachten te land en ter zee, acht
het terecht onnoodig de versterkingen van Port-Arthur
te herstellen.
Het ontwerp, dat onze kust wil pantseren, vraagt,
naast het reeds bestaande, hoofdzakelijk grootere vuurkracht
aan de Texelsche zeegaten, een tweede fort te IJmuiden,
een koepelfort bij Hellevoetsluis, een pantserfort bij Vlissingen. Hoewel de Hoek van Holland eveneens als een
belangrijk punt wordt beschouwd, acht men daar, behou-
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dens een betrekkelijk kleine voorziening, het bestaande
koepelfort voldoende. Hiermede rekening houdende en de
gemiddelde bewapening aan zwaar geschut van 44n modern
slagschip in de eerstkomende jaren op tien kanonnen van
30 a 40 c.M. 1) stellende, kan men nagaan wat er noodig
zal zijn om de te bouwen forten artilleristisch in der daad
portuur te doen zijn van bijvoorbeeld een eskader, dat, behalve de met verdragend geschut bewapende groote kruisers,
uit vier a viejf snel verplaatsbare, driejvende pantserforten,
die men „Dreadnoughts" noemt, is samengesteld en dat
alleen aan kanonnen van 30 a 40 cM. reeds een vuurkracht
van vijftig stukken geeft. Bij het bepalen der fort-bewapening moet er toch rekening mede gehouden worden, dat
het oude argument van weinige vuurjuistheid door stampen
en slingeren bij het vuren door schepen van het Dreadnought-type aanzienlijk in kracht verminderd is. Bovendien
zullen wij, komt het ontwerp tot uitvoering, steeds uit laaggelegert, min of meer gelsoleerde forten, die naar zee scherpe,
goed zichtbare silhouetten en dus gemakkelijk te treffen
doelen vertoonen, het concentrisch gericht vuur uit snel
verplaatsbare, verspreide doelen moeten beantwoorden.
Voor verbetering van de Stelling van den Helder wenscht
de Nota ruin 9 millioen uit te trekken. Ook bij deze gelegenheid rijst de vraag of die Stelling van de yule morte
niet gemist zou kunnen worden, als men er toe wilde
overgaan de marinewerf aldaar op te heffen. Want het
moet toch erkend worden, dat het in stand houden van
drie marine-werven te Amsterdam, Nieuwediep en Hellevoetsluis — buiten beschouwing gelaten die in de kolonien
— voor onze miniatuur-vloot van zeer kleine schepen
weelde is te achten en dit te meer, als wij het hoog peil
nagaan, waarop de Nederlandsche particuliere scheepsbouwindustrie tegenwoordig staat. Waarom het marine-instituut niet te Amsterdam geconcenteerd ? En in die stad,
1) De Centurion en King George V krijgen ieder o.a. tien stukken
van 34 en twintig stukken van 10 cm. De nieuwe slagschepen der Franeche
Marine wil men bewapenen met kanonnen van 35 a 36 cm.
O. E. XI 3

22
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en aan de Maas en te Vlissingen beschikken wij over constructiewerven, die den toets doorstaan met het buitenland.
Gaat men over tot de plannen der Marine-commissie, die
voor ons land terecht een torpedo-vloot als het aangewezen
strijdmiddel ter zee vooropstelde, dan heeft de werf te
Nieuwediep afgedaan, die nu vooral haar voortbestaan
kan gronden op enkele zoogenaamde pantserschepen onzer
Marine, die zich niet in de kolonien of elders bevinden en
in staat moeten zijn te pogen een heldhaftig, loch wanhopig, actief en weinig vruchtbaar aandeel in onze verdediging te nemen.
Bevindt men zich, wat dit onderdeel van de tack der
Stelling van den Helder betreft, niet in een „cercle vicieux" :
men heeft versterkingen om de werf te beveiligen, dienende
voor schepen, welke deze versterkingen zullen moeten
steunen I'
Een ander argument voor het behoud van de Stelling
van den fielder is de gelegenheid, die Noord-Hollands
Noordpunt zou bieden om een landings-korps in NoordHolland het leven gemakkelijk te maken en het in staat
te stellen de hoofdverdeding van het hart des lands van
de Noord-zijde rechtstreeks en ernstig te bedreigen.
Maar dit doel is met eenvoudiger middelen te bereiken,
dan met deze reusachtige stelling. De toegangen uit zee
naar deze Stelling en naar de zeer ondiepe Zuiderzee zijn,
bij wegneming der bebakening van nature reeds bijna
levensgevaarlijk te noemen en door middel van versperringen, zinkschepen en torpedo's, goed en actief bewaakt door
kleinere vaartuigen en torpedobooten afdoende te sluiten.
Voor die torpedobooten blijven de noodige uitgangen, mits
zij er terdege thuis zijn, steeds beschikbaar, terwijl drie wegen
hen in staat stellen Amsterdam als depot te gebruiken. Met
deze machten en het koepelfort op de Harssens is men voldoende beveiligd . . . . mits men alweer ook pier over grenstroepen beschikt, ter plaatse woonachtig, die het geheele
jaar door, op elk uur van dag of nacht bijeen te roepen
zijn, om bij het beletten of afslaan van vreemde „bezoekee
te kunnen steunen.
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IJmuiden, ook al komt er een tweede fort bij, moet,
zoolang aan die grenstroepen niet gelijktijdig dezelfde belangstelling en zorg van regeeringswege besteed wordt als
aan de versterkingen en haar bewapening, en wat Jigging
en wat vuurkracht naar land- en zeezijde aangaat, als
soleerd, als ,.sentinelle perdue", beschouwd worden en dat
onder ongunstige conditie, vooral nu men een event-ueelen
indringer in den verhoogden spoorwegdijk bij Velsen zulk
een welkom scherm heeft geconstrueerd. Evenmin zal dat
tweede fort te IJmuiden in staat zijn een vernieling der
schutsluizen, waarmede der Stelling van Amsterdam een.
steek naar het hart wordt gegeven, te beletten. Het aanvragen van gelden tot bezwering van het dubbel gevaar:
onvoldoend beschermde schutsluizen en een verhoogde
spoorwegdijk bij Velsen, zouden hier van meer belang zijn
geweest dan het willen vermetselen van ruim vijf millioen
aan de hopeloos gelsoleerde forten van IJmuiden. In alien
gevalle blijft het maken van nieuwe of van reserve-schutsluizen in het Noordzeekanaal binnen de Stelling van Amsterdam, dus meer Oostelijk, noodzakelijk en als verrassing
voor een spoedige toekomst bewaard.
Aan den Hoek van Holland, waarvoor men anderhalve
ton vraagt en het eenzame fort te Vlissingen, dat eveneens
ruim vijf millioen zal moeten kosten, zijn, zoo men niet
tegelijkertijd zorgt voor een voldoende ter plaatse woonachtige stri.jdmacht, om die forten bij een verrassenden
aanval onmiddellijk te kunnen steunen, de toestanden weinig
beter. In al deze gevallen kan de variant : „ons isolement
is onze zwakheid" van toepassing worden geacht. Ten slotte
is een argument, waarmede de Begeeringsnota het Vlissingsche fort verdedigt n.l. de goede reede en een uitstekende werf, zwak. Waar zou het heen moeten, zoo dit
beginsel consequent werd doorgevoerd ? Welke zeemogendheid zou aan die reede als zoodanig behoefte hebben ?
Daargelaten nog dat ze volgens deskundigen als zeer woelig
moot worden beschouwd. Dat enkele fort te Vlissingen geeft
of te weinig Of te veel. Te weinig, omdat met dit fort het
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Joel, waarmede het wordt aangelegd, niet is te bereiken
Te veel, omdat het er voor onze landsverdediging weinig
op aankomt of dit fort er is of niet. Men wil toch geen
versterkingen aanleggen ten behoeve van buitenlandsche
mogendheden ? Zou men een vreemde scheepsmacht het
verblijf op en het gebruik van de reede van Vlissingen
willen ontzeggen, dan is daarvoor een torpedovloot ons
aangewezen middel, ook om onze internationale verplichtingen na te komen.
Ten slotte is er weinig kans, dat in geval van oorlog
met ons land, de aanvaller „agressieve ondernemingen tegen
de Zeeuwsche eilanden zal beproeven" 2). Wat zou hij er
te maken hebben ? De Scheldemonding is door eene
mogendheid, die dit wil, beter te beheerschen met eel),
vloot in zee dan door een bezettings-korps aan den wal.
Bovendien hebben noch de Spanjaarden, noch de Engelschen
in het begin der 19e eeuw, aangename herinneringen aan
een verblijf op die Zeeuwsche eilanden. Tot het beletten
van het doordringen op die Zeeuwsche eilanden zijn er,
behalve de internationaal beruchte koorts, aiweer twee
krachtiger middelen beschikba ar : en wel de ter plaatse
woonachtige bevolking en de voor een vreemden zeeman,
bij wegneming van bakens en merken, zeer gevaarlijke
Zeeuwsche stroomen.
Men moet bijzonder optimistisch zijn om te wanen,
dat alleen door die forten en enkele kleine oorlogsvaartuigen, waaruit onze zoogenaamde pantservloot is samengesteld 3), het gevaar, waarvan in het Wetsontwerp terecht
wordt uitgegaan, bezworen is.
1) Zie daaromtrent o.a. ook het oordeel van den generaal van Ermel
S cherer.
2) Regeerings-Nota.
3) Ook onze nieuwste zoogenaamde pantserschepen zijn van hetgeen
de groote maritieme mogendhed en onder panterschip verstaan zelfs geen
modellen op een zooveelste der ware grootte te noemen, ook niet wat
bewapening betreft. Bij het bezoek van het Britsche Kanaal-Eskader lagen
de Britsche pantserschepen onbew egelijk, als op een rots gebouwd, terwiji
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Bij het schatten der uitgaven voor de zware bewapening
der kustforten is een zeer belangrijk onderdeel daarvan uit
het oog verloren, n.l. de zeer hoop kosten, die jaarlijks
voor schietoefeningen met het nieuwe geschut gemaakt
zullen moeten worden. Het modern zwaar geschut toch is
waardeloos zoo de bediening niet veelvuldig in het vuur er
mede geoefend is. De nederlagen der Spanjaarden bij San
Jag() de Cuba en die der Russen bij Tsjoesima kunnen
voor een niet gering deel gesteld worden op de talrijke,
kostbare schietoefeningen der Amerikaansche en Japansche
vloten in de jaren, die den strijd voorafgingen, terwip
hun tegenstanders dit hadden nagelaten. Zij bezaten wel het
modern geschut, maar hadden vanwege de kosten-in-vredestijd nagelaten daarmede op moderne wijze vuur-oefeningen
te houden. En dat de noodzakelijkheid van groote vuurroutine allerwege wordt ingezien, blijkt uit de aandacht,
die daarvan tegenwoordig allerwege gewijd wordt, waar de
zuinigheid de wijsheid niet bedriegt en niet nthet bedriegen,
omdat men boven zijn kracht leeft.
In de verschenen Nota ter toelichting van het Wetsontwerp wordt terecht gezegd, dat tot de middelen, om met
goed gevolg de kustverdediging to :voeren, in de eerste plaats
de levende strijdkrachten te land behooren. Doch over die
levende strijdkrachten wordt verder nagenoeg gezwegen;
het schema van specificatie der aangevraagde veertig millioenen spreekt uitsluitend over metselwerk, pantsering, geschut, inunitie, versperring en eenige kleine Marine-vaartuigen. Als dus deze werken wel uitgevoerd worden, de
veertig millioenen gestort zijn, zullen nieuwe millioenen,
nieuwe persoonlijke lasten als het hinkende paard achteraankomen, om de in de eerste plaats genoemde, ouder
gewoonte verwaarloosde levende strijdkrachten bij de kustverdediging ten tooneele te kunnen voeren en om zich
met die nieuwe kanonnen eenigermate te kunnen oefenen
in het schieten.
onze Evertsen, daar eveneens tegenwoordig, bij gelijke zee slingerde en
stampte als een sloep. Hoe dit verschil in stabiliteit de ongelijkheid van
artilleristische kracht vergroot, behoeft geen betoog.
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Voor het zoo uiterst belangrijk, en critiek tijdperk
der kust-(grens-)verdediging, dat kust-(grens-)bewaking
heet, beschikken wij, als het wetsontwerp, zooals het daar
ligt, wordt aangenomen, nagenoeg over niets.
De afgetreden Minister van Oorlog heeft dit erkend door
elders o.a. een som van f 10.000 aan te vragen voor verzamelen alarmeerings-oefeningen, op vrijwillige deelneming gegrond.
Maar dergelijke voorstellen zijn als zoovele druppels in de
zee, met het pijnlijk feit voor oogen, dat in het bijzonder
de landweer-bataljons in de grens-districten, die bij of onmiddellijk voor den ingetreden oorlogstoestand de grens- en
kustwacht zullen betrekken — dus mede een uiterst belangrijke rol in de kustverdediging zullen hebben te vervullen —
nagenoeg kaderloos zijn, zoowel wat officieren als onderofficieren betreft 1). Daarbij komt, dat de dun gezaaide landweer alleen ten eenenmale onvoldoende is om bij een krachtige
verrassende poging tot landing of overschrij ding der grens
met kans op goeden uitslag den strijd aan te binden en
zelfs korten tijd zwakke overvalskorpsen op te houden. De
niet-dienstplichtige bevolking moet hier een zeer noodzakelijke aanvulling vormen.
Dat de Regeering deze zaak nog niet op het juiste
peil schat, kan worden afgeleid uit de woorden van Minister Cool bij de behandeling der jongste oorlogsbegrooting, waar Z. E. verklaarde het niet noodig te achten, dat
het leader der Landweer in de grens- en kustdistricten ter
plaatse woont, omdat het „in enkele uren" aanwezig kan
zijn. Maar op die enkele uren komt het bij verrassing of
overval juist aan, daargelaten, dat men slechts door ter
plaatse te wonen voldoende locale terreinkennis verkrijgen
kan. Als een overvals- of landings-korps een voorsprong
van twee uren heeft, kan het zeggen, dat zijn eerste succes
verzekerd is, een succes, dat hier als de eerste klap drie
gulden waard wordt. Juist om die twee uren gaat het. Als
1) In vier landweer-districten ontbreekt, volgens de „N. Rott. Courant",
de commandant, overigens is het tekort aan officieren in de 48 districten:
123 kapiteins en 341 luitenants, terwijl er onder de districts-commandanten
5 zijn van 65 jaar of ouder.
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de Minister een 150 officieren en een 400 onderofficieren in
kust- of grensgemeenten zou doen wonen, zou dit volgens
berekening van den Minister in het ongunstigst geval 41
ton kosten. Is dit te veel in verband met het uiterste
belang dezer zaak ? En vooral, is dit te veel als men een
uitgaaf van 461 /2 millioen voor ijzer- en metselwerk niet
te veel acht ?
Wij moeten ons pier afvragen: wordt het levensbelang
voor ons land van de beschikking over grens- en kusttroepen door het Legerbestuur wel in voldoende mate
ingezien ? Of is het nog min of meer als eenige jaren geleden,
Coen het voor de aangewezen detachementen ter kustbewaking voldoende werd geacht, als ze elke maand in de
kazerne een inspectie hielden, de luitenant-commandant,
met een lij vige portefeuille gewapend, bij die inspectie
verscheen, papieren en rapporten kwistig, vloeiden, de bepakking van den ransel nauwkeurig werd nagegaan, maar
het detachement of zijn commandant zeifs nimmer naar de
plaats, waar zij zouden moeten optreden, werden gezonden,
om bij gelegenheid, tenminste wat plaatseLike terreinkennis
betreft, bij den indringer in het voordeel te kunnen zijn?
Om in deze grensbeveiliging te voorzien, die door vele
deskundigen terecht gevaarlijker wordt geaeht dan de
afwezigheid van bijvoorbeeld een fort te zullen
millioenen noodig zijn.
Waar zullen deze echter vandaan komen, nadat de
thans aangevraagde veertig millioen alleen voor fortefi en
scheepjes zullen zijn toegestaan ? Welke Regeering zal het
wagen nieuwe voorstellen daartoe aan de Volksvertegenwoordiging voor te leggen? Welke Kamer zal deze toestaan naast meer personeele lasten, die er onafscheidelijk
aan verbonden zijn?
Wij herhalen dus : het land naoge het zware offer der
gevraagde millioenen brengen, doch onder voorwaarde, dat
75 0/0 van het gevraagd bedrag besteed worde ter oprichting, organisatie, encadreering, wapening en uitrusting der
grens- en kustwacht en het overige voor raaterieele doeleinden, n.l. verbetering der bestaande versterkingen en Naar
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bewapening, alsmede schietoefeningen voor de bezettingen.
Dezen eisch stellende is men bescheiden tegenover dien
van den grootmeester Nap o l e o n, die voor het leveed
element 90 0/0 van het gevraagde bedrag zou noodig oordeelen en 10°4 aan het materieele deel zou gunnen.
Het aandeel, dat de ter plaatse wonende mannelijke
bevolking in de grens- en kustbescherming zou kunnen
worden toebedeeld, zullen wij als slot van onze beschouwingen schetsmatig uiteenzetten.
Wij wenschen echter vooraf er op te wijzen, dat wij
ons opzettelijk er van onthouden hebben het gedeelte van
het Wets-ontwerp te bespreken, dat uitsluitend op de
Marine betrekking heeft. Reeds vroeger hebben wij elders
uitvoerig de wenschelijkheid betoogd, om de kust-artillerie
en den torpedo-dienst onder de Marine te brengen. Door
de overmatige uitbreiding, die het Wetsontwerp thans aan
den dienst der zeemacht te land wil geven, moeten wij echter
een voorbehoud maken. Komt Loch dit ontwerp tot stand,
dan zal een nog grooter deel dan thans van onze Marine
slechts bij uitzondering varen, het zal aan den wal als
permanente fort-bezetting dienst moeten doen en geoefend
inoeten worden. Deze toestand zal terecht den indruk
vestigen, alsof de Koninklijke Nederlandsche Marine een
Marine-aan-den-wal geworden is.
V.
Wij beperken ons bij het uiteenzetten der beginselen,
volgens Welke kust en grens, door de daar ter plaatse of
in de nabijheid daarvan woonachtige bevolking bewaakt
en beschermd kunnen worden, tot een schets, omdat dit
deel der landsverdediging — evenmin als eenig ander —
afzonderlijk, d.i. afgescheiden van militie- en landweerwetten, in bijzonderheden te behandelen is. De voor een
klein land met open grenzen uiterst belangrijke kust- en
grens-bewaking en -verdediging te willen organiseeren, los
van militie- en landweerwet, zou een zich schuldig maken aan
dezelfde foot beteekenen, die in onze militaire geschiedenis
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van de afgeloopen jaren bijna zonder uitzondering begaan is
en waardoor alle pogingen tot afdoende hervorming gefaald
hebben 1). Een nieuw stukje op onze reeds zoo bonte militaire lappendeken zou het resultaat zijn. Een nieuwe
militiewet ligt gereed, de landweerwet wordt gewijzigd.
Men moet deze wettelijke veranderingen kennen en er
moet bij de wijziging der wetten op de grenstroepen
gerekend zijn, wil van een harmonische groepeering der
drie hoofddeelen : grens-beveiliging, leger, landweer en
daarmede van een afgedaan geheel, sprake zijn. Het hiervolgende is dus slechts van academische waarde.
De grens-verdediging behoort in twee wel van elkander
te onderscheiden onderdeelen te worden gesplitst, die echter,
zooals blijken zal, nauw verband met elkaar houden. Die
deelen zijn de grens-bewaking en de eigenlijke grens-verdediging.
Wat de grens- en kustbewaking betreft, die van de
grens- en k-ust-beveiliging onafscheidelijk is, moet het, om
zoo te zeggen onmogelijk word en, dat op welk uur van
den dag of nacht ook, zich een patrouille, hetzij van enkele
manners, hetzij van grootere sterkte, of wel een vaartuig
met verdachte bedoelingen onze grens overschrijdt of zich
op onze trust ophoudt, zonder dat dit onmiddellijk ter
bevoegder plaatse gerapporteerd wordt. Juist dat spoedig
bekend worden bij de autoriteiten, wien het aangaat, in
de eerste plaats de Regeering en daarnaast den commandant van het district en den voorman in de betrokken
gemeente, waarin de verdachte beweging gesignaleerd
wordt, is tot het bezweren van het overvals-gevaar van
het hoogste gewicht.
Deze bewaking vraagt geringe finantieele offers:
wellicht het telefonisch of telegraphisch aansluiten van
minder bedeelde grens-gemeenten, een organisatie van reeds
aanwezig personeel, een eenvoudige korte instructie, ook
1) En waarvan eerst het arme blijvend gedeelte, daarna het in beginsel
goede twee ploegenstelsel, de schuld gekregen heeft.
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voor niet-militairen en eenvoudige lieden volkomen duidelijk, een instructie, die feiteliik neerkomt op twee punten,
tijdig bericht zenden en blijven iwaarnemen. Het personeel, dat
daarvoor in aanmerking komt, bestaat langs de landgrenzen
in de eerste plaats uit de commiezen der douane, de rijksen gemeente-politie, jachtopzieners, chefs van grensstations,
brug- en sluiswachters en seinwachters langs enkele spoorlijnen.. Langs de zeegrenzen komen daarbij in de eerste
plaats in aanmerking de kustwachters, de bemanningen der
vuurschepen en wellicht ook, onder zekere voorwaarden,
de kustvisschers. Alle publieke telegraaf- en telefoonstations, alsmede de telegraaf- of seingelegenheden aan
stations, blok- en seinhuizen in kust- en grensgebied hebben
de opdracht berichten van het hierboven genoemde personeel aan de IRegeering en bepaalde autoriteiten kosteloos
op te nemen, onmiddellijk als dringend door te seinen en
eveneens antwoorden van die autoriteiten onmiddellijk te
doen bezorgen op elk uur van het etmaal. Het zou verder
overweging verdienen, op bijzonder gewichtige punten of
in dun bevolkte deelen van kust- en grensgebied daarvoor
bepaalde person en, bijvoorbeeld gepensionneerden, onder
toekenning van een vergoeding, als waarnemer en berichtgever aan te stellen. Voor alien zou een premie uitgeloofd
moeten worden voor elk juist bericht, dat tijdig ter bevoegder plaatse inkomt. Het ligt voor de hand, dat op
alle boven het genoemd personeel staande plaatselijke autoriteiten in Rijks- en Gemeentedienst dezelfde verplichting
zou rusten, en dat zij, zoo noodig, in den ruimsten zin tot
medewerking en steun gebonden zouden ziejn.
Men moet hier het begrip grens- en kustgebied niet
in te enge beteekenis opvatten. Er behooren waarborgen te zij-n, dat een afdeeling, aan wie het al gelukt is
ongemerkt door de onmiddellijk aan de grens liggende zone
heen te komen, een grens-station of -brug te passeeren,
toch in een volgende zone gesignaleerd wordt.
Men meene niet, dat elk ambtenaar in zulk een geval
uit eigen initiatief zal seinen, zelfs al dreigt een internationaal conflict of al is de vijandelijke bedoeling duidelijk.
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Een dergelijk overvallend optreden heeft toch een verlammende working op hen, die er getuige van zijn. Zij zullen door
eene instructie in zoo'n geval als 't ware tot automatisch handelen aangezet worden. Het geven van nadrukkelijke,
scherp omschreven instructies en zelfs het houden van
enkele oefeningen is bepaald noodzakelijk. Dit leert toch
o.a. de ervaring van den tegenwoordigen luchtvaarder G-raaf von Zeppelin, die als ruiter-officier in het
begin van den Fransch-Duitschen oorlog met een vrij
sterke patrouille betrekkelijk ver op Fransch grondgebied
kon doordringen en met belangrijke berichten terugkeeren,
omdat o.a. niet alleen een groot deel van de bevolking,
maar ook van de autoriteiten, ja zelfs van de gendarmerie,
die de patrouille gezien had, in gebreke bleef het verschijnen ervan onmiddellijk telegrafisch te melden of haar
te vervolgen. En dit weed nagelaten, niettegenstaande
men reeds op voet van oorlog was.
Het ligt voor de hand, dat het Rijk voor de organisatie van dozen dienst in districten moot worden ingedeeld,
waarbij aan het gebruik waken van de landweer-indeeling
de voorkeur moot worden gegeven. Met het oog op de noodzakelijk zoover mogelijk doorgevoerde localisatie, verdient
verder een splitsing der districten in de daarin liggende
gemeenten overweging. Ten einde nu snelheid van handelen
en samenwerking te bevorderen, zou door het hierboven
gemelde personeel in geval van verdachte handelingen
steeds aan de volgende autoriteiten rechtstreeks en gelijktijdig bericht gezonden moeten worden : le aan de Reg eering,
2e aan den Commandant der Grenstroepen, 3e aan den betrokken districts-commandant, 4e aan den voorman in de betrokken gemeente. Voor de beide laatsten zou dit bericht
dan de beteekenis hebben van een waarschuwing, om gereed to zijn, nadere bevelen van hoogerhand. — mits
binnen een vooraf kenbaar gemaakten tijd inkomende —
onmiddellijk uit to voeren. Verstrijkt dit tijdperk, dan wordt
op eigen initiatief volgens vroeger ontvangen instructies en
gegeven omstandigheden tot handelen overgegaan, nadat de
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voormannen der omliggende gemeenten zijn gealarmeerd.
Voor deze grens- en kustbewaking wij zen wij aan het
slot in het bijzonder op de Marechaussee, omdat zij als
militair politie-korps daarvoor om meer dan een reden in
aanmerking komt. In het Oprichtingsbesluit van dit korps
van den 26 sten October 1814 No. 498 wordt toch nadrukkelijk „veiller a la silrete des habitans" als een onderdeel
van haar taak verklaard, al moet het begrip „stirete" dan
ook ruim worden opgevat. De Marechaussee zou daarvoor
ongetwijfeld versterkt moeten worden en tevens standplaats
krijgen in onze kustprovincien, waar ze voorzeker ook als
politie-korps geen weelde zou zijn. De sommen aan deze
uitbreiding der Marechaussee besteed, zouden dan ook in
vredestijd rente afwerpen 1).
De aangevraagde gelden bestemme men derhalve voor
een deel om in die grensbewaking te voorzien.
Daarnaast behoort de mobiele gelocaliseerde grensververdediging en daarmede de mobilisatie-dekking te worden
georganiseerd, ook met het oog op een verzekerde handhaving der neutraliteit. Het eenige van nature aangewezen, steeds beschikbare element der grensverdecliging is
de raannelijke weerbare bevolking der grensdistricten en
van die, welke er aan palen. Deze alleen zal in staat zijn
in of nabij de plaats harer inwoning, dus onmiddellijk, een
ondernemer van een „coup de main" of een „onverhoedsche
bedreiging" ten alien tijde zoolang op te houden tot men,
hetzij ter piaatse, hetzij meer achterwaarts, gereed is hem
naar behooren te ontvangen. Van elders toesnellende afdeelingen van het leger in eerste instantie daarvoor te bestemmen, is dwaasheid. Zij zullen in negen van de tien
gevallen te laat komen, zijn niet in het terrein thuis en
kunnen, zonder groote leans op verwarring bij de mobilisatie, op dat tijdstip bij hun korps niet gemist worden.
Reeds Generaal Plantenga weer er in 1890 op, dat
1) In 1906 bedroeg de sterkte onzer Marechaussee 18 officieren en
843 onderofficieren en minderen. In Belgie bedroeg zij destijds 71 officieren
en 3154 minderen.
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vooral juist hier „van niet dadelijk volledig geoefende troepen en van volkswapeningen partij kon worden getrokken".
Om tot dezen toestand te geraken moet de grensbescherming in de eerste plaats territoriaal georganiseerd
zijn. De groot-verlofgangers van de landweer in die districten
worden er bij ingedeeld, om een geoefende kern te vormen.
Daarnaast komt de beschikking over de mannelijke bevolking van 17- tot 55-jarigen leeftijd, waarvan er per gemeente
zooveel worden aangewezen als met het oog op de plaatselijke Egging en daaruit voortvloeienden graad van onveiligheid tegen verrassing noodig geacht worden en hiervan
billijkheidshalve in de eerste plaats degenen, die vrijgeloot
hebben. Zooals wij reeds aanstipten, is de Landweer alleen
daarvoor te zwak. Zij kan hoogstens de kern vormen,
waarom het zooeven genoemd deel der bevolking zich
schaart.
Het behoeft geen betoog, dat de afstootende kracht
van deze grenstroepen in hooge mate verhoogd wordt door toevoeging van licht, zeer mobiel geschut en van mitrailleurs 1).
Welke toevoeging dan ook noodzakelijk geacht moet worden.
Ook hierbij mag niet gerekend worden op de naar verhouding tactisch reeds zoo uiterst zwakke, om zuinigheidsredenen
log georganiseerde veld-artillerie en op de mitrailleur-afdeelingen van het leger. Deze Loch laat men, door ze een
taak te geven bij de grenstroepen, groote kans loopen op
een bedenkelijke desorganisatie of verzwakking nog van
het, eveneens zuinigheidshalve, log-georganiseerde veldleger.
Ook wat deze artillerie en mitrailleurs betreft is derhalve een afzonderlijke organisatie van de weerbare bevolking voor de grens- en kust-beveiliging noodzakelijk.
Uitteraard kunnen deze onderdeelen het best gevormd
worden in de steden achter onze kust en grens gelegen.
Wat de kust betreft bij voorbeeld :.Alkmaar, Haarlem, Leiden,
's-Gravenhage, Middelburg, ook en vooral vanwege de automobielen, waarover in die plaatsen beschikt zal kunnen
1) Zie daaromtrent ook de voordracht van den len luitenant A. d e
B r u y n in de Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap : „Een
en ander over het Mitrailleur-vraag8tuk", bldz. 153.
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worden. Om van een tijdige aankomst van mitrailleurs of
poms-poms op het bedreigde punt verzekerd te zijn, behoort
men namelijk over automobielen te kunnen beschikken. De
logische, minst kostbare weg is natuurlijk zich daarvoor
van de diensten der talrijke particuliere automobielen te
verzekeren. Als de onderhandelingen tusschen het Departement van Oorlog en de Nederlandsche Antomobiel-Club
tot een gunstig resultaat mogen voeren, en daaraan valt
bij na niet to twijfelen, zullen deze automobielen speciaal
bij de grens-beveiliging ingedeeld moeten worden. In alien
gevalle zijn zij in voldoende getale aanwezig.
In de gemeentehuizen worden de noodige patronen
opgelegd.
Op het luiden van een alarmklok of het geven van
een bepaald trom-, hoorn- of gong-signaal begeven alien
bij de grenstroepen ingedeelden in elke gemeente of deel
daarvan zich naar de alarm- of loopplaatsen of naar
eventueel van te voren ingerichte alarm-stellingen.
Voor de niet bij militie of landweer ingedeelden wordt
een eenvoudig onderscheidingsteeken ingestold, liefst ook
een eenvormig kleedingstuk, als een waterdichte kiel of
jekker ,en een hoofddeksel. Het geweer wordt hun ter
bewaring uitgereikt, zoodra zij hebben voldaan aan bepaalde
eischen van toegepaste schietvaardigheid-in-het-terrein en
van onderhoud van bun ivapens. Om deze geoefendheid to
verkrijgen, moet ieder, na geneeskundig goedgekeurd te zijn,
jaarlijks aan zekere schietoefeningen deelnemen. De keuze
van uren, waarop de schietoefeningen worden bij gewoond,
is vrij, mits per jaar aan het bepaald um. aantal
voorgeschreven schoten, bij voorbeeld vijftig met marga en
honderd-twintig met scherpe patronen, wordt voldaan. Met
excercitien of andere oefeningen buiten het gevechts-schieten
in het terrein en betrekken van een veldwacht en patrouilleeren worden deze mannen niet lastig gevallen. Gedurende de oefeningen en bij de mobilisatie-oefening, zijn de
deelnemers, evenals bij een werkelijke beveiliging der grens,
onderworpen aan de militaire wetten en voorschriften. Eens
per jaar wordt in een of meer commando's van de districten
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een alarm- of mobilisatie-oefening gehouden, die hoogstens
vier uren mag duren. De voormannen (aanvoerders), die
niet in het leger hebben gediend, nemen aan militaire
cursussen deel en worden aangesteld na afgelegd examen
voor eene Rijks-Commissie.
Er wordt aangesteld een Commandant der Grenstroepen, zijnde een opperofficier van het actieve leger met
een staf van beroeps-officieren, rechtstreeks staande onder
den Commandant van het Veldleger. De Commandant der
Grenstroepen is verantwoordelijk voor alles wat op de
grensbewaking en grensbeveiliging betrekking heeft.
De grens-beschermingsafdeelingen voldoen dus aan
speciaal voor hen noodige militaire eischen, zoowel wat
oefening als wat organisatie betreft. Voor de organisatie
zou men die der Indische Marechaussee als voorbeeld
kunnen nemen. Men heeft voor haar niet moor noodig.
Haar taak is in of nabij de plaats harer inwoning in kleine
groepen onder een voorman een vreemden indringer, zoodra
hij gesignaleerd is, zooal niet tegen, dan toch vast of op
to hou.den en hem gedurende den betrekkelijk korten tijd,
dat onze mobilisatie het meest kwetsbaar is, geen oogenblik rust to gunnen. Liggende achter terrein-voorwerpen,
struikjes, heuvels, duinen, gebruik makend van vluchtige
versterkingen en versperringen enz., zooveel mogelijk onzichtbaar, de voortdringende macht onafgebroken omzwermend als horzels of wespen hun belager, moeten zij hem
niet met rust late '' , terugwijkend, wegschuilend, als hij
opdringt, to voorschijn komend als hij den marsch wil
voortzetten en hem vooral dan uit de Mannlichers een
krachtig „halt" toeroepend, als hij door open.gedraaide
bruggen of met wagons vluchtig versperde dorpsstraten en
dergelijke wordt opgehouden. Tegen zulk een afmattende
kwelling is geen overvals-korps bestand, het loopt vast,
als Jameson's „raid"; en als Frederik de Groote
bij zijn mislukt voortdringen in Bohemen in 1744 kan de
vreemde indringer -uitroepen: „Diese charmanten Kanaillen
haben solch ein Amitie fur mich, dasz sie mich nicht ver-
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lassen wollen" 1). Een dergelijke organisatie der grensbeveiliging ware wellicht in samenwerking met de Vereeniging
Volksweerbaarheid voor te bereiden. In alien gevalle zou
het overweging verdienen maatregelen te treffen, dat het
Hoofdbestuur dezer Vereeniging haar bij wijze van proef met
steun van het Departement van Oorlog een begin van uitvoering kon geven. Den afdeelingen door de Vereeniging
langs land- en zeegrenzen op te richten, staat dan een tastbaar, scherp omlijnd doel voor oogen, dat in het kleinste
dorpje bereikt kan worden en zuiver in de richting ligt van
het ideaal dezer vereeniging. Elk lid weet, waarvoor hij zich
oefent, weet zijn taak, kent zijn plaats, wanneer het land
gevaar loopt. En hij begint letterlijk met de verdediging van
eigen haard, omdat hij daar vecht, waar hij woont. Dit moet
prikkelend werken, niet alleen bij werkelijk gevaar, maar
ook bij oefeningen.
Ook voor een organisatie der grensbeveiliging, als hier
door ons geschetst, en voor de schietbanen, die tevens tot
profijt der algemeene weerbaarheid ervoor aangelegd moeten
worden, hetzij het Militair Departement dit zelf doet of
haar voor een zeker deel in handen geeft van „Volksweerbaarheid", kan een gedeelte der bij het Wetsontwerp aangevraagde geld.en met meer vrucht worden besteed dan
aan het bouwen van forten.
Wij hebben met opzet het actieve leger bij het vorenstaande buiten beschouwing gelaten. Dit moet zich in de
enkele uiterst moeielijke en hoogst critieke dagen van
wording, die men mobilisatie noemt, met niets anders bezighouden, op gevaar van niet meer te herstellen desorganisatie. De weinige groot-verlofgandgers der militie, die in de
bedreigde grensdistricten wonen, zouden, ook al namen zij
deel aan de grens-verdediging, op den geregelden gang
van taken bij de mobilisatie Been invloed hebben. Nadat
de taak der grenstroepen is afgeloopen, zouden zij zich bij
hun korps moeten vervoegen.
Laat, als onze grensbescherming dus georganiseerd is,
1) Leerboek der tactiek door Hoogeboom en Pop.
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het zwaarste geschut onze duinen bombardeeren. Juist het
ongerept terrein in de eerste plaats zal ons dan helpen
om, mizichtbaar opgesteld, elke landingspoging op te houden en met alle Dreadnoughts te spotten. Is de indringer
onverhoopt reeds geland, dan moeten de grenstroepen hem
bij het landingspunt isoleeren, totdat hulp van achteren
opdaagt.
De groote moeilijkheid in het hierboven door ons geschetste stelsel, is, zooals de ervaring bij de landweer reeds
geleerd heeft, de beschikking over minstens een subalternvoorman als aanvoerder in elke gemeente. Er valt om verschillende redenen niet aan te denken daarvoor beroepsofficieren te bestemmen, toch zullen aan die voormannen vrij
hooge eischen gesteld moeten worden, willen de veiligheid
van land, grens en kust, de dekking der mobilisatie voldoende verzekerd zijn. Uit het voorgaande blijkt overigens,
dat ook voor deze voormannen andere verplichtingen
noodig zijn, dan de landweerwet heeft voorgeschreven.
Om in de goede encadreering van voormannen te
voorzien, zijn geen diepzinnige beschouwingen noodig.
Het is een quaestie van geld. Zeer toe te juichen is het
beginsel der Regeering om, evenals bij de Landweer,
de kern der encadreering vooralsnog te blijven zoeken
in gewezen officieren van het Nederlandsche en Indische
leger en van de vloot. Doch wil men dit goed beginsel
ingang doen vinden, dan zal art. 2, 6° der Pensioenwet,
dat de gelegenheid openstelt voor officieren en onderofficieren, die nog in elk opzicht van zessen klaar zijn, om
den dienst te verlaten met vervroegd pensioen, onder de
verplichting ter beschikking te blijven van het Legerbestuur, in zooverre gewijzigd moeten worden, dat het hun
1) Die ouziehtbaarheid wordt o.m. vooral gewaarborgd door rookzwak
kruit. Zoolang er nog een enkele kilt zwart of bruin kruit in onze maga-

zijnen als kanon-lading is opgelegd (en wij vreezen, dat dit aantal niet yering is) zullen wij de met het vuur belaste bediening in de positie plaatsen
van een schermer, die geblinddoekt tegenover een geoefende tegenpartij
komt. Welk bedrag zou noodig zijn om het opgelegde rookend kruit door
rookzwak te vervangen ?
O. E. XI 3
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onder deze conditie verleend pensioen niet langer ten eenenmale onvoldoende is of wel, dat zij, die op die wijze het
actieve leger wenschen te verlaten, op eene andere wijze
in hun bestaan kunnen voorzien, door bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor civiele betrekkingen als burgemeester of gemeente-secretaris e. d. in de grens- en kustgemeenten.
Wij hopen met het voorgaande nog eens de aandacht
te hebben gevestigd op het feit, dat het ons niet alleen
en zelfs niet in de eerste plaats ontbreekt awn forten, wel
daarentegen aan een goed georganiseerde grensbescherming
en aan de duidelijk aangegeven plaats, die ook zij in het
onderdeel der landsverdediging, dat kust- en grensbewaking
heet, behoort in te nemen. Zoolang van de aanwezigheid van die troepen nog geen sprake is, schijnt het noodzakelijk, alvorens millioenen beschikbaar te stellen voor
die forten, tot klaarheid te komen omtrent het groote plan
volgens hetwelk de nog te scheppenleven de strijdkrachten
voor kust- en grensbescherming naast het leger en die
doode weermiddelen harmonisch gegroepeerd zullen worden.
Zooals de toestanden nu zijn, zullen de aangevraagde
forten, worden zij gebouwd, dienen om het aantal kwetsbare plekken onzer verdediging te vermeerderen, en zoo er
een door een Dreadnought-eskader reddeloos geschoten
wordt, zal ons moreel, juist bij het begin van den strijd,
een knak gekregen hebben, waarvan het zich niet gemakkelijk zal herstellen.

DE FINSCHE KWESTIE
DOOR

EIRIK HORNBORG.

Eens then ik in Italie in de buurt van Napels was,
las ik in een krant, die mij van huis werd toegestuurd
'een telegram uit die stad van ongeveer den volgenden
inhoud : „De uitbarstingen van den Vesuvius nemen hevig
toe. De inwoners van Resina en omliggende plaatsen
hebben den nacht onder angstige gebeden doorgebracht."
Ik had zelf den vulkaan eenige dagen geleden bestegen
en op een paar voetstappen afstand van den rand van den
krater de uitbarsting bijgewoond die in het telegram bedoeld
werd, en was aangenaam verrast bij de gedachte dat ik
iets merkwaardigs, ja, zelfs iets gevaarlijks had bijgewoond.
Ondertusschen had dat telegram uit Napels mij wat
geleerd, zoodat ik in den zomer van 1904 — kort na den
moord op den generaal-gouverneur Bo b r ik off — met
vrij groote kalmte in een Amerikaansche krant het bericht
las dat „de volksmenigte to Helsingfors, dadelijk na den
moord op Bobrik o ff, het gouvernementsgebouw bestormd
en achttien ambtenaren vermoord had." En niet zonder
scepticisme vernam ik later nit Russische bron het bericht
van de snoode plannen der bekende sportvereeniging
„Voima". Het heette dat deze vereeniging uitgerust met
Zwitsersche militaire geweren van een verouderd model, —
in het kritieke jaar 1905 in Finland ingevoerd — met
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revolvers en pistolen van verschillend kaliber en met buksen
(een kinderspeelgoed waarvoor de patronen in Finland
niet ingevoerd mogen worden !) zich gereedmaakte tot een
aanval op Petersburg, te water zoowel als te land. Dat
arme, weerlooze Petersburg dat zoo fataal dicht bij de gevaarlijke Finsche grenzen ligt!
Gelukkig behoef ik niet te veronderstellen dat dergelijke tendens-leugens blindelings geloofd zouden worden
door den ontwikkelden Nederlander. Want in weinige
landen wordt de Finsche strijd om bet bestaan met meer
aandacht gevolgd en beter begrepen dan in Nederland.
Hoeverwarrend en twijfelverwekkend de opzettelijk verdraaide voorstellingen en onwaarheden misschien ook
kunnen werken, wij meenen te mogen veronderstellen dat
men in Nederland een waar begrip heeft van de kern van
de Finsche kwestie. De bij ons zoo goed bekende Professor
W. van der V 1 u g t, maakte deel uit van de internationale
deputatie, die in den zomer van het jaar 1899, naar aanleiding van de Finsche crisis, den keizer van Rusland het
stub trachtte te overhandigen., dat wij in Finland „Kulturadressen" noemen. Dezelfde beroemde rechtsgeleerde b eeft
in 1900 in zijn. werk : .,Finland: De Rechtsvraag", de juridische zijde van het Ru.ssisch-Finsche conflict uiteengezet,
terwijl in hetzelfde jaar de professoren de Loute r, 0 ppenheim, Reiger en de Hartog in het „Archiv fur
Offentliches Recht" een gemeenschappelijk oordeel over de
Finsche kwestie publiceerden. Nu deze kwestie, na een
tijdlang gerust te hebben, weer een kritieke phase is ingetreden, vinden wij den naam van Prof. van der V1 u g t
onder de leden van het internationaal congres van rechtsgeleerden, dat op Nederlandsch initiatief in Februari 1910
te Londen gehouden werd. Op dat congres werd het
zwaarwegende vonnis over de schenders der Finsche wetten
uitgesproken, een vonnis dat onmeedoogend iederen sluier,
hoe dun ook, verscheurde, waarmee de tegenwoordige Russische regeering en haar trawanten in en buiten de doema
de Russische politick tegenover Finland hadden trachten
te omhullen. Even daarvoor gaven de Hollandsche pro-
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fessoren in de staatswetenschap en aanverwante vakken
een „Memoire a consulter sur la question Finlandaise"
(Er v e -n B o h n, Haarlem 1910) nit, waarin nogmaals het
goed recht van Finland werd verdedigd, en in het voorjaar van hetzelfde jaar zonden verscheidene leden van de
Nederlandsche volksvertegenwoordiging een adres aan de
Russische rijksdoema, waarin handhaving werd gevraagd
van de Finsche rechten. Dit zijn slechts een paar van de
meest in het oog springende voorbeelden van de belangstelling waarmee men in Nederland het drama volgt, dat
in een armzaligen en afgelegen hoek van Europa wordt
afgespeeld. Als wij bedenken hoe gering het contact
tusschen de twee naties, tengevolge van de geografische
Jigging, geweest is en nog is, dan wordt ons gevoel van
dankbaarheid, waarmee wij natuurlijk iedere uiting van
sympathie aanvaarden, overvleugeld door een hooger gevoel:
door bewondering en eerbied. Want wij begrijpen dat wat
de Nederlandsche natie voelt, wat er haar toe brengt om
zoo krachtig op te treden daar waar kwestie is van gekrenkt recht, niet in de eerste plaats is een gevoel van
medelijden met het lot van het Finsche yolk, noch dat
van medelijden met ons, maar wel: het hooge idee van
recht, dat gaat boven alle individuen, boven alle naties.
En zoo moet het natuurlijk zijn. Alleen van dit standpunt
gezien heeft „de Finsche kwestie" algemeen-menschelijk
belang — maar van dit standpunt gezien, het eenige ware,
heeft zij het ook sterk !
Niet voor ons zelf maken wij aanspraak op de aandacht der menschheid. Wij zijn waarlijk geen superieur
yolk, zooals men ons sours heel algemeen betitelt, want al
zijn wij ook in een en ander opzicht door de macht der
omstandigheden meer ontwikkeld dan de meeste naties,
in veel meer opzichten staan wij ver ten achter bij de
beschaafde naties van West-Europa. Wij hebben niets
bizonders te vertoonen, al wat wij bezitten is slechts de
armoedige, maar ons dierbare kultuur, die zich ten Noorden
van den zestigsten breedtegraad heeft kunnen ontwikkelen.
Maar verscheidene generaties in Finland zijn reeds
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opgegroeid in de atmosfeer van een Westerschen rechtsstaat. Het Zweedsche recht, dat zich in de middeleeuwen
over Finland uitstrekte, werd in 1809 in twee takken
verdeeld, en die, welke ten Oosten van de Botnische golf
wortel schoot, is verre van uitgestorven. Maar Finland.
dat Russische grensgebied," is ook het juridische grensgebied van Westelijk Europa : aan den anderen kant van
de grens ligt St. Petersburg.
Kort en goed: de rechtskwestie behoeft voor een
Nederlander geen verder betoog. Maar zij die de politiek van
de Russische regeering verdedigen, grijpen naar een laatste
hulpmiddel, als zij praten over eenige verroeste en onbruikbare geweren, waarmede „de roode garde", de sportvereeniging Voima, zich zou uitgerust hebben, om dan op pathetische wijze Finsche oproeren te voorspellen en te beweren
dat St. Petersburg bedreigd wordt. Misschien gebruik ik
te sterke woorden, misschien maken de dingen op een
afstand gezien een anderen indruk, — maar voor iemand
die op de hoogte is van de toestanden in Finland, die „de
roode garde" zelf gezien heeft, die persoonlijk eenige leiders
van Voima kent, die weet hoe onschuldig de wapens waren
die „den verschrikten patriot" voor oogen schitterden, voor
zoo iemand is ieder woord over een dreigend oproer in
Finland de grootste onzin, die in de laatste Lien jaren
is uitgekraamd.
In Nederland weet men bij ondervinding hoe een yolk
tot verdediging van zijn recht naar de wapenen grijpt.
Maar de tijd waarin Nederland het juk der vreemde dwingelandij afschudde was een tijd van sterkere zenuwen en
vooral een tijd van minder kwetsbare kultuur, dan de
tegenwoordige. Wat Coen zelfverdediging was, zou nu
zelfmoord zijn. Bovendien zou het resultaat van den strijd
zeer zeker anders zijn geweest, indien Nederland op de
Castiliaansche hoogvlakte had gelegen. De bewering alleen
dat in Finland een oproer wordt voorbereid, bewijst den
afstand tusschen onze tegenstanders en ons. Is er eenige
waarschijnlijkheid dat een yolk, dat slechts in vrede en
kalmte groeien kan, zonder leger, zonder mogelijkheid op
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organisatie, zonder wapenen, den oeconomischen en politieken zelfmoord zou begaan van een binnenlandsch oproer
te beginnen? Bovendien een yolk dat in verhouding tot
den vijand staat als 4en tot vijftig? Wij zijn evenmin
barbaren als idioten daarvoor houden zelfs onze Russische
tegenstanders ons niet, die ons afschilderen als bekwame
en verstandige, hoewel valsche politici. Dock hier is zelfs
geen kwestie van naar de wapenen grijpen ter wille van
de vrijheid. De kwestie is in hoeverre Rusland de Finsche
vrijheid onderdrukken moet, oru een oproer van een vrij
Finland te voorkomen. Een Finland, waar het recht geeerbiedigd wordt, is altijd een kalm Finland. Zelfs een
vertrapt Finland zal niet oproerig worden, maar wel onrustig
en niet te vertrouwen. Dat is duidelijk.
Het is onnoodig om meer woorden te verspillen aan
dit argument waartoe Rusland zijn toevlucht heeft moeten
nemen. Ik wil alleen herhalen, dat het als argument van
veel gewicht is voor hen die er zich van bedienen. In den
tijd toen er kwestie kon zijn van strijd, hielden de weinige
Zweedsche sabels de kudden van barbaren wel op een afstand nu is het voor ons om verschillende redenen onmogelijk om naar de wapens te grijpen en dit kan iedereen
zien, die het zien wil. Toch is er iets dat schijnt te wijzen
op een poging tot opstand.

**
Ik zeide hierboven dat de kwestie van Finland's recht
geen nader betoog behoeft. Ik ga zelfs zoover te mogen
veronderstellen dat de geheele Finsche strijd van Februari
1899, of, indien men wil, van het najaar 1898 of (het voorspel was reeds in 1890 begonnen) tot November 1905 in
hoofdtrekken bekend is aan het publiek tot hetwelk ik de
eer heb mij te richten. De strijd begon met het beruchte
Februari-manifest en de daarop volgende „besluiten aangaande het uitwerken, het onderzoeken en het proclameeren
van wetten, die voor het keizerrijk, met inbegrip van het
groothertogdom Finland, uitgevaardigd worden".
In het kort hield dit document niets anders in dan
de mededeeling dat men in het vervolg niet van plan was
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zich te storen aan Finland's bezworen constitutie, daar deze
nit het oogpunt van „'s rijks belang", d.w.z. van de politiek
van russificatie hinderlijk was. Het maken van wetten die
moesten beschouwd worden als van rijksbelang, kon niet
aan Finland biijven overgelaten, en daarom zou de landdag
voortaan alleen een meening daarover te kennen geven,
maar geen afdoend besluit nemen, alhoewel volgens de
Finsche grondwet de goedkeuring van de Stenden zonder
zulk voorbehoud vereischt werd.
De keizer zou naar goedvinden beslissen, welke zaken
beschouwd zouden worden als te behooren onder deze
nieuwe zoogenaamde riikswetgeving en, als zoodanig,
door hem alleen uitgemaakt zouden worden.
Hiermee was het begin gemaakt met het conflict dat
de constitutie zelf betrof en dat wel in den meest uitgebreiden zin. Niet een onderdeel er van, maar de constitutie
van Finland in Naar geheel. Gedurende de jaren, die
volgden, begon de strijd zich echter van zelf te concentreeren op kwesties die de gevestigde beginselen betroffen.
De voornaamste kwestie liep over den Finschen dienstplicht. De Russische regeering wilde, iii strijd met de Finsche
grondwet en tegen het stellige protest van den landdag in,
den dienstplicht van de Finnen veranderen in een verplichte dienstneming bij de Russische troepen hetzij in het
land of buiten de Finsche grenzen. De Finsche troepen
werden ontbonden, maar de taaie, passieve Finsche tegenstand veroorzaakte de Russische regeering heel wat moeite
en feitelijk gebeurde het nooit dat Russische troepen door
Finsche recruten werden aangevuld.
B o b r i k o ff verschafte zich als gouverneur-generaal
een bijna dictatoriale macht. Hij trad zeer hard op en hij
zag er niet tegen op iemand onwettig te ontslaan of aan
te stellen, evenmin als hij er een bezwaar in zag oin onverwacht en ongemotiveerd de incest ongehoorde huiszoekingen
te laten doen, lieden nit het land te verbannen, ja, zelfs
menschen op wie absoluut niets te zeggen viel, te deporteeren. Hij viel over zijn eigen daden op een oogenblik,
toen de moeilijkheden in het verre Oosten de Russische
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regeering gestemd hadden tot een minder harde politiek.
De revolutionnaire beweging in Rusland van het najaar
1905, oefende tenslotte een reactie op Finland nit. Het
Finsche yolk sloot zich aan bij de epidemisch heerschende
algemeene staking, die het overal om- zich heen zag. De
Finsche eischen, die geen haarbreed de grenzen overschreden,
welke volgens de Finsche wet de rechte waren, werden op
het juiste oogenblik den Keizer voorgelegd, die bij het
zoogenaamde Novembermanifest kategorisch alles inwilligde.
De onwettige decreten der vorige jaren werden ingetrokken
en schoone beloften over liberale hervormings-voorstellen
werden het Finsche yolk gedaan.
Dit was het politieke resultaat van de algemeene
staking en tegelijkertijd het slot van de eerste phase van
den Finschen strijd.
Nu zal ik trachten nit te leggen hoe het praatje over
een binnenlandsch oproer in de wereld is gekomen. Boven
zeide ik reeds hoe iets er op scheen te wijzen.
Het is niet meer dan natuurlijk dat de barbaarsche
wijze van optreden der Russische revolutionnairen op den
duur wel invloed moest oefenen op de onrustigste elementen
van de Finsche natie. Het was een soort geestelijke besmetting die niet te vermijden was. Zelfs in het vreedzame
en beschaafde Zweden zijn iminers de gevolgen van de
besmetting nit het Oosten waargenomen in de radicaalsocialistische kringen — en wie kent niet de strijd-methoden
van de Romaansche anarchisten ! Geen wonder dus dat in
1905, v66r de algemeene staking, eenige gewelddadigheden
van politiek karakter in Finland plaats grepen. Er werd
zelfs ontdekt dat er een aantal nude Zwitsersche militaire
geweren binnen gesmokkeld waren. Vergeleken bij gelijksoortige gebeurtenissen, die tegelijkertijd in Rusland voorvielen, waren de uitingen van actieven tegenstand in Finland echter even gering als onbeduidend. Over het geheel
gedroeg
het Finsche yolk zich kalm.
t,
Gedurende de algemeene staking kwamen er evenmin_
ongeregeldheden voor. De omstandigheden in aanmerking
genomen, werd er een voorbeeldige orde gehandhaafd.
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Toch moeten wij bekennen dat de algemeene staking
in zekere kringen van Finland wel een meer of minder
socialistisch karakter droeg. Dit kwam vooral uit Coen de
socialistische leiders in Helsingfors, gesteund door de
„roode garde", een socialistisch gekleurde, grootendeels
ongewapende vereeniging, zoogenaamd opgericht om de
orde te handhaven, een voortzetting van de staking trachtten door te zetten, nadat het Novembermanifest reeds afgekondigd was. Deze poging mislukte echter door het
krachtig en beslist optreden van andere partijleiders.
Ook in den tijd, die onmiddellijk volgde op de algemeene staking, grepen er in Finland gewelddadigheden
plaats, zelfs van grooter omvang dan de vroegere. Maar
deze waren van geen politiek, maar van een sociaal karakter. Zij waren niet gericht tegen de regeering, tegen de
Russische zoomin als tegen de Finsche, maar tegen de
burgerij van het land zelf. Alle slachtoffers van de Finsche
anarchisten uit dien tijd, waren Finnen.
Er valt ook niet aan te twijfelen dat de eenige gebeurtenis in Finland, die als een, wel is waar zeer kleine,
poging tot oproer beschouwd zou kunnen worden, van het
standpunt der deelnemers een duidelijk overwegen den
socialen stempel draagt. Ik denk hier aan het feit dat verscheidene socialistische werklieden in den zomer van 1906
deelnamen aan den militairen opstand van Sveaborg, een
zeevesting buiten Helsingfors.
Deze militairen-opstand, die door de Russische tegenstanders op rekening werd geschreven van de „Separatistische Finnen", maakte eenvoudig een schakel uit van de
ketting, waartoe wij ook moeten rekenen de overigens veel
grooter opstanden in Sebastopol en Kronstad en de muiterijen op de vloot in de Zwarte Zee en in de Oostzee.
Militairen-opstanden waren in Rusland aan de orde van
den dag. Het oproer in Sveaborg werd onderdrukt en men
vond in de vesting ongeveer negentig Finnen, die zich bij
de Limiters hadden aangesloten. De roode garde, die sinds
de algemeene staking bestaan had als een soort socialistische partij-organisatie, was ondertusschen door haar hoofd-
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mannen opgeroepen en scheen passief de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen of te wachten. Toen de oproerlingen in de vesting zich hadden overgegeven, trachtte de
roode garde een staking te bewerkstelligen, blijkbaar onder
den invloed van de dwaalleer, die psychologisch zeer begrijpelijk is, maar berust op een verkeerde opvatting van
de gevolgen die de Russische gebeurtenissen hadden voor
de Finsche, dat „het yolk" door een staking zoo goed als
al wat het wilde krijgen kon. Tegen deze dwaze meening
trad een door niet-socialistische burgers gevormd beschermings-corps op, de zoogenaamde „witte garde", die zich
ter beschikking stelde van 's lands regeering en vooral van
de politie te Helsingfors. Bij een beklagenswaardig conflict
op de markt met de roode garde, die gedeeltelijk gewapend
was met Russische militaire geweren, vielen zeven leden
van de witte garde en werden verscheidene anderen gekwetst.
Deze Finsche burgers waren de eenige slachtoffers die vielen
door de wapenen der roode garde. Zoodra er militairen in
het gezicht kwamen werd de orde hersteld.
Ik herhaal dat voor iemand die de gebeurtenissen heeft
meegemaakt, het onbetwistbaar is, evenals het theoretisch
gezien, het standpunt van beschaving in aanmerking
nemende waarop de leden staan, a priori waarschijnlijk is,
dat de roode garde in de eerste plaats geleid werd door
hare, aan de bestaande orde vijandige sociale instincten.
De negentig in de vesting gevangen genomen Finnen
werden aan de Finsche overheid overgeleverd en door de
Finsche rechtbank veroordeeld tot de strengste straf. Toen
men bemerkte dat zij tot de roode garde behoorden en het
bekend werd dat andere leden van de roode garde het
gevecht op de markt begonnen waren, ontbond de Finsche
regeering (de Finsche Senaat) de vereeniging, en sinds dien
tijd verminderden ook de gewelddadigheden om weldra
geheel te verdwijnen.
De deining van de moreele verwording, die ontstaan
was door Bobriko ff en zijn handlangers, was gaan liggen.
Hetzelfde lot als de roode garde trof ook de sportvereeniging Voima, die zich het wantrouwen der Russische overheid
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op den hals had gehaald, omdat haar leden, onder meer,
t0,.ewoon waren schietoefeningen te houden. Wat schietwapenen en ammunitie aangaat heeft nl. de voorzichtigheid
van de Russische regeering belachelijke vormen aangenomen. De onschuldigste patronen voor speelgoed, geweren
en zakpistolen worden beschouwd als contrabande.
Terwij1 zoo de binnenlandsche kalmte weer hersteld
was, door het sarnenwerken van den constitutioneelen Senaat
en de constitutioneele partijen onder de burgerij, alsook
door de toepassing van het November-manifest, begon
ondertusschen de politieke hernel van het land weer te
verduisteren. 1) Reeds in het jaar 1906 werden er reactionaire neigingen waargenomen in de regeeringskringen van
Rusland en werd er van Russische zijde een poging gewaagd
tot ongeoorloofde inmenging in den gang van de Finsche
wetgeving. Toch werd in dat jaar de breede en bizonder
democratische hervorming van de wet op de volksvertegenwoordiging doorgezet. Evenzoo scheen het te zullen gelukken een voorstel betreffende eene grondwettige waarborging der vrijheid van drukpers in veilige haven te brengen,
en wachtte het recht om vereenigingen te stichten en
vergaderingen te houden nog slechts op 's keizers bekrachtiging. Andere belangrijke wetsvoorstellen werden daarentegen het offer van de politick van uitstellen om tijd te
winnen, die — blijkbaar in afwachting van de definitieve
zege van de reactionaire krachten — in steeds grooter
mate tegenover Finland gevolgd werd.
In 1907 begonnen de onheilspellende teekenen toe te
nemen. Wij noemen bij v. lief voorstel van den keizergrootvorst tot het nitbetalen gedurende 3 jaar van een
som van tien millioen Finsche rijksmark 's jaars, als een
1) Wij kunnen Bier niisschien even de aandacht vestigen op het
verschil tusschen de methoden die in Finland en die welke in Rusland aangewend worden om de orde te herstellen. _In Rusland werden de roervinken
voor den krijgsraad geroepen en werden er duizenden doodvonnissen uitgesproken. In Finland werd nooit anders dan de gewone gevangenisstraf
toegepast. Toch werd het in Finland spoedig en volkomen halm. De feiten
spreken voor zich zelf.
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niaterieele vergoeding voor den persoonlijken dienstplicht
van 1906 en 1907, die sinds de ontbinding der Finsche
troepen niet in Finland was toegepast. De wet op den
Finschen dienstplicht (van 1878) die door den keizer-grootvorst op eigen gezag, d.w.z. onwettelijk was opgeheven,
bevat niets over het bij tot de verdediging van het
rijk in dien vorm. Bovendien was het geheele voorstel een
tegenslag, want de landdag had juist den groothertog verzocht, zoodra mogelijk de onrechtmatige „legerwet" van
Kouropatkine te willen intrekken. Niettegenstaande deze
bezwaren gaf de landdag toch toe om zoo mogelijk een nieuw
conflict te ontgaan, maar hij drong tevens aan op een spoe-

dige en definitieve regeling van de militaire kwestie in
overleg met den landdag.
Ook greep reeds in dat jaar de Russische ministerraad
te Petersburg in bij de afdoening der Finsche aangelegenheden, niettegenstaande de keizer eerst het volgend jaar
het besluit daartoe vaststelde. Alle op Finland betrekking hebbende zaken, — volgens de constitutie moesten
die door den minister-staatssecretaris van Finland aan den
keizer-grootvorst worden voorgelegd, — gaan sinds dien door
de handen van het Russische kabinet. Duizenderlei kwesties
van allerlei aard, — van de meest uitgebreide wetsvoorstellen tot de geringste aanvragen om subsidies — worden
nu „welwillend" door deze illustre overheden behandeld.
De gevolgen zijn niet uitgebleven. Het zou ons te ver
voeren indien wij hier trachtten aan te toonen tot welk
een wanhopige verwarring de inmenging van den Russischen
ministerraad aanleiding heeft gegeven. Belangrijke hervormingen zijn verijdeld of uitgesteld. Op financieel gebied is stremming ontstaan. Er zijn gevallen voorgekomen,
die komiek zouden zijn, indien zij niet zulke gewichtige
belangen betroffen. Voorstellen van den monarch zelven
door den landdag goedgekeurd, zijn naderhand op initiatief
van den ministerraad gewijzigd. Subsidies, die op voorstel
van den Senaat en met de allerhoogste goedkeuring van den
vorst voor een aantal jaren achtereen waren toegekend, zijn
plotseling van het budget verdwenen. Ex ungue leonem,
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— de zuinige ministerraad heeft er zich in gemengd. Dank
zij deze ijverige inmenging zijn alle voorstellen, het budget
betreffende, veel meer dan noodig vertraagd.
Nog een voorbeeld: nadat de ministerraad — terugkomend op een eerste weigering ! — zoo goed geweest was
om de subsidie goed to keuren die noodig was tot het voleinden van den bouw van een groot ziekenhuis, schrapte
dezelfde overheid heel geestig de op voorstel van den Senaat
bepaalde subsidie voor de inrichting van dat ziekenhuis.
Tot hier toe, maar niet verder ! Het arme Finland
kan zich immers niets, wat ook, veroorloven! Daarom
werden zonder eenige consideratie ook subsidies geschrapt
voor de belangrijkste doeleinden op wetenschappelijk of
intellectueel gebied. — Ik herinner er aan dat hier
natuurlijk kwestie is van Finsche staatsmiddelen.
Maar a] heeft de inmenging van den Russischen
ministerraad in de behandeling van Finsche aangelegenheden in de praktijk bizonder storend — in sommige gevallen zelfs verlammend — gewerkt, de voornaamste beteekenis van deze inmenging is Loch van principieelen aard.
Want volgens eeuwenoude Zweedsche (en zooals bekend
is niet alleen Zweedsche) rechtsprincipes, die in den geest
en het woord van de Finsche constitutie weerspiegeld
worden, kan de monarch alleen het land regeeren met behulp van inwoners van dat land zelf en van overheden,
die door de wetten van het land erkend worden.
Dit principe werd ook geschonden met het samenstellen
van een nieuwen senaat, wat noodig was omdat de constitutioneel gezinde leden van het staathuishoudkundig departement van den senaat niet langer hun plaatsen konden
innemen. 1) Men kan evenwel duidelijk een poging waarnemen tot het in stand houden van den vorm van bedoeld
principe, want de nieuwe leden zijn voornamelijk meer of
1) De Finsche senaat bestaat nit twee afdeelingen : Het departement
van justitie en het Staathuishoudkundige departement. Het eerste is 's
lands hoogste rechtbank, het laatste de hoogste administratieve overheid
van 't land zoowel ale het Finsche raadscollege van den vorst — en komt
dus overeen met de ministeries in andere landen.
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minder verrussischte personen van Finsche afkomst, vooral
militairen. Zij, die werkelijk Finnen zijn behooren tot de
zoogenaamde oud-finsche partij, die zich tot nu hebben
leeren kennen door inschikkelijkheid tegenover de russificeeringspolitiek, maar ten gevolge van hun toetreden tot
den tegenwoordigen inconstitutioneelen senaat worden zij
door hun partij niet meer erkend.
Wij hebben pier slechts de voornaamste teekenen genoemd, die allengs kwamen bewijzen, dat de Russische
regeering terugkeerde tot de politiek van Bobrik of f.
Verscheidene andere bewijzen, in den vorm van onwettige
maatregelen zouden eraan kunnen worden toegevoegd.
Maar het geheele programma, de definitieve oorlogsverklaring, werd, zooals bekend is, eerst in het voorjaar
van 1910 afgekondigd.
Reeds in het voorjaar van 1908 was „de Finsche
kwestie" aan de doema voorgelegd. Interpellaties volgden,
en St olypin hield den achttienden Mei een lange rede,
waarin hij het ontvlamde Russische chauvinistische nationalisme tegen Finland te hulp riep. (In dezelfde rede richtte
Stolypin tot de volksvertegenwoordigers van het rijk de
vermetel ironische woorden : „In Rusland kan macht niet
gaan boven recht", – woorden van een soort diabolische ironie).
Twee jaar later in het voorjaar van 1910 legde de
regeering voor de doema het door S t ol ypin beloofde
ontwerp „betreffende de regeling voor het vaststellen van
wetten en statuten van algemeen rijksbelang, die betrekking hebben op Finland". 1)
Een ieder die belang stelt in het Russisch-Finsche
rechtsconflict, herinnert zich zeker den inhoud van dit
merkwaardige „wetsvoorstel". Ik plaats het woord wetsvoorstel
tusschen aanhalingsteekens, want het stuk is wat den vorm
1) Hier dient opgemerkt dat in de praktijk de behoefte aan eenzelfde
wetgeving voor Rusland en Finland zich nooit heeft doers gevoelen. Het
door Stolypin begonnen conflict berust dus geheel en al op theoretischen
grond. De zaak is niet om in de toekomst moeilijkheden te voorkomen,
die zich vroeger hebben. voorgedaan. De zaak is eenvoudig Finland's con.stitutie geheel op te offerers aan het „pan-russische" nationalisme.
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betreft zoo onbeholpen, zoo onzeker en vaag, dat de meest
onervaren wetgever in het Westen van Europa het met
een schouderophalen in de prullenmand zou werpen. Maar
wat den inhoud aangaat is het de doodslag van Finland's
constitutie, die door vijf vorsten in den loop van honderd
jaren herhaaldelijk bekrachtigd en beeedigd is.
In de eerste plaats stelde Stolypin voor dat wetten
Finland betreffende, die het belang van het geheele rijk
aangaan, vastgesteld zouden worden, veranderd en opgeheven door Russische staatsmacht en overheden en volgens
Russische wetsregeling de tack van den landdag zou
beperkt worden tot het uitspreken van een oordeel in zekere
gevallen, en de belangen van de Finsche natie zouden
worden behartigd door vier van haar vertegenwoordigers
in de rijksdoema en twee in den rijksraad.
Hiermee was de principieele zijde van het voorstel
reeds duidelijk. Maar van de verplaatsing van de grenslijn,
die het voorstel zou trekken tusschen „de rijksbelangen"
en Finland's „plaatslijke belangen", hingen natuurlijk de
directe practische gevolgen af, die het doorvoeren van het
Russische regeeringsprogramma zou meebrengen.
En toen bleek het dat „de rijksbelangen", in negentien
categorieen verdeeld, inhielden het rechtswezen, de algemeene burgerrechten, het aandeel dat het yolk verschuldigd
was aan al wat het verdedigingswezen betrof, de belasting,
het muntwezen, de volksontwikkeling in al haar openlijke
vormen, de industrie en de zeevaart, het algemeene vervoersen handelsverkeer enz. enz. Dit alles zou onttrokken worden
aan het oordeel van den landdag. Wat bleef er dan over ?
Wat bleef er over van de door den monarch aan Finland
verleende „legitime autonome rechten" ? En volgens S t oly pin 's verzekering (zie zijn rede van den l8 den Mei 1908)
mochten we Rusland nooit verdenken van die rechten to
willen krenken ! Maar die verdenking komt toch weer in
ons op als wij ten slotte nit St olypin 's voorstel lezen
dat de negentien categorieen van „rijksbelangen" „in algemeene wetsregeling" naar goeddunken uitgebreid kunnen
worden en het aantal daarvan vergroot.
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De triomfkreet van Purischk e wits c h, het hoofd
van de Russische „zwarte garde" : „finis Finlandiae !" was
niet geheel zonder recht, daar het voorstel van St o lypi n,
nadat de oppositie verontwaardigd was uitgetreden, door
de „volksvertegenwoordiging" van het jonge constutioneele
Rusland werd aangenomen.
Maar Finland's lan.ddag moest nog zijn oordeel uitspreken (en dit wel binnen de dertig dagen !). De rijkswetsregeling werd dus alvast toegepast op den maatregel zelven,
die haar moest invoeren.
Een volksvertegenwoordiging die zich zelf respecteert
en het heilig recht dat zij vertegenwoordigt eerbiedigt kon
natuurlijk slechts op een wijze han.delen : haar standpunt
motiveerend, weigeren het gewenschte „oordeel" uit te
spreken. Dit gebeurde eenstemmig.
De regeering van St olypin ging ondertusschen direct
aan het toepassen van de door de doema en rijksraad aangenomen rijkswetregeling. In dit najaar werden twee
„wetsvoorstellen" naar den landdag gezonden, door den
ministerraad samengesteld, ten fine van goedkeuring. De
twee voorstellen betroffen de rechten der Russen in Finland en de kwestie van de militaire contributie. Tevens
werd de landdag uitgenoodigd Finland's vertegenwoordigers
te kiezen voor de rijksdoema en den rijksraad.
Het is hier de plaats niet om nader uit te weiden
over de rechten der Russen in Finland. Ik wil alleen terloops even opmerken dat Russische onderdanen — al
hebben zij ook niet alle rechten die zij als Finsch burger
zouden hebben – toch in Finland een gunstiger positie hebben
dan de onderdanen van vreemde landen — zelfs, in veel
opzichten een betere dan in hun eigen land, want in Finland genieten zij de bescherming van de Finsche rechtspleging. Wij wenschen er ook den nadruk op te leggen
dat het principe van gelijkstelling dat door Rusland zoozeer op den voorgrond werd geplaatst, feitelijk volkomen
fictief was. Het is in ieder geval een vreemdsoortige gelijkstelling als we zien, hoe Finland verblijd wordt door een
voor het land fatale invasie van gelukzoekers, die de taal
24
O. E. XI 3
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en de wetten van het land niet kennen, opdat hier en daar
een enkele Fin in Russischen staatsdienst in de massa van
de Russische bureaucratie verdrinken kan. Kennis van.
's lands taal en rechtswezen zou nl. volgens het wetsvoorstel niet absoluut noodzakelijk zijn tot het verkrijgen van
een Finsche staatsbetrekking, indien het Russen betrof wel
te verstaan. Volgens hetzelfde wetsvoorstel zouden Finsche
ambtenaren, die op de eene of andere wijze de toepassing
der „wet" trachtten te verhinderen, geheel tegen de Finsche
wet in, voor een Russische rechtbank geroepen en veroordeeld worden tot een straf, die de Finsche wet niet kent.
Volgens het andere ontwerp zou persoonlijke dienstplicht
voorloopig in Finland niet worden toegepast, maar in
plaats daarvan. zou Finland jaarlijks een contributie te betalen hebben van tien millioen Finsche rijksmark, een som
die binnen tien jaar tot twintig millioen zou aangroeien.
Natuurlijk kon de landdag zich niet afgeven met deze
voorslagen, (ook in den vorm onwettig) die eenvoudig niet
anders waren dan een pasklaar maker van de Russische
wet : aangaande de regeling voor het instellen van wetten
en besluiten van algemeen rijksbelang, Finland betreffende.
Als ooit een „non possumus" gerechtigd was, dan was het
hier. Indien de landdag de voorstellen had overwogen,
zou daarmee te kennen zijn gegeven dat er genoegen werd
genomen met het principe dat Finland's bestaan bedreigt,
een principe dat de basis vormt van de tegenwoordige
Russische politiek tegenover Finland. De landdag deed
zijn plicht en werd ontbonden. Nieuwe verkiezingen zijn
aangekondigd tegen 1 en 2 Januari 1911. De nieuwe
vertegenwoordiging, die wat partijverdeeling betreft zeer
zeker in hoofdzaak gelijk zal zijn aan die Welke ontbonden
is, zal 1 Februari 1911 vergaderen. Ondertusschen zijn de
beide „wetsvoorstellen" naar de doema overgebracht.
De tegenstanders van Finland klagen natuurlijk over
de verstokte Finsche locale politici, over het gebrek aan
tegemoetkoming van den landdag tegenover gerechtvaardigde
eischen enz. Naar men vergeet, dat, afgezien van den
inhoud der voorstellen, de behandeling er van onmogelijk
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was voor den landdag wegens hun vorm, als machtsaanmatigingen van Russische overheden in Finsche zaken. Zelfs
als het wetsontwerp het grootste geluk en den innigsten
zegen aan Finland verzekerd had, was nog de landdag gedwongen geweest om de gewenschte goedkeuring niet nit
te spreken.
Zoo heeft, in het kort, de toestand in Finland zich
ontwikkeld en scherpe contrasteerende vormen aangenomen.
Op het oogenblik kan men Finland's task het best karakteriseeren door het woord : afwachten. Een wachten zonder
bizondere hoop, maar ook zonder bizondere wanhoop. De
ondervinding van vele jaren heeft aan den eenen kant de
geestdrift verminderd, aan den anderen ook de wanhoop
minder snijdend gemaakt.
Het is hard, te moeten strijden voor zijn recht, als
dit v olgens het oordeel van de eerste autoriteiten op juridisch gebied nit dezen tijd „een is van die mooie rechtsvoorbeelden, die zoo helder spreken uit duidelijke documenten, dat men deze lezen kan zonder dat men noodig
heeft ze uit te leggen". Het staat gelijk met de lichtkracht
van de zon te bewijzen aan iemand die de geheele zon
verloochent. Dat is verdrietig. De argumenten stuiten of
op eene borstwering, waartegen elke strijd met redenen
onmogelijk is. Achter die borstwering is — om nog eens
dezelfde autoriteiten te citeeren — „een grondwet, geen
grondwet, maar een oorspronkelijke wet; een constitutie
geen constitutie, maar een civiele wet; een schriftelijke
verklaring geen schriftelijke verklaring, een belofte geen
belofte en een woord geen woord." Achter die borstwering
weet men absoluut niet wat het vreemde woord „web" beteekent, al springt men er ook met de noodige drukte
mee om, om 't te doen voorkomen alsof men heel wat weet.
Daar bestaan immers geen wetten, maar alleen voorschriften, ukazen, verklaringen, tijdelijke beschikkingen enz.
Daar is iedere wet niet meer dan een gelegenheids-wet —
is de gelegenheid voorbij, dan kan de wet ook weer verdwijnen.
En daar moet men zich niet over verwonderen ; achter
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de borstwering weet men niet betel-, Rusland, dat zich
zoo bekommert over zijn grenzen, is zelf nog het onbebouwde land achter de grenzen van het recht. Maar zijn
tegenover zulke tegenstanders de mooie woorden van d e
Lapradelle niet van toepassing ? „Het recht beteekent niet
anders dan de laatste steun voor de laatste verdediging,
het is een loyaal wapen voor hen die op grond van hun
zwakheid niet tot geweld hun toevlucht kunnen nemen en
die door een gevoel van trouw het niet willen".
Helsingfors, November 1910.

OUDE FRANSCHE SOCIALISTEN
DOOR

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

Na den val van den grooten Napole on I, then
Europa tot rust kwam, handel en nijverheid allerwege
opbloeiden en de door stoomkracht gedreven machine
kolossale veranderingen te voorschijn riep, ontstond er
een schrille tegenstelling tusschen grooten individueelen
rijkdom en in ellende verzonken legioenen van arbeiders.
De werklieden, die niet aaneengesloten en evenmin door
een wetboek van arbeid beschermd waren, zagen zich
aan de willekeur der fabrieksheeren prijsgegeven. Vooruitgang in de techniek kwam te nauwernood aan de groote
massy ten bate. Bij iederen ongunstigen keer van gelden warenmarkt werd het werkvolk zwaar getroffen, De
onzindelijke krotten, waarin de gezinnen der arbeiders
huisden, bleken dikwijls haarden van besmetting. Typhus
was aan de orde van den dag. De parlementaire enquAtes
van 1842 en 1862 maakten in het schatten verdienende
Engeland toestanden openbaar, die aan de hel van Dante
deden denken. Zelfs het vrome Engelsche bijbelgenootschap
bleek in zijn boekbinderil aan ergerlijke uitmergeling van
vrouwen en kin deren schuldig te zijn. Toen ontstond als
terugslag op zooveel volksellende het moderne socialisme.
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Toch werd het niet in Engeland geboren, waar de
armoede der onderste volkslagen de meest schrikbarende
gestalte vertoonde. De groote massa kan wel lijden, maar
nit Naar midden verheft zich niet de stem, die om verlossing
roept. Op Franschen bodem is het socialisme ontstaan, in
het gemoed en het brein van mannen uit de hoogere
volksklassen, want daar had de revolutie duizenden van
vroeger gezeten families te gronde gericht. Van Frankrijk
uit heeft dan ook het moderne socialisme zijn triumftocht
over de geheele beschaafde wereld ondernomen. Het kan
dus niet verwonderen, dat een zoo bekwaam man als
de Berlijnsche hoogleeraar in de staatswetenschappen, Dr.
Otto Wars chaue r, het noodig geoordeeld heeft den
oudsten vorm van het moderne socialisme bij S a i n tS i m on en de zoogenaamde Saint-Simonisten, bij Fourier
en zijn school, ten slotte bij Lou is Blanc uit de bronnen
op te sporen 1).
Aan Pr oudhon wijdt Warschauer in zijne merkwaardige bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van
het moderne socialisme slechts een paar regels. De reden
ervan wordt niet vermeld. Zij zal wel zijn, dat deze
speler met krachtwoorden niet in het kader van het werk past,
daar hij, gelijk door Prof. Mr. d' Aulnis de Bourouill
werd aangetoond, de geestelijke vader van het Marxisme
was. Dit laatste, waarover onlangs Prof. Mr. T r e u b een
zoo uitnemend werk schreef, vertoont in menig opzicht
een geheel nieuwe gestalte. Bij de koryphe8n van het
-oudere fransche socialisme geen spoor van den rampzaligen
klassenstrijd, die gedurig werkstakingen en uitsluitingen
ten gevolge heeft. Zij zien in alle menschen hun broeders
en zusters, kinderen van denzelfden hemelschen Vader.
Wel verre van tegenover den godsdienst onverschillig of
zelfs vijandig te staan, of ook wel er enkel een private
aangelegenheid in te zien, heffen zij het vaandel van het
christendom omhoog, als zij de menschen op den weg van
geestelijke en stoffelijke welvaart willen doen vooruitgaan.
1) Zur Entwickelungsgeschichte des Sozialismus. Berlin 1909.
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Indien het socialisme enkel een leer ware, zou het
sedert lang dood en begraven zijn. Want als zoodanig is
het op voortreffelijke wijze herhaalde keeren wederlegd,
o.a. in Frankrijk door Paul Leroy Beaulieu, in ons
land door Prof. d' Aulni s. Doch het is tevens een levensrichting met een geweldige stuwkracht, een wijze van
gevoelen en willen, een streven om door den sterken arm
van den Staat de groote schare omhoog te beuren. Op de
wetgevende macht van alle landen oefent het reeds zijn
invloed nit. Half of heel socialistische maatregelen worden
beraamd of toegepast. Breede scharen hunkeren naar
een ceconomische omwenteling, droomen van een toekomst,
waarin niet enkel de stoffelijke, maar ook de geestelijke
rijkdommen meer gelijkmatig onder de menschen zullen
zijn verdeeld.
Zulk een hunkeren en zulk een droomen wijkt niet
voor verstandelijke redeneering ; zulk een hunkeren en
zulk een droomen is een feit van groote historische beteekenis, dat wellicht op ondergang van onze schitterende,
maar veelal oppervlakkige beschaving zal uitloopen. De
plaats van het oude socialisme, dat een theorie was, wordt
thans meer en meer door het revolutionair syndicalisme
ingenomen, dat handelend optreedt, door werkstakingen,
vooral op het gebied der openbare diensten, de overheid
tracht te verdringen, den leidslieden der arbeidersvereenigingen alle macht over de verschillende bedrijven wil in
handen spelen, en zoo door groote beroeringen op socialisatie van de middelen van voortbrenging losstuurt. De
socialisten, die nog als advokaten van een leer optreden,
worden geacht niet meer op de hoogte van hun tijd te
staan. De leer van M a r x, volgens welke de techniek den
gang der menschheid beheerscht, wordt losgelaten. Men
begrijpt, dat de techniek zelve van de theorie afhangt, en dat
er hersenarbeid van hoogstaande individuen wordt vereischt
OM onze heerschappij over de natuur te doen aangroeien.
Toch kan het zijn nut hebben tegenover hen, die op het wetenschappelijk karakter van het modern socialisme roemen,
de zwakheid van zijn fundament aan te wijzen. Terecht
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zegt Warschauer, dat het van den aanvang of van een
valsche stelling uitging, welke, door den grootmeester der
oeconomie Adam Smith verkondigd, vervolgens als
axioma werd aanvaard. Het heette n.l. dat arbeid de eenige
bron van waarde is. Deze stelling is de grondslag, waarop
zelfs de beschouwingen van een zoo hoog staanden en
scherpzinnigen denker als Marx berusten. „Nooit komt,
zegt d' A ul n i s, de gedachte bij Marx op, dat de waarde
der dingen onafhankelijk is van hunne (geiniddelde) produktiekosten, dock afhangt van hun hoeveelheid en hun nut" 1).
Ten gevolge van de zoo even aangewezen gronddwaling
wordt door velen beweerd, dat alle rijkdom in de handen
der arbeiders beh oorde te zijn, en dat zij, die niets voortbrengen, maar anderen voor zich laten werken, dat grondeigenaars en renteniers, „dieven en diefjesmaten" zijn. Die
felle aanklacht werd hier te lande o.a. door Frederik
van E e d e n geuit. Maar zij is nooit uit de pen van Marx
gevloeid. Volgens dezen advokaat van het zoogenaamd
historisch materialisme is er geen duurzaam verschil tusschen recht en onrecht, maar zijn er enkel tijdelijke rechtsbegrippen, welke stuivertje wisselen als de produktiewijze
omslaat. Wat in een kapitalistische maatschappij als
natuurlijk en behoorlijk geldt wordt onrecht in een maatschappij op socialistische leest geschoeid. Het is een feit,
dat de couponknippers ten koste van anderen leven, maar
men kan hun daarvan geen verwijt maken. Dat ligt nu
eens voor de hand bij de tegenwoordige ellendige iurichting van zaken, welke bezig is te verdwijnen en op haar
tijd onvermijdelijk door een betere orde van socialistischen
aard zal vervangen worden.
Ook het historisch materialisme, dat uit beschouwingen als de bovenstaande spreekt, wordt niet bij de SaintSimonisten, niet bij Fourier en zijn school, evenmin bij
Louis Blanc aangetroffen. Zoo heeft het socialisme in
den loop der tijden verschillende gestalten aangenomen.
Toch blijft zijn hoofdstrekking steeds dezelfde. J o h n
1) Het hedendaagsch socialisme, bl. 122 vlg.
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S t u art Mill stelde indertijd voor, ieder stelsel als socialisme te doopen, dat de werktuigen van voortbrenging of
den bodem niet langer het eigendom van afzonderlijke
personen wilde doen zij n, maar ze ter beschikking stellen
van gemeenten, vereenigingen of goevernement 1). Ziedaar
een zakelijke en onpartijdige definitie, welke zoowel door
voorstanders als vijanden van het socialisme kan worden
aanvaard. Tegen haar werd door Prof. Robert Flint
aangevoerd dat zij te eng is, „daar zij niet het communisme insluit, dat den privaateigendom totaal afschaft en
dus de meest konsekwente vorm van socialisme is" 2).
Men zou even goed kunnen verlangen, dat de omschrijving
van het socialisme ook voor het anarchisme gold. Ili meen,
dat Warschauer gelijk heeft de definitie van Mill, die
thans vrijwel geijkt mag heeten, stilzwijgend over te nemen.
Warschauer trekt de juiste grens tusschen socialisme
en communisme, als hij zegt, dat het eerste „enkel de
produktiemiddelen", het laatste „tevens de genotmiddelen"
voor de gemeenschap opeischt. Het communisme „loochent
het recht van privaateigendom", terwijl het socialisme dat
recht binnen zekere grenzen onaantastbaar acht. Dus tracht
het socialisme „de menschelijke persoonlijkheid" to eerbiedigen, terwijl het communisme „alle verschil tusschen
de individuen" wil uitwisschen. „Het socialisme kent aan
ieder het recht tot voortbrenging van goederen toe, verlangt van den Staat dat de produktiemiddelen gratis ter
beschikking worden gesteld, zoekt aan alien de volledige
opbrengst van hun arbeid te waarborgen. Het communisme
daarentegen beschouwt uitsluitend den Staat als bevoegd
om goederen voort te brengen en te verdeelen; het voTdert
van dien alvermogenden Staat gelijkheid van opvoeding
en voeding voor alien."
Men kent de schitterende en van geestdrift trillende
boeken, welke Mr. Quack aan de geschiedenis van het
Socialisme, aan de personen en hun stelsels, heeft gewijd.
1)
2)

Political Economy, bl. 125.
Socialism, 1894, bl. 25.
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De landgenoot zal nogtans wijs doen ook het werk van den
Berlijnschen hoogleeraar te bestudeeren, daar het zich aanbeveelt door zijn onzijdigheid en gezonde kritiek. Terwille
van hen, die geen tijd hebben om dikke boeken te lezen,
maar Loch wel iets betreffende mannen als S aint- Simon,
Fourier en Louis Blanc wenschen te hooren, zullen wij
bij het werk van Dr. Wars chauer enkele oogenblikken
stilstaan.

Met sympathie wordt door W a r s c h a u e r de figuur
van den edelen Claude Henri de Rouvray, Graaf de
S a in t-Simo n, geschilderd (1760-1825.) Deze ietwat
Wilde en onvoorzichtige menschenvriend was een kleinzoon
van den bekenden Hertog de Saint-Simon, wiens 1114moires nog altoos met veel belangstelling worden gelezen,
een telg dus van een aanzienlijk en daarenboven zeer rijk
geslacht, dat door de revolutie te gronde werd gericht.
Door d'Alembert opgevoed, toonde hij reeds als knaap
zijn behoefte aan zelfstandigheid en zijn afkeer van huichelarij. Op 13-jarigen leeftijd weigerde hij de communie
te ontvangen en werd door zijn vader daarvoor met kerkerstraf in St.-Lazare getuchtigd. Als 17-jarig jongeling liet
hij zich 's morgens wekken met de woorden : „sta op, heer
Graaf, gij hebt groote dingen te doen." In 1779 gaat hij
naar Amerika en strijdt daar dapper onder Washington.
Zijn moed wordt met de orde van Cincinnatus beloond. Na
de lucht der vrijheid te hebben ingeademd en de industrieele
ontwikkeling der nieuwe wereld te hebben bewonderd,
keert hij naar zijn vaderland terug en eischt afschaffing
van alle privilegien. Toch is hij in de oogen der Jacobijnen
verdacht en wordt als offer der revolutie in de gevangenis
geworpen, waaruit hij eerst in het midden van 1794 wordt
verlost. Voortaan beijvert hij zich om zijn vaderland op
een industrieelen grondslag weer overeind te richten. Hij
studeert veel en slaagt er in, zich een denkbeeld van de
ontwikkelingsgeschiedenis der maatschappij te vormen. Soms
lijdt hij honger en moet zelfs zijn kleeren verkoopen om
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geld voor de uitgave van zijn geschriften te verkrijgen.
Er wordt zoo weinig aandacht gewijd aan zijn plannen van
hervorming, dat hij in 1823 ontmoetigd een poging tot
zelfmoord doet. Als twee jaar later zijn lijk naar het
kerkhof wordt gedragen, zijn er maar weinige getrouwen,
die de begrafenis volgen, onder hen evenwel Thierry en
Auguste Comte.
Terecht wordt door Warschauer S t. Simon de
eerste Christen-socialist van den nieuwen tijd genoemd.
„Met den tooverstaf van den godsdienst", zoo drukt
Warschauer het in zijn bloemrijken stijl uit, „klopte hij
aan bij zij ne tijdgenooten." Het oorspronkelijk Christendom,
volgens hem sedert lang in vergetelheid geraakt, was een
godsdienst van menschenliefde ; steunende op het voorschrift :
„hebt uw naasten lief als u zelf", Wilde het een nieuwe
maatschappij in het leven roepen, vrede op aarde doen
heerschen, aan alle in kommer levenden uitredding bezorgen.
Doch niet enkel de Pausen, ook de Hervormers hadden
geen oog voor de stoffelijke behoeften der groote massa;
arbeid gold bij hen als een plicht der dienende klasse ;
men ergerde er zich niet aan dat het lot van duizenden
rampzalig bleef. Toen God algemeene broederliefde voorschreef, lag daarin opgesloten dat de leiding der maatschappij niet op den duur in de handen der krijgslieden
en theologen behoorde te berusten. Adel en geestelijkheid
konden terecht als de steunpilaren der maatschappij gelden,
zoolang de edelen onder wier leiding de hoorigen den
akker bebouwden de groote grondbezitters waren, handel
en nijverheid nog weinig te beteekenen hadden, de geestelijken, eenige beoefenaars der wetenschap, de aangewezen
leidslieden der groote massa, willig gevolgd werden. Doch
thans, nu clerus en aristocratie geen maatschappelijke stuwkracht meer bezitten en het duidelijk is, dat oorlogen en
godgeleerde strijdvragen enkel haat en ellende veroorzaken,
behoort de staatkundige macht over te gaan in handen
der vertegenwoordigers van nijverheid, kunst en wetenschap,
daar alleen zij door hun vreedzame werkzaamheid individuen
en volkeren vooruit en tot elkander brengen.

380

OUDE FRANSCHE SOCIALISTEN.

De in al zij. geschriften wederkeerende hoofdgedachte
van S t.-S imon is, dat adel en clerus uit hun gestoelte der
eere in staat en maatschappij moeten worden verwijderd en
dat het gezag moet worden toevertrouwd aan hen, die door
arbeid en wetenschap het menschelijk welzijn stoffelijk en
geestelijk verhoogen. Béranger wijdde aan hem het volgende couplet :
„J'ai vu Saint-Simon le prophete,
Riche d'abord, puis endettè,
Qui, des fondements jusqu'au faite,
Refaisait la sociètè.
Plein de son oeuvre commenc6e,
Vieux, pour elle it tendait la main,
Sills d'embrasser la pensëe,
Qui doit sauver le genre humain."

Opmerkelijk is het, dat S t.-S imon aan den term „bourgeoisie" een ongunstige beteekenis , gaf. De revolutie van
89, zegt hij, heeft haar doel gemist door de schuld eener
„baatzuchtige" bourgeoisie. Vandaar dat zij voortduurt en
voortduren zal, totdat de kroon en de industrieelen zich
vereenigen om aan adel, bourgeoisie en clerus de macht te
ontwringen en er ook voor den arbeider in den engeren
zin des woords, voor den vierden stand, die de talrijkste
is en aan welken dus iedere regeering zich het meest moest
laten gelegen liggen, behoorlijk gezorgd wordt. De bourgeoisie
omvat bij S t.-S i m o n de niet-adellijke grondbezitters, de
burgerlijke officieren en de juristen. De eersten danken hun
oorsprong aan de kruistochten. Daar de leenheeren met
verhoogde weeldebehoeften naar huis waren teruggekeerd
en steeds grooter uitgaven te bestrijden hadden, verkochten
zij een deel van hun grondeigendom aan vermogende burgerlijken, die weldra door hun nieuw bezit invloed in den
staat verkregen. Toen verder het buskruit wasE-uitgevonden,
vormde zich weldra naast den adel een stand van beroepssoldaten, welke met de zoo even genoemde groep samensmolt. Tenslotte ontstonden de beroepsrechters, wijl de
adellijke grondbezitters, in wier handen oorspronkelijk alle
rechtspraak had berust, te gemakzuchtig waren geworden
om zich verder met die taak te belasten. Voortaan traden
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allerlei beambten en advokaten op den voorgrond. Deze
„Bourgeoisie" heeft volgens S t.-S imon het uitbreken van
de Fransche revolutie bevorderd, maar hare werkingen ten
eigenen bate aangewend. Zij heeft de voorrechten van adel
en geestelijkheid zooveel mogelijk aan zich getrokken, doch
verzet er zich nu tegen dat den industrieelen hun rechtmatig aandeel in het beheer van den Staat worde toegewezen. Vooral zijn het de juristen, die met groote geestkracht en zonder zich aan jets te storen, zelfzuchtige doeleinden najagen. Zij zoeken de staatsmacht te veroveren, en
wanneer hun dat mislukt, toonen zij zich veile knechten,
die de vrijheid van het yolk aan de machthebbers van
den dag verkoopen. In de Parlementen hebben zij de meerderheid. Zij brengen niets voort, maar levee op kosten van
anderen, die zij ten slotte ook nog onderdrukken. Dat alles
zal pas thin tinders worden, wanneer de groote industrieelen
aan de spits der regeering staan, want zij zijn de aangewezen hoofden van het yolk en in staat iederen arbeider
bezigheid en ...evensonderhoud te verschafFen.
Saint-Simon was een volksvriend. In de middeleeuwen gold armoede voor een toestand, waarin men had
te berusten, en die zelfs aan het verkrijgen. van geestelijke
zegeningen bevorderlijk was. Zij heette : de begeerlijke bruid
van hen, die naar heiligheid streven. Met Renaissance en
Hervorming kwam er een nieuwe geest over de wereld.
Weldra werd het de leus : „proletariers moesten er niet
zijn; zij zouden er niet zijn, als er niet zooveel onrecht
heerschte." Terwijl het geloof aan een eeuwige hel ging
kwijnen, kwam het geloof aan de mogelijkheid van vooruitgang pier op aarde te voorschijn; men rekende voortaan op aanstaande verbetering van het lot der misdeelden
door inspanning der krachten van alle welgezinden. Sain tSi m o n achtte zich den door God zelf geroepen tolk van
dit nieuwe geloof en dit nieuwe vertrouwen ; het werd
door hem met de leer van Jezus vereenzelvigd. Dr. W a rschauer zegt, dat dit „nieuw Christendom" door een
ondempbare kloof van het oorspronkelijke, echte Christendom gescheiden wordt ; „het laatste eischte ontbering en
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zelfverloochening, terwijl het evangelie van den Franschman verhoogde bevrediging van individueele behoeften en
de mogelijkheid van grooter levensgenot belooft." Hier is
evenwel nog iets anders op te merken.
In naam van den godsdienst wordt door Sain tSimo n, bij de wieg van het modern socialisme, enkel de
blik op het tijdelijke gericht en het eeuwige uit het oog
verloren. Zoo ontzinkt de overtuiging dat er een goed is,
niet enkel waard om nagejaagd, maar ook om bezeten te
worden, een goed, in welks genot reeds thans de mensch
zijn vrede, zijn zaligheid vindt. leder onzer moet zijn visio
beatifica erlangen, zal het leven zin voor hem hebben. Het
ware leven is geen omhoog stijgen langs een oneindig
aantal sporten, maar genieten van een schat, waaraan de
wormen niet knagen. Door miskenning van deze oude
waarheid heeft het socialisme, van den aanvang of en
voortdurend, ondanks de edele bedoelingen van de beste
zijner vertegenwoordigers, het leven voor ontelbare scharen
armer, oppervlakkiger, minder gelukkig gemaakt. Het geldt
hier een verschil, dat, zonder juist aan het socialisme te
denken, op treffende wijze P h. H. Wick steed geteekend
heeft in zijn „Religion of time and religion of eternity" 1).
De geschiedenis der l9 de eeuw heeft getoond, dat
Saint-Simon gelijk had, Coen hij beweerde, dat herstel
der oude toestanden onmogelijk was, dat de feodaliteit
voor goed had afgedaan en dat voorloopig industrie, arbeid,
wetenschap de leidende machten zouden zijn. Terecht evenwel merkt W arse hauer op, dat het zeer gewaagd zou
wezen overeenkomstig zijn wensch de volksbelangen uitsluitend door kooplieden, fabrikanten en geleerden te doen
behartigen, want al mogen de beide eerste groepen voor
oeconomische aangelegenheden een scherpen blik hebben,
in den regel letten zij in de eerste plaats op eigen voordeel, terwijl de mannen der wetenschap, ook al staan zij
nog zoo hoog op hun eigen terrein, om die reden nog
geen verstand hebben van politiek, volkswelvaart en admi1) London, P h. Green, 1899.
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nistratie. Ter verdediging van de juristen wordt door
Warschauer gezegd, dat zij de aangewezen pleitbezorgers
van den arbeid zijn, wijl handelaars en nijverheidsmannen,
bankiers en handwerkslieden slechts zelden in genoegzame
mate tijd en neiging hebben om in het parlement voor de
rechten van den arbeid op te treden. „Daar voorts", zoo
vervolgt hij, „de rechtsgeleerdheid, althans sedert het begin
der 19de eeuw, op een streng wetenschappelijken grondslag
rust, beteekent de stijgende, politieke invloed der juristen
niet anders dan een. stijgende invloed der wetenschap, die
joist door Saint-Simon geeischt werd." Men zal echter
inzien, hier slechts met een „argumentum ad hominem",
niet met een „— ad rem" te doen te hebben.
In Olinde Rodrigues, een Spanjaard van afkomst,
die in Parijs bank- en beurszaken dreef, vond Sain tSim on den erfgenaam van zijn denkbeelden, maar van
historische beteekenis werden die denkbeelden vooral door
Bazar d, een man van groote redenaarsgaven, ijzeren wilskracht en diepen zedelijken ernst. B a z a r d steunde op
Saint-Simon, maar het door hem gestichte Saint-Simonisme
joeg in menig opzicht andere doeleinden na dan door den
meester waren aangewezen.
B a z a r d onderscheidde organische en anorganische
perioden, welke steeds elkander zouden afwisselen. In de
organische periode wordt het denken van alien door
denzelfden wil bestierd , de werkzaamheid van ieder individu is op het algemeen welzijn gericht. De menschen zijn
religieus en gelukkig , gemeenschappelijke belangen verbinden
hen , de staat geraakt overeenkomstig den aard der natie
tot ontwikkeling en bloei. In de anorganische en kritische
periode wordt getornd aan het bestand der maatschappij ,
de enkelingen jagen zelfzuchtige doeleinden na, haten en
bestrijden elkander. Thans bevinden zich alle Europeesche
volken min of meer in het laatste tijdperk van een kritische
periode : op de puinhoopen van het verleden wandelt een
door zelfzucht en nijd verdeeld geslacht. leder zorgt enkel
voor zich zelf. Voortbrenging en vertering, vraag en aanbod
zijn "aan het Coeval van luim, willekeur en onverstand van
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individuen prijsgegeven , zoo ontstaan er onvermijdelijk
handelskrisissen. Saint-Simon heeft volgens Bazard
begrepen dat de industrie in het belang van alien moet
geleid worden en niet langer den aanblik van een slagveld
mag opleveren; daarom eischte hij den opbouw van een nieuwe
maatschappelijke orde, die op arbeid en wetenschap zou
steunen, en zoo is hij de profeet van een nieuwe organische
periode geworden, van een periode, die in aantocht is en
waarin frissche levenskrachten der menschheid zullen toestroomen. Intusschen vereischt het door hem nagelaten
testament eenige aanvulling. Door afschaffing van het
familie-erfrecht moet de uitmergeling van individuen
onmogelijk worden gemaakt.
Tlitmergeling is er te allen tijde geweest. Oorspronkelijk
was zij het gevoig van oorlog, waarbij slaven werden gemaakt.
In de plaats der slavernij trad onder den invloed van het
Christendom de lijfeigenschap. De hoorige is aan den
grond geketend, maar heeft althans het recht zich een
gezin te stichten en eigendom te verwerven. In de middeleeuwen beleed hij hetzelfde godsdienstig geloof als zijn
peer ; zoo werd de maatschappelijke kloof eenigermate
overbrugd. Toen aan den hoorige het recht op vrije
beweging werd gegund, verkeerde hij in den arbeider van
den tegenwoordigen tijd ; van zijn werk kan deze ternauwernood leven, daar het grootste deel der opbrengst in
den zak van de bezitters der productiemiddelen verdwijnt.
Zoo lijdt hij voortdurend onder den vloek van het toevai,
dat hem arm deed geboren worden.
Daaraan kan en moet een einde worden gemaakt. Alle
nalatenschappen behooren den Staat ten deel te vallen ; dan
kan deze de produktiemiddelen gratis aan hen leenen, die den
waarborg opleveren, dat zij er een voor het algemeen nuttig
gebruik van zullen maken. Een centraalbank, die de behoeften der industrie nauwkeurig ke pt en daarenboven
talenten en gezindheden van alle individuen behoorlijk weet
te schatten, zal als moderne Voorzienigheid met die netelige
taak belast worden. Het privaat-eigendom is te handhaven,
maar uitsluitend als vrucht van persoonlijken arbeid. Enkel
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de luiaards zullen dan voortaan de onterfden zijn. Ook
moet het heerschende opvoedingssysteem, dat de kinderen
in kasten afdeelt en waaronder zelfs het kroost der rijken
lijdt, gewijzigd worden. leder, van wat stand en fortuin
ook, behoort de opvoeding te ontvangen, welke past bij
zijn aanleg en neiging. Aan de spits van den Staat behoort een Opperpriester gesteld te worden, die het tijdelijke met het eeuwige, den mensch met God verbindt, daar hij
de maatschappelijke orde in overeenstemming brengt met de
wetten der natuur en. de goddelijke geboden. Voor geest
en materie beide heeft hij te zorgen, daar beide door
God geschapen zijn en het dus in strijd is met zijn wil
het vleesch te verwaarloozen.
Ziedaar socialistische herschenschimmen, gelijk door
Dr. W. breedvoerig wordt aangetoond. Er zou weinig of
niet gekapitaliseerd worden, als de nalatenschappen aan
den Staat vervielen. Ook is er geen macht op aarde, die
de individueele geschiktheid van alien rechtvaardig beoordeelen kan. Afgezien daarvan zou het zoogenaamd onrecht,
dat het toeval der geboorte na zich sleept, niet verdwijnen,
maar enkel verplaatst worden. De door de natuur misdeelden, aan wie niet anders kan ten laste gelegd worden
dan dat zij met een gebrekkig verstand of een zwak lichaam
ter wereld kwamen, zouden een nieuw proletariaat vormen.
Ten slotte zegt War s c h a u e r, waar hij over de concurrentie spreekt, dat iedere industrie, die levenskracht bezit,
haar bedrijfskapitaal wel erlangt en dat, als ondernemingen
verongelukken, dit eer door gebrek aan afzet of door een
onvoorzichtig beheer verklhard moet worden dan door gemis aan kapitaal. Geldt dit b.v. van het Frankrijk onzer
dagen, waar de Parijsche bankers, sinds zij de gewestelijke
hebben doodgedrukt, het kapitaal uit „la province" wegzuigen om het haast uitsluitend in vreemde staatsleeningen
te plaatsen ? Wat daar ook van zij, „de caoutchoucfiguur
van den Opperpriester" met zijne groote liefde voor de
geheele menschheid en zijn scherp inzicht in de behoeften
van alle takken van arbeid en wetenschap wordt terecht
door Dr. W. naar de sprookjeswereld verbannen.
O. E. XI 3
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De denkbeelden van Bazard oefenden een betooverenden invloed op zijne tijdgenooten nit, allereerst in.
Frankrijk. Door de nooddruft der massa's met een onrechtvaardige verdeeling der produktiemiddelen in verband
te brengen, zweepte hij de hartstochten op en ontstak hij
een vuur, dat weldra door een geboren agitator als de
slagvaardige en temperamentvolle Barth 414 my Prosper
En fantin tot een hevigen alles bedreigenden brand werd
aangeblazen.
Deze begon zijn letterkundige werkzaamheid in 1828.
Spoedig bereikte thans het Saint-Simonisme zijn toppunt
van bloei, maar om onmiddellijk daarna een volledig bankroet te gemoet te gaan. Door Rodrigues werden in
1829 Bazard en E n fa n ti n, „in naam van den leven den
God en van den overleden meester", tot „pores supremes"
van de nieuwe gemeente en den Saint-Simonistischen godsdienst aangesteld. Liszt, Berlioz, Michel Chevalier,
de gebroeders Péreir e, Carnot de latere minister,
officieren, geneesheeren, advokaten, fabrikanten, handwerkslieden sloten zich aan. Het geld stroomde toe. Er werd
ontdekt dat niet enkel het proletariaat, maar ook de vrouw
van drukkende ketenen verlost moest worden. Juist daardoor kwam er scheuring in de gelederen. Bazar d en met
hem vele der broeders trokken zich mokkend terug, Coen
Enfantin ontbinding van het huwelijk ging eischen,
zoodra de liefde mocht verkoelen. De hoogepriester, die
zich eenzaam op zijn troon voelde, verlangde, dat, daar
man en vrouw gelijke rechten hebben, er een priesteres
naast hem zou zetelen, die O. a. beslissen zou, of al dan
niet ieder kind het recht had zijn vader te kennen. Er
werden schitterende feesten gegeven om de vrouwelijke
Messias te lokken. Met veertig apostelen trok zich E nfantin naar zijn landgoed in de buurt van Parijs terug
en besloot aldaar een tempel te bouwen. In zonderlinge
kleederdracht en onder gezang toog men aan het work.
De toeloop van nieuwsgierigen was zoo groot, dat politie
en justitie zich met de zaak gingen bemoeien en de ijdele
Enfantin, die volgens de opmerking van Wars c hauer
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wel wat op onzen Jan van Le ij d e n geleek en eveneens
een rijk Gods op garde wilde stichten, werd opgesloten.

Ook Charles Fourier (1772-1837) was slachtoffer
rder groote revolutie, die hem zijn vermogen deed verliezen,
zoodat hij levenslang met nood te kampen had. Tot het
einde zijner dagen bleef hij koopman, hoewel de praktijken
van den handel hem ergerden. Zoo had hij het als jong
bediende bij een groot huis te Marseille moeten beleven,
dat, in een tijd van hongersnood, teneinde prijsverlaging
te voorkomen, een lading rijst niet ter markt werd
gebracht, zoodat de voorraad bedierf en Coen door
Fourier in zee moest worden geworpen. Reeds vroeg
zette zich de overtuiging bij hem vast, dat de maatschappij
niet deugt, en weldra verrezen er voor den blik van den
phantast de omtrekken van een aardsch paradijs, dat
aan de sprookjes van duizend en een nacht doet denken.
De toon van zijn geschriften is godsdienstig. Er zouden
volgens Fourier geen slechter toestanden kunnen zijn,
indien de leiding der wereld in de handen van Satan berustte, maar dat is enkel daaraan toe te schrijven, dat de
mensch verzuimt naar den wil van God te vragen. Men
moet niet een beter orde van zaken willen uitdenken, maar
het door God gegeven wetboek der maatschappij lezen.
Daartoe is het noodig op de algemeen menschelijke neigingen te letten, welke o.a. tot vrijwillige groepenformeering
leiden. Door aan de wet der natuurlijke aantrekking te
gehoorzamen kunnen de rampzalige slaven, die thans onder
het dubbele juk van pijnlijken arbeid en daarenboven nog van
een knellend huwelijk gebogen gaan, in vrijen en gelukkigen
worden omgeschapen. De familie, zooals ze thans is ingericht, is de vloek van ons geslacht. Man en vrouw blijven,
haat en of keen ten spijt, aan elkander geketend. De vader
zorgt voor zijn gezin, en bekommert zich weinig of niet
om het algemeen welzijn. De groote schare slooft en
zwoegt, zonder bestaanszekerheid te erlangen. Dat is de
schuld van „de philosofen", die ons diets maken, dat de
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wegen Gods ondoorgrondelijk zijn en dat de mensch zijn
neigingen moet onderdrukken. Monogamie is onnatuurlijk.
Zoo is onnatuurlijk, dat een mensch werkt tegen zijn zin.
Allen haken naar afwisseling, zooals alien begeeren te zien,
te hooren enz.
Door „de wet der' aantrekkingskracht", volgens welke
God het groot heelal regeert, ook bij den mensch te eerbiedigen, zullen slechtheid en ontevredenheid wijken.
Fourier wenscht, dat lieden, die bij elkander passen,
hoogstens 1800 in getal, in een soort van paleis samenwonen, dat door vruchtbaar land omgeven is. In dat
„phalanstere" worde het eten door vijf keukens geleverd.
Er heersche geen goederengemeenschap. De arbeider ontvange
geen loon, maar dividend. Van de winst kome jaarlijks 5/12
aan de handwerkers, 4/12 aan het kapitaal der aandeelhouders,
3/12 aan de beoefenaars van wetenschappen en kunsten
ten goede. leder verrichte het werk, dat hem aanstaat. Zoo
zullen er courantenlezers zijn, die gedurende de maaltijden
het nieuws aan de dischgenooten meedeelen, zoodat dezen de
dagbladen niet ter hand behoeven te nemen. Wie veel zin
voor orde en netheid heeft, neemt het vegen der kamers
voor zijn rekening, terwijl anderen, die dit voor hun spijsvertering noodig achten, de schoenen poetsen. Vrouwen,
die zich graag met kleine kinderen bezig houden, worden
in „de nourricerie" aangetroffen. Weerzinwekkende bezigheid worde door den godsdienst geadeld. Het zal gaan
gelijk in de kloosters, waar door personen van aanzienlijken
huize uit deemoed en vroomheid dikwijls het geringste
werk wordt verricht. Aan de armen worde voorschot verstrekt, opdat ook zij in het groote huis woning en voeding
kunnen erlangen , in vrijheid en blijheid zullen zij het
ruimschoots gedurende het loopende jaar terugverdienen,
want luilakken zullen er niet meer zijn. Aan het hoofd
der gemeenschap sta een „Areopagus", welks leden naar
een vasten regel gekozen worden, tegenover niemand dwang
uitoefenen, den tijd van zaaien en oogsten volgens meteorologische waarnemingen aanwijzen, voor dat er tot verdee-
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ing van het dividend wordt overgegaan het wettig aandeel
van den fiscus ter zijde leggen enz.
De Saint-Simonisten wilden van Fourier niets weten.
Zijn geschriften worden weinig opgemerkt. Toch liet hij
zich niet ontmoedigen. Jaren lang wachtte hij dagelijks
omstreeks het middaguur, maar te vergeefs, in zijn schamele
woning den „candidaat", die hem het noodige geld tot het
nemen van een proef zou brengen. Met nadruk wijst W a rschauer er op, dat deze dweper, trots „zijn bedenkelijke
bordeelphilosofie", een edel mensch was.
Prosper Victor Considerant (1808-1893), verstandiger dan Fourie r, artillerieofficier, gaf een schitterende
militaire loopbaan prijs om te betoogen dat het dezelfden
moeten zijn, die de goederen voortbrengen en er van genieten. Hij slaagde er in Fourier populair te maken. Het
liberalisme had volgens dezen oud-soldaat uitgediend, daar
het al wat het wenschte bereikt had. Tegenover de „vrijzinnige" democratie werd door hem de „sociale" democratie
gesteld, die voor de rechten van den arbeid en de oeconomische vrijmaking van het yolk pleit. Het heet tergend, dat
de armen de hoorigen van het kapitaal, de slachtoffers
van onbeteugelde concurrentie zijn, welke de ondernemers
dwingt de loonen zoo laag mogelijk te houden. Door vrijwillige aaneensluiting van individuen, families, volksklassen,
voorloopig enkel hier en daar, in de een of andere gemeente,
later op weer uitgebreide schaal, moet er een vreedzame
samenwerking van arbeid, kapitaal en talent verkregen
worden, zoodat aan de bestaansonzekerheid van het werkmansgezin een einde komt, en dus het sociale probleem
wordt opgelost. Daartoe is geen staatkundige omwenteling,
geen afschaffing van het koningschap noodig. Consid erant laat de zonderlinge denkbeelden, welke door Fourier
over de verhouding der twee seksen verkondigd waren, ter
zijde liggen. Doch hierin trok hij met zijn meester een
lijn, dat de mensch, als zijnde een schepsel Gods, niet van
nature tot alle kwaad geneigd kon zijn, en dus slechtheid
op rekening van de gebrekkige inrichting der maatschappij
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te stellen was. Onder zijne leiding komt de „ecole societaire"
tot grooten bloei. Van hem dateert de nieuwe term : „sociaaldemocratie". De „societe pour la propagation et pour la
realisation de la theorie de Ch arles Fouri e r" wordt in
1840 met een bedrijfskapitaal van 700,000 francs gesticht.
Four i e r-meetings worden met gebed geopend en gesloten.
Paus Gr egoriu s XVI bewijst aan de boeken van F ourier
de eer ze op den index te plaatsen. Leden van het Instituut, professoren, fabrikanten, ambachtslieden, vieren zijn.
geboortedag. Ook in het buitenland wordt zijn. roem verspreid. In Amerika ijveren mannen als Brisban e, C h a nn i n g, Greele y, voor de nieuwe beweging. In Parijs zijn
er dames, die zijn portret in broches met zich ronddragen.
Louis N a p ol eon betuigt openlijk zijn sympathie voor
de denkbeelden van Fourier. Beranger bezingt hem op
de volgende wijs ze :
„Fourier nous dit : „Sors de la fange,
Peuple en proie aux deceptions.
Travaille, groupe par phalange,
Dans un cercle d'attractions.
La terre, apres taut de desastres,
Forme avec le ciel un hymen,
Et la loi qui regit les astres
Donne la pair au genre humain."”

Zoo leefde Fourier op aller lippen, Coen de revolutie
van 1848 plaats greep. Considerant werd met twintig
zijner vrienden in de Volksvertegenwoordiging gekozen en
kwam daar tegenover T hiers en de meerderheid te staan.
Nu de zegevierende bourgeoisie er in geslaagd was de
laatste overblijfselen van het feodalisme te doen verdwijnen,
rustte volgens Co n sideran t op haar de taak den arbeider,
die door geniis aan kapitaal en produktiemiddelen in
armoede en onkunde leeft, een beter lot te verschaffen.
Doch „de zelfzuchtige oudere broeder" toonde zich niet
geneigd dien plicht tegenover den jongeren te vervullen ,
zoo schoot er niet anders over dan dat het proletariaat
zelf aan de loonslavernij een einde maakte door vrijheid
en recht voor zich op te eischen. De theorie van Fourier
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werd nu middelpunt van alle socialistische pogingen. Onder
leiding van Consider ant kwam er in Parijs een „Congres phalanst4rien" bijeen, waarin 115 personen uit verschillende deelen van Frankrijk zitting namen. Er werd
nu niet meer verlangd, dat de een of andere gemeente,
maar dat de Staat zelf den stoot in de nieuwe richting
zou geven. Als de steenkoolprijzen het gedoogden, moest
er een model-bergwerk worden ingericht, dat door uitkeering van billijker loon den partikulieren ondernemer
dwingen zou zijn hooge winsten te verlagen. En zoo op
ieder gebied. De Staat moest alle verkeersmiddelen, het
geheele assurantiewezen enz. aan zich trekkers. Ten behoeve van ouden en invaliden moesten hulpkassen worden
gevormd. Op den partijdag werd tevens verlangd, dat de
nationale vergadering de middelen zou beschikbaar stellen
om een proef met een „phalange" te nemen. De Staat moest
het terrein en de gebouwen bekostigen, terwijl partikuliere
krachten het bedrijfskapitaal moesten leveren. Bit voorstel
werd door de Kamer verworpen, maar vond toch door de
hulp van Ledru-Rollin, Felix Pyat en anderen meer
aanhangers dan zich liet verwachten. De burgerij werd
ongerust. Louis Napoleon, die thans op de geestelijkheid steunde en de expeditie naar Rome uitzond, werd
door Considerant in een manifest van hoogverraad beticht. Het tweede keizerrijk werd het graf der school van
Fourie r. Consider ant moest vluchten en werd uit
Frankrijk verbannen.
Nu trachtte hij zijn plannen in Texas te verwerkelijken. Een bedrijfskapitaal van een millioen dollars werd
te zijner beschikking gesteld. Uit Frankrijk stroomden
handwerkslieden, ingenieurs, arisen, vrouwen, kinderen,
naar de nieuwe kolonie. Het personeel was niet gezift.
Weinigen konden door arbeid in hun onderhoud voorzien ,
om de overigen niet aan den hongersdood prijs te geven
werd het kapitaal uitgeput. Ook in Frankrijk zelf en in
Algiers werden er pogingen ondernomen om arbeid, talent
en kapitaal in vrijheid en blijheid op christelijke wijze te
doen samenwerken. Zij verslonden veel geld, maar mis-
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lukten. Men deed dergelijke ervaringen op als nog onlangs
hier te lande Frederik v an E ed 9n met zijn „Walden".
Alleen de bezonnen en edelnaoedige G o di n, een „selfmade" man, die zich tot een rijk fabrikant van ijzerwaren
had omhoog gewerkt, slaagde er in sedert 1859 eenige
denkbeelden van den door hem vereerden F o u r i er op
zoodanige wijze toe te passen, dat zijn personeel een hooger
trap van beschaving en welvaart bereikte. Hij liet de
arbeiders met schier de geheele winst der bloeiende onderneming strijken, bezorgde aan de besten onder hen aandeelen in de zaak, maar verhinderde opeenhooping van
kapitaal in enkele handen door na verloop van tijd de oude
aandeelen tegen klinkende munt in te trekken, zoodat er
nieuwe aandeelen voor jonger arbeiders konden worden
beschikbaar gesteld en dientengevolge het personeel, dat
eigenaar der fabriek is, voortdurend wisselt. Hier greep
nooit staking plaats. Weerspannige, ongeschikte werklieden worden volgens de statuten uitgebannen. Onder
zeldzaam gunstige omstandigheden schijnt in dit geval bij
een groote onderneming een veelhoofdig beheer geslaagd
te zijn. Toch is het de vraag, of er geen ontevredenheid
zou ontstaan, als er eens door oorlog of andere omstandigheden met verlies gewerkt werd en dus de hooge levensstandaard, waaraan hier het werkvolk is gewoon geraakt,
moest worden prijsgegeven. Toen Go din in 1888 stierf,
was de kundige man met de palmen der Fransche Academie
versierd.
A n zijn familie liet hij enkel het wette•
lijke erfdeel na ; de helft van zijn vermogen vermaakte hij
aan zijn troetelkind, de „Societe du Familistere de Guise".
Hoe het op dit oogenblik met de fabriek staat, is onbekend, daar in de laatste jaren geen staten worden g epubliceerd.
Wars c h a u e r waarschuwt er terecht tegen uit dit
eerie voorbeeld of te leiden, dat met wat goeden wil de
sociale kwestie allerwege, in den geest van F ourie r, door
de instelling van produktieve arbeidersvereenigingen zou
zijn op te lossen. De wensch om het werk, als het hooger
winst afwerpt, beter beloond te zien, is billijk, en de ge-
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heele maatschappij zou er bij winners, als de vervulling van
dien wensch heerschende zede werd. Doch van wege het
risico van iedere onderneming schijnt een regeling, waarbij
de werklieden niet enkel de winsten opstrijken, maar ook
door mogelijke verliezen kunnen getroffen worden, niet het
middel om hun welvaart te verzekeren. „Matige, aan het
risico der onderneming geêvenredigde tantiemes in de
zuivere winst", zonder dat zij aandeelhouders zijn en dus
aan ondergang blootgesteld, zullen wel het meest in het
belang der arbeiders zijn.
Dit is zeker dat mannen als Fourier, Consider ant
en Go din grooten invloed op de socialistische beweging
der XIXde eeuw hebben geoefend.

Ook de familie van Louis Blanc was door de revolutie tot armoede gebracht. Daar de jonge man niet van
zijn own van moederszijde P o z z o di Borgo, den bekenden
Russischen gezant in Frankrijk, Wilde afhangen, werd hij
goeverneur bij de kinderen van een fabrikant in tras en
had daar gelegenheid met arbeiders te praten en tot zijn_
vreugde te ontdekken, hoe leergierig deze arme m.enschen.
waren. In de dagen van Louis Philippe is hij journalist en auteur. Hij verwerpt de vrije concurrentie, die de
kooplieden tot roofdieren doet ontaarden, daar de overwinnaars nit de scherven van vreemd fortuin zich eon vermogen
verwerven, dat hen veroorlooft steeds weer mededingers
op zij de te duwen, ten slotte een monopolie te vermeesteren en tot sehade van het publiek de prijzen naar
willekeur vast te stellen. De onbemiddelden, zegt hij, zijn
er in onze beschaafde maatschappij slechter aan toe dan
in de dagen der barbaarschheid ; vie zonder akte jaagt of
vischt wordt als dief gestraft ; men moest nu ten minste
als bestaansmiddel werk kunnen eischen. Jai, vrijheid wordt
er gegund, maar, gelijk voor den lamme het recht om zich
te bewegen waardeloos is, zoo is voor den proletarier, die
over geen kapitaal, geen krediet, geen kundigheden beschikt,
de hem verleende bevoegdheid om binnen de grenzen der
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wet zijn eigen lot te bepalen enkel een wreede bespotting.
Er is meer noodig dan van den druk van vorsten, edelen
en geestelijken ontheven te zijn ; het zegevierend individualisme, waarbij enkel de „bourgeoisie" baat vindt, moet
plaats maken voor een welvaartspoliek, die de kollectieve
belangen behartigt, en niet op het beginsel van persoonlijke
vrijheid, maar van algemeene broederschap steunt.
Ook behoort men onderscheid te maken tusschen wat
van God en wat van de menschen stamt. De familie is een
natuurlijk onaantastbaar feit, heilig als God zelf, maar het
erfrecht, produkt van maatschappelijke conventie, kan en
moet verdwijnen, zoodra het algemeen belang opheffing
wenschelijk maakt. Dus kan de Staat met eenigen goeden
wil gemakkelijk - de fondsen vinden, Welke noodig zijn om
ook de armen eigenaars te doen worden. De arbeiders,
vroeger slaven en hoorigen, thans rampzalige loondienaars,
behooren zelfstandige ondernemers te worden ; de Staat
verschaffe hun het noodige bedrijfskapitaal ; dan zullen ze,
voorloopig onder toezicht der overheid, zoo goed en goedkoop produceeren, dat geen partikulier met zijn slecht
betaald werkvolk het tegen hen kan uithouden , zoo kan
aan de private nijverheid de kop worden ingedrukt. Als de
opvoeding der arbeiders voltooid is, moet de Staat zich
terugtrekken en ieder bedrijf door de vakgenooten zelven
beheerd worden. B 1 a n c, vurig bewonderaar van Jean
Jacque s, slaagde er in een groot deel zijner landgenooten
voor het denkbeeld warm te maken, dat een organisatie
van den arbeid, die het onderscheid tusschen rijk en arm
zou uitwisschen en aan alien goede kansen zou bieden,
christenplicht der Regeering was.
Doch de vervulling van dien plicht kon volgens hem
niet van een koningschap verwacht worden, dat door een
zelfzuchtige bourgeoisie was in ketenen geslagen, dus moest
er een regeering komen, die haar oorsprong in de yolkssouvereiniteit, in het algemeen stemrecht vond. In zijn
„Histoire de dix ans", die door den tijdgenoot met zenuwachtige spanning verslonden werd, deed Blanc zich als
geducht tegenstander van Louis Philippe kennen. Het
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boek, dat een boeiend tafereel der zeden van het toenmalige
Frankrijk leverde, droeg er veel toe bij om de dynastie der
Orleans te doen vallen.
Ook bij Blanc treft weer de vrome toon. „Twee
dingen, zegt hij, zijn er in den mensch : behoeften en vermogens. De behoeften zijn een aanwijzing, die God aan
de maatschappij geeft, van wat zij den individu verschuldigd
is. De vermogens zijn een aanwijzing, die God aan den
individu geeft, van wat hij aan de maatschappij verschuldigd
is. Bij gevolg kart wie talrijke behoeften heeft veel rechten
doen gelden, en mag er omgekeerd van hem, die veel vermogens heeft, ook meer geeischt worden." Snedig zegt
Prof. Flint, dat als er volgens deze formule goederen in
eenige maatschappij -werden uitgedeeld, de vermogens op
verwonderlijke wijze zouden slinken, en de behoeften aangroeien.
Toen de Februari-revolutie losbrak, zweefde de naam
van Blanc op aller lippen. De organisatie van den arbeid
heette het probleem, dat moest worden opgelost. Naast
mannen als Lamartine, Dupont, Arago, Garnier
Pages, Ledru-Rollin en Cremieux werden ook twee
vertegenwoordigers van het proletariaat leden der Voorloopige Regeering. Blanc was een van die beiden. Zonder
te weten of de vrije concurrentie hun tot schade of voordeel
strekte, waren de arbeiders er van overtuigd, dat de Regeering van den Burgerkoning niets voor hen gedaan had,
en dat nu de Republiek hun lot verbeteren zou. Er werd
een wet aangenomen, waarbij „het recht op arbeid" werd
erkend.
Zoo nam de Staat een verplichting op zich, van welke
hij zich onmogelijk kon kwijten zonder de productiemiddelen
ten dienste der gemeenschap te stellen en dus het socialisme
toe te passen. Maar van den aanvang of was er een sterke
republikeinsche partij, die van zoodanige omkeering der
oekonomische orde niet weten wilde en vast overtuigd was,
dat het toegeven aan socialistische neigingen een hevige
reactie zou te voorschijn roepen. De uitkomst heeft bewezen,
dat die partij gelijk had. De klip, waarop de fransche
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Republiek van 1848 gestrand is, was de erkenning van
„het recht op arbeid".
Ms voorzitter van een „Commission de gouvernement
pour les travailleurs" verrichtte Blanc nuttig werk en
slaagde hij er in menigen strijd tusschen patroons en
arbeiders met wijs beleid bij te leggen. Voorts moist hij bij de
Voorloopige Regeering door te drijven, dat de arbeidstijd
voor de hoofdstad tot Lien, voor de provincie tot elf wren
beperkt werd, ook dat de zoogenaamde „marchandage",
het onderverhuren van het werk aan tusschenpersonen,
die een deel van het loon in hun zak deden verdwijnen,
verboden werd. Toen echter een schare van 150.000 man
onder leiding van den communist Blanqui en andere
hoofden van clubs de verwijdering der troepen uit Parijs
en vervulling van andere volkswenschen op dreigenden
toon kwam vragen, verloor B 1 a n c, die ten onrechte voor
den aanstoker van deze gevaarlijke betooging werd gehouden,
een deel der sympathie, die hij tot dusver in zeer verschillende kringen der Fransche maatschappij gevonden had.
Intusschen werd het algemeen stemrecht, waarvan
Blanc zich een vurig advokaat had betoond, voor de
samenstelling der nationale vergadering het eerst toegepast,
dock het bezorgde niet aan de republikeinen en de socialisten den triumf, waarop zij gerekend hadden. Wel werd
Blanc door Parijs en Corsica afgevaardigd, maar de vergadering handhaafde hem niet op den regeeringszetel, dien
hij tot dusver had ingenomen. Op 15 1Viei 1848 werd de
Poolsche kwestie het voorwendsel voor een oproerige massy om
onder leiding van Hubert, Blanqui, Raspail, Barbes,
de vergaderzaal binnen te stormen, zich van de tribune
meester te waken, te eischen dat er terstond een leger tot
ondersteuning der Polen zou afmarcheeren, dat het verleende
recht op arbeid nu eindelijk in maatregelen zou worden
omgezet, dat er een ministerie van den arbeid zou worden
ingesteld, aan welks hoofd B1 a n c moest staan. Te vergeefs
beproefde B1 a n c door zij n woord de menigte tot heengaan
te bewegen. Hubert verklaarde de nationale vergadering
voor ontbonden , de presidentszetel werd omver geworpen ,
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vervolgens trokken de meeste samenzweerders naar het
stadhuis om een nieuwe Voorloopige Regeering in te
stellen, terwijl de overgeblevenen door de te hulp geroepen
garde nationale werden naar buiten gejaagd. Toen de orde
hersteld was, kreeg B 1 a n c, die aan dit woeste tooneel
doodonschuldig was, enkel vijandige gezichten te zien. Hij
werd van hoogverraad beticht en het scheelde weinig of
hij was veroordeeld.
In die onstuimige dagen was er te Parijs geen arbeid
te yin den. Het krediet was geschokt, scharen van werkeloozen vulden de straten , om een uitbarsting der yolkswoede te voorkomen moest de belofte van 25 Februari,
die het recht op arbeid inhield, worden vervuld. Dus
werden er „des ateliers nationaux" geopend, maar Blanc
werd er opzettelijk buiten gelaten en het liep alles op
verspilling van geld en bedeeling van nietsdoeners uit. De
ontevredenheid van het yolk groeide steeds aan. Er werden
barrikaden opgeworpen. De staat van beleg werd afgekondigd. Cava i g n a c bedwong het oproer. De vijanden van
Blanc verweten hem het vergoten bloed. Men stond hem
naar het leven. Hij moest zich schuil houden. Zijn medeafgevaardigd en beschuldigden hem op nieuw de samenzwering van 15 Mei te hebben uitgelokt. Men wist wel
beter, maar wilde zich van hem ontdoen. Op raad van
zijn vrienden vluchtte hij naar Engeland. Bij verstek werd
hij op 3 April 1849 veroordeeld en uit het land gebannen,
terwijl zijn bezittingen werden verbeurd verklaard. Door den
invloed van T h i e r s werd het recht op arbeid nit de
Staatswet geschrapt, en daarvoor het recht op ondersteuning in de plaats geschoven.
Het algemeen stemrecht, dat door Blanc onfeilbaar
voorbehoedmiddel tegen alle onderdrukking en waarborg
van orde en vrijheid was genoemd, bezorgde aan Frankrijk
de regeering van Napoleon III, van welke door Mont a1 e m b e r t werd getuigd, dat zij was „Pabaissement universel
sous la domination d'un seul." De Keizer werd door Blanc
gehaat en verfoeid als meineedig landverrader. Vandaar
dat hij zijn eerst gedwongen ballingschap later vrijwillig
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verlengde. Pas na Sedan keerde hij naar zijn vaderland
terug, maar wilde zich niet bij de Commune aansluiten en
verloor daardoor voor goed de volksgunst.
Gedurende de lange jaren van zijn verblijf in Engeland
pleitte Blanc op welsprekende wijze onafgebroken voor
zijne socialistische denkbeelden, welke hij b.v. verdedigde
tegenover het optimistisch gepraat van Thier s, die oordeelde, dat ieder arme het in zijn macht heeft omhoog te
klimmen, mits hij maar werken wil. Doch tevens werkte
hij onverdroten in het „British Museum" aan zijn beroemde
„Histoire de la Revolution" in 12 deelen, waarvan het eerste
voor de geschiedenis van het socialisme van belang is. In
dit werk heet Voltaire de talentvolle advokaat van verdraagzaamheid en verlichting, de zegevierende bestrijder
van priesterheerschappij en despotisme, die aan het autoriteitsbeginsel op ieder gebied den genadeslag toebracht en
in zoover een gezegenden invloed oefende, dock het yolk
niet lief had, daarom enkel een politieke omwenteling beoogde, en zoo de wegbereider werd van een nieuwe tirannie,
waarbij de arme zich aan zijn door het lot gunstiger bedeelde broeders ziet uitgeleverd. Jean J a c q u e s daarentegen kwam voor de belangen van het „volk" op, d.i. van
die burgers, die, daar zij Been arbeidswerktuigen bezitten,
steeds van derden of hangers en nooit zeker zijn van hun
bestaan. Het hulpgeroep van die ongelukkige massa, welke
schijnbaar uit vrijen, maar werkelijk uit slaven bestaat,
was te zwak om gehoord te worden, totdat R ous s e a u,
door warmen broederzin geleid, er een stem aan gaf, die
luide en ontroerend zal naklinken, zoolang er aan den eisch
van menschenliefde en rechtvaardigheid niet zal zijn vol-daan. Ook Morell y, M a b 1 y, N e c k er en anderen wilden,
dat de burgerlijke maatschappij, die uit huisgezinnen bestaat, zelve een groote familie zijn en als zoodanig gevoelen
en leven zou. De Girondijnen wilden enkel het juk van
adel en geestelijkheid zien afgeschud en bekreunden zich
niet om het welzijn van alien, terwijl daarentegen de
„Montagnards" recht op arbeid als gevolg van recht op
bestaan predikten, broederlijkheid op aarde wilden zien
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zegevieren en bevrijding eischten van alle onderdrukten,
hetzij individuen of volkeren. Het „Comite de salut public"
trachtte dat verheven doel te verwerkelijken, maar Robe spierre en Saint-Just begingen de groote font de 'guillotine als middel te gebruiken om hun sociale hervorming
door te drijven ; vandaar dat die edele poging mislukte.
Wat de denkers der Conventie hadden gewild : een demoeratische inrichting van den arbeid, werd later bij het gebulder der kanonnen uit het oog verloren. Toen de geallieerden Parijs binnentrokken, jubelden niet de volksmassa's,
maar wet de bankiers, kooplieden, renteniers, die hun private belangen wilden beschermd zien. Scherp geeselt Blanc
de onverschilligheid der Bourbons voor het welzijn der
lagere klasse, en niet beter werd het, zegt hij, Coen de
Burgerkoning den troon besteeg. Ziedaar de hoofdtrekken
van het tafereel, dat door hem met groote kracht, maar
zonder bitterheid en dweepzucht in dit vermaarde eerste
deel ontrold wordt.
Toen in de wintermaand van 1882 het stoffelijk overblijfsel van Louis Blanc naar zijn laatste rustplaats werd
gedragen, volgde een stoet van ruim 150.000 menschen
uit de meest verschillende staatkundige partijen samengesteld. Victor Hugo roemde zijn onbaatzuchtig karakter
en zijn schitterend redenaarstalent, Henri Martin prees
hem als eerlijk en degelijk geschiedschrijver ; alleen de
arbeiders, aan wie Blanc zijn leven had gewijd, ontbraken
bij die uitvaart nagenoeg geheel.
Met nadruk betoogt W a r s c h a u e r, dat de door
Blanc gewenschte organisatie van den arbeid een hersenschim is. Het zal altijd een utopie blijven. de vrije mededinging te willen opheffen. Onmogelijk is het ieder te
dwingen om naar de mate zijner krachten te werken, even
onmogelijk ieder naar de mate zijner behoeften te doen
genieten. Geen macht op aarde is in staat krachten en
behoeften van ieder individu rechtvaardig te meten. Blanc
nam aan dat, gelijk de soldaat zich met het leger en de
geloovige met zijn kerk een gevoelt, zoo de tot voortbrengende groepen vereenigde arbeiders het gemeenschap-
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pelijk welzijn uit plichtbesef behartigen zouden, maar die
onzelfzuchtige ijver, welke de menschen voor ideeele goederen hun leven veil doet hebben, ontbreekt, als ter wille
van stoffelijke goederen van den individu verlangd wordt,
dat hij zwoegen en sloven zal ten bate van anderen. De
flinke arbeiders zouden er stichtelijk voor bedanken op
den duur een deel van hun rechtmatige verdiensten op te
offeren, ten einde de tragen en ongeschikten op hunne
kosten te doen leven. De door Blanc onderstelde broederzin of, zooals men thans zegt, het besef van „solidariteit",
vindt zijn grens in de ongelijkheid van neigingen, krachten
en behoeften, welke zelve weder dag aan dag botsing van
belangen ten gevolge heeft, zoodat wie het individualisme
geheel tracht uit te roeien hopeloos werk onderneemt.
Weinig leans is er, dat de krachtige leden van 64n vereeniging zich voor hun onwillige of zwakke beroepsgenooten zouden afbeulen, nog minder denkbaar is het, dat
verschillende groepen van voortbrengers met blijden zin
elkanders schadeposten zouden trachten te dekken. B1 a n c
beschouwde de menschen niet zooals zij zijn, maar zooals
zij zouden moeten wezen om zijn theorie levenskracht te
doen. hebben.
Ook wijst W a r s c h a u e r er op, dat nit den schoot
der om haar zelfzucht verketterde „bourgeoisie" al die
zedelijk hoogstaande mannen zijn voortgekomen, die er
hun levenstaak van hebben gemaakt het proletariaat geestelijk en stoffelijk omhoog te beuren. Zoo weerlegt Blanc's
bittere aanklacht tegen den voor iederen Staat onontbeerlijken middelstand zich zelve. Trouwens is het ook „ten
nutte van het lagere yolk" geweest, dat aan den „door
adel en geestelijkheid uitgeoefenden druk" een einde werd
gemaakt.
Reeds in de fransche constituties van 1791 en 1793
werd de verplichting der overheid om aan de werkeloozen
arbeid te verschaffen afgekondigd. Ook Saint-Simon en
Fourier huldigden, gelijk Rousseau v66r hen, „le droit
au travail". Doch de belofte, welke in die formule ligt
opgesloten, dat aan ieder individu het hem passend werk
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wordt toebedeeld, kan, vooral in dagen van krisis, onmogelijk vervuld worden. Arbeid is niet iets dat als
dauw uit den hemel op aarde nederdrupt. Als met
behoud der particuliere nijverheid de Staat beproefde dit
zoogenaamde recht op arbeid te verwerkelij ken, dan zou
dat enkel zijn: begunstiging van de luiaards, groote geldverspilling en aanmoediging tot lichtvaardige stakingen.
Men overschatte de macht van den Staat niet !
De oprichting der „ateliers nationaux" op bevel van
den Minister Marie heeft aan Blanc legio van vijanden
bezorgd. In de schatting van geheel Europa gold hij als
de bewerker van die heillooze onderneming, ofschoon hij
er nooit bij betrokken is geweest. De vloek der Junidagen
treft, zooals Wars c h a u e r klaar betoogt, niet B 1 an c.
Zijn politieke vijanden hebben de geschiedenis vervalscht,
ten einde de verantwoordelijkheid van hun eigen schouders
af te schuiven. Het eenige wat aan Blanc kan verweten
worden is, dat hij niet „in het openbaar" de „ateliers
nationaux" heeft afgekeurd. In de woelige dagen van
1848 ontstonden wel door Blanc's invloed talrijke op
eigen hulp aangewezen produktieve arbeidersvereenigingen,
waarvan sommige aanvankelijk op gunstige resultaten
konden bogen, maar onder voorwendsel, dat zij politiek
gevaar opleverden, werden zij door de politie gekweld en
door de regeering vervolgd. Van de 299, die er werden
opgericht, overleefden er slechts 15 den „coup d'kat".
Blanc was geen volksvleier, maar een echte yolksvriend. Een tijdlang had hij over de arbeiders een macht
zoo groot als niemand vO6r hem, weinigen na hem. Hij
was de socialist der Februari-revolutie, met welke hij opgekomen en gevallen is. War s c h a u e r zegt : „zoolang de
golven der sociale beweging den troon van Louis Ph ilippe omspoelden, stond Blanc op den voorgrond der
gebeurtenissen; doch van het oogenblik af, waarop de
revolutionaire stroomingen in de kanalen van het Bonapartisme gingen uitmonden, verbleekte zijn ster, de sporen
van zijn werkzaamheid werden uitgewischt, en ten slotte
26
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zag hij zich veroordeeld op den roem van zijn verleden
te teren" 1).
Van den invloed van Blanc wordt weinig meer
bespeurd. Een man als Bebel erkent dat het „recht op
arbeid" bij de tegenwoordige inrichting der maatschappij
„onzen" is. Toch werkt het woord van den Franschman
soms nog na. Zoo oppervlakkig beschouwd zou men zeggen,
dat het met alle christelijke en heidensche rechtsbeginselen
in strijd is voor deugdelijke vervulling van geheel dezelfde
taak aan vrouw en man verschillend loon uit te keeren.
Toch wordt dit door onzen tegenwoordigen Minister van
Binnenl. Zaken aanbevolen, wijl immers de vrouw „minder
behoeften" heeft. Dit is toepassing van een leas van den
grooten franschen socialist : „een ieder naar zijn behoeften."

Met de werkelijkheid, die geschiedenis en natuur, ook
de menschelijke natuur omvat, laat zich niet schertsen.
Iedere miskenning van werkelijkheid wreekt zich. Zoo moet
een ongepaste verheerlijking van Rob espierre, gelijk vroeger
bij B 1 a n c, thans weer bij A u 1 a r d aangetroffen wordt,
noodlottige gevolgen hebben. Volgens het schoone woord
van Carlyle is dit de deugd der loyauteit : „alle werkelijkheid eerlijk en met open oog aan te zien, en in overeenstemming met haar te denken en te leven." W a rs e h a u e r heeft die deugd tegenover de door hem geschilderde heroen van het socialisme betracht. Hij is er in
geslaagd sympathie te wekken voor hun edelmoedig ongeduld, dat schrijnende tegenstellingen Wilde zien opgeheven
en de maatschappij in al haar geledingen met zevenmijls
laarzen doen vooruitgaan. Door hun voorbeeld om onzelfzuchtig alles veil te hebben voor het groot en nationaal
belang, waaraan zij hun hart verpand hadden, hebben zij
heilzamen invloed uitgeoefend. In zijn bezonnen kritiek
heeft Wars chauwer getoond, dat zij in menig opzicht
dwaalden en met te groote overhaasting die ongelijkheden,
1) Bl. 397.

CAME FRANSCHE SOCIALISTEN.

403

welke enkel ten gevolge van zeden en wetten tusschen de
menschen heerschen, hebben willen temperen. Misschien
staat daar tegenover, dat enkel hij, die veel gelooft en
veel hoopt, in den dienst van een hoog en edel doel, althans
/bets tot stand zal brengen.
Zal een werk slagen, dan moet men niet aan zich zelf
klenken, maar zich geven aan dat werk, er zich aan toewijden. En voor een groot werk zijn meestal vele hoofden,
harten, handen noodig. Door zulk een gemeenschappelijken,
.onzelfzuchtigen arbeid zijn de kathedralen der middeleeuwen
ontstaan, bouwwerken die de eeuwen trotseeren en de
bewondering van alien afdwingen, terwijl zelfzucht enkel
aan revolutiebouw het aanzijn schenkt. Een voorspoedige
maatschappij is, volgens een woord van 0 a r 1 yle, gemeenschappelijke toewijding aan gemeenschappelijke belangen.
Van de burgers van ieder yolk geldt de groote waarheid :
wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen, maar wie
zijn leven opoffert, zal het winnen.
Toch zal het steeds meer blijken, hoe moeilijk het is
het ideaal van een toekomststaat te verwerkelijken. Geestig
zegt Henri Bergson, dat de natuur met hetzelfde gemak
kunstig samengestelde oogen en ooren schept waardoor zij
ziet en hoort, als waarmede wij onze hand omdraaien. Hoe
jammerlijk steekt bij zulke natuurgewrochten het broddelwerk van den staatsman af, die b.v. door peperdure en
omslachtige ongevallenverzekering het algemeen welzijn
tracht te bevorderen ! Men zij geduldig, behoedzaam en
, eische nooit te veel in eens.

N. W. GOGOL (1809-1852)
DOOR

Dr. N. VAN W LT K.

Ofschoon verschillen de werken van Go gol in de talen
van West-Europa en ook in het Nederlandsch vertaald
zijn, is deze schrijver voor ons lezend publiek in vergelijking tot L. Tolstoj, Dostojewskij, Toergenew en
Gork ij een onbekende. En ook diegenen, die hem gelezen hebben, begrijpen gewoonlijk niet, van welk een
beteekenis deze man voor zijn yolk geweest is en dat
Gogol terecht door vele zijner landgenooten als de allergrootste Russische schrijver wordt beschouwd. Het is
daarom dunkt me niet ongewenscht, dat op hem nog eens
in 't bijzonder de aandacht wordt gevestigd.
De groote Russische auteurs van het midden der
negentiende eeuw onderscheiden zich van de gelijktijdige
West- Europeesche door de ruimheid van het onderwerp,
dat zij behandelen : de Russische samenleving in haar geheel. In dit opzicht was Gogol hun voorganger en zij
zelf erkenden, dat zij voor een groot deel van hem geleerd
hadden, de eigenaardigheden dezer maatschappij in hun
ware gedaante to zien. En wie in onze dagen de diepe
ellende van het Russische leven wil voelen en begrijpen,
wie die essentieele hoedanigheden van den Russischen
mensch en de Russische samenleving wil leeren kennen,
die nu nog evenzoo voorhanden zijn als tachtig jaar ge-
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leden, hij kan niets beters doen dan G o g ol lezen. Niet
alleen als baanbreker is deze man groot, hij heeft niet slechts
historische waarde, maar een waarde, die in den loop der
tijden onverminderd gebleven is. Van alle auteurs, die de
Russische wereld beschreven hebben, is hij ook voor ons
nog de grootste , tegelijk is hij de meest onbewuste maatschappij-schilderaar , wat hem opviel in het leven, dat was
het onmenschwaardige van de individuen : dat is het wat
hij ons wil beschreven. Een breed beeld van een geheele
samenleving te geven, daarom is het hem niet te doen :
toch is er niemand, die dat zoo volledig en treffendjuist
gedaan heeft als hij.
Willen wij Gogoi naar behooren waardeeren, dan is
het noodig, dat wij ook met den tien jaar ouderen dichter
P o esj kin (1799-1837) eenigszins bekend zijn. Aangezien
echter een eenigermate volledige bespreking van dezen
man, die voor Rusland meer geweest is dan Goethe voor
Duitschland, al te uitvoerig zou worden, bepaal ik mij tot
eenige korte mededeelingen.
1k wil niet pogen uiteen te zetten, in hoeverre
Po e s j kin onder invloed staat van oudere Russische
schrijvers, maar mij tevreden stellen met te constateeren,
dat hij zoo hoog boven ze staat en zooveel breeder is dan
zij, dat het den schijn heeft, alsof met hem op eens een
geheel nieuwe letterkunde geboren wordt, welker ontstaan
voor alles te danken is aan de genialiteit van dezen eenen
man. Zijn gedichten kenmerken zich door een vloeiende,
gemakkelijke taal, zooals voor hem geen This geschreven
had, en ook zijn proza is superieur, vooral doordat het
zoo'n echt-nationaal karakter draagt. Poesjkin bezat die
gemakkelijke, geestige manier van vertellen, die wij bij zoo
menigen Russischen boer kunnen aantreffen, en die hij
niet van zijn literaire vrienden en voorgangers, maar direct
nit den volksmond had afgeluisterd. Het is bijvoorbeeld
bekend, hoe hij nog als volwassen man genoot van de
verhalen van zijn „njanja", de boerenvrouw, die indertijd
zijn kindermeid was geweest.
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Merkwaardig is ook het gemak, waarmee Po esjki n_
zich kon inleven in de gedachtenwereld van andere nationaliteiten. Hij kende de buitenlandsche literaturen goed,
vooral de Engelsche interesseerde hem bijzonder. Hij
begreep als bij intultie niet-Russische karakters en was in
staat echte Italianen, echte Engelschen te beschrijven, niet
eenvoudig Russen in een Italiaansch of Engelsch costuum.
Maar voor alles bleef hij Rus en voelde hij voor Rusland.
Zijn „Boris Godoenow", een dramatische legende, spelende
in een belangrijke historische periode (+ 1600), vol van
schokkende gebeurtenissen en vreemde, grillige personen,
is zeer zeker ontstaan onder invloed van Shakespeare's
historische drama's, maar anderzijds heeft zelden of nooit
een Rus zoo klaar en zoo juist de schoonheid van het
Russische verleden in woorden uitgebeeld. Terecht heeft
Dostojewsk ij de bijzondere aandacht gevestigd op den
persoon van den ouden monnik-kroniekschrijver, zoo'n echt
Russische figuur, zooals er in West-Europa niet voorkomen.
En de korte karakteristiek, die deze monnik in het begin
van het stuk geeft van keizer Iwan den Verschrikkelijken,
die moe van zijn wreedheden, ootmoedig en vredig de
kloostercel bezoekt en hoopt, daar op zijn ouden dag vertroosting te vinden voor al de ij delheden van het vorstenleven, zoo'n karakteristiek van een eveneens typischnationale persoonlijkheid is iets zeldzaams in de wereldliteratuur. In het gedicht „Jewgenij (Eugenius) Onegin",
dat gewoonlijk als het voornaamste werk van Poesjkin
wordt beschouwd, blijkt voortdurend, hoe goed de dichter
Byr on's „Childe Harold" gelezen heeft, maar veel merkwaardiger is het, hoe echt-Russisch de held van het gedicht,
Onegin, is uitgevallen, niettegenstaande de eigenschappen,
die hij met den Engelschen Childe Harold gemeen heeft.
Allerlei genres van literatuur heeft P o esj kin in zijn
kortstondige leven beoefend , behalve gedichten en drama's
schreef hij romans en novellen, en ook zijn brieven hebben
literaire waarde. Al wat Rusland betrof interesseerde
hem en wanneer hij zooals in „Boris Godoenow" een
historische stof behandelde, maakte hij daarvoor grondige
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studien. Zelfs heeft hij een geschiedenis van den opstand
van Poegatsjow (onder K at erin a II) geschreven, die
niet zoozeer pretendeert een belletristische als wel een
historische arbeid te wezen.
Vragen wij nu, in hoeverre Gogol boven dezen veelzijdigen Poesjkin staat, die toch ook, o.a. in Jewgenij
Onegin, een beschrijver van maatschappij en maatschappelijke typen is, dan moet het antwoord luiden : Zoo veelzijdig als Po esj kin is, zoo eenzijdig is Gogol, maar die
eenzijdigheid is zijn kracht : een eigenschap van zijn geest
is zoo sterk ontwikkeld, dat niet alleen al zijn andere
eigenschappen er bij in het niet verzinken, maar dat
nauwelijks een ander deze eigenschap in dergelijke mate
bezeten heeft : Gogol is humorist zonder gelijke. Terwij1
Po esjkin in zijn medemenschen weinig meer zag dan
een andere menschkundige beschouwer, zoodat de beschrijvingen, die hij van ze gaf, een objectief karakter dragen
en de lezers niet verbazen door het onverwachte der opmerkingen, maar slechts door de superieure wijze van uitbeelden, groepeerden zich in Gogol's geest de eigenschappen van een individu zoo, dat er een beeld ontstond,
grappig in de details, maar in zijn geheel o zoo droevig,
en helaas o zoo juist : maar in zulk een gedaante had
nog niemand zichzelf en zijn medemenschen gezien, voordat het genie van Gogol kwam om den sluier, die het
beeld bedekte, er of te lachten en het in al zijn naaktheid
ten thou te stellen voor de oogen der geheele natie.
Gogol was — Dostojewsk ij heeft het zoo juist gezegd
— „een demon die steeds lachte , hij lachte zijn heele
leven om zich zelf en om ons, en wij lachten alien met
hem mee, wij lachten net zoo lang, totdat wij eindelijk
gingen schreien van ons lachen."
Gaan wij na deze inleidende opmerkingen over tot de
bespreking van Gogol zelf, dan moeten we niet verwachten, het veelbewogen, roemvolle leven van een groot
man te leeren kennen, ook niet de hooge gedachtensfeer
van een klaren, goddelijken geest. Gogol's leven is dat
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van een eenzamen zwerver, die streeft naar een hoog, maar
vaag levensdoel bereiken kan hij het nooit, integendeel :
hoe meer hij zoekt en streeft, des te meer verwart hij in
de duisternis van zijn eigen pest. Diezelfde eenzijdigheid,
die hem aan den eenen kant tot een onovertroffen genie
heeft gemaakt, maakte het hem aan den anderen kant
onnaogelijk, het innerlijke evenwicht te vinden, waaraan hij
behoefte had, en doemde hem, een ongelukkig, vreugdeloos
menschenkind te zijn.
Ni .kolaj Wasiljewitsj Gogol werd den 19den
Maart 1809 in het plaatsje Sorotsjintsy in het gouvernement van Poltawa geboren. De grootste Russische schrijver,
de meest enthousiaste verheerlijker van zijn vaderland
stamt dus uit een streek, waar de bevolking niet het GrootRussisch spreekt, dat men gewoonlijk kortweg „Russisch"
noemt, maar het z.g.n. Klein-Russisch, dat hiervan even
veel verschilt als Nederlandsch van Duitsch, en met deze
taal is G o g o 1 van zijn prilste jeugd of niet minder goed
vertrouwd geweest dan met het Groot-Russisch, waarin hij
later zijn werken zou schrijven.
Gogol 's vader was een niet zeer bemiddelde landeigenaar, een man van smack, die ook gedichten en kleine
kluchtspelen schreef. Maar meer invloed schijnt de moeder
op den lateren schrijver, haar oudsten zoon, gehad te hebben.
Zij was een goedhartige, vrome vrouw, die een zeker talent
bezat, om de vele Zuid-Russische legenden en overleveringen
die zij kende op boeiende wijze aan anderen te vertellen.
In 1819 werd Nikolaj Wasiljewitsj met zijn
jongeren, kort daarna gestorven broer in den kost gedaan
bij een onderwijzer te Poltawa en van 1821 tot 1828
doorliep hij het gymnasium te Nezjin met den daaraan
verbonden cursus voor „hoogere wetenschappen". Veel
geleerd heeft hij er niet. Na Gogol 's dood heeft een van
zijn oud-leeraren aan dat gymnasium getuigd, dat noch hij
noch zijn collega's iets hadden bij gedragen tot de latere
grootheid van dit genie men zag in hem niet veel anders
dan een luien, onwilligen leerling, die de school verliet
weinig wijzer dan hij er op was gekomen. Reeds als schooljongen schijnt Gogol die geslotenheid te hebben bezeten,
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die hem ook later steeds weerhield zich in zijn ware
gedaante aan zijn omgeving te toonen en die zooveel
momenten uit zijn levee zoo raadselachtig voor ons maakt.
In Januari 1829 vertrok G o g o 1 naar Petersburg met
het vaste voornemen om nuttig te zijn in den dienst van
zijn vad.erland , op wat wijze hij dat doel bereiken zou,
daarvan had hij nog maar een vage NT oorstelling. Maar hij
voelde zich geschapen voor iets groots, voor een heldendaad.
Waar hij dit vage ideaal vandaan had ? Laat ons niet
pogen dat raadsel op te lossen, maar tevreden zijn met de
constateering van het felt ; verderop zullen wi.j zien hoe
ditzelfde ideaal de foltering is geworden van G o g o l's
laatste levensjaren.
In Petersburg aangekomen, zocht de jonge man een
betrekking aan een ministerie. Hij had het idee, zoodoende
een nuttig lid van de maatschappij te kunnen wezen.
Achtereenvolgens was hij aan twee departementen werkzaam,
natuurlijk in zeer ondergeschikte functie. Zijn tractement
was laag, zijn werk onbelangrijk en al spoedig begreep hij
een verkeerde keuze te hebben gedaan, hij nam zijn ontslag
en zocht een anderen werkkring. Telkens kwamen er nieuwe
plane en , een tijdlang Wilde hij acteur worden, maar naar
de meeuing van bevoegde beoordeelaars had hij voor het
tooneel weinig aanleg, — daarna ambieerde hij een professoraat to Kijew, en toen hies niet van kwam, werd hij
benoemd tot professor in de Middeleeuwsche geschiedenis
to Petersburg.
Het Russische universitaire onderwijs stond in dien
qd. — in 1834 werd Gogol benoemd — bi ejzonder laag.
In Moscou werd bijvoorbeeld opeens aan een professor, die
philosophie doceerde, opgedragen, in plaats hiervan colleges
over wiskunde en landbouwkunde to geven, aangezien de
regeering een wijsgeerige opleiding van de studenten voor
een overbodige weelde hield , herhaaldelijk kwam het voor,
dat eenzelfde hoogleeraar twee of meer geheel heterogene
vakken voor zijn rekening had, bijvoorbeeld wiskunde
en Latijn. In zulk een periode was het ook mogelijk, dat
Gogol professor in de geschiedenis werd.
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Historicus was hij niet, van geschiedkundige studie
hield hij evenmin als van anderen wetenschappelijken arbeid,
aan de noodige kennis ontbrak het hem. Wel kon hij op
onderhoudende en boeiende wijze de vele Zuid-Russische
legenden en overleveringen, die hij in zijn vaderland had
leeren kennen, aan anderen meedeelen On zoodoende is het
begrijpelijk, dat zijn openingscollege een schitterende, het
publiek fascineerende oratie was en dat een der latere colleges, dat door Po esjkin en andere groote mannen werd
bijgewoond, een triomf voor den welsprekenden hoogleeraar
geweest is. Maar evenzeer spreekt het van zelf, dat het
onderwijs al slechter werd, hoe langer de cursus duurde.
Het aantal bezoekers verminderde met den dag en weldra
moesten wegens gebrek aan leerlingen en onvermogen van
den docent de colleges voor goed gestaakt worden.
Zoo waren deze Petersburgsche jaren (1829-1836) voor
Gogol als maatschappelijk mensch een serie van desillusies.
Maar anderzijds valt in die zelfde periode de vriendschappelijke omgang met Poesjkin en het begin van Gogol's
letterkundigen roem. Hierover moeten wij spreken, alvorens
de verdere levensgeschiedenis van den schrijver te verhalen.
In het duistere, vreugdelooze leven van Go g ol is Mil
groot lichtpunt en dat is P o e s j k,i n. Alleen dezen eenen
mensch heeft G o g o 1 onvoorwaardelijk liefgehad en bewonderd. En die sympathie was wederkeerig. Deze twee
geniale geesten, zoo geheel verschillend van aanleg, begrepen elkaar volkom.en en waren in staat, elkaars grootheid
te waardeeren. Hoezeer P oesj kin het wezen van Gogol's
talent doorgrondde, blijkt wel daaruit, dat hij hem het
hoofdthema van eenige van zijn allerbeste werken, zelfs
van de „Doode Zielen" aan de hand heeft gedaan : hij zelf
zou niet in staat zijn van zoo'n motief een meesterwerk te
make'', daarvoor, dat voelde hij, moest men G o g o 1 en
niemand anders zijn. En wat Gogol in Po esj kin zag ?
In een woord : den idealen mensch. Gogo 1, een geest zonder evenwicht, steeds zoekend naar geluk, steeds gemarteld
door pijnlijke gedachten, aanbad die loutere ziel van zijn
vriend, waarin elke indruk vervormd werd tot klare schoon-
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held. En die schoonheid, dat voelde hij, deelde zich mee
aan zijn eigen geest, de omgang met Poesjkin was voor
hem een voortdurend toenemen in wij sheid en geluk. Als
Po esj kin in 1837 sterft en Gogo 1, die then in het buitenland woonde, het doodsbericht ontvangt, schrijft hij aan
zijn vriend P o g o din o.a. het volgende : „Voor mij is het
verlies 't grootst van al. Jij bent bedroefd als Rus, als
schrijver, ik... ik kan zelfs het honderdste deel van mijn
smart niet uitspreken. Mijn leven, mijn hoogste genot is
met hem gestorven. De heldere momenten van mijn leven
waren die, waarop ik literati= produceerde. Wanneer ik
dat deed, zag ik alleen Po esj kin voor mij Niets ondernam ik, niets schreef ik zonder zijn raad. Al wat er goeds
in mij is, dat alles heb ik aan hem te danken. En ook
mijn arbeid van tegenwoordig (De Doode Zielen) is zijn
schepping. Hij liet mij zweren, dat ik zou schrijven, en
geen regel van dit boek werd geschreven, zonder dat hij
terzelfder tijd mij voor oogen stond. 1k verblijdde mij met
de gedachte, dat hij tevreden zijn zou, ik stelde mij voor,
dat het hem zou bevallen, en dat was mijn hoogste en
voornaamste loon. Nu heb ik dat loon niet meer te wachten.
Wat is nu mijn werk ? Wat is mijn leven ?"
De werken van G o g o 1 kunnen in twee groepen worden
verdeeld, de eerste omvat zijn Zuid-Russische verhalen, de
tweede al zijn overige geschriften.
Met de eerste groep zullen wij ons slechts kort bezighouden. Daaruit moet men echter niet afleiden, dat deze
Zuid-Russische novellen en legenden den schrijver onwaardig zouden zijn. Het tegendeel is waar : zij staan
literair zeer hoog, maar andere werken zijn het, die
Gogol tot den eersten Russischen schrijver en tegelijk tot
een gids van zijn yolk hebben gemaakt.
Aileen bij den Kozakkenroman Taras Boelba (1835)
zullen wij even stilstaan. Dit boek hoort tot Gogol's
allerbeste werken. Gewoonlijk noemt men het een roman,
maar met weer recht zouden wij van een epos kunnen
spreken. Van geen anderen romanschrijver kon men ver-
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wachten, dat hij op zoo'n wijze het verleden van zijn land
zou bezingen. Veeleer is het, als hoorden wij een Kozak
van de 17 de eeuw aan het woord, verheerlijkend de daden
van oudere tijdgenooten. En evenals een Homerische rhapsode
zoozeer 44n is geworden met zijn idealen van heldenkracht,
dat hij ook aan jongere generaties, aan menschen van ander
maaksel dan hij zelf of zijn helden, liefde voor die idealen
weet to suggereeren, evenzoo worden die ruwe Kozakken,
in wier geest geen plaats was voor andere gevoelens dan
moed, strijdlust, liefde voor Rusland en het rechtzinnig
geloof, onder Gogol's pen fiere helden, waarvoor ook de
20-ste-eeuwer sympathie en bewondering voelt. Zelfs de
bijpersonen worden levende heldenfiguren voor ons. Ter
karakteriseering van Gogol's epischen stij1 vertaal ik hier
de korte episode van Mosij Sjilo, een Kozak die, als in
de Ilias Glaukos Hippolochos' zoon, slechts even ten tooneele
verschijnt maar in dat eene moment zien wij en kennen
wij den heelen mensch, met zijn heele verleden. Deze episode
komt voor in de beschrijving van een gevecht tusschen
Polen en Zaporoger Kozakken 1). Een Poolsche edelman, die
zooeven een Kozak op den grond heeft geworpen, roept :
„teen van jullie, honden Kozakken, is er die mij zou
aandurven." — En dan gaat het verder : ,,,,Nu, kijk dan,
er zijn er", zei 1VI osij Sjilo en hij trad naar voren. Hij
was een krachtige Kozak. Meer dan eons was hij ataman
geweest bij zee-expedities en veel ellende van allerlei
soort had hij geleden. Eens waren zij door de Turken
heelemaal bij Trapezunt gevangen genomen, die hadden
hen alien als slaven op de galeien gezet, hun honden en
voeten geklonken in ijzeren ketenen, zij given hun geen
gierst heele weken lang en lieten hen walgelijk zeewater
drinken. Dat alles hielden de arme slaven uit, liever 't
ergste doorstaande dan het rechtzinnig geloof to verzaken.
Een doorstond het niet : de ataman Mosij Sj i l o. Hij
trad met de voeten de heilige wet, met een vuilen tulband
1) D. w. z. Kozakken van gene zijde der stroomversnellingen van den
Dnjepr.
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omwond hij zich 't zondige hoofd, hij werd de vertrouwde
van den sultan en sleuteldrager op 't schip en opzichter over
alle slaven. Zeer bekommerd waren then de arme slaven,
want zij moisten : wanneer iemand zijn geloof verzaakt en
zich aansluit bij de verdrukkers, dat het dan zwaarder en
bitterder is, onder zijn gezag te zijn dan onder iederen
anderen heiden , zoo kwam het ook uit. Allen klonk hij
in nieuwe ketenen, met drie op een rij, hij wrong hun de
harde koorden in 't vleesch tot op de blanke botten, alien
sloeg hij, alien onthaalde hij op nekstooten. En toen de
Turken, blij dat ze zich zoo'n dienaar hadden verworven,
gingen feestvieren en hun wet vergetend, zich alien bedronken,
toen kwam hij met alle vier-en-zestig sleutels en gaf ze
aan de slaven, dat ze hun .ketenen konden losmaken, handen voetboeien in zee gooien, in plaats daarvan de sabel
vatten en de Turken neerhouwen. Grooten buit behaalden
toen de Kozakken en zij keerden met roem in het vaderland terug en langen tijd zongen de bandoeristen 1) den
lof van Mosij Sjil o. Men had hem wel tot hoofdman
gekozen, doch hij was heelemaal een wonder van een
Kozak. De eene maal volvoerde hij een daad, die zelfs
de knapste niet uitdacht, en een ander maal kreeg gewoonweg
het onverstand macht over den Kozak. Hij verdronk en
verbraste alles, kwam bij alien te Setsj 2) in de schuld en
liet zich op den troop toe betrappen als een straat-dief:
in den nacht sleepte hij uit een vreemd dorp een heele
Kozakkenuitrusting weg en verpandde die aan den herbergier. Voor zoo'n smadelijke daad bond men hem op de
markt aan een paal en leg de een knuppel er naast, dat
ieder naar zijn krachten hem een slag kon toebrengen ,
maar niet een werd er gevonden onder alle Zaporogers,
die naar hem den knuppel zou opheffen, — denkend aan
zijn vroegere verdiensten. Zoodanig was de Kozak Mosij
Sjil o. — „Ja, daar zijn er nog, die jullie, honden, slaan,"
zei hij, zich op hem werpend. En toen zij aan het houwen !
En schouderplaten en borstpantsers bogen bij beiden van
1). Zangers, „bandoer"-spelers.
2) Het centrale kamp der Zaporoger Kozakken.
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de slagen. De vijandige Pool hieuw hem den ijzeren
wapenrok stuk en raakte met het scherp van zijn zwaard
het lichaam ; rood verfde zich de Kozakken-wapenrok.
Doch daarnaar zag Sjilo niet, maar geweldig zwaaide
hij zijn gespierden arm (zwaar was die machtige arm) en
een verdoovende slag pletterde neer op 's vijands hoofd.
De metalen muts sprong in stukken, de Pool wankelde en
stortte neer, en Sjilo ging houwen en kerven den verdoofden vijand. Sla den vijand niet langer, Kozak, maar
keer u om ! De Kozak keerde zich niet om en op eens zat
een der dienaren van den gedoode hem met een mes in
den nek. Sjilo wendde zich om en won den vermetele
al grijpen ; maar hij was verdwenen in den kruitdamp.
Van alle kanten klonk geknetter van geweren. Sjilo
waggelde en besefte, dat zijn wond doodelijk was. Hij
viel, legde zijn hand op de wond en zei, zich wendend tot
zijn makkers : „Vaart wel, broeders, makkers ! Het rechtgeloovige Rusland blijve behouden tot in eeuwigheid en
eeuwig zij zijn roem !" En hij kneep zijn verzwakte oogen
dicht en de Kozakkenziel vlood uit het ruwe lichaam".
Gogol's aanleg bracht inee, dat hij zich niet lang
kon bepalen tot het beschrijven van het verleden en van
datgene wat ver van hem was. Scherper dan een ander
merkte hij de eigenaardigheden op van de menschen, die
hem omringden, scherper dan een ander zag hij de contrasten tusschen de verschillende individuen en tusschen
het groote en het kleine in 4enzelfden mensch. Dit is het
hoofdthema van de tweede groep van zijn geschriften, tot
welker bespreking wij nu overgaan. Voor we komen tot de
grootere werken, het drama „De Revisor" en den roman
„De Doode Zielen", dienen we eenige van de kleine novellen
te vermelden, die een minder breed thema behandelen, —
niet de samenleving, maar afzonderlijke individuen — ,
maar overigens zeker even hoog staan.
Om niet te uitvoerig te worden, zal ik slechts drie
van deze novellen bespreken, ik wil echter niet verzuimen,
.00k op een. vierde nog afzonderlijk de aandacht te vestigen
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en wel op het „verhaal, hoe Iwan Iwanowitsj twist
kreeg met Iwan Nikifor o wits j", waarin het schijnbaar
onbeduidende motief : een twist ontstaan door het ontactvol
gebruiken van den scheldnaam „mannetjesgans" wordt
uitgewerkt tot een vreeselijk drama, maar tot schande der
menschheid, o zoo droevig met de werkelijkheid in overeenstemming.
Weinigen hebben het zoo gekund als Gogol: de
geweldige tragiek doorgronden, die er zoo vaak verscholen
ligt in het schijnbaar onbeduidende. „Van een mantel, verloren door een ambtenaar, maakte hij een allerijselijkste
tragedie" heeft Bost o j ewsk ij gezegd, daarmee doelende
op de novelle „De Mantel", een der meesterwerken van
G o g o 1. Ik behoef er hier niet uitvoerig over te spreken,
aangezien er een voortreffelijke Nederlandsche vertaling
van bestaat 1). Slechts op een passage wil ik de aandacht
vestigen, die zeer karakteristiek is voor G o g o 1. De held
van het verhaal is een lagere beambte, een klerk, die
voortdurend geplaagd wordt door zijn collega's, maar hij
werkt onder die plagerijen gewoonlijk rustig voort. „Aileen
wanneer een grap absoluut onverdraaglijk was, wanneer
men hem tegen den arm stootte en hem zoodoende verhinderde zijn werk te doen, sprak hij : „Laat mij met rust !
Waarom hoon jullie mij ?" En jets vreemds lag er in die
woorden en in de stem, waarmee ze werden uitgesproken.
In den klank van die stem was zoo jets dat noopte tot
medelijden, dat een jonge man, nog pas in functie, die
zich naar 't voorbeeld der anderen ook eens het genot
wou gunnen zich over hem vroolijk te maken, op eens
bleef staan, als door een pijl getroffen , en van dien tijd of
was het alsof alles zich anders aan hem voordeed, zich in
een ander licht aan hem vertoonde. Een soort van onnatuurlijke kracht trok hem weg van zijn makkers, met
wie hij de kennis had aangeknoopt, hen voor fatsoenlijke,
nette lui houdend. En lang daarna, midden ender de aller1) N. W. Gogol j. De Mantel. Uit het Russisch vertaald door Z.
St okvi s. Bibliotheek van Russische literatuur, No. 2. Amsterdam, Maas
en Van Suchtelen, 1907.
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vroolijkste momenten, zag hij telkens dat nietige ambtenaartje voor zich met zijn kaal plekje boven het voorhoofd,
met zijn vlijmende woorden : „Laat mij met rust ! Waarom
hoon jullie mij ?" En in die vlijmende woorden klonken
andere woorden : „Ik ben uw broeder". En dan delete de
jonge man zich het gezicht met de handen en vaak ging
hem in zijn latere leven een rifling door de leden, als hij
zag, hoeveel onmenschelijks er in een mensch is, hoeveel
brute ruwheid er verscholen ligt achter verfijn de, beschaafde
manieren, en, mijn God ! zelfs bij een mensch, dien de
wereld waardeert als edel en braaf." — Een echte passage
voor G o g o 1, die zelf voortdurend vervolgd werd door de
spookgestalten van zijn eigen slechte daden en die van
anderen !
„De Mantel" is een door en door droevig verhaal : de
geschiedenis van een kleinen onopgemerkten mensch, op
wien „het ongeluk zich even meedoogenloos heeft gestort
als het zich stort op de hoofden der sterken dezer wereld".
In andere novellen heeft het grappige element den boventoon : zoo in de beide, die wij nu zullen bespreken : „De
Newskij Prospekt" en „De Neus". In beide wordt de
schijnbare grootheid van onbeduidende menschen aan de
kaak gesteld.
„De Newskij Prospekt" is een vrij kleine novelle, maar
met rijken inhoud. Ik vermeld hier alleen het vermaarde
avontuur van luitenant P i r o go w, een Petersburgschen
salonheld, dien Gogol op den Newskij Prospekt, die voor
psychologische studien zoo vruchtbare hoofdstraat van
Petersburg, ziet wandelen, en wiens gangen hij dan verder
nagaat.
Tot wat voor maatschappelijke categorie P i r o go w
behoort, beschrijft Gogol aldus : „Er zijn officieren, die in
Petersburg een soort van tusschenklasse der maatschappij
vormen. Op een soirée of een diner bij een staatsraad of
een werkelijken staatsraad, die dezen rang door veertigjarigen arbeid met moeite heeft bereikt, vindt gij altijd
64n van hen. Eenige bleeke dochters, volmaakt kleurloos
als Petersburg, voor een gedeelte reeds over-rijp , een thee-
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tafeltje, een piano, een huiselijk dansje — dat alles pleegt
onscheidbaar verbonden te zijn met de glinsterende epaulet,
die schittert bij de lamp tusschen een zedig-brave blondine
en den zwarten rok van broerlief of een huisvriend. Het
is buitengewoon moeilijk, deze koud-bloedige juffers op te
vroolijken en aan het lachen te maken. Daarvoor is groote
kunst noodig, of, liever gezegd, daarvoor moet alle kunst
iemand vreemd zijn. Men moet zoo praten, dat het noch
al te geestig is noch al te grappig, maar dat er dat kleine
in is, waarvan de vrouwen houden. In dit opzicht moeten
we aan bedoelde heeren de eer geven, die hun toekomt.
Zij bezitten de bijzondere gave, deze kleurlooze schoonheden
te doen lachen en luisteren. Ilitroepen, gesmoord in een
lach : „Och houd op ! Schaamt u u niet me zoo te laten
lachen !" zijn vaak hun hoogste belooning." In zulke kringen
verkeert ook P i r o g o w. Sedert kort is hij luitenant, en
„ofschoon hij soms op de kanapee ging liggen en zei :
,,,,Och, och, och ! Druk, altijd druk ! Wat heb ik er nu aan
dat ik luitenant ben ?" — Loch was hij voor zich zelf zeer
gevleid met deze nieuwe waardigheid" — en geen gelegenheid verzuimde hij, om anderen dat te laten merken.
Onze luitenant houdt van avontuurtjes. Zoo loopt hij
op zekeren dag een dametje achterna die hij op den Newskij
Prospekt ziet passeeren ; zij is de vrouw van een Duitscher,
Schiller geheeten, maar dat verhindert hem niet om Naar
of en toe te bezoeken en het hof te maken. Eens komt de
Duitscher met een paar vrienden thuis, eenigszins aangeschoten, en daar zit joist de niet zeer gewaardeerde bezoeker.
Hij wordt afgeranseld en op straat gegooid, hij, niemand
minder dan luitenant P i r o g o w! „Ik ben overtuigd," zegt
G ogol dan, „dat S c hill er den volgenden dag hevige koorts
had , dat hij beefde als een blad, iedere minuut de politie
bij zich wachtend. God weet wat hij niet gegeven zoo
hebben, als al wat gisteren was gebeurd maar een droom
was. Maar wat gebeurd is, laat zich niet weer veranderen.
Niets was te vergelijken met den toorn en de gramschap
van P i r o g o w. Aileen al de gedachte aan zoo'n vreeselijke
beleediging bracht hem tot razernij. Siberie en de knoet
O. E. XI 3
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achtte hij de allerminste straf voor Schille r. Hij vloog
naar huis om zich te kleeden en dan direct naar een
generaal te gaan, om hem in de treffendste kleuren de
rebelsche brutaliteit der Duitsche handwerkslui te
beschrijven. Hij wilde dadelijk een schriftelijk request bij
den Staf indienen ; en als de straf, waartoe men besloot,
niet voldoende was, steeds verder en verder gaan. 1VIaar
het heele geval eindigde eenigszins vreemd : Onderweg
ging hij even een conditorij binnen, at twee taartjes, las wat
in de „Sewernaja Ptsjela" (een tijdschrift) en toen hij buiten
kwam, was hij al niet meer zoo boos. Daarna maakte de
nogal aangenanae, koele avond, dat hij wat kuierde langs
den Newskij Prospekt; tegen negen uur kwam hij tot rust
en toen vond hij, dat het niet goed was, op Zondag den
generaal lastig te vallen ; trouwens, deze zou ongetwijfeld
wel ergens geInviteerd zijn. En daarom begaf hij zich naar
een soirée bij een administrateur der contrOle-commissie,
waar een zeer aardig gezelschap bijeen was, bestaande uit
veel ambtenaren en officieren van zijn regiment. Daar bracht
hij met genot den avond door en onderscheidde zich z(545
bij de mazurka, dat hij niet alleen de dames, maar zelfs
de cavaliers in verrukking bracht."
Het bedrieglijke van den schijn ! Weinigen hebben het
zoo doorzien als G o g o 1, niemand heeft het als hij met
een duivelschen hoonlach bespot. „Gij meent," zegt hij
aan het eind van zijn „Newskij Prospekt", „dat die peer
die daar wandelt in een kleedjas van een keurigen snit,
heel rijk is ? Allerminst : de heele mensch bestaat slechts
uit zijn kleedjas."
Deze woorden brengen ons van zelf tot de derde
novelle, die wij bespreken zullen, „De . News" : immers wat
hierin beschreven wordt is een man, wiens grootheid staat
en valt met zijn neus, die, om ons in Gogolsche taal uit
te drukken, „slechts bestaat uit" zijn neus. In deze novelle
wordt dit wonderlijke thema behandeld : een ambtenaar
verliest zijn neus deze wordt door zijn barbier in een
broodje gevonden; een paar dagen later komt hij bij zijn
vroegeren eigenaar terug en na eenige vergeefsche pogin-
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gen laat hij zich ten slotte zonder moeite weer vasthechten op zijn oude plaats. G o g o 1 heeft dit motief verwerkt
tot een verhaal, lachwekkend, maar zinrijk tevens, — ongerijmd, maar toch een tentoonstelling van echt-menschelijke
kleinheid en belachelijkheid. Allerlei personen krijgen er
van langs : een dame, die den neusloozen ambtenaar altijd
bijzonder graag bij zich ontvangt en hoopt, dat hij eens
met haar dochter zal trouwen : de ongelukkige man komt
op de gedachte, dat deze dame hem zijn neus heeft ontstolen, en schrijft haar een onbeschoften brief. Zij antwoordt in welgekozen bewoordingen, niet vergetende er
aan te herinneren, dat zij graag haar dochter aan hem ten
huwelijk zal geven, als hij op gepaste wijze een aanzoek
komt doen. Heerlijk is ook de dokter, die gehaald wordt
om den teruggevonden neus weer op het gezicht vast te
maken. Als hij na eenige vergeefsche pogingen het moet
opgeven, geeft hij zijn client den raad, den neus op sterk
water te zetten en er de wereld mee rond te reizen : hij
zou hem er best weer aan kunnen zetten, verklaart hij,
maar zijn geweten verbiedt hem dat; immers in dit geval
kan hij door zijn welgemeenden raad de belangen van den
patient beter behartigen. Maar het allerscherpste licht valt
op den neusloozen ambtenaar zelf. Zoodra 's mans neus
verdwenen is, is zijn heele gevoel van eigenwaarde weg:
het is, alsof zijn geheele beteekenis als mensch in zijn
neus en nergens zat. En als de neus op zijn plaats is
teruggekeerd, is ook het trotsche gevoel van een gewichtig
man te zijn, weer even sterk als voorheen aanwezig. Is
het nu niet ongerijmd, dat een mensch, geschapen naar
Gods beeld, zulk een waarde hecht aan kleine, uiterlijke
dingen ? En waar vinden we zulke on.gerijmdheden niet ?
Dit op zich zelf is veel vreemder dan dat een neus van
een menschelijk aangezicht verdwijnt en rondwandelt in
de gedaante van een staatsraad. Pat zijn de gedachten, die
onder het lezen van den „Neus" voortdurend bij ons opkomen en die aan het slot ook door Gogol worden nitgesproken ; en hierdoor krijgt dit schijnbaar ongerijmde
verhaal Pen dieperen zin.
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Al de tot nog toe besproken werken van Gogol dateeren
van zijn Petersburgsche periode. Wel is waar is „De Mantel"
eerst in de jaren 1839—'41 geschreven, maar een schema
had de schrijver reeds in zijn geest klaar in 1834. Voor
wij afseheid nemen van deze periode, moeten wij nog
spreken van het drama „De Revisor," voor 't eerst opgevoerd in 1836, kort v66r Gogol's vertrek naar het buitenland. Het stuk begint ook in Nederland bekend to worden,
het is in het Hollandsch vertaald 1) en op ons tooneel opgevoerd. De inhoud komt in het kort hierop neer : Onder
de ambtenaren van een provinciestad wordt het bekend,
dat er een revisor van regeeringswege zal komen om hun
werkzaamheden te controleeren. Juist als men er over spreekt
hoe in dit geval gehandeld moet worden, komt het bericht, dat in het hotel een vreemde heer is afgestapt. Onmiddellijk besluit de burgemeester dezen, die niet anders
kan zijn dan de revisor, bij zich in huis te inviteeren. De
vreemdeling heeft echter niets van een revisor, het is een
onbeduidende jonge man, die op reis is, maar geen geld
heeft om zijn hotelrekening to betalen. Als de burgemeester
hem komt bezoeken, is zijn eerste gedachte, dat het eerwaardig hoofd der politie hem voor schulden gevangen wil
zetten. De burgemeester ziet zijn angst voor list aan, maar
toont, dat hij zelf nog slimmer is en weet den vermeenden
revisor mee to troonen naar zijn woning. Ofschoon de jonge
gast zijn rol niet volkomen begrijpt en in 't geheel niet
als een revisor spreekt en handelt, bemerkt de burgemeester
niet, dat hij zich vergist heeft, ook niet de andere ambtenaren, die op bezoek komen en allen op hoop van zegen
den vreemdeling geld voorschieten. De loge gaat aan zijn
gastvrouw en aan haar dochter het hof waken en verlooft
zich met de laatste. Dan vertrekt hij, naar hij voorgeeft
voor korten tijd , hij doet dat op raad van zijn bediende,
die snuggerder is dan zijn heer en begrijpt, dat men iemand
anders verwacht, die ieder oogenblik kan komen. Heel
1) N. W. G o golj. De Revisor. Comedie in 5 bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Jo sine Termaa t. Bibliotheek van Russische literatuur,
Nr. 11/12. Amsterdam, 1908.
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gauw komt het uit, dat alien bedrogen zijn burners de
postdirecteur kon niettegenstaande het consigne van den
burgervader de verzoeking niet weerstaan, om als altijd
zoo ook nu brieven open te maken, en plotseling verschijnt
hij onder de ambtenaren met een geopenden brief van den
vermeenden revisor, met comische beschrijvingen van hen
alien. Als men dan twist krijgt over de vraag, wie de schuld
is van deze leelijke vergissing, gaat op eens de deur open
en komt een gendarme de komst van den heuschen revisor
aankondigen.
Maakt een West-Europeaan met dit blijspel kennis,
dan zal hij er zeker van genieten, maar hij zal er ve•Or
alles een klucht in zien en geen beeld van een treurige
werkelijkheid. In den jongen vreemdeling zal hij zich
kunnen indenken : het is een onbeduidende, opsnijerige
jonge man, zooals er overal voorkomen.
Maar een postdirecteur, die alle brieven openmaakt,
een rechter, die vrij toelaat, dat zijn ondergeschikten in
het gerechtshof een ganzenfokkerij er op na houden, een
groot aantal plaatselijke autoriteiten, onder wie iemand
die goed kan lezen om zijn geleerdheid wordt geeerd en
die zoo dom zijn en zoo weinig kijk op menschen hebben,
dat ze zich door den onhandigen pseudo-revisor alien
zonder onderscheid laten beetnemen, dat alles komt ons
vreemd en onnatuurlijk voor. Een bewijs, hoe veel Rusland
en West-Europa van elkaar verschillen ! Daar ginds zijn
die ambtenaren, zooals Gogol ze beschrijft, zoo vreemd
niet ! Zelfs niet in onze dagen.
Het zij niij vergund, ter nadere toelichting een ervaring
uit mijn eigen leven mee te deelen. Drie jaar geleden
woonde ik te Moscou een literatuurles in een handelsschool
bij. Nadat de „Revisor" besproken was, deed de docent
aan zijn leerlingen eenige vragen, o.a. deze : bij Wien de
algemeen-m.enschelijke eigenschappen het meest op den
voorgrond treden, bij Chlestak ow — den vermeenden
Revisor — of bij de ambtenaren. Hij bedoelde daarmee :
wie van beide zou, zooals Go gol zijn karakter teekent,
overal en te alien tijde en onder allerlei omstandigheden
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kunnen voorkomen ? De leerlingen waren het lang niet
met elkaar eens ; voor hen waren blijkbaar de postdirecteur
enz. even gewone typen als Chlestako w. Zeer terecht
merkte echter de leeraar op, zich tot den buitenlandschen
bezoeker wendend, dat ongetwijfeld iedere niet-Rus Chle st a k ow algemeen-menschelijker zal vinden dan de anderen.
Als wij nu weten, dat de „Revisor" een beeld der
werkelijkheid is, niet verwrongen, maar aileen gezien met
de oogen van een ongeevenaarden humorist, dan voelen
we ook al het vlijmende van deze satire. Denken we slechts
aan een episode als deze : Een der ambtenaren verklaart
aan den burgemeester, wel te willen bekennen, dat hij zich
laat omkoopen, maar hij steit zich met jachthondjes
tevreden ; een ander neemt wel een pels van 500 roebel
en voor zijn vrouw een kostbare shawl aan. „Wel",
antwoordt de burgervader, „wat beteekent dat nu, dat u
u voor jachthondjes laat omkoopen? Maar : u gelooft niet
aan God, u komt nooit in de kerk : ik ben dan althans
vast in 't geloof en iederen Zondag bezoek ik trouw de
kerk". Hoe zou men scherper en meer waar de moraal van
zoo menigen Russischen ambtenaar aan de kaak kunnen
stellen: „Geloof aan God en steel dan desnoods pelzen
van 500 roebel" ?
Het verdient opmerking, dat de eerste opvoering van
den Revisor, in 1836, een fiasco is geweest. Maar al spoedig,
ook doordat het beter word gespeeld dan den eersten keer,
ging men de waarde van het stuk voelen en van Gogol's
tijd of tot nu toe 'bewondert het Russische publiek
het als een venijnig-getrouw beeld van de steeds nog
even treurige werkelijkheid, en tegelijk beseft men de
waarheid van het als motto gekozen volksspreekwoord :
„Als je een scheef snuit hebt, behoef je niet op den spiegel
te brommen."
Voor den schrijver zelf was het fiasco van zijn drama
een bittere teleurstelling. Weldra verliet hij het ondankbare vaderland en het groote „poeem", waaraan hij in
1835 begonnen was, „De Doode Zielen", is Nina geheel in
den vreemde geschreven, grootendeels te Rome. Hier voelde
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Gogol zich het behaaglijkst en pier bracht hij den langsten tijd van zijn vrijwillige ballingschap (1836—'41) door.
Wat hem aantrok in Rome ? Niet in de eerste plaats de
kunstschatten : want G o gol stelde in kunst weinig. belang.
Zelfs literaire kunst interesseerde hem maar matig. Vreemde
talen kende hij niet zoo als men van een beschaafden
Rus, die veel in het buitenland vertoeft, zou verwachten.
En wat in zijn tijd in die talen geschreven werd, daarvan
stelde hij zich niet op de hoogte. Alleen Walter Scott
las hij met genoegen. Ook schilderkunst liet hem vrij koud.
Aileen voor sculptuur voelde hij meer, maar ook hiervan
genoot hij niet intenser en had hij geen grooter kennis dan
zoo menige dilettant. Wat Go gol in Rome aantrok, dat
was het warme, zoele klimaat, dat op zijn zwakke gestel
weldadig werkte, dat was de Italiaansche zonnige hemel,
die zijn somber gemoed vervroolijkte en verhelderde. Ook
in Italie was zijn geest voortdurend vervuld van het vaderland en „van uit [z]ijn wonderschoone verte" zag hij dat
beter en mooier dan van het grauwe, droeve Petersburg
nit , hij overzag het in zijn geheel, met zijn wanhopige
ellende en zijn verheven schoonheid en eerst nu was hij
in staat, de geheele droevige realiteit in een geweldig
schilderij samen te vatten en tegelijk de onovertroffen
lofzanger van Rusland te worden.
Wat er al niet in de „Doode Zielen" te vinden is !

Letten we op een paar regels als deze, waarin de heele
Russische opvatting van arbeid wordt getoetst aan de Europeesche 1) : „M a k si m. T e lj atniko w, schoenmaker. He,
schoenmaker ! „Dronken als een schoenmaker", zegt het
spreekwoord. Ik ken jou, hoor, mijn waarde , wanneer je
wilt, zal ik je heele geschiedenis vertellen. Je bent in de
leer geweest bij een Duitscher, die jullie alien samen den
kost gaf, die je met een riem op den rug ranselde wegens
slordigheid en die je niet op straat liet om je schelmerijen
uit te halen, en je was een wonder wezen, maar geen schoen1) Deze regels zijn genomen uit den beroemden „Catalogus van doode
zielen" ; Tsjitsjikow leest een lijst van gestorven slavers door en maakt
bij verschillende names, die hij tegenkomt, zijn opmerkingen.
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maker, en de Duitscher stak je niet erg in de hoogte, als
hij sprak met zijn vrouw of een kameraad. En then je
leertijd om was, heb je gezegd : „Zie zoo, nu ga ik mijn
eigen huisje opzetten, en niet zooals een Duitscher: kopeke
voor kopeke , in eens zal ik rijk worden". Welnu je betaalde je mijnheer een behoorlijken „obrok" 1), je zette een
winkeltje op, na een massa bestellingen te hebben aangenomen, en je ging aan het werk. Je liep erg ens voor
een prikje wat rottig leer op en je maakte heusch een
dubbele winst op iederen school', en een paar weken later
waren je schoenen stukgegaan en de menschen scholden
je uit op de gemeenste wijze. En nu verliep je winkeltje,
en jij ging drinken en zwabberen over de straat, al zeggend:
„Neen, 't is slecht op de wereld ! Daar is geen leven voor
een Russisch mensch : al maar die Duitschers, die je in
den weg staan". — Wat zeggen ons al niet die paar regels !
En zulke episoden zijn. legio. Zij warden overwelfd en tot
een massief geheel samengevat door de hoofdintrigue van
den roman, die zelf niets is dan een afgrijselijke schaterlach over het schoone, maar verdorven vaderland. Gelukkig,
dat ook die schoonheid door G o g o1 gezien is, zoo intens
gezien en zoo wondervol verklankt, dat de zoogenaamde
„lyrische perioden" van de „Doode Zielen" een lofzang
zijn op 't vaderland zooals weinig literaturen er kunnen
aanwijzen. Denken wij slechts aan het meesterlijke slot
van het eerste deel, waar Rusland met een trojka (wagen
met driespan) wordt vergeleken, met bedwelmende vaart
voortsnellend naar een ver doel. „Met worderen klank
rinkelt het schelletje , de 1-u.cht, in stukken gereten, dondert
en wordt een storm : alles vliegt voorbij, wat er is op aarde,
en met schuine blikken wij ken op zij en laten paar vrije
baan de andere volken en rijken."
Een andere lyrische periode heb ik hieronder gepoogd
in zijn geheel te vertalen. Zij toont ons tegelijk, hoe het
hooge enthousiasme bij Gogol ongemerkt en als van zelf
opbruist nit den rustigen gelijkmatigen stroom van een
1) Belasting, door lijfeigen boeren aan hun Neer betaald.
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eenvoudige, maar echt-Russische beschrijving. Deze periode
komt eveneens in het einde van het eerste deel voor.
T sj i is j ikow rijdt weg uit het stadje, waar hij eenigen
tijd gewoond heeft : „En weer opnieuw passeerden de revue
aan weerszijden van de cha-ussee : mijlpalen, opzichters van
poststations, platen, treinen van transportwagens ; grijze
dorpen met samowaren, boerenvrouwen en een kloeken,
baardigen huisvader, die nit de herberg komt draven met
haver in zijn hand; een voetganger in gesleten bastschoenen, die zich voortsleept wel 800 worst ; stadjes in een oogwenk opgebouwd, met houten kraampjes, meelvaten, bastschoenen, kalatsji [een soort brooden] en andere kleine
waar ; gespikkelde slagboomen ; gerepareerde bruggen ; onafzienbare velden aan de eene zijde en aan de andere ; kasten
van reiswagens van landeigenaars ; een soldaat te paard,
met een groote kist met looden kogels, waarop staat „de
zooveelste artillerie-batterir, groene, gele en versch-opengeploegde zwarte strepen, opdoemend in de vlakte ; een in
de verte aangeheven lied ; sparretoppen in den nevel ; een
ver weg verklinkend klokkengelui ; raven als vliegen en een
horizon zonder einde . . .. Rusland ! Rusland ! ik zie u, van
nit mijn schoone, wonderschoone verte zie ik u. Gij zijt
arm, verstrooid, onherbergzaam. Geen stoute wonderen der
natuur vervroolijken, beangstigen den blik, gekroond door
stoute wonderen der kunst — steden met hooge paleizen
met veel vensters, ingegroeid in rotsen ; bevallige boomen
en klimop, ingegroeid in de huizen, onder 't geklater en
't eeuwig stof van watervallen ; het hoofd buigt zich niet
achterover om te zien naar steenmassa's, die zich eindeloos
boven ons en heel hoog opstapeton ; niet schitteren ons
tegen door elkaar steeds opvolgende donkere bogen, omslingerd met druivenranken, klimop en ontelbare millioenen
wilde rozen — niet schitteren daardoor in het verschiet
de eeuwige lijnen der lichtende bergen, opstijgend in een
zilveren, klaren hemel. Open, leeg en effen zijt gij ; als
puntjes, als kleine vaantjes, onopgemerkt, verheffen zich
hier en daar in de vlakte uw niet-hooge steden ; niets lokt,
niets bekoort den blik. Doch Welk een ondoorgrondelijke,

426

N. W. GOGOL.

geheime kracht trekt ons tot u ? Waarom ruischt in onze
ooren, nooit zwijgend, uw lied van smart, zich voortdragend
van zee tot zee, zoo lang, zoo breed als ge zijt ? Wat is
daarin, in dat lied ? Wat roept het en schreit het en Brij pt
het ons hart aan ? Wat voor klanken bruisen aan op mijn
ziel, drukken er hun kranken kus op en dringen zich rond
mijn hart ? Rusland ! Wat wilt ge dan van mij ? Welk een
ondoorgrondelijke, verborgen band bindt ons ? Wat staart
gij zoo en waarom heeft alles wat in u is, op mij zijn
verwachtings-volle oogen gericht ? En nog, geheel verbijsterd,
sta ik onbeweeglijk, maar reeds overschaduwt een dreigende
wolk, zwaar van komende regens, den tempelkoepel, en de
gedachte is verstomd voor uw uituestrektbeid.
Wat voorb
b
spelt dit onmetelijk wijde ? Zou hier, zou in u niet de
gedachte zonder grens worden geboren, daar gij zelf zonder
einde zijt ? Zou hier geen held levee, waar hij plaats heeft
te groeien en voort te schrijden ? En geweldig omvat mij
de machtige ruimte, met vreeslijke kracht zich weerkaatsend in het diepst van mijn wezen, door een macht niet
van deze wereld glanzen mijn oogen. 0 welk een glinsterend,
wonder, der aarde onbekend verschiet ! Rusland ! . . . "
Wij gaan nu over tot den inhoud van de „Doode Zielen"
of, om den volledigen titel te noemen, van „De Doode
Zielen of de avonturen van Tsjitsjiko w". Op een WestEuropeaan van onze dagen moeten deze avonturen een
zonderlingen indruk waken, menigeen zal ze absurd vinden.
In het gedesorganiseerde Rusland van ± 1840 was echter
een onderneming als die van Tjit s i ikow niet onmogelijk ;
wel was er een fantastische geest voor noodig, om zoo'n
plan uit te denken, maar aan fantastische geesten ontbrak
het in het oude Rusland evenmin als in het tegenwoordige.
Tsjitsjikow 's plan bestond hierin : hij Wilde „doode
zielen", d. w. z. „doode lijfeigenen" opkoopen en zoodoende
rijk worden ; hoe dat mogelijk was, zal weldra blijken ;
eerst een enkel woord over de vroegere avonturen van
Tsjitsjikow.
Pawel Iwanowitsj Tsjitsjikow was de zoon van
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een amen vader, die hem jong naar de stad had gezonden, om daar school te gaan en zijn verdere carriere te
vinden. De beste raad, Bien_ vader Tsjitsjik ow zijn zoon
kon meegeven in het leven, was : „Leer, haal geen dwaze
en dolle streken uit, maar in de eerste plaats : wees voorkomend voor leeraren en chefs. Ben je voorkomend voor
den chef, dan zal het je goed gaan, ook al lukt het je
niet met de wetenschap en al heeft God je geen talent
geschonken, en je zult alien vooruitkomen." — Deze raad
was voor den jongen T s j it sjikow nauwelijks noodig,
evenmin die om liever geld te ontvangen dan uit te geven.
Toen Pawel Iwanowitsj school ging, was er een leeraar,
die geen gelegenheid verzuimde om de jongens te treiteren.
Het spreekt van zelf, dat de plagerijen wederkeerig waren;
slechts een jongen was er, die steeds gedienstig den meester
zijn hoed placht te brengen en het potlood dat hij liet
vallen voor hem opraapte : dat was Tsjitsjiko w. Maar
toen veel jaren later de onderwijzer arm en hulpbehoevend
was geworden, was diezelfde Tsjits j i k ow de eenige oudleerling, die geen kopeke voor hem overhad. Wij behoeven
niet bij al de perioden van 's mans ambtenaarsloopbaan stil
te staan ; slechts een er van wil ik memoreeren : Tsjitsj ik o w is douane-beambte geweest, en geen collega was
rechtvaardig en onvermurwbaar als hij, geen had ook de
smokkelaars zoo in de gaten. Met een beleefd excuus en
een bescheiden gebaar kon hij zoo meesterlijk een sneetje
maken in de voering van een pelsjas, juist op een plek,
waar gouden of zilveren smokkelwaar verborgen was. Maar
toen de chefs hem volkomen vertrouwden, toen stelde hij
zich in contact met een buitenlandsche maatschappij, die
groote kudden schapen met dubbele yacht over de grens
wilde transporteeren.: tusschen beide vachten in was een
flinke laag Brusselsche kant ; het voordeel voor de smokkelaars was colossaal en Tsji is jikow en de collega, die
met hem samenwerkte, zouden voor him pulp zooveel ontvangen, dat ze voor goed rijk waren. Helaas kregen de
beide vrienden ruzie, Tsjitsjikow's plannen werden door
den ander verklapt en met schande en armoede eindigde
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deze periode van zijn loopbaan. Ten slotte komt hij tengevolge van een los daarheen geworpen, maar door hem
te rechter tijd opgevangen woord op de infernale gedachte,
doode slaven te gaan opkoopen. Dat kon een zeer winstgevende onderneming worden. Van rijkswege werden de
lijsten van lijfeigenen om de tien jaar herzien, zoodat, als
sedert de laatste herziening een jaar of wat verloopen
waren, ettelijke gestorven slaven nog als levend te boek
stonden. Tsjitsjikow besluit nu, naar een gouvernement
te reizen, waar in de laatste jaren besmettelijke ziekten
onder de boerenbevolking gewoed hebben ; daar zal hij
voor bijna, geen geld honderden doode, maar volgens de
regeeringslijsten nog levende slaven opkoopen. In een ver
afgelegen streek, die geteisterd is door overstroomingen,
zal hij voor weinig roebels gemakkelijk in het bezit komen
van een landgoed. Dan zal hij daarheen — altijd op
papier — zijn doode zielen laten overbrengen en ten slotte
zal hij op landgoed en slaven samen een flinke hypotheek
nemen en zijn fortuin is gemaakt ! Of zoo iets mogelijk
is I' Ongetwijfeld, zegt Tsjitsjik o w: in Rusland weet men
in 't

Zuiden niet, wat er in 't Noorden gebeurt en mocht

er bij beambten argwaan bestaan : in Rusland is alle argwaan met een paar roebels te bezweren.
T s ej itsjik ow is dus op-en-top een schurk, maar niet
alleen en uitsluitend een schurk. Bij hem vinden wij die
in Rusland zooveel voorkomende combinatie van sterk geprononceerde slechte en goede eigenschappen, vereenigd in
een persoon, al bepalen de laatste zich dan ook tot eeril*
gemeende goede gedachten. Tsj its jik ow is iemand, die —
om met Dimitr ij Karamazow 1) te spreken — leeft in
Sodom, maar tegelijk de Madonna aanbidt en den zoom
kust van het kleed, waarin zijn God zich hult. Iedere
mensch, dien Tsjitsj i k ow ontmoet, maakt gedachten bij
hem wakker, maar het zijn vaak de gedachten van een
braaf man. Een voorbeeld : Op zekeren dag zijn de paarden
van zijn wagen verward geraakt in het tuig van andere.
1) Uit Dostojewsk ij 's laatsten roman „de broeders Karamazow" (1879).
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Met veel moeite worden de strengen ontward en intusschen
ziet Tsjitsjikow in het andere rijtuig een lief jong meisje ;
onder het verder rijden neemt hij een snuifje en denkt het
volgende : „Een kranig vrouwtje ! — Maar he, wat is er
nu eigenlijk zoo mooi aan haar ? — Mooi is het, dat ze
blijkbaar eerst net het een of andere pension of instituut
verlaten heeft ; dat er aan haar, zooals men dat noemt, nog
niets wijvigs is, d.w.z. nog niets van dat, wat het alleronaangenaamste aan deze wezens is. Ze is nu als een kind. Alles
aan haar is eenvoudig ; ze zal zeggen wat haar in de gedachte
komt, lachen als ze wil lachen. Van haar kan alles gemaakt
worden, zij kan een prachtstuk zijn, maar er kan ook tuig
van worden, — en er wordt tuig van ! Komaan, laten
mamaatje en de lieve tantes haar nu maar eens gaan bewerken ! In een jaar stoppen ze haar zoo vol met allerlei
wijverigs, dat haar lijfelijke vader haar niet herkent. 't Gevolg
is : pedanterie en gemaaktheid ; zij zal zich wenden en
keeren naar van buiten geleerde lessen, zij zal zich het
hoofd breken, bepeinzend, met wien en hoe en hoeveel
ze moot spreken, hoe ze naar de verschillende menschen
moet kijken : iedere rain-uut zal ze bang zijn meer te zeggen dan noodig is ; eindelijk raakt ze zelf in de war en
eindigt er mee, dat ze ten slotte haar heele leven zal liegen,
en ze wordt eenvoudig... de duivel mag weten wat !" Zoo
denkt Pawel Iwanowitsj Tsjitsjikow, en die gedachten zijn volmaakt oprecht, al worden ze ook onmiddellijk
gevolgd door bespiegelingen over de financien der jonge
schoone.
Het ligt voor de hand dat Tsjitsjikow op zijn koopexpedities met heel veel menschen in aanraking komt,
vooral met diegenen, die de kracht en de room van hun
vaderland zouden kunnen zijn, als ze hun plichten begrepen:
met de landeigenaars en de ambtenaren, de aangewezen
personen om de slavenbevolking te beschermen en op to
voeden.
Van de boeren zelf hooren wij betrekkelijk weinig.
Wel zijn de opmerkingen, die of en toe gemaakt worden,
puntig en ad rem, zoo bijvoorbeeld de beschrijving van
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Tsjitsjikow 's knecht Petroesjk a, die o.a. deze twee
karakteristieke eigenschappen bezit : „te slapen zonder zich
te ontkleeden, zoo maar in dezelfde lange jas, en altijd een
zekere eigen atmosfeer bij zich te dragon, met zijn eigenaardigen gear, ruikende naar een eenigszins uitgewoond
vertrek, zoodat hij slechts ergens zijn ledikant hoefde op
te slaan, desnoods in een tot nu toe onbewoonde kamer,
en zijn overjas en verdere hebben en houden daarheen te
sleepen, en reeds leek het alsof in die kamer tien jaar
menschen gewoond hebben." Verder wil ik niet verzuimen
te herinneren aan den enthousiasten lofzang op het „puntiggesproken Russische woord", aangeheven naar aanleiding
van een teekenenden bijnaam, door een boertje aan den vrek
Plj o esj kin gegeven. Maar de boeren spelen Been hoofdrol in den roman en wanneer de „Doode Zielen" een
protest zijn tegen de slavernij, dan zijn ze dat niet om
het beeld, dat Gogol van de slaven zelf ontwerpt, maar
om de vreeselijk-juiste portretten hunner onmenschwaardige
heeren en rechters.
Van de landeigenaren, door Tsjitsjikow bezocht,
bespreken wij er twee : Sobakewitsj en Pljoesjkin.
So b a k e witsj heeft in zijn uiterlijk en zijn bewegingen veel van een beer van middelmatige grootte. Bij de
eerste kennismaking trapt hij, gelijk zijn gewoonte is,
Tsjitsjik ow op den voet en zegt „Ik vraag excuus", en
bij deze zelfde gelegenheid noodigt hij hem nit tot een
bezoek. Tsjitsjikow neemt die invitatie graag aan.
Zooals telkens, zoo blijkt ook pier weer Gogol's talent
om zijn helden woorden in den mond te leggen, die in
eens den heelen persoon kenschetsen. Als Tsjitsjikow
komt aanrijden, verschijnt Sobak e wit sj in de vestibule
en zegt kortaf: „Prosjoe" („ik vraag"). Als wij nu weten,
dat de gewone welkomsgroet is „Milosti prosim" („wij
vragen om de vriendelijkheid" n.l. „om binnen te komen"),
dan kunnen wij althans begrijpen hoewel er een zekere
kennis van Russisch noodig is om het nauwkeurig te voelen
, hoe typisch voor Sob a k e wit s j dit „Ik vraag" is.
En dan zijn meubilair ! „Een buikig notenhouten bureau op
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vier allerlompste pooten — een volmaakte beer. Tafel,
fauteuils, stoelen — alles was van de allerzwaarste en -onhan.digste qualiteit ; in een woord: ieder voorwerp, iedere stoel
scheen te zeggen : „En ik ben. ook een So b a k e w i t s j,"
of: „En ik lijk ook erg op Sob a k e wits j"". Aan den
muur hingen een aantal portretten, grootendeels van
Grieksche vrijheidshelden, die blijk gaven, dat „de peer
des huizes, die zelf een gezonde en sterke man was, er van
hield, dat ook sterke en gezonde menschen zijn kamer
versierden." Tsjitsjik ow heeft niet veel tijd om van al
dit schoons te genieten, doordat Mevrouw Sobakewitsj
binnen gekomen is, en dan gaat men spoedig aan tafel ;
een copieus maal is het bij dezen landeigenaar, die het
voeden van het lichaam als een der gewichtigste menschelijke bezigheden beschouwt. Als na den maaltijd de beide
vrienden nog een na-praatje houden, brengt Tsjitsjikow
het gesprek op doode slaven. Onmiddellijk begrijpt S o b ak e wit si, dat zijn bezoeker bij die slaven belang moot
hebben. ,,,,Hebt u doode zielen noodig !" vroeg hij heel
gewoon, zonder de minste verbazing, alsof het gesprek
over brood liep". Graag zal hij ze afstaan. En niet duur
ook ! Met een honderd roebel per stuk is hij heel tevreden.
Als Tsjitsjikow hem aan het verstand poogt te brengen,
dat dit geen prijs is, wordt Sobake wit s j opgewonden :
„Een ander is zoo'n schurk, dat hij u zal bedriegen en u
rommel verkoopen en geen zielen. .. . Kijkt u bijvoorbeeld
eens hier : de wagenmaker Michejew! ik zeg u, hij maakte
heelemaal geen andere equipages dan met veeren. . . . En
Probka St e p a n, de timmerman ! Ik verwed mijn hoofd
er onder, dat u nergens zoo'n boer zult vinden. Wat een
kracht die man bezat ! Diende hij in de garde, ze zouden
hem God weet hoeveel geven. Zeven voet en een paar
duim ! . .. . Wat een lui zijn dat, he ! Dit is niet wat een
Plj oej skin of zoo u verkoopen zal". Of Tsjitsjikow
hem al bescheidenlijk er aan herinnert, dat al die kranige
zielen dood zijn, dat geeft niets. Wel daalt de prijs van
honderd roebel tot twee-en-een-half per ziel, maar alleen,
omdat Sob a k e witsj nu eenmaal zoo'n natuur heeft, „dat
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hij niet kan nalaten, zijn medemensch een genoegen te
doen".
Er worden nog eenige zaken besproken en dan gaat
S o b a k e witsj aan zijn bureau staan, om de lijst van de
verkochte slaven op te waken, er bij vermeldende elks
goede hoedanigheden. T sj itsj i k o w zit er naast en nu
laat Gogol zijn braven held de volgende meesterlijke
karakteristiek geven van den „koelak" S o b a k e w i t s j,
tegelijk een onovertrefbaar juiste definitie van het woord
„koelak", dat letterlijk „vuist" beteekent en overdrachtelijk voor „-uitz-uiger", in den laatsten tijd speciaal voor
„opkooper, van koren" gebruikt wordt. 1VIaar laten wij
liever T sjit s j i k o w aan het woord laten: „Ben je al als
zoo'n beer geboren," zegt hij in zich zelf, den dikken rug
van S. bekijkende, „of ben je verbeerd door het levee in
een verren uithoek, het zaaien van koren, het geharrewar
met je boeren, en ben je daardoor geworden wat men een
mensch-„vuist" noemt? Wel neen, mij dunkt, je zoudt net
dezelfde zijn geweest, zelfs al had men je naar de mode
opgevoed en je onder de menschen gebracht, en al woonde
je in Petersburg en niet in een achterland. Het heele
verschil bestaat daarin, dat je nu een halve ramsrib met
gort zult opvreten, na vooraf een bord kaaskoek genuttigd
te hebben: maar dan zou je een of ander soort coteletten
met truffels eten. En dan nog dit : nu heb je boeren als
ondergeschikten: je bent op goeden voet met ze, je zult
ze geen kwaad doen, want ze zijn je eigendom je zoudt
het er zelf slechter om hebben : maar dan had je ambtenaren, die je geducht op hun gezicht zoudt geven, overwegend, dat ze niet je eigen slaven waren, of je zoudt de
rijkskas bestelen! Neen, wie eens een „vuist" is, die kan
niet rechtgebogen worden tot een gestrekte hand. Maar
buig van een „vuist" een of twee vingers recht — het
resultaat is nog erger. Raakt hij eventjes een tipje aan
van een of andere wetenschap, dan zal hij later, als hij
een hoogere positie bekleedt, het laten merken aan alien,
die inderdaad kennis van eenige wetenschap hebben verworven! En desnoods zal hij nog eenmaal zeggen : „Kom-
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aan, ik zal eens toonen wie ik ben". En hij zal zoo'n
wijze ordonnantie uitdenken, dat het menigeen zuur opbreekt."
Na Sobakewitsj wordt de vrek Pljoesjkin bezocht. Als Tsjitsjik ow zijn dorp dOOrrijdt, wordt hij
b0.etroffen door het havelooze voorkomen van de boerenhutten : hier is bijna al het stroo van het dak verdwenen,
ginds ontbreken de vensters, elders is de heele woning 44n.
ruble. Dat komt doordat de landheer de gewoonte heeft
al wat hij op zijn wandelingen ziet liggen, op te rapen en
mee te nemen en er zijn eigen bezit mee te vermeerderen,
al is het dan ook maar een versleten lapje goed. Dat hij
ooit zou medewerken, om de schade aan een boerenwoning
toegebracht, te repareeren, daaraan is geen denken. T s j itsjikow nadert het heerenhuis, dat er al even slecht
onderhouden uitziet als de hutten der boeren : vensters
zijn er niet meer, slechts gaten in den muur, met vuil papier
beplakt, en van de deuren en kozijnen is alle verf verdwenen. Voor het huis ziet hij een menschelijk wezen, maar
noch het houtige gezicht noch de fantastische lompen, die
het draagt, maken het mogelijk uit te maken of het een
man dan wel een vrouw is. Gelukkig wordt Tsjitsjikow
uit de onzekerheid gered, doordat het gezicht de sporen
draagt van wel eens geschoren te zijn. De bezoeker houdt
dat vreemde wezen eerst voor een knecht, maar het blijkt,
dat het de peer des huizes zelf is.
Ili zal niet pogen een beeld te geven van de in ons
beschaafde West-Europa ondenkbare schraapzucht en gierigheid van Pljoesjki n, ook niet zijn dankbaarheid en
naieve vreugde te beschrijven, als Tsjitsjikow hem zijn
talrijke van honger en ellende gestorven boeren wil afkoopen
en bovendien nog geld over heeft voor de vele slaven, die
weggeloopen zijn, in de hoop elders een beter lot te vinden.
Een dergelijk wezen als Pljoesjki n, wiens beeltenis op ons
den indruk maakt van een alleroverdrevenste caricatuur, is
in Rusland bestaanbaar. Het geIsoleerde leven van den
landbezitter, ver van alle beschaving en humaniteit, te
midden van een bevolking, waarmee hij geen voeling houdt,
O. E. XI 3
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maakt zoo vaak, dat de aangeboren eigenschappen, vooral
de slechte, door geen invloed van buiten in Loom gehouden,
alle grenzen overschrijden, die elders hun ontwikkeling
verhinderen. Zoo is het ook met P lj oesj kin gegaan :
eens was hij een voortreffelijk landeigenaar en gelukkig
huisvader. Hij was niet royaal of verkwistend, maar de
vrienden uit den omtrek konden van hem leeren, hoe met
gepaste zuinigheid een landgoed beheerd moet worden.
Maar zijn vrouw is gestorven, zijn kinderen hebben hun
vader bedrogen en het ouderlijk huis verlaten ; eenzaam en
achterdochtig is Pljoesjkin achtergebleven, zijn zuinigheid is gierigheid geworden, geleidelijk is alle menschelijk
gevoel uit zijn ziel verdwenen. Bij de beschrijving, die
Gogol van dezen mensch geeft, wordt het comisch element
geheel in de schaduw gesteld door het tragische. Denken
wij bijvoorbeeld aan dat moment, als Tsjitsjikow hem
vraagt of hij ook een bekende in de stad heeft. Die vraag
wordt gedaan, omdat nat-uurlijk de koopakte in de stad
moet worden opgemaakt en gelegaliseerd, maar begrijpelijkerwijze heeft Pljoesjkin weinig lust zijn boeren vrij
spel in zijn huis te laten. „„Wat voor bekenden dan ? Al
mijn bekenden zijn gestorven, of we hebben de kennis
afgebroken . . .. Wel ! waarde heer ! ik geen bekenden
hebben ? — ik heb er ! Wel, een bekende is de voorzitter
van de rechtbank zelf; in den ouden tijd placht hij mij
zelfs pier te bezoeken. Zou ik dien niet kennen? We waren
schoolkameraden, klommen samen over schuttingen! ....
Wat denkt u wel! Nog wel zoo'n goede kennis ! Op school
waren we vrienden." En over dat houten gezicht gleed op
eens zoo iets als een warme lichtstraal, er teekende zich
op of — geen gevoel, maar een zekere bleeke afschaduwing
van gevoel : een verschijnsel, gelijkend op het onverwachte
bovenkomen van een drenkeling aan de oppervlakte der
wateren : dat veroorzaakt een blijden kreet onder de menigte,
die zich aan den oever verdringt ; maar vergeefs werpen de
verheugde broeders en zusters een touw van den oever en
wachten, of niet nog eens de rug of de van strijden moede
armen zullen zichtbaar worden — zij vertoonden zich voor
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het laatst. Een doffe stilte volgt en nog ijselijker en
doodscher wordt nu de tot rust gekomen oppervlakte van
het spraakloos element. Zoo werd ook het gezicht van
Pljoesjki n, onmiddellijk na het korte oogenblik, dat er
een schijntje gevoel over gleed, nog gevoelloozer en banaler."
Aangezien het mij niet er om te doen is, een volledig
overzicht van de „Doode Zielen" te geven, maar veeleer,
om mijn landgenooten op te wekken, het boek zelf te leven,
zal ik niet over al de landeigenaren, door Tsjitsjik ow
bezocht, afzonderlijk spreken, ook niet over de ambtenaren
en andere stadsgrootheden, met wie hij in aanraking komt
en ook herinner ik slechts ter loops aan dien merkwaardigen dag, waarop Tsjitsjik ow op de wijze die de wet
voorschrijft in het bezit wordt gesteld van de door hem
gekochte zielen. Dan komen al onze „vreemdsoortige helden"
bijeen en ieder zegt zijn typisch woord. Laten we alleen
een gedeelte van een gesprek tusschen den president van
't gerecht en Sobakewitsj vermelden : „Ja, u is altijd
bekend geweest om een goede gezondheid" — zei de voorzitter — „en uw vader zaliger was ook een sterke man."
— „Ja, hij placht alleen op een beer of te gaan." — „Maar
mij dunkt toch, u zoudt ook wel een beer neersmijten, als
u eens lust kreeg, tegen hem in 't krijt te treden." —
„Neen, ik smijt hem niet neer. Vader zaliger was sterker
dan ik. (Met een zucht :) Neen, nu zijn het andere menschen,
neem bijvoorbeeld mijn leven, wat is het voor een leven ?"
Dit thema wordt nog wat uitgewerkt, en „toen verzonk
Sobakewitsj in melancholie."
Deze feestdag wordt schitterend besloten met een diner.
Tsjitsjikow had graag de anderen willen onthalen, maar
-daarvan willen zij niet hooren. Dit is de taak van den
politie-commissaris, een ambtenaar waarop het gouvernement trotsch mag wezen, framers deze man bevoordeelt
geen koopman minder, benadeelt geen koopman meer dan
de anderen. Vandaar dat hij slechts op de markt behoeft
te verschijnen en van alle kanten komen de winkeliers
hem met vreugde hun waren brengen, de een visch, de
ander vleesch, een derde brood.
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Ja, hoe verder wij lezen in dit „poeem", hoe doller en
grappiger het wordt, maar hoe meer wij ook voelen, wat
Poesjk in voelde, Coen Go g o 1 hem een stuk van de
„Doode Zielen", in een geheel andere redactie dan later is
uitgegeven, voorlas : hij luisterde aandachtig, schaterde het
telkens nit, maar hoe verder men kwam, hoe somberder
hij werd, en ten slotte zuchtte hij : „God, hoe droevig is
ons Rusland." Er komen van die momenten, dat wij in de
woorden „Doode Zielen" niet meer een technischen term
voelen voor „doode slaven", maar een helschen schandnaam voor de ontmenschte wezens, aan wie het Neil van
het vaderland is toevertrouwd. Midden in de grappigste
beschrijving van zijn Russische „Kermis der IJdelheid"
weet Gogol ons op eens de schellen van de oogen te nemen
en op eens zien wij al het misdadige, al het banale, al het
„doode" van die ijdele „zielen". Als het bekend wordt, dat
de slaven, door Tsjit sj ikow gekocht, doode slaven zijn,
is de ontsteltenis in het stadje groot, bij sommigen stijgt
die tot een bij geloovigen angst , allergeestigst wordt ons dat
beschreven. Er komen allerlei geruchten in omloop, wie
Tsjitsjik ow eigenlijk wel zijn zou. Die geruchten maken
de menschen nog meer van streek. De verwarring en angst
worden steeds doller en dwazer. Dan verschijnt plotseling
de Dood, die zijn onverbiddelijk „IJdelheid der ijdelheden !
Alles ijdelheid !" uitspreekt. Ik laat Go gol's woorden
hier volgen. „Al deze praatjes, opinies en geruchten werkten,
't is niet bekend door Welke oorzaak, het sterkst op den
armen procureur. Zij werkten op hem in die mate, dat
hij, thuis gekomen, ging peinzen en peinzen en op eens,
zoo maar gelijk men zegt, stierf. Of hij door een beroerte
of iets anders getroffen werd, dit eene staat vast : z(56 als
hij daar zat, rolde hij op zijn rug van den stoel. Men sloeg
de handen samen en gilde, zooals dat gewoon te is : „Och,
°hut !" men stuurde om den dokter, om hem ader te laten,
maar nu zag men dat de procureur nog slechts een zielloos
lichaam was. Toen eerst bemerkte men met smart, dat de
procureur werkelijk een ziel bezeten had, hoewel hij die
wegens zijn groote bescheidenheid nooit had getoond. Maa r
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intusschen was de verschijning van den dood even vreeselijk bij di en kleinen mensch, als zij vreeselijk is ook bij
een gTooten : die man die nog zoo kort geleden liep, zich
bewoog, whist speelde, allerlei papieren onderteekende en
zoo vaak met zijn dichte wenkbrauwen en zijn knippend
oog onder de ambtenaren gezien werd, lag nu op een tafel,
het linker oog knipte in 't geheel al niet meer, maar een
wenkbrauw was nog altijd opgetrokken met een zekere
vragende uitdrukking. vat de overledene vroeg : waarom
hij gestorven was of waarom hij geleefd had, daarvan weet
alleen God."
Toen in 1842 het eerste deel van de „Doode Zielen"
verscheen, eindigend met het vertrek van Tsjitsjik ow
uit het plaatsje, waar hij zijn dood kapitaal had bijeengebracht, was de indruk op de tijdgenooten overweldigend.
De hoogste lof, de diepste jammer van het vaderland, alles
was in dit eene „poeem" in een groot beeld vereenigd.
Nu eerst zag men wat Rusland was, nu kende en beminde
men zijn vaderland meer dan voorheen, en de vooruitstrevende geesten, die er naar hunkerden te verbeteren wat
verbetering van noode had, begrepen eerst nu met recht,
Welke duivelen uit het zieke, „bezetene" vaderland moesten
worden uitgedreven. Met verlangen zag men uit naar het
tweede deel : hoeveel zou Gogol nog te zeggen hebben,
wat zonder hem ondoorgrondelijk was ! Evenwel, ofschoon
de schrijver nog tien jaar geleefd heeft, het vervolg der
„Doode Zielen" heeft hij niet aan zijn vaderland geschonken. Hetgeen in de uitgaven van Gogol als „tweede
deel" is afgedrukt, zijn slechts eenige hoofdstukken, voor
een deel fragmentarisch, die het niet mogelijk maken zelfs
maar te vermoeden, hoe het geheel er heeft uitgezien ;
want in handschrift heeft het bestaan, tot tweemaal toe !
Droevig was het met G o g o 1 gesteld in die laatste
tien levensjaren. Het was een periode van nameloos lijden.
Hoe dat te verklaren I' Ik heb reeds gezegd, dat de psychologie van dezen eenzame veel ondoorgrondelijke geheimen
bevat. Men wijst op den invloed van den tot devotie en
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mystiek geneigden cercle van mevrouw S m i r n o w, men
wijst op de manier waarop Gogol zijn romanhelden
schiep, hun karakter opbouwend uit de eigensc happen van.
zichzelf en zijn vrienden, Wier gebreken hij met een satanische scherpte analyseerde, en ofschoon nog ettelijke andere
factoren in het spel geweest zijn, is zeker vooral deze geest
van analyse een belangrijke oorzaak geese est van Gogol's
psychische malaise.
Het is een bekend feit, dat Gogol van oude vrienden
gemakkelijk vervreemde, liever gezegd, dat hij de sympathie
en liefde voor hen verloor, naarmate hij ze beter kende.
Dat was een gevolg van dat duivel-element in zijn natuur,
dat onmiddellijk speurde, waar de slechte eigenschappen
der zielen zich verscholen, dat fijn-voelend die eigenschappen
betastte van alle zijden, ze losmaakte van hun omgeving,
zoodat ze in al hun gemeenheid en banaliteit zichtbaar
werden. Zoodoende vond Gogol de elementen, waaruit
hij zijn wanschapen helden opbouwde: wanschapen, ja maar
op zoo'n wijze als de werkelijke menschen dat ook zijn,
Os men ze met den blik van den humor beziet ! En niet
alleen analyseerde hij op die wijze zijn vrienden, maar ook
zich zelf. 't Gevolg was: hoe misvormder en leelijker hij
zijn omgeving zag en hoe onmenschwaardiger de helden
werden, die zijn roman bevolkten, des to dieper besefte hij
ook den afgrond van zonde, die hij zelf was, en wanneer
hij zijn „Doode Zielen" voelde niet alleen als een kermis
van ijdelheid, maar als een modderpoel van menschelijke
slechtheid, dan voelde hij ook zich zelf, die iminers al deze
gemeenheid in zijn ziel kon concipieeren en uit zijn ziel
voortbrengen, als den minsten aller stervelingen. Waar
moest hij nu naar streven? In de eerste plaats naar zelfvervolmaking ! Lijden onder zijn eigen fouten, ze bestrijden
met alle macht, zich Gods hulp verwerven door de middelen,
die zijn eigen ziel en de Heilige Kerk voorschrijven, en
dan ook de leermeester van anderen worden, hen helden
hun ziel to louteren, dat is het eerste en het eenige
noodige !
Ziedaar, wat er in den armen Gogol omging ! Het
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zijn eclat Russische gedachten en nauw verwant met die
van een Dostojewsk ij. Maar bij dezen zouden ze huizen
in een gezonden, gelouterden geeft en zoo kon Dost oj e w s k ij een maatschappelijke en religieuze kracht worden,
een leidsman van het betere deel zij ner natie. Maar Gogol's
ziel was krank en kon de loutering, die zij zocht, niet
vinden : vandaar dat diezelfde gedachten hem hebben gemaakt tot een lijder, een martelaar zonder redding ! Ruim
vier jaar na het eerste deel der „Doode Zielen", in het
eind van 't jaar 1846, geeft hij een nieuw boek „Litgelezen plaatsen uit de briefwisseling met mijn vrienden",
waarin hij de vele lessen van zelfloutering, ootmoedigheid
enz., die hij in zijn particuliere correspondentie ieder oogenblik uitdeelde, onder de oogen van het groote publiek
brengt, in de stellige overtuiging, zoodoende een nuttig
werk, welgevallig aan God en ook aan zijn medemenschen,
te doen. Wonderlijk doet het ons aan, als wij de „Doode
Zielen" kennen en bewonderen als een doorloopende aanklacht tegen de Russische maatschappij, in dit weinig jongere
boek den zedemeester aan het woord te hooren, dien de
maatschappij weinig interesseert, maar die uitsluitend heil
verwacht van de zedelijke en religieuze loutering van het
individu, stilzwijgend veronderstellend, dat op die wij ze
een heilige, uit louter heilige zielen bestaande maatschappij
ontstaan zal. Terwijl de „Doode Zielen" een oorlogskreet
zijn, geslingerd tegen de ziel-loos-heid der verdierlijkte
volksverdrukkers, komt dezelfde schrijver ons in de „Uitgelezen plaatsen" zoetsappig vertellen, dat wij braaf moeten
zijn, gehoorzaam aan de heeren regeerders, die het zoo
goed met ons meenen, menschelijk tegen de slaven, die
God aan ons onderworpen heeft gemaakt. Tegenwoordig
twijfelt niemand er meer aan, dat deze brieven eerlijk gemeend waren men ziet er slechts een zichtbare citing in
van het ziekte-proces, dat al veel vroeger begonnen was de
ziel van den schrijver te sloopen. Men beseft nu, dat het
eerste deel van de „Doode Zielen" niet was bedoeld als
aanklacht tegen de maatschappij, maar dat het een boek
van wanhoop was, van wanhoop over de verkrachting der
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schoon-geschapen menschenzielen. Toen Go gol begonnen
was het hem door P o e sj kin verschafte motief te bewerken, schrok hij zelf van de monsters, die hij schiep ;
maar hij ging voort met ze te scheppen en hij gaf ze aan
zijn yolk, omdat hij moist, dat ze een goedgelijkend beeld
waren. Maar in de uit die monsters samengestelde maatschappij zag hij niet anders dan een schare van leelijke,
onwaardige individuen, die loutering behoeven en dan een
mooie, gezonde maatschappij zullen vormen.
Ads wij van dit gezichtspunt de „Doode Zielen" beschouwen, dan begrijpen wij, dat de „Uitgelezen plaatsen"
er een directe voortzetting van zijn. Maar het is toch zeer
goed te begrijpen, dat bij den tijdgenoot, die — zonder
overdrij ving kan het gezegd worden — in de jaren na
1842 leefde in een roes van G o g o 1-vereering en die hunkerde naar het moment dat G o g o 1 nog meer licht zou
doen opgaan in een tweede deel van zijn werk, dit onverwachte zede-boek alleen smart, ergernis, woede verwekte.
Ondertusschen droeg G o g ol steeds het plan met zich
rond, een tweede deel van de „Doode Zielen" te schrijven.
Dit moest gansch anders worden dan het eerste. Het
moest een triomf zijn der Russische ziel, geen beschreien
van haar val. In den aanhef van een der hoofdstukken
van het eerste deel wordt het geluk bezongen van den
reiziger, die, teruggekeerd van een verren tocht, verwelkomd wordt door een liefhebbend huisgezin. „Maar rampzalig de ongehuwde." Met dien gelukkigen huisvader wordt
de schrijver vergeleken, die onder zijn medemenschen de
mooie karakters opmerkt. Hij zal overal bij val en dankbaarheid oogsten. Maar wee den schrijver, die al die kleine
banaliteiten, waarvan ons leven wemelt, al die nietige, lage
karakters, waaraan onze mensQhen.wereld zoo rijk is, ten
Loon stelt voor de „onverschillige oogen" zijner lezers !
„Want niet erkent het oordeel van den tijdgenoot, dat de
glazen, die de zon bezien, en die, Welke de bewegingen
van niet opgemerkte insekten doen kennen, gelijkelijk
wonderbaar zijn ; want niet erkent het oordeel van den tijdgenoot, dat er groote diepte van ziel noodig is, om een
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beeld, genomen nit het geminachte leven, te belichten en
te verheffen tot een parel der schepping; want niet erkent
het oordeel van den tijdgenoot, dat de hooge, geestdriftige
lach zijde aan zijde verdient te staan met het hooge lyrische bewegen, en dat hij van de fratsen van den potsenmaker door een heelers afgrond gescheiden is. Dit erkent
het oordeel van den tijdgenoot niet en alles zal het uitleggen als een verwijt en als smaad voor den niet erkenden schriiver, zonder deelneming, zonder weerklank, zonder
sympathie te vinden blijft hij alleen staan midden op den.
weg. Bitter is zijn levenstaak en droevig zal hij zijn eenzaamheid voelen. — En voor mij is 't nog lang weggelegd,
gestuwd door een wondere macht arm in arm te gaan met
mien vreemdsoortige helden, te schouwen het heele breedvoortstroomende leven, het te schouwen door een lach,
zichtbaar voor de wereld, en door tranen, aan de wereld
onbekend ! En verre is nog die tijd, dat een gansch andere
storm van geestdrift zal opdwarrelen nit den tempelkoepel,
gehuld in gewijden schrik en schittering, en men zal vernemen, met verbijstering en angst, het plechtig gedaver
van andere taal."
Dat wat Gogol hier in zoo'n wonder beeld voor zich
ziet, is het ideaal van zijn laatste levensjaren gebleven.
Evenals ieder voorjaar de veertig maal veertig gouden en
bontgekleurde kerkkoepels van Moscou den volke het
Paaschevangelie verkondigen, dat Christus is opgestaan,
zoo wil hij, eenmaal de zanger van Ruslands vernedering
en jammer, aan de groote bestemming voldoen, waarvoor
hij zich geschapen waant : met plechtig gedaver, als van
klokkengelui, verkondigen de opstanding van den Bassischen mensch. Ouder geworden heeft G o g o 1 datzelfde
ideaal behouden, dat hem bezielde, toen hij de Oekrajne
voor de groote Petersburgsche wereld verliet : nuttig te zijn
in den dienst van Ruslan.d, een helden-werk te verrichten
tot redding van zijn yolk. Dat heldenwerk zou zijn een vervolg der „Doode Zielen". In de jaren na 1842, die hij deels
in deels buiten het vaderland doorbracht, toog hij ijverig
aan het werk, en groote stukken van het tweede deel heeft
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hij aan vrienden, speciaal aan mevrouw Smirnow en
Naar kring, voorgelezen. Zij waren in extase. Eenige stukken, die de schrijver tijdelijk in handschrift aan kennissen
had afgestaan, zijn ons bewaard gebleven , zij bevatten zeer
veel moois, maar staan ons niet toe een idee te krijgen
van het geheel. Gogol zelf voelde zich onbevredigd en
hoe verder het werk opschoot, des te meer besefte hij,
dat het op verre na niet naderde tot het hooge ideaal,
dat hij zich had gesteld. Hij kon er niet toe besluiten
dezen mislukten arbeid nit te geven en in den zomer van
1845 verbrandde hij het nu geheel voltooide tweede deel.
Geweldig leed Gogol onder zijn onvermogen. Zijn
troost zocht hij in het gebed, in het vasten, in het lezen
van vrome boeken. Daaruit hoopte hij de kracht te putten,
om nog eens aan den arbeid te gaan en 't groote werk te
voltooien. In het voorjaar van 1848 gaf hij uitvoering aan
een reeds lang gekoesterd plan : hij reist naar Jeruzalem,
bidt op de Heilige plaatsen om de Goddelijke genade en
om kracht. Over Odessa keert hij naar Rusland terug,
bezoekt op weg naar Moscou zijn moeder en zusters en
blijft den heelen zomer bij hen. Zij schrokken van hem,
zoo ernstig en gedrukt was zijn stemming. Na dien tijd
heeft hij 't vaderland niet meer verlaten. Steeds werkte
hij aan zijn „Doode Zielen", voortdurend leed hij onder
zijn niet-kun.nen-wat-hij-Wilde. Hij droomde van een wereld
met een niet meer cynischen Ts j itsj iko w, een S o b ak e wits j, van „vuist" gebogen tot een gestrekte hand, een
vermenschelijkten P lj oesj kin. Maar hoe hij zich inspande,
een wereld van engelen te scheppen, van zelf kwamen ze
als duivelen van onder zijn pen te voorschijn.
In het begin van 1852 nadert het werk wederom zijn.
voltooiing. Maar Go g o 1 wordt somberder dan ooit en begint zich aan een strenge ascese te onderwerpen. Uren
achtereen ligt hij geknield en handenwringend voor de
beelden, hij ontzegt zich bijna alien slaap en eet slechts
gewijd brood. Den nacht van 11 op 12 Februari brengt hij
grootendeels in gebed door, daarna, om drie uur, roept hij
zijn knecht, vraagt hem in de aangrenzende kamer de
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kachel open te zetten ; dan neemt hij het juist voltooide
handschrift van de „Doode Zielen", legt het in de kachel,
werpt zich op den divan en snikt het uit.
Nog slechts eenige dagen had Gogol te leven. Den
2l sten Februari stierf hij. De directe oorzaak van zijn dood
bleek verhongering te zijn.
Met dit droevige relaas van zijn sterven nemen wij
afscheid van G o g o 1. Wij hebben zijn leven gadeslagen van
de eerste jeugd of tot het te vroege einde, den schrijver
zijn wij gevolgd tot aan de hoogste uiting van zijn genie.
Natuurlijk is deze schets zeer, zeer onvolledig. Slechts een
deel van Gogol's werken is ter sprake gekomen en de
weinige woorden, daaraan gewijd, zijn niet in staat, een
eenigermate bevredigend beeld te geven van datgene, wat
deze geweldige, die in een regel meer uitdrukte dan een
ander in een boek, als een heilige erfenis aan zijn yolk
heeft nagelaten. Maar het was dan ook niet mijn doel,
een verdere kennismaking met Gogol overbodig te maken;
integendeel : wat ik met dit opstel beoogde, is dan bereikt,
wanneer het bij den Nederlandschen lezer de lust opwekt,
den schrijver zelf ter hand te nemen. lVfoge het dan vender
bij dragen tot een beter begrijpen en waardeeren van Go gol!
Moge ook de Nederlandsche lezer gaan voelen, dat de
wonderlijke wereld van Pawel Iwanowitsj Tsjitsjik o w en zijn vreemdsoortige vrienden niets anders is dan
het Rusland van Gogol's tijd — en van onzen tijd tevens,
en dat de groote geest, die deze geheele wereld in zich
kon concipieeren en die Naar kon uitbeelden in een reusachtig tafereel van menschelijken jammer, nog steeds de
leermeester, de bewonderde en geliefde leermeester is van
iederen Rus, Wien het vaderland boven alles gaat.
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Drie boeken doen het altijd.
Vooreerst het boek, dat eindelijk vorm geeft aan onze
sterke, dock vage gevoelens, nog meer vermoedens dan
gedachten, dat lente maakt en de sluimerende bloesemen bladknoppen doet opengaan. Dat boek is een wandeling
met een goed vriend. Het is zomeravond buiten ; de vredige
veldgeruchten harmonieeren met de breed-uitvloeiende
hymne van de ondergaande zon, het leven is geen kijfachtig wijf, maar een glundere tuinman met een witten
ringbaard en blauwe oogen, die nu vOOr zijn huisje op de
bank zit en zijn pijpje rookt. De goede vriend, met wien
we wandelen, praat en hij praat aardig ; hij zwijgt en zijn
zwijgen is nog aardiger; hij • zegt nonsens en dat is nog
het aardigste. Want, hetzij we dien nonsens wegblazen of
in een royale bui laten leven, nu gevoelen we het sterkst
dat hij onze vriend is en blijft, ook al viel de hemel in.
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Zoo'n boek noemt men gulweg „een heerlijk boek" —
zich toch wel bewust met deze loftuiting minstens evenveel
eigen welgezindheid als de goede kwaliteiten van het boek
aan te duiden.
In de tweede plaats het boek dat blijkbaar 't er op
toegelegd heeft ons tegen te spreken in den scherpsten, beleefdsten vorm. Want eerst klopt het ons op den schouder,
geeft ons het grootste gelijk van de vischmarkt, en kondigt
dan, krachtens onze instemming, precies het tegenovergestelde daaruit af, van wat wij ons heele leven emit
opmaakten. Om tureluursch te worden, precies als werden
we, krachtens een eigen uitlating, uitgestuurd op een
warmen zomerdag met onze winterjas aan. Terwijl ondertusschen dit zoo keurig en onafwijsbaar wordt gedaan, dat
we het onszelven heimelijk kwalijk nemen niet eerder op die
illustre gedachte te zijn gekomen. Zoo'n boek noemt men
„een typisch, een suggestief boek", dat men kritiseert en
prijst, waartegenover men dad elijk 1 ,,ijn houding weet aan
te nemen, een importante houding, en waartegenover men
toch innerlijk zijn inferieuriteit gevoelt, niet een absolute,
maar alleen op dit punt, zooals men een prachtige hymne
gewoonweg gezongen inf4rieur vindt aan een volksdeuntje
in volmaaktheid voorgedragen.
Ten derde het boek dat v66r, noch tegen ons is, niet
eens weet dat wij ook al een eigen opinie hebben, dat wij
bestaan misschien. Of, dit laatste wel. Want dat het onze
opinietjes omverloopt, het doet dit als een die, toesnellend
om een drenkeling te redden, onderweg wat onzichtbare
diertjes doodtrapt , het doet dit zonder boos opzet, wetende
ons het betere te schenken. Want het zoekt ons hart,
ons geweten, onze ziel — en vindt die, en heft die hoog
in het licht, en de schellen vallen ons van de oogen. En
lang nadat het ons al weer heeft losgelaten, zitten we nog
en staren, en staren. We voelen ons overrompeld, overdonderd, nietig, krielklein, we zijn niets, minder dan niets,
och, om maar weg te kruipen onder den grond. En tegelijk
voelen we ons krachtig, heldhaftig, en met een rukje
draaien we de wereld zoo als we willen. Dat zijn de boeken
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die eigenlijk geen boeken meer zijn, maar het leven in
zijn kracht en heerlijkheid. Zij ringelooren ons als het
leven, en lokken en aaien ons als het leven — en wij staan
er tegelijk beteuterd tegenover, als schooljongens tegenover
den meester, en zalig, als de bruid tegenover baron bruidegom. Dat zijn de eeuwige vreugden der menschheid, helaas
zeldzaam, te zeldzaam in dit braaf-vervelende leventje.
Dezen grooten omweg moest ik, geduldige lezer, nu alleen
waken om te zeggen dat ik Berlage's boek indeel bij
de tweede soort.
Het is een helder, prettig boek, dat over verbazend
belangrijke dingen handelt, ze m. verbazend scheef zet,
maar dit zoo zeker doet, dat we, al hoofdschuddend, toch
met een glimlachje van bewondering blijven toekijken.
Het is mooi gedrukt en verlucht met teekeningen in
den Berlage-stiji, de breede bladzijden laten zich prettig
lezen, en toch mist het innerlijke elegance. Want uitdrukkingen als deze : „de twee geestesstroomingen, die
elkaar de oorzaak betwisten van alle maatscha'ppelijke gebeuren" (bl. 19) zijn te beknopt, te ineengeperst dan dat
zij zouden bekoren. Toch hinderen ze niet, omdat men
gevoelt dat de schrijver zooveel op zijn hart heeft, dat hij
zich geen tijd gunt voor vormverfijning. Wat hindert het
dat hij zijn woorden wat onbehouwen als rotsblokken op
een stapelt! Want, hoewel hij zich niet te buiten gaat aan
groote woorden, doen deze groot, omdat ze de uiting zijn
van groote liefde en krachtigen wil, en daarom zijn ze
groot. Het eerste der vier opstellen van dezen bundel is
osetiteld: Kunst en Maatsehappij. Dadelijk hooren we daarin
hartelijke liefde voor de kunst, en de diepe klacht dat
we, om groote kunst te zien, terug moeten naar de Antieken, de Middeleeuwen of de Renaissance. Vanwaar dit
feit, te bedroevender omdat het aan goedwillende kunstenaars niet ontbreekt? Het antwoord ligt voor de hand:
omdat deze anarchistische tijden missen cultuur, „de overeenstemming tusschen geestelijke en materieele behoeften"
(bl. 7). We missen de voor alien vaststaande conventie,
den vorm, waarmede wij het water kunnen scheppen uit
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de immerwellende levensbron. En met onleschbaren dorst
staan wij hulpeloos toe te zien hoe het water doelloos
vervloeit in het woestijnzand. Nergens blijkt dit geniis
aan conventie droeviger dan bij onze alle stijlen copieerende
en stijlloos-blijvende architectuur. En de kunstenaar, geroepen om in zijn werken uit te beelden onze geestelijke
conventies, sluit, deze niet vindende, zich op in zijn eenzaamheid, en reikt daaruit zijn individualistische, subjectivistische meeningen en beklaagt zich dat men hem niet
begrijpt. Natu-urlijk- immers ! 14 had midden in het leven
moeten gaan staan, zich zoo inleven in cultuur en conventie, dat die zich in zijn werk personifieeren, en of men
hem dan had begrepen ! Maar hoe kan hij zich in een
conventie inleven, die er niet is ?
De schrijver zegt dit niet precies zoo, maar uit zijn
stevige, helaas telkens door een stortvloed citaten verwaterde beschouwingen, lees ik het met het volste recht,
en met groote vreugde. Want het anarchisme, met zijn
manie het leven op te lossen in zijn elementen, schijnt
ook mij de vijand. Dus zet ik blijd.e oogen op als ik den
schrijver dien vijancl te lijf zie gaan en lees :
„Ik kom terug op de twee geestesstroomingen, die elkaar de oorzaak betwisten van alle maatschappelijk gebeuren, — de bovennatuurlijke en de materialistische, — omdat wel langzamerhand kunnen
worden uitgeschakeld de tusschenstroomingen, welke die van den
twijfel kunnen genoemd worden, omdat zij noch het eene noch het
andere inzicht huldigen.
Politiek uiten zich de geestesrichtingen in de clericale en de
sociaal-demokratische, terwijl de tusschenstroomingen worden vertegenwoordigd door de liberale, de radicale en de vrijzinnig-demokratische
partijen.
Het historisch materialisme, de philosophie der sociaal-demokraten,
leidt, zooals reeds werd gezegd, alle maatschappelijk gebeuren of uit
de productieverhoudingen, zoodat heel het geesteleven : de gewoonten,
zeden en gebruiken ; de sociale, politieke en rechtsverhoudingen ; de
religie, philosophie en kunst daarvan een gevolg zijn... (irolgen
eenige duitsche citaten). En daar er eerst dan een cultuur is, als
materieele en geestelijke behoeften overeenstemmen, volgt uit bovengenoemde beschouwing, dat, wanneer aan de materieele behoeften is
voldaan, m.a.w. wanneer de productieverhoudingen zoodanig zijn, dat
zij alien bevredigen, d.i. vrede, d.i. rust geven, ook van zelf de geeste-
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lijke behoeften dus de bovenbouw zal verrijzen, en dus wetenschap,
wijsbegeerte en kunst zullen bloeien.. . .
„Das Christentum ist tot" zegt ook S ch e ffler. „En wie den
moed heeft dat te erkennen zal eerlijker zijn, dan hij die elken Zondag
ter kerke gaat om het tegendeel te bewijzen" (bl. 19-21) „het verdwijnen der oprechte vroomheid, die, alle beweringen ten spijt in
dezen tijd niet meer bestaat, en, ook niet meer bestaan kan" . . . (bl. 53)
„Het menschelijk lichaam, door het Christendom veracht, zal door de
komende tijden weer om zijn groote schoonheid worden geeerd" (IA. 42).

Is dit niet zeldzaam fijne ironie P
Natuurlijk weet de schrijver ook wel dat het Christendom in plaats van het lichaam te verachten — wat enkele
Antieken doen door het te heeten : kerker der ziel — het
verheerlijkt en noemt : tempel des geestes. Natuurlijk oak
wel, dat het verdwijnen van alle oprechte vroomheid zou
zijn het verdwijnen van alle menschelijk leven, dat zonder
deze niet bestaat,- en niet bestaan. kan. Natuurlijk ook
wel, dat de bewering dat het Christendom dood is, zulks
alleen zegt van hem die het zegt. Maar hoe fijn ironisch
vertelt hij dit, door niet zonder zekeren pathos het tegenovergestelde te beweren. Zoo fijn, dat het gevaar bestaat
dat men de ironie niet opmerkt. Doch de schrijver ziet dit,
is op zijn hoede, en dikt zijn ironie dan alleraardigst aan
in zijn uitlating over den dood des Christendoms. Vooreerst
toch geeft hij deze enorme bewering als een citaat, door
Multatuli niet onaardig ,.onecht haar" genoemd. Men
zegt zoo iets of zegt het niet; gelijk men haar draagt of
dit niet doet. Maar men laat dit niet door een ander voor
ons zeggen, gelijk men geen haar van een ander draagt
als het eigene. Doet een man van smaak dit toch, dan
doet hij het natuurlijk voor de grap.
Ziet men dit eenmaal, dan voelt men tegelijk het reeds
sterker ironische van dit ook. Als zei de schrijver met
lakoniek gezicht, maar met vonkelende lichtjes in de oogen
„het moet onloochenbaar waar zijn, want zelfs een duitsche
meneer heeft het ook gezegd, in het duitsch natuurlijk."
Maar de sterkste ironie zit in het daarop volgende
zinnetje. Want nu ziet men den glimlach opkomen over
het lakonieke gezicht Welke zegt: „nu ik gemeld heb
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dat ge dood zijt, zou het oneerlijk zijn als ge gingt wandelen — een nette begrafenis is het eenige wat u past !"
Doch niet elke ironische toespeling is zoo duidelijk
als deze. Eene moet ik nog noemen. De schrijver is blijkbaar overtuigd dat die komende cultuur geen nieuwen inhoud zal hebben, wat heel fataal is, als men let op het
axioma der eenheid van vorm en inhoud. Doc]] hoe zegt
hij dit ? Door een hymne te zingen op die nieuwe cultuur,
en haar dan als eenig karakteristiek te geven : „herboren
Dionysische vreugde". Dit karakteristiek nu, wat is het
anders dan een opgewarmd kliekje eener vorige cultuur ?
Stelt hij die nieuwe cultuur niet fijntjes aan de kaak,
door, schijnbaar haar hymne zingende, haar zoo Yeager uit
te dossen? Doch genoeg over zijn ironie — hoewel die
waarmede hij den spot drijft met onze ultra-partijen, welke,
zooals ieder ziet, een betere conventie tegenhouden,
kostelijk genoeg is.
Over zijn ernst kan ik kort zijn. Ontroerend is zijn
klacht over ons gemis aan stijl, aan geestelijke conventie,
aan rust, die alleen in de waarheid te vinden is. Heerlijk
is het hem te hooren belijden dat zulk een gemeenschappelijke stijl, zulk een voor alien geldende conventie, alleen
het leven levenswaard maakt, en ons een groote kunst zal
geven. En een genot is het hem de beteekenis van een
goede architectuur te hooren verklaren. Dan worden zijn
woorden enkel kracht, enkel wil, enkel liefde — die ons
stemmen tot groote dankbaarheid en ons moed geven voor
de toekomst.
Van stijl gesproken, binnen welke schoone en onwrikbre
vastigheden geleidt ons Cynthio door Jo annes Reddi ng i u s ? Dit is niet zoo dadelijk te zeggen. Laat zien !
Eerst een inleidingtje, lief hoor, 'n beetje honniglief —
maar Cynthio is nu eenmaal, gelijk de opdracht luidt, voor
de vier bij 't haardj e : Mien en Niek, Golly en Karel. . . , en
dus, hoewel een weinig verbouwereerd over ons zoo maar
treden binnen den heiligen haardkring, en ook over die
titteltjes na Karel, we gaan schuchter-welgezind de ons tot
O. E. XI 3

29
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Cynthio leidende grot van honingstalakiet en marsepijn
door. En na den beginzin gelezen to hebben :
„Sinds Novela mij verlaten had, woonde ik eenzaam in mijn
mooning in het bosch",

knikken we beslist en verheugd : „O, Arthur van S c h e nd e 1, precies als die begint Een Zwerver Verliefd :
„Toen Tamalone een knaap was van dertien jaren'"'.

Maar die klare vreugde is van korten duur. 0 neen,
Schendel's onwezenlijke, verbeeldingsvolle fantasieen zijn
toch hoogste natuur en van ontroerende werkelijkheid,
en dit zwaarwichtig-doceerende sprookjesproza, wat is
dit ? Het schrijft Woord, met groote W, als een onvervalscht woordkunstenaar, en ook Licht, met groote L,
als een verlicht predikant, heel bijzonderlijk verlicht. Dus
dan is het van E e d e n, de vroegere van E e d en, in
't bizonder die van Johannes Viator. Doch reeds v6Or
Cynthio's verzen komen, voelt men dat het van E ed e n
heelemaal niet is, tot als de zing-zangerige liedjes zijn
gehoord, men weet dat het Joannes Redding in s is.
Ofschoon die in de verte herinneren aan de woordmuziek
der liedjes van Gorter's Mei :
Schemering,
Mijmering,
Wie noemt den naam van wat mij ving ?
Tinteling,
Rinkeling,
Hoorde ik then de poort open ging. (bl. 75).

Hoewel, daar wordt Cynthio toch niet een gecolporteerde ridderroman I) Ongelooflijk, toch een feit. Een zoo
echte, dat men ineens, zonder aarzelen, dien ridderroman
zijn titel geeft : De Maagd aan den Eolterpaal of De Monnik
bij den Kruisweg (bl. 138-163). En met juist zooveel verwondering, als het kunnen genieten vordert, hoort men
Cynthio vertellen van dien even armen als dapperen
ridder. Deze trekt natuurlijk op avontuur nit, wat men
van den armen edelman heel verstandig vindt, last het
zilver- en goudstukken regenen in opgehouden hoeden en
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uitgestoken handen, wat wel, hm, hm, ruim royaal schijnt,
zelfs voor een armen ridder, bevrijdt dan een beeldschoone
maagd van den folterpaal, sluit met haar een huwelijk, en
waarachtig, een goed huwelijk ook, heel goed. Niet waar,
de onvervalschte ridderroman, echt in den goeden ouden
bravoure- en heldentenorstijl, zoodat men, lezende,:
„mijn Bandelier om te werpen en mijn zwaard op zijde te steken",

onfeilbaar zich herinnert dat er moet volgen :
„was het werk van een oogenblik" (bl. 152)

en men even genoegelijk grinnikt hij die herkenning.
Jammer, dat ook deze vreugde kort duurt, en men met
een zucht van eindelijk thuis-zijn bemerkt dat Cynthio
theosophie Is. Merk slechts op. Deze menschen sturen
elkander voortdurend gedachten toe, allerlei gedachten;
liefdegedachten, gedachten van moed, van vertrouwen, en
die sturen ze zonder postpakket, telefoon of zoo lets, soms
naar menschen van wie ze niet eens het adres weten. Ook
komt er een heel oud handschrift in, waar het instaat.
vat a vraagt alleen de dwaas. Ook een geheimzinnige, een
heel oude, de Meester, of de Stralende genoemd, die verklaart :
„Het is mid gegeven u te zeggen : wiens mond geest is, is wijs.
Een met Het zult gij wezen, den met Alles." (bl. 34).

Terwijl Cynthio zijne hem ontvluchte vrouw en
moeder zijner kinderen, die hij Loch blijft liefhebben en
liefdegedachten toezendt zonder haar adres te weten, verlangt te spreken :
„over het zevende woord of het derde der tweede tafel dat luidt :
„zweef niet af", „qt niet in afwijking". Zij zal fijn-seherp denkend
de groote beteekenis van dit gebod begrijpen" (bl. 182).

zal dus niet zoo dom zijn als een gewoon lezer, als ik
b.v., die dacht dat Cynthio haar hiermede op een kiesche
manier wilde zeggen, dat ze nu niet weer met een ander
moest wegloopen — tenminste als ze eerst was teruggekomen.
En ten slotte zijn die Cynthio en zijn edele vriendinnen en vrienden zoo heilig en zoo rein, en zoo enkel
licht van buiten en van binnen, dat een zondig mensch er
verstomd van staat, er stil onder wordt, en zich niet weet
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te bergen met zijn zwarte ziel. Ongetwijfeld, Cynthio
is theosophie.
— Dus Loch geen dekadentje in het kwadraat, zooals dat
verwijzen naar al die bovengenoemden zou doen vermoeden ?
Dat zeg ik niet — alleen dat Cynthio theosophie is.
Maar wel wil ik eindelijk zeggen dat ik een lief ding
zou geven, als dit boek niet tot me gekomen was. Niet
alleen omdat ik weer moest denken aan Beet s' ondeugend
knipoogje in zijn Gesprek met Querulus : dat hij geen tijdschrift-redacteur won zijn, omdat hij dan verstand van alles
moest hebben. — en ik kan me geen saaier en onbelangrijker wezen voorstellen dan een universeel mensch, die
van alles verstand heeft — maar vooral, omdat ik gevoel
hoe wreed het schijnt en ook pedant, om tegenover boeken
als Cynthio, die zoo miserabel mooi-bedoeld zijn en zoo
allemenschelijk braaf, iets anders te maken dan eene door
plechtig ritueel gestileerde buiging van bewondering.
Doch ik troost me met de gedachte, dat de voortreffelijke mensch, die dit boek heeft geschreven, mijn mogelijk
niet genoeg eerbiedige beoordeeling zal toeschrijven aan
mijn niet ingewijd-zijn in deze heilige leer. Dat zou zijn in
den stijl van Cynthio, en door mij volkomen beaamd worden.
Van stijl gesproken, stip heeft van Looy's schilderend
proza nooit gemist. De enkelen die in de eerste jaargangen
van den Nieuwen Gids zijn schetsen genoten en in de latere
zijn Gekken, en de velen die ten slotte zijn Feesten bewonderden, hebben steeds zijn oorspronkelijken stijl geprezen.
Die schildert, teekent, kleurt, etst zoo ongelooflijk joist,
en onder zulk een nieuwe belichting dat we de dingen en
zeer objectief voor ons zien, zooals ze zijn, en tegelijk ze
nieuw zien door de zeer persoonlijke aanschouwing van den
kunstenaar. Was zijn persoonlijke visie op de dingen eerst
wat vreemd, ongewoon, ze wordt ons al meer en meer vertrouwd, bekend, terwijl ze nog voortdurend in nieuwheid
wint. Zoodat het proza van van Loo y- al merle van het

beste is dat uit de eerste periode van den Nieuwen Gids
zal blijven leven.
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En nu De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus. Ja, wel
zijn ze wonderlijk, soms, dikwijls te wonderlijk. Ik vrees,
ik weet zeker, dat de lezer Zebede ii s heftig, en met opgetrokken wenkbrauwen op Zebede -ii s zelven wijzende, zal
toeknikken als deze zegt :
„De nieuwe tij d is oneenvoudig, ze baart wangedrochten" (bl. 99).

Doch dan zal Zebede ii s niet boos worden, maar een
loopje nemen met zichzelven en met zijn zoo inzichtigen
lezer. Ja, dit is een karakteristiek van beteekenis van
dezen Zebede ii s : van alien, ook van den hoogsten ernst
gekheid te maken, en van alle gekheid, ook van de dolste,
ernst te maken. Daarom laat men hem meer doen dan
een ander. Wat als profanatie klinkt, is niet zoo kwaad
bedoeld, en er klinkt altijd een lach onder, niet de korte
knetterlach van Heiniaanschen spot, maar de bolronde
lach van iemand die geen mug zal kwaad doen, en nooit
de laatste lucifer uit de kamerdoos zal gebruiken. Soms
amuseert hij ook alleen zichzelf. Want grappemakerijen
met het woord als :
„het zij ons gegeven geen oogenblik onzen oogappel uit het oog
te verliezen" (bl. 6)

vind ik onuitstaanbaar, en zijn geallegoriseer over „de
Kloof der Ontroeringen" en „de Sfeer der Overspanningen" (bl. 40/2) zijn me griezelig-onbegrijpelijk en ongenietbaar. Maar ik weet zeker dat Zebede ii s volkomen
onbelangrijk vindt, twat mij al dan niet aanstaat, en onverstoorbaar gaat hij voort zichzelf te amuseeren met den
lach van dezen weemoed, en den weemoed van dezen lach :
„Luistert dus hier niet het minst naar hetgeen wij niet zeggen,
voelt het gewetensvolle zwijgen beter beel4en deze storelooze veelomvattendheid, beter dan het, ofschoon sourdine, getrompetter, helaas,
onzer woorden". (bl. 9)
.. Laten onze zielen blank .. Zullen wij het ooit kunnen ? Och,
onze arme lei door zooveel meesters beschreven, vol knoeien en vingervegen gebleven .. laten onze zielen blank .. och, heere, heere, waar
is de spore uwer deernis. .
.. Zullen wij ooit hebben de onbewolktheid van het gezicht ? We
voelen Loch onze blindheid. . We loopen in een sneeuwig land, we
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staren de aardsche eindeloosheid aan.. en we zien niets dan de
Himalaya van het sneeuwvlokje dat zich kleefde tegen het brilleglas
voor onze bijziende oogen" (bl. 14).

Maar wie deze Zebede ii s dan is ? Hij is een gemoedelijk
oud peer, die gedurende vijftig avonden oreert tot zijn
denkbeeldig publiek, vertelt dat hij in zijn jeugd Johan
heette, die zijn schildersavonturen in het land van 1VIaroccanie
verhaalde in de vrijwel vergetene vertelling van de Gekken,
in waarheid echter niet Johan heette, maar Jac ques:
„J a c q u e s Z é b é d é e, die, zooals ons 'uit de Schrift bekend is,
een broeder was van J e a n, van Johann e s Z e be de ii s" (bl. 6).

Maar dan is deze Zebede ii s niemand anders dan de
schrijver zelf, die hier zijn levensloop vertelt ? Fluks slaat
de lezer ter nadere inlichting zijn literatuurgeschiedenis
op en vindt : „J a c. van Loo y, geb. 1855, op zijn vijfde
jaar in het Burgerweeshuis te Haarlem , letterzetter, schildersknecht , in '77 op de kunstacademie te Amsterdam, in '84
met den prijs van Rome naar Italie, Spanje en Marocco, en
sinds '86 zijn proza, o.a. Gekken, publiceerend in de Nieuwe
Gids." Ja, dat komt uit met de aanwijzingen die Zebede ii s
terloops telkens van zichzelven geeft, o. a. met deze :
„Herinner a. Omhoog gedreven in een tijd, Coen in ons kleln,
doch wat men ook mag zeggen, toch groot Nederland, de kunst, die
schoone bloei des 'evens, zoo wonderdadig naar het licht opreikte, behoudt hij in zijn doen, al 't prille en plotselinge van ontluiking, en
is voor ons te dikwijls onnavolgbaar, belast gelijk wij ons zelve weten
met zeer alledaagsche, met burgerlijke apathieen. Poch niet voor niet
is berusting de schoone vrucht van den ouderdom geheeten, men geeft
zich gelijk men is, en doet dat te gereeder, waar telkens blijkt, dat
voor de meest ontstellende gebeurtenissen slechts woorden voorhanden
zijn, niet puntiger dan een vrachtrijders-potlood" (bl. 169).

Doch zullen dan niet De Wonderlijke Avonturen, van
Zebedelis — dus van den trouwen medewerker aan den Nieuwen
Gids, en daarenboven van zulk een karakteristieken en in
zich zelf compleeten Nieuwen Gidsschrijver — intieme
inlichtingen geven omtrent de Nieuwe-Gids-beweging ? Niet
vooral ophelderingen over dien storm die den Nieuwen-Gidskring, betrekkelijk zoo kort na zijn glorieus optreden, uit
elkaar sloeg ? Zal de lust naar chronique scandaleuse niet
kunnen likkebaarden bij de lezing deter avonturen ?
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Ik denk van niet. Een ingewijde zal misschien telkens
rake toespelingen hooren op tijdgenooten, naar ik vermoed
ook wel eens den naam mompelen van Johannes Viator,
waarover then ter tijd zooveel te doen was, maar de gewone
lezer tast hier in het duister. Reeds daarom zou ik niet,
graag veroordeeld zijn een commentaar te schrijven bij
deze wonderlijke avonturen. Maar vooral niet omdat het
wonderlijke mij telkens te avont-uurlijk wordt, te grillig,
te grotesk. En hier rack ik de grenzen van mij n bewondering. Dit laatste boek van van Looy is altijd oorspronkelijk — evenzeer telkens bizar. Dit boek heeft nu
absoluut niets van een ander — heel in de verte denkt men
soms aan S w i ft ' s Gulliver's Travels — het heeft volkomen
de eer zichzelf te zijn, en is vol van persoonlijke verbeelding, van persoonlijke gedachten en humor. Maar die
verbeeldingen staan telkens met den schrijver op hol, en
laten den lezer staan in een rondedans van onbegrijpelijke
gestalten die hem het onbehagelijk gevoel geven dat hij
in een gekkehuis beland is.
De schrij ver heeft dit gevaar wel gevoeld en door een
Reef van Z e b e d e ii s— zie de eerste der Bijlagen — diens
gedenkschriften laten uitgeven, en dezen, ter verklaring van
hun wonderlijk karakter, laten wijzen op Z e b e d e ii s'
arme, harde jeugd, ziekelijken aanleg, melancholie, versterkt
door zijn eenzaam zwerven door maagdelijke, ongecultiveerde
landen, waaruit dan een primitieve ernst in hem groeide,
waaraan hij zich nooit kon ontworstelen. Ook zegt die neef :
„niets, vond ik geschreven in een zijner (Z e b e d e u s') cahiers,
uiets schijnt mij zoo innerlijk oneenig als de ernst der menschen"
(bl. 258).

Welnu, dit woord ten volle waardeeren, en met dit woord
zich wapenen moet ieder, die deze wonderlijke avonturen
aandurft. Want het is een waagstuk. Als achter dezen
Z e b e d e ii s, neen, zoo vreemd heeft hij nog nooit door het
leven gewandeld, en bij wijlen, zoo gek is hij er nooit
doorgesleurd.
Ondertusschen hood ik niet weinig van dit boek. Het
is zoo aristocratisch; naar zijn inhoud, omdat het zoo
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fijn-ironisch lacht, soms schatert over het democratische
levensgedoe; naar zijn vorm, omdat het zijn waarde niet
krijgt door wat het zegt, maar door hoe het zegt, ongelooflijk teekenend in de details, die pier als vanzelf komen,
als tweede natuur.
Is het niet een groot boek, soms Shakespeareaansch
van enorme, ook wel eens bizarre visie P Soms antwoord ik
toestemmend; maar schud direct daarop het hoofd dat
dit al te gek is. Is het een klein boek, prachtig in zijn
soort, maar toch omdat het alleen belangrijk is door
wat het tusschen haakjes zegt, door de zeldzaam fijne
details, die men echter moet opvisschen uit te troebele,
soms te modderige massa Soms schijnt me zoo, doch voor
ik dit ten voile beaam voel ik toch ook weer: dit te wonderlijk-gecomponeerde boek, met zijn verwarrende bijlagen
en verzen, is toch groot, omdat het de compleete uiting is
van een zeker „innerlijk oneenig", maar desniettegenstaande
groot kunstenaar. Het is een boek om er nooit mee klaar
te komen; waarvan men volkomen begrijpt dat de meesten
er niets van moeten hebben, waarover men echter met
groote blijdschap door een enkele hoort verzekeren dat het
toch wel heel oorspronkelijk en eenig werk is.
Onwillekeurig denk ik even aan S t ij n Streuv el s.
Ook een self-made man, de bakker Frank Lateur, ook
door de kunst omhoog gestooten. Ook eerst worstelend
maar nu tot innerlijke eenheid gekomen, en nu zijn verhalen, vol gedragenheid, schrij vend voor heel het yolk.
J a c. van Looy is in het proces blijven steken, „innerlijk
oneenig gebleven". Hij had het ook oneindig moeilijker.
Voor den autochthonen. Vlaming was het daar buiten op het
land gemakkelijker tot eenheid te komen in het gernoedelijke roomsche leven, dan voor den eenzamen zwerver
in het agnosticisme dat onzen tijd zoo onrustig maakt.
Doch ik vergelijk niet; wilde mezelven alleen even herinneren, hoe verschillende achtergrond het werk van
gelijktijdige kunstenaars zoo anders van karakter maakt.

VERZEN
DOOR

LAURENS VAN DER WAALS.

VOOR U OF MIJ?
Hier, waar ik in mijn kleine cel
de oude duistre verzen spel
en schrijf die, na aandachtig peizen,
met nieuwe letters op een blad,
voel ik stil TTw gestalte deizen
van 't plaatsje dat zij in mij had;
en als ik dan sours zachtjes schrei,
doe ik het meer voor TT dan mij.
Want, kind, in dit vertrouwd vertrek,
waar ik uit vreugde vreugde wek
en uit oud lijden medelijden,
daar lijkt de dag zoo licht, zoo ijl,
en wat de oude dichters zeiden
leeft men er mede voor een -wijl,
slechts als een vers ten einde gaat
zoek ik — vergeefs — naar ITw gelaat.
Maar als de trage avond komt
en al het daggeluid verstomt
en men een vuur brengt in mijn kamer,
een echte stem de stilte breekt,
dan hoor ik eerst het vlug gehamer,
waarmee mijn hart van Tiw hart spreekt;
en als ik dan sours zachtjes schrei
is 't min voor IT en meer voor mij.

DE DROOM.
0, zoete droom, o schoone droom!
ik, die in Uwe woning woon
en met IT voor Uw venster zit
en Uw gebeden mede bid;
ik luister zwijgend naar Uw woord,
en als Gij zwijgt, zeg ik het voort
en of Ge lacht, of dat Ge schreit,
gelukkig zijn wij toch altijd ,
en nu ik ween, — of lach ik nog? —
nu weent Ge ook en lacht Ge toch.
0, wonderlijke, wij de droom,
ik, die Uw naam te noemen schroom,
heb eens — een oogenblik — getracht
te zeggen. wat Gij nog niet ddicht,
maar v66r ik het in woorden sprak
was het of alle vreugde brak,
en Uwe stem heeft toen gezeid:
„kind! dit is niets dan ijdelheid,
als gij maar bij mijn venster zit,
en mijn gebeden mede bidt
en zwijgend luistert naar mijn woord
en naar uw eigen hart niet hoort,
als gij met mid' maar lacht en schreit
zult gij gelukkig zijn altijd,
maar als ge naar mijn handen tast,
en houdt haar in uw handen vast,
of als ge in mijn oogen ziet
en daarin uwen blik bespiedt
dan wordt ge droef bedrogen vrind,
daar ge hen alien ledig vindt."
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0, schoone, veelbeminde droom !
mijn hart is moe, mijn lichaam loom
mijn handen zijn zoo leeg, zoo kil,
dat ik ITw handen vatten wil ;
maar 'k luister dapper naar 11w woord
en als Gij zwijgt, zeg ik het voort
en of het lacht, of dat het schreit,
gelukkig maakt het mij altijd,
en nu het lacht — of weent het nog ?
nu lach ook ik,. . of ween ik toch ?

..........

VOOR ALTIJD.
Wat is het vreemd, dat in het hart iets blijft,
dat schooner is dan wat de geest beschrijft,
dan wat de droom er schept of er verbeeldt,
dan wat de ziel er grift of er verheelt.
Wat is het vreemd, dat dit zoo wezen moet
en dat Been vreugd of smart er iets toe doet,
en dat het glanst met een heel zachte schijn
en dat het ruischt met een heel licht refrein.
Als gij het zoekt, .. dan vlucht het als een lied,
en als gij 1-uistert ? . . . is 't of ge het ziet;
maar als ge 'r graag met uw verstand naar Last,
dan hebt ge niets dan iets onhoudbaars vast,
dan hebt ge iets dat gansch onvatbaar blijkt,
en slechts van licht, muziek en geuren lijkt ;
dat in u is en waarin ook gig' zijt,
en waardoor gij zult blijv-en, — voor ciltijd. —

BUITEN LAN D.
De Vlissingsche kwestie, als het een kwestie heeten mag, is
spoedig in een veel kalmer stadium getreden. Noch de Nederlandsche noch de Belgische regeering heeft zich verder openlijk over
de zaak uitgelaten. Zoowel in Duitschland als gelukkig ook in
Engeland stellen de regeeringen zich op het standpunt, het eenige
goede, dat Nederland zelf weten moet wat het voor zij ne verdediging noodig acht : de Engelsche met het evenzeer gerechtvaardigd
voorbehoud, dat in ieder geval de traktaten moeten worden gehandhaafd. Over dit laatste punt, n.l. in hoeverre de traktaten zich
tegen het maken van versterkingen aan den Scheldemond verzetten,
de traktaten vooral van 1815 en 1838, daarover schijnen de meeningen
uiteen te loopen : Nederlandsche, Engelsche, Belgische, Fransche
deskundigen hebben hun licht reeds over deze kwestie laten schijnen.
Dit akademisch debat kan zeker wel het best gevoerd worden voor
het Arbitragehof in Den Haag, want het is wel de moeite waard
dit te hooren over een vraagstuk, dat vooral in de Fransche, Engelsche en Belgische ,.gele" pers tot zooveel scherpe, zelfs oorlogzuchtige artikelen aanleiding heeft geven. Die pers moot intusschen
maar liever zoo min mogelijk den boventoon voeren en gelukkig
begint zij onder invloed der kalmeerende regeeringsverklaringen al
wat tot bedaren te komen. Voorloopig schijnt de zaak in het
geruststellende stadium te zijn van vriendschappelijke, zoo niet
officieele dan toch onderhandsche bespreking tusschen de bij de zaak
betrokken regeeringen. De Nederlandsche heeft in afwachting van
verdere ontwikkeling der bezwaren blijkbaar weinig neiging om
haast te maken met hare geruchtmakende defensie-voorstellen en de
Belgische van haar kant blijkt voorshands ook weinig geneigd om
eene spoedige beslissing uit te lokken of „belangstellende" interpellaties in de Kamer te beantwoorden. Alles zal dus wel in peis
en Tree verloopen.
Een nieuwe kwestie dreigt in het verre Oosten, waar Rusland
bij China met buitengewonen nadruk heeft gewezen op het niet
nakomen van het grensverdrag, het Ili-traktaat, van 1881, zelfs
een „ultimatum" heeft ingediend zonder intusschen een termijn van
antwoord daarbij aan te geven , ernstig dreigend echter met het
zenden van troepen over 'de Chineesche grens. Van het antwoord der
Chineesche regeering zal dus nog nog wel niet de kwestie van
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oorlog of vrede afhangen maar het zou toch tot ernstige verwikkelingen kunnen leiden. De laatste berichten wijzen op eene bevredigende oplossing : China geeft toe.
Verwikkelingen zijn ook in Turkije niet uitgesloten, waar de regeering een ernstigen opstand der Arabieren in Jemen heeft te bestrijden,
die al evenmin zoo dadelijk gedempt kon worden als nader blijkt
dat het in Mexico het geval is. De Arabische stammers willen veel
meer zelfregeering dan totnogtoe het geval is geweest en aan hun
hoofd staan energieke leiders, die den Turkschen pascha's veel te
doen geven. En in Albania is de toestand ook niet rooskleurig ;
reeds dreigde Riciotti Garibaldi met een „bevrijdings-expeditie" in den trant van dien der „Mille" tegen Sicilia en Napels
voor vijftig jaren. Dit dreigement hangt ongetwijfeld samen met
de feestelijke stemming der Italianen bij de herinnering der groote
gebeurtenissen van het „risorgiraento" van voor een halve eeuw, die
men daar wil vieren o.a. met de inwijding van het reuzenmonument
ter eere van Victor Emanuel te Rome en met een ontal van
congressen naar het voorbeeld van Belgie in 1910. Die congressen
worden een ware nachtmerrie ; men spreekt van een vijftigtal van
allerlei aard te Rome to houden en op ruime schaal gaan de
uitnoodigingen rond. De groote tentoonstelling, die een beeld zal
moeten geven van wat Rome in zijn keizertijd voor de beschaafde
wereld geweest is, zal dan ongetwijfeld het punt van aantrekking
zijn, dat de congresleden naar de „Citth eterna" doet stroomen tot
verhooging van haren glans en verrijking harer inwoners.
Merkwaardig was in de verloopen maand wat er bleak
over de stemming in Canada ten opzichtte van voorkeurrechten
voor het moederland en vice versa. In het Noord-Amerikaansche
parlement ward reeds gejuicht over de naderende vrijwillige vereeniging van Canada met de Unie, waarmede zoo sterke banden
van economisch belang het blijken to verbinden. Het is een slecht
teeken voor de imperialistische protectieplannen in Engeland, dat
Canada daarvan niet gediend blijkt maar veeleer nauwe econumische
toenadering tot de aan zijn gebied grenzende Unie zoekt. Het kan
ons niet verwonderen, dat Bryce, de Engelsche ambassadeur to
Washington, daze toenadering bevordert : hij, de onverdacht liberale
staatsman, ziet in, dat niet kunstmatige •beguristiging met staatkundige bedoelingen maar veeleer de natuurlijke loop der
economische betrekkingen ook die tusschen moederland en kolonien
moat beheerschen. Maar de imperialisten roepen al over zijn verraad
aan de „Engelsche zaak".

LEESTAFEL.
Mr. I. Henri H ij m a n s. Het recht der werkelijkheid.
Haarlem. De Erven F. Bohn, 1910.
Mr. E. M. M e ij e r s. De taak der rechtswetenschap ten
aanzien der vrije rechtspraak. Haarlem. H. D. Tjeenk
Willink en Zoon, 1910.
Twee inaugurale reden liggen vOOr me : de eene van Mr. I.
Henri H ij mans dd. 31 October, over „het recht der werkelijkheid" en de andere van Mr. E. M. M e ij e r s dd. 2 November 1910
over „de taak der rechtswetenschap ten aanzien der vrije rechtspraak". En, om het nu maar dadelijk te zeggen, zoo klassiek de
laatste mij gestemd heeft, zoo barbaars deed mij de eerste aan,
want de laatste is al Olympische rust en de eerste al drukte van
kleurig vlagvertoon.
En eigenaardig, waar Mr. M e ij e r s ons in eenvoud verwijst
naar het „werkelijke Recht", plant Mr. H ij mans in triomf zijn
standaard van „het recht der werkelijkheid", waarom dan en de
rechtspraak en de wetenschap en de wetgeving hand in hand haar
ronde zullen moeten dansen.
Het zij me vergund, vOOr ik in dien reidans van de partij ben,
dien standaard eerst eens goed te bezien, want zoo dadelijk begrijpen doe ik dat recht der werkelijkheid niet.
Aangezien nu de dingen het zuiverst zijn bij haar bron en
Mr. H ij mans ook de leer der rechtsbronnen wil herzien, zullen
we dus moeten onderzoeken, waar hij dat recht der werkelijkheid
wil vinden.
„Ik zou mijn meening bij voorkeur aldus willen uitdrukken"
zoo schrijft hij op bl. 13, „dat de voornaamste rechtsbron niet is
„de wet noch de gewoonte, en evenmin de rechtswetenschap of de
„rechtspraak, welke beide laatste bronnen sommige juristen met
„zekeren trots als door hen opgespoord plegen te noemen, maar de
„levende werkelijkheid zeif."
Alzoo de „werkelijkheid" is rechtsbron volgens Mr. H ij m a n s.
„Zoowel in de eenvoudigste relaties der primitiefste volkeren"
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— zoo vervolgt hij — „als in de fijnste combinaties der moderne

„zakenwereld heeft de werkelijkheid haar recht, dat uit haar voort„spruit en in de eerste plaats in haar te zoeken is.”
Alzoo de werkelijkheid schept zelf haar recht volgens Mr.
Hijmans.
„Wet en gewoonte" — zoo gnat hij verder — „hebben bij dat
„zoeken zeker hun (lees : haar) groote beteekenis, maar toch zijn
„ze slechts aftapkranen, aangebracht aan de origineele rechtsbron,
„die ook buiten hen omvloeit."
Alzoo de werkelijkheid is de origineele bron van het recht
volgens Mr. H ij m a n s.
„De aftapkranen voor de bron zelf te hebben aangezien, over
„die kranen en hun voorrang te hebben gestreden in plaats van
„zich te spiegelen in de zuivere bron der feiten zelve, ziet geachte
,,hoorders, dat is een fout van vele geslachten van juristen geweest!"
Alzoo de juristen moeten zich spiegelen in de zuivere bron
der... feiten volgens Mr. H ij m a n s.
Nu zal de geleerde redenaar zijn hoorders echter wel willen
toegeven, dat feiten en recht niet precies hetzelfde zijn en dat men
uit een bron van feiten, al is ze nog zoo „origineel", geen recht
kan tappen, evenmin als men melk kan afsclieiden uit een petroleum-bron. Het ware dus beter geweest die „vele geslachten van
juristen" maar te laten rusten, want in den feiten-spiegel kaatst
geen recht.
Moeten we hier nu aan een lapsus denken en heeft Mr.
H ij mans bedoeld te zeggen, dat die voorgeslachten (liefst zOnder
zich daarbij te spiegelen) hadden moeten kijken in de zuivere bron
van het recht i. e. in de werkelijkheid zelf? Heel eerbiedig is die
veronderstelling niet, maar die slotsom zou ten minste sluiten.
Mooier wordt de standaard ook daardoor wel is waar niet, maar
hij blijft dan tenminste, wat hij volgens Mr. H ij mans is : de vaan
van het recht.
Inmiddels is toch die lapsus hoogst merkwaardig. Immers,
onbewust is hier nu ontglipt, dat de werkelijkheid niet zelf rechtsbron is en nooit of te nimmer lets anders is en blijft dan bron
van feiten. Al dat drukke gepraat over de werkelijkheid, die bron
is van recht en haar recht in zich zelf draagt, staat bier plotseling
stom voor de onverbiddelijke waarheid, dat de werkelijkheid nooit
recht maar alleen feiten geeft.
De 'rechter kan dus in de werkelijkheid wel de feiten opsporen
en dat zal hij — daarover zijn nu wel Allen het eens — zoo ijverig
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en nauwgezet mogelijk moeten doen, maar het recht kan hij daar
niet vinden. Immers de werkelijkheid levert geen recht op, maar
komt juist aan den rechter om recht vragen. Dat moet hij dus
van elders speuren en vindt hij alleen of aan de geheimzinnige en
diep verscholen bron der billijkheid Of, indien hij daar huivert en
zelfvertrouwen mist, aan de leidingen en aftapkranen, die in den
loop der eeuwen door de juristen zijn aangebracht om dit wijwater
in het voile licht aan den man te brengen, m. a. w. in de oorspronkelijke billijkheid 1) Of in de uit Naar afgeleide (abstracte) regels
van gewoonte of wet.
En hier dan begint de moeielijke taak des rechters, niet zoozeer om de feiten te leeren kennen, maar om de billijkheid of dien
wetsregel te paren aan de werkelijke feiten en uit die paring het
leven te schenken aan wat tusschen partijen hun recht is.
„De Romeinsche juristen wisten het beter !" aldus Mr. H ij m an s
,,Leest slechts de uitspraak van U l p i a n u s, door Just ini anus
in zijn Instituten overgenomen : Jurisprudentia est divinarum atque
humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia." En zie nu,
hoe deze meesterlijke woorden van iemand, die het inderdaad
„beter" wilt, door Mr. H ij man s verwrongen en misduid worden,
als hij uitroept : „De rechtswetenschap dus in de eerste plaats de
kennis van al wat daar is op en boven de aarde, en eerst in de
tweede linie, als het ware als gevolg van die kennis der feiten, de
wetenschap van hetgeen rechtvaardig of Onrechtvaardig is!"
Maar wAar, zoo sommeer ik thans Z.H.G. te vermelden, stelt
Ulpianus hier zijn „rerum notitia" en „justi scientia" in lithe
Achter elkander, of laat hij ook maar doorschemeren, dat de tweede
van de eerste het „gevolg" zou zijn ? Voor een dergelijk sophisme
was Ulpianus een veel te goed jurist !
Want laj heeft begrepen, dat het recht eon dubbele afkomst
heeft, dat het bestaat uit materie en uit geest. Diep heeft hij het
gevoeld, dat men om een goed rechter of wetgever te zijn niet
alleen „al wat op of boven de aarde is" moet kennen, maar ook en
bOvenal moet geproefd hebben van de vruchten, die groeien aan
den boom der kennisse van wat rechtvaardig is en wat Onrechtvaardig. Of is niet — om het in meer moderne taal uit te
drukken — de maatschappij, waaruit het recht zich afscheidt en
vorm krijgt, de moeder van het recht en heeft het niet de billijkheid, die het recht bij zijn wording bezielde, tot vader?
1) Wie weet een beter woord voor dezen socialen drang naar onpartijdig evenwicht ?
O. E. XI 3
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Van dit alles heeft Mr. H ij mans niets gevoeld. Hem heeft
de afkomst van het recht nooit klaar voor oogen gestaan, want
dan zou hij de ziel van het recht niet hebben laten functioneeren
„als gevolg" van zijn materie 1). Of liever, door zich afkeerig of
te wenden van de neiging ,,van vele geslachten van juristen" tot
het bouwen van rechts-construoties minder materieelen grondslag,
heeft hij het mooiste element van het recht, de justi atque injusti
scientia, niet naar waarde geprijsd. Hij heeft, als protest tegen de
ongepaste negatie aan de zijde dier juristen van de moeder van
het recht, die moeder in eere trachten te herstellen en alleen zoo
kwam hij er toe, met miskenning van het vaderschap, het recht in
een barbaarsch matriarchaat te doen geboren worden en vond hij
— wat veel erger is — zijn recht der werkelijkheid uit.
Want, en ziedaar, wat ik hierboven meen bewezen te hebben,
dat recht is een reclame-artikel, des to gevaarlijker, omdat er een
zekere suggestieve bekoring van uitgaat, en we hebben ons dus
wel to wachten dat recht der werkelijkheid als etiquet te plakken
op de deugdelijke waar van ons recht.
Tot zOOver de redo van Mr. H ij m a n s. Luisteren we dims
een wijle naar Mr. M e ij e r s, die ons opstandig rechtsgevoel weder
in evenwicht zal brengen.
„Hieromtrent," — zoo lees ik op bl. 13 zijner voordracht
—„heb nzichnde latsenijdtwem nige opdenvorg nd.
„gedrongen : de eene wil dat, waar de rechter volgens billijkheid
„oordeelen moet, hij steun zoeke in het rechtsgevoel ; de weten„schap. . . . zou dientengevolge een wetenschap van het rechtsge„voel moeten zijn. De andere mooning wil, dat de rechter door een
„onderling vergelijken en een tegen elkaar opwegen der tegen„strijdige belangen, door een zoogenaamde Interessen- of Werten„abwdgutg, tot zijn beslissing kome. Hoezeer op het eerste ge„zicht doze twee meeningen onverzoenlijk tegenover elkaar schijnen
„te staan, zoo is m. i. slechts dan een gezonde vrije rechtspraak
„mogelijk, indien de rechter met beide rekening houdt. Want geen
„dezer twee beginselen is op zich zelf toereikend om den rechter
„bij zijn vrije rechtspraak to leiden, maar geen van beide kan
„daarbij ook gemist worden.”
1) Billijkheidshalve wijs ik er Kier op, dat Mr. H. op bl. 17 zeif het
rechtsgevoel als bron noemt van het oordeel over rechtsgeschillen. Maar
hoe kon hij dan die bron bij de genesis van zijn recht der werkelijkheid
zoo links laten liggen ; of was hij misschien bang, dat het daarin verdrinken zou 9
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En op bl. 25 luidt dan de slotsom : „Zoo blijkt dus, dat zoo„Nwel de eischen van ons rechtsgevoel” (alzoo : de justi atque injusti
scientia) „als de overige maatschappelijke en individueele belangen"
(alzoo : de rerum notitia) „bij den rechter moeten wegen, wanneer
„ deze naar eigen inzicht beslissen moet, wat in een gegeven geval
„recht moet zijn. En het is juist de taak der rechtswetenschap
,,tusschen de eischen van ons rechtsgevoel en de overige rechtsbelangen
„harinonie l e brengen." Zoo zij het !
A. VAN GENNEP.
J. D a a 1 d e r D z n. Vogelkiekjes. Amsterdam. W. V e rsluys, 1910.
Een der aardige verschijnselen van onzen tijd is de aandacht
voor de levende natuur, vooral zoo toegenomen sinds J. P. Thij sse
e. a. ons leerden zien, onderwezen de techniek van het kijken.
Of deze schrijver van hen deze techniek afkeek of die zichzelven leerde, weet ik niet, wel dat hij uit de goede school komt,
.en op Texel, zijn woonplaats, en de andere Waddeneilanden verbazend goed heeft rondgezien.
Van de 50 hier gegeven vogelkiekjes schijnen mij die onzer
zeevogels de beste, hoewel ook die over snippen, patrijzen en allerlei
zangvogels zich aangenaam laten lezen. Veel wetenswaardigs
hooren we, of liever krijgen we te zien. Want de schrijver neemt
ons mee naar duin en veld, zorgt voor een goede bedekking en
wijst dan uit het schuilhoekje ons het intieme leven der vogels
aan. Vooral ook geeft hij ons de volksnamen, soms zoo ongelooflijk
talrijk als van den Ruiter of Tureluur, door 't yolk ook genoemd :
Tjerk of Tjirk, Tureluut, Tuut, Daak en Witstaart (bl. 52). Daarom
is de waarde van dit voor weinig geld verkrijgbaar gestelde boekje
niet weinig verhoogd door een register van wetenschappelijke en
volksnamen. Toch een enkele opmerking. Die geldt niet des
schrijvers vermaning : „Dames, tooit u nimmer met de veeren en
de kopjes van deze lieve vogels," (bl. 62) — want die blijft noodig.
Ze geldt enkele uitdrukkingen en zinswendingen die de schrijver
bij een tweeden druk gemakkelijk kan veranderen.
,,Aan het strand kan men na stormen meermalen vele voorwerpen vinden, hoofdzakelijk van zee-eenden en alkvogels" (bl. 89).
Wat voor voorwerpen ? 1k zal het maar zeggen : de schrijver
bedoelt : exemplaren. Doch omdat hij dit woord zoo vaak moet
gebruiken wisselt hij het telkens of met voorwerpen, wat niet mooi is.
„We kunnen de vogels op veel te grooten afstand voor goede
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beschouwing nakijken" (bl. 37). Deze verdraaide zin werd door
omzetting betel., aldus : „we kunnen de vogels op voor goede beschouwing veel te grooten afstand nakijken".
Doch deze kleinigheden verhinderen ons niet dit boekje van
harte aan te bevelen en gaarne nit te zien naar een tweede deeltje.
G. F. H.
Dr. W. J. A al der s. Italie. Indrukken van zijn cultuur en religie. Amersfoort. P. Dz. Veen. 1911.
Na zoovelen geeft de schrijver de indrukken weer die Italie,
in casu Rome en Florence, op hem heeft gemaakt; — en onder
de talrijke reisschetsen verdienen deze wel gelezen te worden, al
reiken zij niet tot de artistieke waarde van 't geen ten onzent in
den laatsten tijd b.v. Mr. S. Muller Fz. en Mejuffr. C. M. V i ss er in g ons schonken. FIet zijn persoonlijke indrukken, die alvast
deze groote verdienste hebben dat de persoon des schrijvers „sich

nicht breit macht". Zijn geest staat open voor de indrukken van
„cultuur en religie" van 't heden zoowel als van 't verleden. Hij
heeft veel en goed gezien ; ook van kunst, al let hij daarbij schier
uitsluitend op de idee, de gedachte in 't kunstwerk uitgedrukt, en
al heeft hij een vast kader van historische en religieuse beschouwingen waarbinnen hij zijn stof ziet. Over heidendom, menschvergoding,
Renaissance , over het wereldsche dat sedert C onst an t ij n, aan
Wien hij een hekel heeft, de Roomsche kerk kenmerkt ; over Reformatie en geestelijke religie ; over Gothiek en Renaissance ; over
G o t h e en T aine heeft hij zijn vaste meeningen, die men min of
meer beamen kan, maar die niemand onbeduidend kan noemen.
Zoo zal menigeen, evenals ik, het goed geschreven boekje met genoegen lezen. Vergissingen heb ik weinig opgemerkt ; alleen was
paus Julius II geen Mediceer (p. 154) En : waarom eindigt het
boekje met de cliches der laatste alinea, noodeloos kras en daar door leeg ? Zou het voor 't christelijk leven inderdaad „gevaarlijk"
zijn naar Italie te reizen en er natuur en kunst te zien ? Ik voo r
mij acht het veel gevaarlijker domines-vergaderingen bij te wonen
en kerkelijke bladen te lezen.
1. S.
M. Tr e u b. „Landbouw", Januari 1905-1909. Berede neerd overzicht. Amsterdam. S c h el te m a en Holke m a's
Boekhandel, 1910.
Dit boek, na Tr e u b 's onverwacht en zeer betreurd overlijden
op bijna 59-jarigen leeftijd, door zijne naaste verwanten uitgegeven
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als hulde aan zijne nagedachtenis, bevat een voor zijn opvolger
bestemd overzicht van al, wat door het Indisch departement van
Landbouw onder de leiding van Treub is gedaan.
Professor Dr. Melchior Tr e u b was van 1880 of op Java
werkzaam geweest. Als directeur van den Botanischen Thin te
Buitenzorg had hij dezen opgevoerd tot een der meest bekende
natuurwetenschappelijke instellingen der wereld , met zijn ervaring,
zijn open oog voor al wat hem omringde en zijn wetenschappelijken
zin was hij juist de man, dien men noodig had Coen tot de oprichting van het nieuwe departement besloten werd.
Er is wel eens aan getwijfeld. De meeste menschen zien niet
verder dan de oppervlakte, en hebben vaak ook geen gelegenheid
verder te zien. Met alien eerbied voor Treub's wetenschappelijke reputatie waren er die meenden dat hij niet „practisch"
genoeg was aangelegd . . . Zij hadden ongelijk, — dit blijkt wel
duidelijk uit het nagelaten geschrift. Maar Indie is zoolang het
terrein geweest der empyrici, die lak hadden aan ,,de geleerdheid" !
Er is, onder den drang der omstandigheden, in dat opzicht reeds
veel ten goede veranderd, 66k onder den invloed van mannen
als Treub
Zijn boek zal ongetwijfeld bijdragen tot erkenning van zijn
E. B. K.

heilzame bemoeiingen.

M. C. K o o y—v an Zeggelen. De Hollandsche vrouw
in Indie. Indrukken van een Zwervelinge. Amsterdam.
Scheltema en Holkema's Boekhandel, 1910.
Wij zouden wel gaarne willen dat vele landgenooten dit boek
lezen, om zich een juister denkbeeld te kunnen vormen van het
Indisch level]. Hier is eene beschaafde vrouw aan het woord, die
goed weet op te merken en hare opmerkingen in keurigen vorm
weet weer te geven. Men moge eens, een heel enkele maal, meesmuilen als de schrijfster meespreekt over zaken waaromtrent zij
zich zelve een ,,onbevoegde beoordeelaarster" noemt; eene minder
gel ukkig geslaagde bladzijde vermindert de waarde van het, met
overtuiging en talent geschreven werk niet.
Er zijn in ons land -- ook in het parlement — nog altijd
menschen die, met volstrekte miskenning van de ook in Indie
opgedane ervaring, in officieren alleen „vechtjassen" zien, ongeschikt
voor de leiding van het burgerlijk bestuur. Wij hopen dat ook
dezulken het boek van Mevrouw Kooy zullen lezen. Haar echtgenoot is, als kapitein van den generalen staf na de expeditie in Zuid-
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Celebes te Soppeng geruimen tijd met dat bestuur belast geweest;
men leze nu eens aandachtig wat de schrijfster, zoo natuurlijk,
zoo waar, schrijft over dat verblijf te Soppeng, over het vertrek
van deze plaats . . .
Onder officieren en burgerlijke ambtenaren beide vindt men
personen, die door aanleg en karakter bijzondere geschiktheid
hebben om met de inboorlingen om te gaan ; er zijn, bij beide,
ook anderen die minder geschikt blijken. Men houde de eersten
— onverschillig of zij Indische taal, land- en volkenkunde te Leiden,
te Breda of te Batavia geleerd hebben — in eere, en erkenne hunne
verdiensten, zelfs al dragen zij uniform !
Mt eischt 's lands belang, en wanneer Mevrouw Kooy met
haar geschrift er iets toe heeft bijgedragen, in onze anti-militaristische maatschappij de overtuiging te wekken dat menig officier
ook nog wel iets anders kan doen dan „er op los hakken", dan
heeft zij, alleen daardoor reeds, een goed werk gedaan.
E. B. K.
Storm van 's Gravesande. The rise of British
Guiana, compiled from his despatches by C. A. Harris
and J. A. J. de Villier s. 2 vol. (Uitgaaf van de Hakluyt-Society, 1911).
De ontvangst van dit werk geeft ons allereerst aanleiding, een
woord te spreken over de Hakluyt-Society te Londen, die sedert
hare oprichting in 1846 tal van oude en zeldzaam geworden reisverhalen, verslagen enz. het licht heeft doen zien : voor zoover zij
niet in het Engelsch geschreven waren, in deze taal overgebracht.
Men vindt onder hare uitgaven o.a. de drie reizen van W illem
Barentsz naar de Poolstreken (No. 54); Jan H u y g e n van
Linschoten's reis naar Indic (No. 70-71); de reizen naar Spitsbergen van Hessel Gerritsz en Jacob Segersz (II, No. 11);
de reisverhalen van Joris van Spelbergen en Jacob le
Maire (II, No. 18).
Richard Hakluy t, naar wien de vereeniging genoemd werd,
was een geograaf van het laatst der 16e eeuw (hij overleed in
1616), die een paar honderd reisbeschrijvingen somenvatte in zijne
geschiedenis van de zeetochten der Engelschen.
Een tijdgenoot van hem was de Nederlander Jan H u y g e n
van L i n s cho ten (overl. 1611), die door zijne reizen in onze
historie, en door zijne geschriften, vooral door zijn „Itinerario,
voyage ofte schipvaert naer Oost- of Portugaels Indian'' in onze
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literatuur bekend is. Naar hem is de Nederlandsche vereeniging
genoemd, Welke een paar jaar geleden is opgericht en zich onlangs
reeds door de uitgaaf van evengenoemd werk (bezorgd door Prof.
H. K e r n) verdienstelijk maakte.
Aan de hulde, de Hakluyt-Society gebracht, pare zich dus de
wensch dat de jongere zuster, de Linschoten Vereeniging, in latere
jaren op even schoone uitkomsten moge wijzen.
Om nu terug te komen op de dezer dagen verschenen Hakluyt uitgave, waarvan de titel in hoofde dezes vermeld werd...
Wij hebben, in ooze taal, een voortreffelijk boek over de geschiedenis van de kolonien Essequibo, Demerary en Berbice : dat
van generaal P. M. Netscher (1888); doch deze schrijver moest
de klacht uiten, dat hij voor een goed deel van Storm van
's Grave s a n d e 's ambtelijk leven slechts over zeer onvolledige
bronnen had kunnen beschikken.
Nets c h e r zag zich aldus verplicht, Storm te noemen onder
„de mannen, wier namen weinig of niet bekend zijn en die toch
verdienen aan de vergetelheid ontrukt te worden". Maar de grensquaesties tusschen het tegenwoordig Britsch Guyana en Venezuela
en Brazilie waren aanleiding, dat overal — in den Haag, Lissabon.
Londen, Madrid, Middelburg, Parijs, Veere — naar „documenten"
dienaangaande werd omgezien, en vooral, dat alle archiefstukken
van den tijd van het Hollandsch bestuur over Guyana vandaar
naar Londen werden gezonden en hier nauwkeurig werden onderzocht.
Aldus kreeg men ook de beschikking over alle brieven en verslagen van S torm, waaruit diens persoonlijkheid en arbeid duidelijk blijken. Geen wonder, dat personen, met historischen zin begaafd, zich aangetrokken gevoelden tot het bestudeeren der stukken,
om dan een beeld te ontwerpen van, zooals N e is cher (bl. 293)
hem noemt „den rechtschapen Laurens Storm van 's Gra y esande, van 1743 tot 1772 landvoogd van Essequebo en Demerary, die met eerlijkheid en verstand aldaar het bewind voerde,
wetenschappelijke onderzoekingen aanmoedigde en den stoot gaf
tot de stichting en uitbreiding der kolonie Demerary.''
De schrijvers hebben de aldus aanvaarde taak breed opgevat.
In eene „inleiding" — met de aanteekeningen 188 blz. — geven
zij een overzicht van de geschiedenis van Britsch Guyana, van 1600
tot 1906 ; daarvan zijn twee hoofdstukken gewijd aan den persoon
en het bestuur van Storm , terwijl duidelijk in het licht wordt
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gesteld hoe latere bestuurders partij hebben weten te trekken van
al wat S tor m had gedaan, — hoe zij:hebben voortgebouwd op de
door hem gelegde grondslagen. In de vindt men, vertaald,
een aantal zijner brieven en enkele andere, daarmede verband houdende bescheiden.
Het geheel is in hooge mate lezenswaard , en zoo de schrijvers
zich beklagen (bl. 7) dat Nets c her's degelijke, onpartijdige geschiedenis niet geschreven is in eene andere taal dan de Nederlandsche, door zoo weinig Engelschen verstaan, — de Nederlander
betreurt het op zij n beurt, dat een levensbericht van een zoo verdienstelijk Nederlander in het Engelsch moest verschijnen.
Wie de briefwisseling doorleest, moet, gelooven wij, wel het
meest getroffen worden door de weinige zorg, in het moederland
aan de kolonie besteed.
Men wordt onwillekeurig herinnerd aan Coen's vermaning
(5 Aug. 1619) aan H.h. XVII: „Weest doch niet meer onbedacht
noch onachtsaem, denckende dat ons hier wel redden zullen", of
aan zijne verzuchting (in denzelfden brief): ,,ons gebreect niet dan
alle dinck".
Storm van 's Gr a vesande schreef veelvuldig in denzelfden
geest aan de H.h. X der Westindische Compagnie of aan de Kamer
Zeeland, — zonder veel gevolg (zie het overzicht zijner klachten
op bl. i 601. Het is waarlijk geen wonder dat de Nederlanders later
voor goed de kolonie kwijtraakten ; wij zouden haast zeggen : zij
verdienden niet beter !
Een paar opmerkingen ten slotte. Het staat wat vreemd, in

dit werk een plattegrond van Middelburg uit het midden der 17e
eeuw, en oude afbeeldingen der stadhuizen van die plaats en van
Vlissingen en Veere te vinden. En dan, — onze genealogen zullen
dunkt ons, de vraag of Adriaen Janss en Aert Adriaensen
dezelfde persoon kunnen aanduiden (bl. 150) ontkennend beantwoorden.
E. B. K.
W. P. Hubert van Bleijenburgh. Het Zweedsche
stelsel van gymnastiek uit het oogpunt van lichamelijke
vorming beschouwd, onder andere in vergelijking met het
Duitsche stelsel. Rotterdam, 1910. W. L. en J. Br uss e.
Dit werk is het uitvloeisel van een ernstig streven om ons
en vooral ons nageslacht, in physieken, en in zekere mate — als
het waar is dat een gezonde ziel slechts in een gezond lichaam
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woonplaats kan vinden — ook in moreelen zin, tot „betere menschen"
te maken.
Het verdient dus wel aller aandacht, in het bijzonder van de
onderwijzers — waarlijk niet alleen de schoolmeesters ! — in de
verschillende lagen der maatschappij ; vooral van de specialiteiten,
de gymnastiekonderwijzers, die voor het doen houden van doelmatige
lichaamsoefeningen zooveel kunnen bijdragen tot eene harmonische
ontwikkeling der verschillende organen.
Het ligt buiten onze bevoegdheid, het met overtuiging geschreyen en goed geiillustreerd boek van den heer Van B 1 e ij en bur g h
nader te bespreken , het zij in aller belangstelling aanbevolen.
Wij willen alleen van de gelegenheid gebruik maken om den
schrijver, en velen met hem, te wijzen op het verkeerde gebruik
van het woord waar, wanneer nu, omdat, aangezien bedoeld worden.
Zijn werk zou in leesbaarheid winners als hij dat ellendige woordje
vat vermeed. Een voorbeeld uit vele (blz. 150) .

„Waar ik in de voorafgaande hoofdstukken heb getracht aan
te toonen, dat de Duitsche gymnastiek niet, de Zweedsche gymnastiek wel een rationeel stelsel van lichamelijke vorming is, daar
spreekt het van zelf dat, volgens mijne meening, ook in het leger
het Zweedsche stelsel als gymnastiekstelsel moet worden ingevoerd".
leder voelt toch, dunkt ons, dat dit gees behoorlijke zinsconE. B. K.

structie is !

D. v an Hinloopen Labberton. G-eillustreerd Handboek van Insulinde Amsterdam. Uitgevers Maatschappij
„Vivat", 1910.
Een rijk gelllustreerd boek van 380 blz., vrij compres gedrukt,
dat ons veel over zaken en toestanden in onze Oost mededeelt en
voor een buitengewoon lagen prijs (f 1.90) verkrijgbaar is, verdient
ongetwijfeld de aandacht, en het verwondert ons niet dat het, naar
wij van goederhand vernamen reeds is uitverkocht, en een nieuwe
uitgaaf wordt voorbereid.
Met het oog hierop kan het nuttig zijn, dat wij uiting geven
aan eene bedenking die onder het lezen telkens en telkens 14 ons
opkwam: hoe jammer dat de heer Van Hinloopen Labberton
niet over eene voldoende tijdsruimte heeft te beschikken gehad !
Het boek, blijkens het „voorwoord" der Ned. Indische Commissie
bestemd voor de Brusselsche tentoonstelling, verscheen eerst na de
sluiting van deze, maar is toch nog samengesteld onder „hoogen
druk". De uitgebreide kennis en de groote werkkracht van den
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heer Labberton hebben het gemis aan tijd voor rustigen arbeid
niet kunnen vergoeden, en aldus vindt men overal de sporen van
overhaasting : in den stijl, in de plaatsing der illustraties, in de
geleverde beschouwingen (men zie b.v. bl. 274 !), in den index die
afwisselend naar bladzijden en paragrafen verwijst. . .
Die aangehaalde blz. 274 is ons een ergernis, zoowel wegens
haar stijl als haar inhoud. Als de Schrijver — zeker niet de heer
Labberto n, al draagt deze de verantwoordelijkheid — klaagt
dat de uitvoer van Java rijst in 1882 maar ruim 5 ton, in 1907
ruim 5 millioen gulden bedraagt (zie bl. 289), dan verliest hij primo
uit het oog dat 1882 voor de rijstcultuur op de particuliere landen
in West-Java — die de meeste rijst uitvoeren — wegens de veepest een zeer ongunstig jaar was ; secundo dat in de verloopen 25
jaar een net van spoor- en tramwegen over Java werd gespreid
dat den handel, ook in rijst, ten goede kwam, maar vooral dat in
1882 voor ruim 15 millioen, in 1907 voor nog geen 10 millioen
gulden aan ingevoerde rijst noodig was. Als hij, in plaats van het
ongelukkige jaar 1882, het jaar 1887 genomen had als punt van
uitgang, zou hij, in zijn gedachtengang, kunnen juichen : in '87
was de uitvoer van Javarijst 1250.886, in '07 slechts 715296 pikols !
Neen, wie over den Indischen handel, de belangen van den
inlander enz. wil meepraten, mag wel eerst leeren, op verstandige
wijze met statistieken om te gaan, en vooral navorschen welke omstandigheden elk jaar invloed hebben op de cijfers dier statistieken.
Wij zouden, op deze wijze voortgaande. xnenige aanmerking
op het boek kunnen maken, maar zullen dat nalaten in het vertrouwen, dat den bewerker van den tweeden druk de noodige tijd
zal worden gegund om alles nog eens nauwgezet te overwegen.
E. B. K.
Von Stendhal= Henry Beyle. ROmische Spaziergange
(promenades dans Rome) mit 24 Tafeln nach Kupfern
von Piranese, verdeutscht von Friedrich von Oppeln—Bronikowski and Ernst Diez. Jena. Eugen
Diederichs, 1910.

Stendhal disait: „je commencerai a etre compris vers 1880."
J'ai biers pear que, vers 1880, it ne soil plus glare question de lui.
Zoo luidt het wrange begin van den discours de reception, met
welken Arsène Houssaye aan den schrijver van Le Rouge et le
Noir den een-en-veertigsten leunstoel in de Academie aanbiedt na
dezen met prikbladeren to hebben versierd. Sinds 1880 zijn dertig
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jaar verstreken en als wij de wandelingen door Rome uitzonderen
is stellig voor Nederland Houssaye 's voorspelling wel vervuld.
Dit wil niet veel zeggen. Lezen onze jongere tijdgenooten de
verzen nog van Houssaye zelven, langs wiens sentiers perdus
onze eigene jeugd zoo graag ronddoolde ? Zulk eene vergetelbeid
is immers slechts tijdelijk : wat levenskracht heeft komt van zelf
weer naar boven, ook in de literatuur.
Ilt kan niet gelooven dat wij Stendhal 's ,.Romeinsche wandelingen" moeten rekenen onder de boeken, die voor een tijd in de
tweede rij onzer boekenkast geschoven, daar zullen blijven staan. Als

gids te Rome zal niemand den ijdelen schrijver licht meer begeeren.
Menschen die zOOveel over zich zelf spreken zijn ons in de eeuwige
stad minder dan ergens welkom. Zijn kunstsmaak is niet die van
onzen tijd : zijde vereering voor Canova schijnt ons thans een teeken
van onzuiveren schoonheidszin, de hardnekkigheid waarmee hij
Rafael ten koste van Michel Angelo verheft wekt onze tegenspraak,
zijn fantastische reconstructie der oude geschiedenis onzen lachiust.
En toch lokt het dikke boek telkens weer tot herlezing. Dat
is deels zeker het gevolg van het feit, dat het werk geeft wat zijn
titel belooft : Wandelin gen. Nooit jaagt de schrijver met u eene
galerij door „doing it in two hours," nooit vult hij uw brein met
versuffende geleerdheidscondensatie. Hij gaat rustig aan uwe zijde
en toont u de schoonheid dor stad, hij staat stil als ge moe wordt
en vertelt u eene anecdote als ge zoudt gaan geeuwen. En ofschoon zijn geestige vertellingstrant, iets te bitter om ironisch te
mogen heeten, u geen oogenblik Goethe's Italienische Briefe
zou kunnen doen vergeten, er gaat toch een zeer boeiende bekoring
uit van zijn zeldzame vertrouwdheid met Rome zooals het een eeuw
geleden was, niet alleen de stad, zonder spoorweg, zonder electrische
trams, zonder parlement en zonder Baedekers, maar ook de wereld,
vooral de groote wereld, met hare salons, en hare soirees, hare
markiezinnen en kardinalen.
De vraag of zulk een „echt Fransch" boek kan worden vertaald, heeft de Heer von Oppeln—B ronikowsk i, die een uitnemend kenner van Stendhals werken is, op praktische wijze
beantwoord, nl. door het to doen, en naar mij voorkomt op voortreflijke wijze to doen. Bovendien heeft hij aan de vertaling een
biografische en kritische inleiding toegevoegd die aan zijn arbeid
zoo groote waarde geeft, dat ook voor hen die een der fransche
edities van de promenades bezitten, daze zorgvuldig gedocumenteerde, en met groote zaakkennis geannoteerde eerste Duitsche vertaling een zeer welkom bezit zal blijken.
K. K.
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J. B. P. Moller e. De Misanthroop. Vertaling van
W. J. Wendel. Wereldbibliotheek.
De Fransche verzen van Molière zijn in hun buitengewoon
vluggen en gemakkelijken bouw zoo moeilijk te vertalen, en zijn
meesterschap over de rijke verscheidenheid van de beschaafde omgangstaal is zoo groot, dat men ieder mag benijden die er maar
eenigermate in slaagt, daarvan in eene vertaling iets te bewaren.
Den Heer Wendel is dat wel gelukt, al geldt dat niet van alle
gedeelten in gelijke mate. Het best geslaagd is zijne vertaling in de
meer ernstige stukken ; bij de vaardigheid der causerie schiet zijne
vlugheid van repliek wel eens to kort; ook in den fijnen conversatietoon der fransche markiezen is zijn Hollandsch wel eens wat burgerlijk
uitgevallen, en dat in zoo schalkschen scherts als van Oronte's
sonnet l'Espoir, it est vrai, nous sonlage zijne kunst niet gelukkig
is geweest, verwondert ons niet. Maar wie zijne overzetting overluid leest, en van tijd tot tijd een stijf rijm of een haperenden regel
wat vlug voorbij wandelt, zal moeten erkennen dat zijn Hollandsch
Hollandsch en zijne verzen meestal verzen zijn

K. K.

Beknopte Grieksch-Hollandsche Woordenlijst op het N.
Testament vrij bewerkt naar K iih n e 's Neutestamentliches
Worterbuch door C. v. d. Hoe ven, pred. te Enkhuizen.
Rotterdam. Bredé e, 19111.
Prof. v. V e'l dhuizen, die met een woord van blijdschap dit
boekje bij de lezers inleidt, verklaart dat hem het origineel „aan
de Zendingsschool en op een cursus voor ontN,vikkelde gemeenteleden die het N. T. in de grondtaal wilden leeren lezen zeer geschikt is gebleken." Ziedaar eene deskundige aanbeveling van
zooveel waarde dat er zonder groote schade een paar bezwaren
mijnerzijds tegenover mogen worden geplaatst. Mij komt bet nl.
voor — of is die eisch te philhelleensch ? — dat wie eenmaal het
N. T. in het Grieksch wil lezen bij zulk een heilzamen en voortreflijken arbeid niet gebaat is met een woordenlijstje, kort en
beknopt als een deeltje uit de weleer bekende Engelsche en
Fransche woordenlijstjes van Cowan en Ma atj e s. Om een
romannetje te lezen is zoo iets voldoende, doch wie den grondtext
van onzen bijbel wil verstaan die behoeft iets meer.
Wellicht vergis ik mij indien ik derhalve dit boekje om zijne
to groote beknoptheid een gevaarlijken gids voor vluchtige bij belvertalers noem ? Maar dan mag ik toch zeker zonder vrees voor tegenspraak zeggen dat het een min gewenscht hulpmiddel is voor hen

LEESTAFEL.

477

die onder het lezen ook nog Grieksch willen leeren. Zelfs al is
in de meeste gevallen de bij een woord gegeven vertaling niet
onjuist, de zonderlinge wijze waarop in het doorknippen van samengestelde woorden de schrijver tegen de compositieregels der
Grieksche taal ingaat en de bedenkelijke vrijmoedigheid waarmede
hij toegeeft aan de neiging tot woordafleiding doers mij althans
wenschen dat onze theologische studen ten niet terwille van deze
woordenlijst hun Pre uschen of wie het ook zij — al is 't zelfs
de oude Harting — in de kast zullen laten staan.
Deze bezwaren gelden meer het origineel dan den arbeid des
vertalers. Afgezien van de in een Griekschen druk bijna onvermijdelijke zetfouten heeft, meen ik, Ds. v. d. Hoe v e n zijn taak zorgvuldig volbracht.

K. K.

J. G. van der Haar (W. van Weede). Het levend
Verleden. Gedichten. 's Hage. Van der Haar en v a n
der Ketel, 1910.
Dichter te zijn in Nederland is heden ten dage een voorrecht
dat den begenadigde der Muzen wel eens zwaar drukken moet. Naast
de harde ervaring — die van alle tijden is — dat het lied, met
pieteit in 's harten binnenste geschapen dikwijls zonder weerklank
blijft als 't luid wordt gezegd, vergezelt hem op zijn moeilijken
Heliconsweg de onaangename vraag of zijne liederen ook misschien
behooren tot de groote massa dier gedichten, waarvan er naar algemeen onwraakbaar oordeel te veel worden gemaakt. Zoo spookt
het hedendaagsche verschijnsel der overproductie zelfs op het ideele
veld der poezie.
Maar ook verzen aankondigen heeft zijne bezwaren. Openhartigheid tegenover een dichter is niet zonder ernstige schaduwzijden. Ik betuig althans wel openhartig maar niet van harde, dat deze
bundel mij even weinig tot dankbaarheid stemt als de verzen van den
denzelfden dichter vroeger (0. E. IV. 1. 489) door mij aangekondigd.
De oorzaak daarvan ligt niet in hun gebrek aan verscheidenheid,
maar in de onbezorgde luchthartigheid waarmee de dichter, die
Loch wel weet dat zijne mijmeringen, gebeden, gedachten en herinneringen gaan langs de paden veler zangers, zijn verzen maakt.
Hij zegt hetgeen hij te zeggen heeft d.i. wat anderen vOOr hem
gezegd hebben, zonder iets individueels in zijn taal of toon. Laat
ik een voorbeeld mogen aanhalen ; ik kies opzettelijk een van de
eenvoudigste versjes :
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Toen ik nog een knaapje was,
Trad vol hoop ik in het leven;
Nu is heel veel van 't gebouw
Onvoltooid gebleven.
Toen ik nog een knaapje was,
Zei mijn moedertje, „houd moed !"
Zie, om jou het bloeiende leven
Lacht in wond'ren gloed."
Toen ik nog een knaapje was,
Wist ik niet dat veel zou sneven;
Maar, ik zeg u, van 't gebouw
Is 't Ideaal gebleven.
Het zou een verdrietig werk zijn Kier alles te onderstrepen,
wat ons mishaagt. Men kan er den dichter billijkerwijze een verwijt van maken dat hij niet zorgt de woorden van „moedertje" die
ongetwijfeld als alle Nederlandsche moeders goed Hollandsch tot
haar „knaapje" heeft gesproken, beter in 't gelid te zetten als hij
haar bemoedigende levensles refereert. Ook doet hij haar in den
vierden regel van het tweede couplet een halven trochaeus te kort,
hetgeen niet wordt vergoed wanneer hij het laatste couplet in strijd
met den opzet jambisch sluit. Maar hoe ondoordacht is de gansche
beeldspraak ! Wat is eigenlijk dat gebouw dat onvoltooid is gebleven ? Het Leven ? Maar dat trad hij „als knaapje" irnmers vol
hoop binnen ! Dan hetgeen hij in dat leven hoopte te bereiken ?
Dan had de lezer toch wel recht, na dat verrassend fiere „ik zeg u"
van den laatsten regel, iets omtrent het Ideaal, dat gebleven is, te
vernemen!
Men zegge niet, dat wie een gedicht zoo bespreekt Droogstoppel naar de kroon steekt. Juist eenvoudige verzen eischen
klaarheid, en eischen strenge gehoorzaamheid aan den vorm. En
wie in deze kleine gedichten te kort schiet, zal die slagen in de
K. K.

hoogere ? Ik betwijfel het.

Frederik van Eede n. Het Lied van Schijn en Wezen.
Tweede Boek. Uitgave van W. V ers1 uy s, Amsterdam.
Indien ik een' karaktertrek zou moeten noemen die meer dan
eenige andere van van E e d e n s rijke dichterlijke begaafdheden in
dezen cyclus van twaalf zangen op den voorgrond treedt, dan zou
ik zeggen : de eerbied. Eerbied voor het geschapene en zijnen
Schepper, een eerbied die drong tot nadenken en napeinzen, die,
niet tevreden met berusting alleen, heeft beseft dat ware devotie
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ook zoekt te verstaan, een eerbied die de rechten van het lijden
erkent en de schijnvreugde wil ontmaskeren, om de eenige schoonheid te vinden, welke is in de eigen aanschouwing van het Godlijke.
En die eerbied handhaaft zijne rechten ook in den vorm. Of
tie levensbeschouwing, en de godsbeschouwing van van E e d en ,
getint in eene kleur van mystiek, die aan het neoplatonisme niet
vreemd is, of zijne voorstelling van den Reiland, zijne opvatting
van de Scheppende Almacht, kortom of de geheele religieprediking
van dit oprechte en ernstige poeem alien lezers volkomen helder
en velen tot werkelijke vertroosting zal zijn, weet ik niet. Ik zou
geneigd zijn op die vraag te antwoorden met 's dichters eigen
schoone woorden :
Wegen tot God zijn als de zonnestralen,
eindloos in veelheid, eenig in accoord;
Maar hiervan ben ik volkomen zeker : de eerbied die dezen
dichter bezielde voor hetgeen hij te zeggen had, heeft hem ook de
overtuiging gegeven dat hij het zoo goed en zoo schoon en zoo
welluidend zeggen moest als hij dat maar eenigszins vermocht.
En aan dat gevoel van ernstige verantwoordelijkheid danken wij
de zuivere afgewerktheid zijner melodieuze zinnen, de klare dictie
zijner sententien, het doordachte en doorleefde zijner beeldspraak.
Want daardoor is dit Lied van Schijn en Wezen geworden wat
ieder echt gedicht moet zijn : de oprechte, in schoonheid vertolkte
belijdenis van een stuk diehterleven.
K. K.
Henriette Roland Holst—van der Schalk. De
Opstandelingen. Lyrisch treurspel in drie bedrijven. (Ned.
Bibl. 83.)
De samenkoppeling van lyriek en tragedie in den ondertitel
van dit treurspel heeft hare goede reden. Zal men namelijk met
eenig recht wellicht van een dramatisch dichter nog een zekere
mate van objectiviteit kunnen verwachten, de lyriek is eene subjectieve gemoedsuiting. En zoo heeft mevrouw Roland Hoist hare
tragedie waarschijnlijk niet alleen omdat er nagenoeg alle actie in
ontbreekt en de drie bedrijven eigenlijk drie oratorische door koorliederen afgewisselde tafreelen zijn, lyrisch genoemd, doch ook
omdat zij de dramatische stof van den „Russischen opstand" opzetlijk
geheel subjectief heeft behandeld. Niet den opstand schildert haar
drama ons — ook niet de beide strijdende partijen, ieder levend
in deze meening dat zij kampt voor het recht — doch alleen de
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opstandelingen : Chrystalo ff den enthousiasten man van de daad,
Petro ff den „intellectuel", Maria de propagandiste, en die alien
sprekende, oreerende, debatteerende, hetzij ze zooals in het eerste
bedrijf door hun betoogen den opstand voorbereiden, hetzij ze als
in het tweede de uitvaart vieren der gesneuvelden, hetzij ze als
in het derde voor een dommen en norschen rechter met opgeheven
hoofden hun laatste fierste belijdenis afleggen.
Of een socialist, volgzaam der dichteres geloof schenkend, die
al wat goed en waar is uit de wonderwel van het Marxisme ziet
opborrelen, dit propagandistisch drama kan bewonderen, kan ik niet
beslissen. Mij moet de bekentenis van het hart dat naast ergernis voor
zoo grooten partijhaat en zoo weinig gezichtsscherpte, naast teleurstelling over de afwezigheid van alle goede zorg voor de dichtertaal
en den rhythmischen vorm, naast verbazing over zoo onvoldoende
dramatische constructie, vooral vermoeienis mij de lectuur zoo
zwaar heeft gemaakt mijn allersterkste aandoening was . . . mag
ik het zeggen ? . . . die van verveling over zooveel oratorie. En
zoo heeft deze arbeid van de begaafde dichteres opnieuw — ondanks
enkele schoone strofen welker welluidendheid ons dubbel verrast
midden tusschen de eentonige predicaties harer helden — de overtuiging bij mij bevestigd dat voor de poezie van Henriette van
der S chalk het socialisme een to dorre akker is.
K. K.
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ZWAKKE KRACHT
DOOR

G. F. HASPELS.

„We hebben weer zalige eeuwigheden in het paradijs
creleefd
!
b
„Eindelijk legde Willy Carelse zijn dirigeerstok neer,
zijn tooverstaf, die, als altijd, doode zielen had doen herleven. Hij deed dit heel voorzichtig — toch bleef het stil
in de zaal, stil als in den hemel."
De jonge mevrouw Clara v an Dorth richt verschrikt
zich op. Neen, ze moet de courant niet verder lezen. Het
is zoo verkeerd toch nog altijd aan Willy te denken, het
is zonde, groote zonde. Ze dwingt door de open tuindeuren
haar aandacht naar Georg e, die buiten speelt. Zou George
haar niet noodig hebben ? En is niet tegelijk met de courant de nieuwe Imitatie gekomen, en ligt dat boekske,
met zoo'n zachte strengheid van kleur en lijn versierd,
haar niet aan te kijken, verwijtend bijna ? Ook kan ze
met die half-uitgewaaierde Nieuwe Haagsche Courant niet
blijven zitten. Kom, die nu ineens dichtvouwen en dan de
Imitatie gaan lezen ! Werkelijk vouwt ze de courant, niet
dicht echter, maar wijder open, en leest verder :
„Geen gedruisch, geen geluid, geen gezucht zelfs —
werkelijk stil als in den hemel. Een dikke meneer hield
zijn tenger jongetje tegen zich gedrukt en zat met een
O. E. XI 4
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barsch gezicht op zijn snor te kauwen om niet te vloeken
van ontroering. Een oude juffi..ouw zat stilletjes te huilen
en dacht aan romantische bijbelspre-uken als : hare zonden
zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel liefgehad. Door de heele zaal leefde een sfeer zoo zacht, zoo
mannelijk, en het was of ieder voor zich zei:
„O, geef mij weer mijn eerste liefde, vreugde en smart,
En ik zal al mijn levensdagen
Nooit lets meer vragen".

Clara legt de courant neer, wringt de handen, drukt
de Mile tegen de borst die te fel, o vermoeiend fel
jaagt, staart met wijde, droge oogen het park in, zonder
iets te zien, en dan moet ze de courant weer openen en
voortlezen:
„En wonderbaar : er kwam geen applaus. Benauwend
en zalig tegelijk — geen. applaus ! Tot er van de eerste
rij een grijze kroeskop opstond, een sympathieke figuur,
die kordaat het podium opschreed en Willy de hand
gat Haha, dat applaus toen! ! We hebben gejuicht als
engelen voor Gods Croon en geschreeuwd als jongens voor
de groote vacantie. En toen we uitgejuicht waren, een
apart applausje, nu voor den grijzen kroeskop, die bleek
ooze wethouder van onderwijs te zijn. Het publiek toonde
zich onzen Willy en zijn nieuw vioolconcert waardig —
en ook onzen prachtigen wethouder."
Clara voelt zich jagen, jagen door wijde landen van
verleidelijk licht. Ze blijft zich bewust dat het niet goed
en tegelijk zalig, onvermijdelijk is. Ze vergeet alles en ze
leeft, leeft. Ze is blind voor haar omgeving en ziet, ziet:
— Ze is weer jong meisje in de pastorie, die wegschuilt
onder schaduw van oude, oude boomen. Ze ruikt weer
de duffe deftigheid der pronkkamer, en de oude tabakslucht van de studeer, waar vader achter zijn goudsche pijp
zit. Ook de lefkojen die elk jaar in den tuin geuren, op
hetzelfde plekje achter de palmranden. En daar is hij opeens, hij met zijn viool, en alles is mooier geworden door
hem : de oude tuin tusschen de hooge beukenhagen, en
het krukkelige huis onder de eeuwenoude boomenkruinen,
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alles is mooier geworden door Willy met zijn viool. En
op een zonnigen morgen zitten ze in het prieeltje, waar
de treuresch zoo raar door de oude ronde-tafel is gegroeid,
en Willy's viool zegt eerst, wat daarop Willy zelf zegt,
dat ze nooit meer van elkaar zullen gaan en dat Clara
Willy's vrouwtje zal wezen. Doch dan staat ineens vader
in de prieelopening, en Willy volgt hem en zij blijft
snikkend alleen. Straks staat Willy in de prieelopening,
bleek, met woede en droefheid in zijn oogen, en zegt dat
hij nu weg moet, maar zeker terugkomt. Zij kan niets antwoorden, en als ze eindelijk opstaat, ziet ze hem het tuinhek uitgaan, en al het licht meenemen. 0, die donkere
zomer — en toen dat verschrikkelijke reizen met vader, die
zoo ijzig zeker weet dat zijn kind nooit gelukkig kan zijn
met dien ongodistischen artiest. Jaren, jaren toen gedwaald
door duisternissen , en eindelijk zegt ze tot zich zelve dat
Willy niet terug komt, en tot haar vader dat ze pleegzuster zal worden. Plots echter komt haar verre neef
Gerard logeeren en die leidt haar vriendelijk en zacht het
leven weer binnen. Want hij verloor ouders en geliefde — en
zij troost hem, kan hem troosten, omdat ze zelve zooveel leed.
Daar ziet ze — het is op hun huwelijksreis ! — in
Berlijn Willy terug op een concert. Snikkend vertelt ze
Gerard alles van Willy, maar Gerard dankt haar
ontroerend dat ze dan toch hem wilde gelukkig maken.
En werkelijk in hun kleine huisje brengt hun jongetje het
geluk — en tegelijk melden de couranten Willy's
triumfen. Doch dan komt de enorme erfenis van tante,
waardoor Gerard zijn praktijk moet neerleggen en zich
moet wijden aan zijn landgoed en de politiek — en terzelfder tijd hoort zij van Willy's debacle. Hij is gehuwd
met een wufte, spilzieke Amerikaansche, een onverzadelijke
vampyr — door wie hij zich in den dood laat jagen. Zij,
door iedereen benijd, voelt zich schuldig tegenover Will y.
Zij drinkt haar schuldgevoel als een zoete bedwelming, als
een zoet vergif. Zij zendt Willy, in anonieme brieven, uit
telkens andere plaatsen, al haar spaargeld — weet dat zij
hem zoo toch niet kan en mag helpers, en toch moet zij
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het. Het komt over haar onvermijdelijk, als de nacht volgt
op den dag. Gerard ontrouw worden I' Neen nooit ! Will y
weer liefhebben.? Nog minder ! Willen vergeten hetgeen
achter ligt, en toch telkens terugkeeren Haar die eerste
liefde. Voor de menschen blijven de benijdbare vrouwe van
het Havelink, de gelukkige vrouw en moeder — en toch
telkens zoo lang zien in Will y' s zwarte, beschuldigende
oogen, dat ze moet weenen. In haar innigste levenskern
weten haar geloof in den Reiland van zondaren, en daarmede onlosmakelijk verbonden de zelfaanklacht Willy
ongelukkig te maken. En altijd-door weten dat die bedwelmend-zoete weemoed niet goed is, zonde, zonde die zij aan
niemand kan biechten, en waarmee zij niet voor God kan
verschijnen.
Met een zucht legt C 1 a r a de courant weer in de gewone vouwen en ziet op. Er beven tranen in haar oogen.
Het goudleeren behang, de marmeren schouw met Spiegel
en vossenjacht in de eiken lambriseering, de oude mahony
meubels van tante, alles beeft; het is haar of ze door
Willy ' s omfloerste oogen haar gelukademende omgev in g
ziet. Deze dierbaar-oude kamer, dat Haar den iver neerglooiende gazon, gindsche witte zwanen zoo sereen voortroeiend op den spiegelenden vijver, daarachter de bloeiende
heesters kleurrijk tegen de blauwende hooge eiken — alles
beeft voor haar oogen, die moeilijk de tranen inhouden.
Ze staat op en slaat de handen samen : „o God, maak
hem toch gelukkig. loud hem toch vast, al zoudt Gij
mij daarvoor moeten loslaten. Ik heb te veel, en hij heeft
te weinig." En nu, op de veranda, in het witte middaglicht laten de tranen af, ze leken zachtkens over haar
wangen. En door haar tranen, als door verhelderend, verreinend licht ziet zij G erard uit de eiken aankomen, hoog
en forsch in zijn groenig jagerspak, het geweer op den rug
en hij wuift, wuift haar toe.
Zij wuift hem terug, doch zie, daar gaat het tuinpoortje
open en komt haar jongetje aanrennen langs het vijverpad.
En al haar weelde omvademend, die beide lev ens, haar zoo
dierbaar, en zoo onzegbaar-schoon in het blijde park on der
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de ilde zomerluchten, fluistert ze : „mijn God, Gij kunt
toch niet vergeven, dat ik zoo zwak blijf! Gij weet wel
dat ik G e r a r d en George liefheb, en de menAchen hier
van de plaats — maar wat helpt dit, als ik mijn eigen
vijand blijf? Kunt Gij dit 4ene van mij niet wegnemen ?
Kan hij dan alleen beroemd en niet gelukkig zijn ? 0 Heer,
mijn bidden zelfs wordt zonde — en toch, Gij weet dat
ik het niet kan laten."
Dan sluit ze haar nog trillenden mond, gaat naar
binnen en drukt op den schelknop.
„Breng je theewater, J a c o b ?"
Vlugge stapjes en ineens voelt ze zich van achteren
omvat.
„Wacht eens, wie heeft me daar van achteren zoo
beet ? Ik geloof dat het een groote hood is," lacht ze, en
Wendt zich om George te pakken. Maar het ventje houdt
zich krampachtig verscholen in haar rokken en ze hoort
hem snikken, terwijl hij, met wilden greep, al dieper tegen
haar wegschuilt.
Zij laat zich neer op 'n stoel, zoodat ze hem kan omarmen en over zijn krullebol gebogen, sust ze : „Zeg het
maar ventje, wat is er ?"
Maar hij begraaft zijn hoofd in haar schoot, nog harder
snikkend.
„Nu, zal moeder het eens raden? Is dat mooie, Witte
kuikentje weg r
De krullebol schudt hevig peen, het snikken wordt
minder.
„Moeller heeft misgeraden ? Nu, dan is zeker die gele
salamander . ."
Hij kijkt haar aan, rood, met tranen in zijn groote
bruine oogen, en zij jubelt : „weggeloopen !"; want nu is
hij met eere van dat griezelige diertje af.
„Neen . . . die heele... mooie .. ."
„Nu, Welke heele mooie ?" fluistert ze, de weelde
voelende van te kunnen troosten.
„Die heele mooie . . . hazelworna. Harmj an .. . ),
„Hoe kwam dat, dat die hazelworm wegliep ?"
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„Die loopt niet, maar die glijdt zoo," wijst hij, met
zijn groote oogen vol tranen zoo ontroerend-ernstig en wonderbaar verheugend haar aankijkend, „'k zei nog date ik
hem wou voeren, wormpjes en vliegjes."
„En heeft Harmjan het then gedaan ?"
„Neen, die wou hem hazelnoten voeren en die lust
hij niet, en then. . ."
„Is hij weggekropen. In het gras zeker ? Hoe jammer.
Maar" — tot Jacob die de theestoof binnenbrengt —
„J acob zal je een nieuwe vangen. Niet waar Jacob 1)
De jongenheer is zijn hazelworm kwijt geraakt. Je weet
wel Jacob zoo'n bruin slangetje."
Jacob kijkt heel ernstig en plukt verlegen aan zijn
rood en wit gestreept huisjasje. Eindelijk komt er een
Brij ns over zijn glad, bruin gezicht : „O de mevrouwe bedoelt zekers zukke vrimde bruune everdessen, krek net
dreuge oal. Die weet Driek es van mien breur wel te
zitten ien de marsch. Ik zal 'm d'r 'n poar ordonneeren
veur den jongeneer."
„Kijk eens George, nu krijgt je een nieuwe, en misschien wel . . ."
„Twee ?" vraagt hij met groote, lachende oogen. En als
zijn moeder knikt, vliegt hij naar buiten om Harmj an
het groote nieuws te vertellen.
Nu opent ze de Imitatie en leest :
Velen tellers reeds jaren na hun bekeering,
maar dikwijls is de vrucht van hun toenemen gering.
Zoo het schrikkelijk is te sterven,
het is wellicht nog gevaarlijker lang to levee.
Gelukkig hij, die de ure zijns doods altijd voor oogen heeft,
En op sterven zich dagelijks voorbereidt.

Een schaduw valt over haar ; ze voelt zijn hand op
haar schouder en zich omgolfd door zijn diepe, vroolijke
stem : „ah, je Imitatie gekomen ? En de courant ? Nu, jij
de Imitatie en ik de courant ? Of . . . ?"
„Neen, 'k heb 'm al gelezen" en die aanreikend ziet
ze hem in het bleeke, even door de zon gebruinde, nobele
gelaat, in de trouwe, blauwe oogen. Wat is hij toch heer-
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lijk eenvoudig ! Zoo krachtig en zacht, zoo een autoriteit
daar buiten in het leven en een volmaakte huisvader.
Ach, wat is zij toch slecht bij hem, zij die hem zou moeten
steunen. Te absurd om in te denken — hij is de meerdere
in alles, ook in vroomheid, en zij de zondares, met haar
geheime afgoderijen, waarover zij bevend het oordeel inwacht. En toch : hij zegt altijd dat zij hem steunt, dankt
haar ervoor. Het is absurd — en toch het is waar, want
hij Ilegt het. 't Geeft zoo iets onwezenlijks aan het leven
— het laatste woord wordt nooit gezegd — we leven naar
het onzekere — en toch haar geluk is zoo rotsvast. Al
zou ze hem zeggen, dat ze weer over Willy las — hij
zal haar wroeging als een kleinigheid wegwuiven, hij heeft
haar alles vergeven, omdat er eigenlijk niets is te vergeven,
vindt hij. 0, zijn trouwe liefde beschaamt haar zoo. Haar
oogen worden vochtig.
„Daar ben-je me weer zoo verdiept in het bovenaardsche dat. . . "
„St ! Gerard! Spot niet met me. He, ik ruik dat je
aan het hooien bent geweest ! Heerlijk, hooi- en dennengeur brer.g je mee."
„Ja, de Heermansweide doet het dit jaar prachtig.
Drie en vijftig oppers ! Straks binnenrijden. Na de thee
gaan we kijken. Wacht, ik ga me even verfrisschen".
Met gelukglans in de oogen kijkt ze hem na. Wat is
hij toch gezond van binnen, dat hij altijd zoo vroolijk kan
zijn. En dat niet uit oppervlakkigheid, maar uit rustige
zelfbeheersching.
Daar brengt Jacob een telegram. Voor G e r a r d.
Toch opent ze het en leest :
„Zieke ingestort. Overkomst gewenscht ter regeling
der zaken.
De Maare."
Wat een slag ! Willem van Dorth dus reeds overleden ! Wat heeft Gerard al geleden door dien neef, den
bankroetier. Vroeger al eens een gat gestopt, toeziende
voogd over de kinderen geworden na het overlijden van
zijn nicht — lijdelijk moeten toezien dat Willem van
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Dorth zich Loch ruineerde door zijn lichtzinnig beven en
speculeeren. Eindelijk hem vorige week in het Diaconessenhnis gebracht voor een gevaarlijke operatie. Eerst goede
berichten. — en nu, dit is ;het einde. Gerard zal wel
voogd moeten worden — wellicht nog schulden moeten
betalen.
Met de frischheid van het waschwater op zijn nu ietsblozend gezicht en in de tintelende blauwe oogen, en met
een sfeer van verzorgd welbehagen over zijn muisgrijs
wandelpak komt Gerard in de kamer, en ziet dadelijk het
telegram in haar hand trillen.
Zwijgend reikt ze hem het groene blad, hij leest, laat
zich in een stoel vallen, en blijft voor zich staren.
Door de open deuren zweeft de milde zomerdag met
hooi- en bloemen- en dennengeur naar binnen. Van den
vijver komt een begin van kikkergekwaak, en uit de verre
eiken het geroekoe van woudduiven.
Eindelijk staat ze op, knielt bij hem neer, en de handen
op zijn knie fluistert ze : „Wanneer ga je ?"
„Straks — met den trein van zevenen."
„En wil je me wat beloven, lieveling ?"
Vragend staren zijn blauwe oogen haar droef aan.
„Dat je de kinderen meebrengt. Ik beloof je ik zal
een goede moeder voor hen zijn."
Zijn lippen beven, en hij trekt zenuwachtig aan zijn
snor.
,,Beloof je het Gerard?"
sterke vrouw. . Ik dorst het je niet to vragen.
Ik dank je. . dank je."
„Zeg dat niet ! Ik sterk ! Je weet niet, Gerar d, hoe
zwak ik ben, hoe slecht en zwak."
Hij legt de hand op het rijke, blonde haar, ziet haar
in de zoo levendige, grijze oogen, kust haar 't voorhoofd,
en daze verbergt ze zich aan zijn borst.

CONSTANTIN GUYS')
DOOR

CORNELIS VETH.

Avontuurlijk en mysterieus menschenleven, wonderlijke kunstenaarsloopbaan, merkwaardig mooie en merkwaardig onvolmaakte kunst ! Guys werd in 1805 te Vlissingen geboren en stierf in 1892 te Parijs. Hij was de
zoon van Fransche ouders, zijn vader was „commissaire en
chef de la marine francaise", een van de ambtenaren van
den t en consul Napoleon Bonaparte dus in ons land.
Een oom, zijn peet, was te Rotterdam, „commissaire des
relations de la Republique Francaise". Maar met deze
wetenschap moeten wij het dan voorloopig doen, want of
Napoleon als keizer, en of zijn broeder koning L o d ew ij k deze functionarissen hier nog lang hebben gehouden,
is niet bekend. Waarschijnlijk is dat Guys' vader, evenals alle dienaars van den C a e s a r, nog wel geheel andere
landen heeft bewoond. Het werk van den zoon althans geeft
er ons aanleiding toe te denken dat hij sommige landen,
waarvan wij weten, dat hij ze later bezocht, reeds te voren
had gekend. In het Vlissingen van den Franschen tijd kan
de jonge Guys echter ook al veel hebben gezien, dat
1) L'Art et le Beau : Constantin Guys par Georges Grappe. Amsterdam, C. L. G. Veld t.
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hem vroeg kennis deed maken met vreemde volken en
hun voorkomen. Maar dan weten wij verder niets positiefs
dan dat hij meevocht, als Byron, in den Griekschen
onafhankelijkheidsoorlog, en het ziet er wel naar nit, of
hij althans zijn geestdrift voor land en yolk voedde met
zijn herinnering aan een vroeger verblijf in die schoone
streken. Toch, hij was romantisch . van aard, en hij was
soldaat.
Hij was soldaat. Tot 1845 is er geen spoor van een
teekenaar, een schilder-reporter G u y s. En in den kunstenaar waren de avonturen-lust, de cranerie, de smaak voor
het zwervend leven, de hartstocht voor opwinding, de gebreken zelfs van den krijgsman. De kunstenaar gaf niets
liever weer dan soldaten, paarden, vrouwen. Ook Coen hij,
te Parijs teruggekeerd, de chroniqueur werd van het tweede
keizerrijk, het tijdperk van den grootschen pompeuzen
machtsschijn, van de theatrale raise-en-scene, van de heerschappij van de uniformen en de crinolines, den generaal
en de courtisane, aan het hoofd dien opgemaakten keizer,
met zijn geforceerde feestigheid, zijn onvermoeid vertoon
van rijkdom. en macht, zijn wanhopige comedie van weelde
en grandeur, als een bankier op den dag voor den „Krach".
De schilder van den luister eener stervende heerschappij,
de aankondiger van een nieuwe kunst. Het terrein, dat
hij verkent is een romantisch, hij tijgt ten oorlog (niet
meer als soldaat, maar als teekenaar-reporter), hij kiest,
als hij reist, de grillige, woeste aspecten. De donkere stegen
der havenplaatsen, die hij bezoekt, leveren hem zijn motieYen ; als hij te Parijs is, schetst hij de tafreelen, die het
mondaine en demi-mondaine leven, het leven van opzichtig
vertoon en zwier in al zijn uitingen bood, de tafreelen
met het moeizaam opgeschilderd decor, op de wankele
planken, met de vermoeide, opgeschikte en opgeverfde
acteurs aan wier hoofd, het vermoeidst van al, die failliete
regisseur staat, die aan niets denkt dan aan de mise-enscene, die den vorst speelt, maar niets vorstelijks heeft
dan een schier waanzinnige zucht, om zonder middelen en
zonder werkelijke macht, in een tijd waarin het absolutisms
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heeft uitgediend, en van een rijk dat ten val gedoemd is,
het aureool te dragen van een roi-soleil. Het regime van
een ongeniaal avonturier, die met alle geweld, tot het
laatst den schijn huldigt, — is het wonder, dat het tevens
het regime is van de vrouw, die al] es offert aan een kortstondige macht en een weelde van enkele jaren, de courtisane ? En kan het bevreemden, dat een man als Guys
soldaat en avonturier, en Parijzenaar, slechts die mise-enscene ziet en die acteurs, en niet het werkelijke Fransche
yolk, burgerij en vierden stand, dat bij zijn sujetten : slagveld en kamp en kroeg, nu nog slechts het groote-stadsweeldeleven komt, de vertooning, met zooveel moeite volgehouden, en niet de burger die ze betaalt ? Hij teekent
alleen wat hij mooi en boeiend vindt, de omstandigheid,
dat hij in een tijd leefde, die den schijn zoo krampachtig
diende, maakt hem tot den cultuurhistorisch-merkwaardigen kunstenaar, die een teekenaar van militairen, paarden
en vrouwen in geen andere periode had kunnen zijn.
Maar in elk tijdvak zou het verschijnsel belangwekkend zijn geweest, dat zijn teekenkunst op zich zelf is.
Ten alien tijde zou ook, — en de bespreking daarvan ga
aan die van zijn kunst vooraf — deze kunstenaarsloopbaan
exceptioneel en fantastisch zijn.
De loopbaan van Goya was niet rijker aan lotswisselingen. De nu pas gestorven journalist, teekenaar en fotograaf N a d a r , die een belangrijke collectie van Guys'
werken bezat, heeft daar allerlei van medegedeeld. Na den
Griekschen vrijheidsoorlog te hebben meegemaakt, nam hij
in Frankrijk, onder de Bourbons, dienst en werd enderofficier der dragonders. Daarna be yond hij zich lang in
Engeland, werd in manieren en sympathieen een halve
Brit, en zou niet vreemd zijn geweest aan de oprichting
van het Illustrated London News en zelfs van Punch (Bewijs voor het laatste vindt men echter in de vrij complete
geschiedenis van dit humoristisch weekblad nergens). Toen
hij veertig jaar was begon hij pas te teekenen ! Gedurende
den Krimoorlog volgde hij het leger der verbondenen
Engelschen en Franschen als correspondent-teekenaar van
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het London News ook wordt gezegd, dat hij bij Inkermann en Balaklava mee zou hebben gestreden. Eerst op
zijn zestigste jaar werd hij Parijzenaar, en echt Parijsch
artiest. Op zijn tachtigste kwam de levenslustige oude
boheme, bij het verlaten van een café, in het straatgewoel
terecht onder een fiacre, en werd verminkt. Hij leefde in
het hospitaal nog vele jaren, en verbaasde zijn bezoekers
nog voortdurend door zijn opgewektheid en levensmoed.
Tot het laatst teekende hij.
Dat een man, wien blijkbaar gedurende zijn leven als
artiest het schetsmatig opteekenen van al wat hij zag zulk
een genot was, eerst op zijn veertigste jaar deze loopbaan
begint, is voorzeker zo-nderling. Nog schijnt het iets zeer
bizonders, dat hij, die eerst altijd achteraf zijn indrukken
op het papier bracht, en dus zulk een sterk ontwikkeld
geheugen voor vormen en aspecten bezat, later, gedurende
zijn correspondentschap, direct naar de natuur ging teekenen, blijkbaar om geen andere reden, dan om op zijn
teekeningen naar waarheid te kunnen zeggen : „made on
the spot", zooals van een reporter gevergd wordt. Gewoonlijk meen ik, zal een teekenaar zijn geheugen eerst kunnen
ontwikkelen, na de natuur veel geraadpleegd te hebben,
en zal het teekenen naar de natuur iemand die aan uit
het hoofd schetsen gewoon is, moeilijk vallen. Dan is er
een vreemde tegenstrijdigheid, oppervlakkig gezien althans,
tusschen zijn liefde voor praal, vertoon en wereldschheid,
en zijn scherp, meedoogenloos karakteriseeren van de gemeenheid en leelijkheid. Dezelfde man, die zoo gaarne
slanke en fiere cavallerie-paarden en ruiterpaarden van
dandies en mooie amazones in de parken, die zoo gaarne
schitterende en elegance uniformen en statige stoeten van
heeren en dames uit het gevolg van koningin Victoria
of Napoleon III en Eugenie teekent, en ze teekent
zooals een kind doen zou, dat al die grootheid nalef bewondert, diezelfde man is nagenoeg de eerste, die ons met
zijn kunst binnenleidt in de armelijkheid, de grofheid, de
vuilheid van matrozenkroegen en bordeelen, die ons de
physionomie leert kennen, en sterk, aangrijpend doet ken-
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nen, van de vrouwen, wier leven de Goncourt in zijn
„la fille Eliza" zoo treffend beschreven heeft. De laatste
eerlijk-bewonderende schilder van den beau-monde, de eerste
teekenaar, v66r Degas, v66r Lautrec, Steinlen, Ibels,
van de prostituee der laagste orde in al de jammerlijkheid
van haar ware wezen.
Een naleve en een helderziende was hij, maar er was
nog een tegenstrOigheid in den man en zijn werk, die
nog zeldzamer is en nog meer boeit hij was een dilettant
en een kunstenaar. En vrij zwak dilettant en een geniaal
kunstenaar.
Want van dezen verwonderlijken man, Wiens werk
zooveel leerde aan de knapste teekenaars der eeuw, kan
gezegd worden dat hij dikwijls, ja meestal, grove fouten
maakte, zulke grove fouten, als wij bij dilettanten zelfs
zelden aantreffen. Van dezen levendigen, wakkeren, fijnen
opmerker, die ons met zooveel overtuiging mededeelt, wat
hij zag, kan gezegd worden, dat hij somtijds de gewoonste
dingen vergat op te merken, en vergat na te denken bij
het noteeren van zijn impressies. Zooals in zijn levensloop,
zijn er leemten, mysterieuse leemten in zijn kunnen, in zijn
observatie.
Het geval is uniek, voor zoover ik weet. Voorbeelden
van fantastische teekenaars, die de natuur nooit onmiddellijk volgden, wier observatie altijd ver achter bleef bij hun
verbeeldingskracht, die eigenlijk slechts hun droomen
teekenden, Wien het teekenen slechts een toevallige taak
was om hun stoute gedachten mee te deelen, en die in
het mededeelen daarvan altijd eenigszins vaag en meer
vruchtbaar dan conscientieus waren, zijn er te over. Menig
kind bijvoorbeeld, welks teekeningen, door den oudere met
verbazing worden bewonderd, blijkt als het er op aan komt
zich precies uit te drukken, eigenlijk slecht te hebben geobserveerd, alleen bij intultie, en uit dringende behoefte
om iets mede te deelen, zich met het potlood of de teekenpen te hebben verstaanbaar gemaakt. Zoo ontstond menige
treffende dilettanten-teekening, die geen oogenblik de
vergelijking met de natuur kan weerstaan, die eigenlijk
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alleen een vertelling met lijnen en kleuren is. De taal,
waarin deze vertellingen zijn neergeschreven, geeft al een
duidelijk bewijs van het gemis aan verband tusschen observatie en mededeeling. Die teekeningen hebben alle dezelfde
tekortkomingen : men denke aan het meest krasse type,
de en profit geziene koppen met twee oogen. Die teekeningen zijn gedacht, meer dan geteekend. De figuren zijn
meest alle van opzij gezien, de armen en beenen alle zichtbaar, ze ontstonden meer uit het weten, dan uit het zien
van den teekenaar, dilettant of kind. Ze geven de dingen
z66, als men ze nooit, of bijna nooit ziet, vlak, alles in de
breedte uitgestald, de huizen van voren gezien, de boomen
naast elkaar, nooit iets profit perdu, of trois-quart, hoogst
zelden iets van achter gezien. De figuren loopen op een
riggeltje, alien. Zoo teekent de dilettant, hij voor Wien
de beeldende wijze van mededeeling slechts een toevallige
is, welke dan ook meestal spoedig verlaten wordt voor die
van het woord.
Maar Guys was altijd opmerker, alvorens een verteller
te zijn. Hij heeft nooit iets geteekend, dat hij niet gezien.
had. Hij fantaseerde niet. Hij noteerde direct, of onthield
een tafreel, juist zooals het zich voordeed, de plaats aangevende, en het picturaal geheel. Hij zag, zooals een beeldend kunstenaar ziet. Hij zag meer, meer karakteristieks,
meer schoon, dan vele schilders of teekenaars van veel
grooter bekwaamheid. Zijn wijze van weergeven is geloofwaardig, en het leeft, alles wat hij teekent, het leeft, die
figuren, zijn menschen, paarden, alles ademt ; in zijn groepen
is actie en corps, in zijn vergezichten licht, Hij ziet allerlei
bizondere dingen, hij vertelt ons alles, wat wij willen weten,
met kracht en gloed en geest. Wij kennen op het eerste
gezicht de nationaliteit, het type van zijn menschen, zijn
paarden kunnen niet anders zijn dan wat ze moeten zijn,
krijgsrossen of luxepaarden. Van elke vrouw, die hij teekent,
weten wij dadelijk, tot welke klasse zij behoort, in welke
sfeer zij leeft, hoe haar leven is. Hij begrijpt het bizondere
van alles wat hij teekent, hij vergeet nooit, ook in zijn
bijfiguren niet, aan te geven wat hun rol moet zijn op het
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tooneel dat hij ons voor oogen roept , wat zij doen, en hoe
zij het doen. Prachtig typeert hij de wijze van staan, van
te paard zitten zijner officieren, de demarche zijner vrouwen,
den snit en het karakter der kleeding, en de wijze, waarop
deze door verschillende lieden wordt gedragen. Hij faalt
nooit in het geven van een natuurlijk ensemble, hij mist
zelfs niet in het treffen van de juiste stemming, of hij een
loge in het theater afbeeldt, of een wandelrit in een park,
of een slagveld van den Krimoorlog. Hij is een artiest,
buiten kijf.
Hij is zelfs in vele een kunstenaar van hooger orde.
Wat zeven achtsten van alle professoren aan alle academies
van Europa nu en voorheen, niet vermochten, hem gelukt
het. Hij duidt met een paar vegen en lijnen een mass y aan,
hij geeft in enkel zwart en wit een buitenstemming, de
atmosfeer van een klimaat en een jaargetijde, hij teekent
ons, zonder eentonig te worden en zonder incompleet te
zijn, rijen in slagorde opgestelde soldaten, hij brengt ons
in het gewoel, den hartstocht, de intoxicatie van een gevecht,
hij schildert ons, met tinten en krassen de majesteit van
een optocht van Oostersche ruiters, hij laat ons de plechtige krikshaftigheid zien van de garde, die om het rijtuig
van den generalissimus het escorte vormt, en toont ons,
hoe de vallende nacht die vormen vervaagt en toch weder
accentueert, welk een drommen er achter die equipage aan
komen en hoe al die paardekoppen een phalanx vormen
die ondoorbreekbaar schijnt. Hij schetst ons het paard, het
paard in den oorlog, den kameraad van den soldaat, fier,
scram, zelf een krijger. Hij doet ons gevoelen, hoe tragisch,
hoe aangrijpend het vervoer der gewonden is, na den slag,
en hoe triest de donkere lichamen der achtergelaten dooden,
hoe gruwelijk de zwerm gieren, die azen op de lijken. Hij
beeldt dit alles of met den ernst en de overtuiging, die
geen bedachtzaam compositeur van oorlogstafreelen zich
verwinnen kan. Hij doet ons huiveren voor macabere
gemeenheid in die spelonken, waar de krijgsman en
de matroos hun ontspanning zoeken, bediend, gevleid,
beroofd, door opgedirkte ruwe vrouwen, spelonken waar,
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men voelt het, straks een geringe aanleiding een barbaarschen twist, een gevecht, misdaden zal wekken. Hij
geeft den loomen, wulpschen pas weer van de trottoirhoudende meiden en de statige stijlvolle schreden der
paarden in Rotten Row of het Bois de Boulogne. Dit alles
kan hij. Maar dezelfde man maakt in dit zelfde werk fouten,
die den eersten den besten teekenmeester en zijn leerlingen
die hun perspectief, hun proportieleer, hun anatomie zoo'n
beetje verstaan, dagen lang stof zouden kunnen geven tot
critiek, en wel tot geen onjuiste. Zij n fouten zijn onmiskenbaar, en eigenlijk ook storend, niet slechts voor Misterblikken, dunkt mij.
Zelfs die inooie paarden, waarvan hij de ranke leden
zoo heeft bewonderd en doet be wonderers, wier soort en
stand, om zoo te zeggen, hij zoo onfeilbaar aangeeft, zitten
soms raar in elkaar. De pooten zijn al te dun, of de knie
is onvindbaar, de kop is te klein, de hals eindeloos, de
plaatsing der voor- en achterpooten is wel Bens onmogelijk.
Met de ruiters is het soms nog erger gesteld. Zij zijn of
veel te groot, of veel te klein voor het paard, of missen
opeens den buik, of zitten te veel naar achter. Soms is een
gansche groep op den achtergrond de helft te klein, of
even zooveel te groot. Of figuren, waarvan bedoeld is, dat
ze op een verder plan staan, bebben de voeten veel te veel
naar voren, en staan inderdaad op den voorgrond, hoewel
dan toch de andere figuren voor ze uitkomen ! Een arm,
hier en daar, reikt tot de kuiten. Voorgrond-figuren zijn
kleiner dan die op een veel verder plan. Een man zit in
een rijtuig, waarin hij wel zwemmen kan, hij heeft , de
grootte van een pop. Paardekoppen komen uit boven het
dek der koets, waarvOOr de rossen staan. Op den bok van
die koets zit een koetsier, die de grootte van een kind heeft.
Sommige menschen schijnen, als de hond van Miinchhausen,
van onder afgesleten beenen te hebben. Het zijn vreemde
fouten, gevolg schijnt het wel, van absolute nonchalance
en onnadenkendheid. Geen compositie lijkt overwogen, nooit
is even gezocht naar de plaats, waar een figuur beginnen
moet en uit moet komen. Vlak bij elkaar geplaatste personen
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schijnen alle geheel op zich zelf geteekend te zijn, zonder
eenig verband met elkaar. Het zijn fouten, die o zoo gemakkelijk te vermij den schijnen, waarop hij toch wel vaak
attent gemaakt zal zijn, doch die hij tot het einde toe blijft
begaan.
Bij wat hij kan, nog eens, schijnen zulke onbeholpenheden onverklaarbaar.
Ze kunnen ons tot geen andere conclusie brengen dan
tot die, dat hij bij uitnemendheid een opmerker van karakteristieke dingen is geweest, die juist het van zelf sprekende,
wat ieder ziet, niet zag en ten tweede, dat het mogelijk is veel
talent te hebben voor het teekenen en het toch nooit te leeren.
Niet te zien, wat van zelf spreekt . . . In een schetsmatigen
trant, met royale, groote middelen, ware meesterstukken te
kunnen maken van twee vrouwen op een sofa, een waar
schilderij in penlijnen, met wat sepia gewasschen te kunnen
gev en, wat den stijl heeft van een Manet, een beeld te
kunnen geven van een slag als die te Balaklava, waar de
„noble sixhunderd", „all in the Valley of Death" den dood
tegemoet reden, een geweldig, verheffend, waarlijk heroiek
beeld, 44n van de beste wedergaven van tooneelen uit den
kriejg die ooit gemaakt zijn'; met een verteedering die zich
mededeelt tafreelen te kunnen teekenen van het lijden der
gewonden, gebaren, houdingen, facies ; alle y te schilderen
met een temperament zonder weerga schier, met een nerveuze raakheid van trant, fel, geestig, echt — en ten slotte
ten prooi te zijn aan den ongevoeligen spot van den eersten
den besten vlegel, die weet, dat een normaal mensch zeven
en een halfmaal de hoogte van zijn hoofd heeft, en waar
zijn middel zit ! Heeft hij het ooit beseft, heeft hij ooit
het tragische van zijn kunstenaarslot begrepen, deze man,
die niets had dan talent en nog eens talent, en die meende,
ach arme, dat dit in de kunst volstaat ? Hij was een
Parijzenaar, een echte, al was hij niet in Parijs geboren.
En dat is het beste antwoord op deze onze vragen, en de
beste troost, dien wij ons zelf kunnen bieden.
Hij was, zeide ik, een echte Parijzenaar. Dit geldt
voor de laatste dertig jaren ongeveer, van dit vrijbuiterig
O. E. XI 4

2
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leven. Toen hij ophield een reiziger te zijn, een reiziger
uit drang, met hartstocht. Hij werd „le peintre de la vie
moderne", de titel is hem door Baudelaire geschonken.
Deze dichter had het vroeger werk, dat van den reporter,
den oorlogscorrespondent, ook al opgemerkt. Hier beschrijft
hij een der schetsen van het oorlogsveld, met een zelfportret : „Quel est ce cavalier, aux moustaches blanches,
„d'une physionomie si vivement dessinee qui, la tete rele„vee, a l'air de humer la terrible poesie d'un champ de
„bataille pendant que son chevet, flairant la terre, cherche
„son chemin entre les cadavres amorcelles, pieds en l'air,
„faces crispees dans des attitudes &ranges ? Au bas du
„dessin dans un coin ces mots „Myself at Inkermann".
Elders zegt Baudelaire: „Vers le soir le courrier
„emportait vers Londres les notes et les dessins de M. G.,
„et souvent celui-ci confiait ainsi a la poste plus de dix
„croquis improvises sur papier pelure, que les graveurs et
„les abonnes du journal attendaient impatiemment."
Dat was gedurende den Krimoorlog. Naar men wil,
zou Guys zijn aanstelling bij het Londen News te danken
hebben aan de voorspraak van T h a c k e r a y. In Fran.krijk,
na zijn terugkeer, was zijn leven moeilijk, hij was arm,
oud en onpraktisch. Zoo smakelijk als zijn teekeningen
met al de gebreken, ook waren, hij verstond de kunst
niet, of verwaarloosde ze „d'enjoliver les choses", hij gaf
de dingen D66, als hij ze zag, de mondaine onderwerpen
zelfs, die hij vaak koos, bewerkten zijn toegang tot eer,
aanzien en voorspoed niet. Hoe kinderlijk hij de comedie
ook aanzag, hoe Napoleonistisch hij ook door familietraditie, en als militarist was, het blijkt niet dat hij ooit
door gezaghebbenden in het tweede keizerrijk is opgemerkt
en gesteund. Heeft dat hem gebracht tot het zoeken naar
andere motieven ? .. .
Een gansch ander leven begon weldra voor hem. De
straat werd zijn atelier en tevens zijn model. De voorbijgaande verschijningen van het moderne leven trokken hem
aan. Gewoon als hij altijd geweest was, apercu's te geven,
werd hij de eerste, en een van de beste teekenaars van

CONSTANTIN GUYS.

19

het yolk van Parijs, in zijn dagelijksch doen, en in zijn
vermaken.
Zijn vriend N a d a r bezat vele van die schetsen van
hem, vlug gemaakt, altijd smakelijk gedaan, soms zwak,
altijd frisch, raak, geestig, het levee op heeterdaad betrapt.
Veel figuren, van achter gezien en z66 geteekend. Elk
daarvan, of bijna elk, een type, boeiend, waar. Bijna altijd
is er kleur, is er actie, is er stemming in. En begrip : de
brute, domme vrouwen op de „bals publics", de dandies op
de tentoonstellingen, een koude, pompeuze schoonheid in
een theaterloge, alien zijn scherp gekarakteriseerd. Die
teekeningen, allen reeds merkwaardig door zijn geheel
eigene, verfijnde techniek, door het nooit ontbrekend
picturaal effect, gingen voor een paar stuivers.
Hij was arm, en oud, en de vreugden van den boheme
zijn geen vreugden meer voor een man van in de zestig.
De kinderlijke smaak voor zwier en praal gaat in hem
dood, als hij na 1870, in het Parijs, dat niet meer zijn
Parijs is, zwerft en schetst. Er komt iets in zijn kijk van
die scherpheid, dat dedain, die hem ook in geestelijken zin
tot den leermeester van Forain en L a u t r e c maken. Uit
dit tijdperk van meesterschap zonder roem rukt hem het
droevig ongeval, dat hem verwijst naar het ziekenhuis,
waar hij nog zeven jaar leeft.
Constantin Guys was een teekenaar, dien het lot
tot roem na den dood voorbestemde. De gebreken van zijn
werk liggen bloot, de groote deugden er van waardeert
slechts het nageslacht, dat zich een gansch tijdperk er
door ontsloten ziet, dat voelt, welk een kunstenaar hij moet
geweest zijn, die to midden van zulke verschijningen levende,
ze met zooveel soberheid en gratie en volledigheid kon
weergeven. Wij die er ver van of zijn, wij beseffen het,
wie z66 ziet, ziet waar, wie z66 weergeeft, is groot. En als
wij dit overzicht genieten van dit zoo wonderlijk onvolkomen, en toch zoo geniaal teekenwerk, wordt een gansche
periode en een gansch regime voor ons opgeroepen niet
alleen, maar zien wij de kleuren, hooren wij de klanken
die ze eigen waren. Later hebben anderen, beter geschoold,
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wijder van gezichtskring, voortgezet wat hij begon, maar
de eerste, die in levende ja onsterfelijke instantane4s gaf,
wat om hem leefde, leed en lachte, die een kunst gaf,
Welke nit zichzelf buiten elke leer om schijnt te zijn ontstaan alleen uit den drang om zich te uiten, een renaissance
als het ware der naieveteit inleidde, was Constantin
Guys, de artiest-reporter.

ANNETTE VON DROSTE-HULSHOFF.
Een Levensschets
DOOR

L. E.

Duitschland heeft in de eerste helft der 19de eeuw
een groote dichteres gehad, en groot is haar naam nog bij
het tegenwoordige geslacht. De uitgaven harer werken zijn
legiol) ; zij zijn in alle soorten ! van een volledige prachtuitgave van 26 Mark tot een eenvoudig deeltje van „Das
geistliche Jahr" van 30 Hollandsche centers. Haar borstbeeld — het fijn gesneden, ernstige gezicht, staat in een
der parken van Munster, haar vaderstad; en dichters hebben
haar hun geestdrift, hun bewondering gewijd ! Noemde
Paul Heyse haar niet : Duitschlan.ds grootste dichteres 1
. . . „Einsam erwachsen auf der Heimatflur,
Einsam, trotz innig ernstem Liebessehnen,
Im Stillen sammelnd ewigen Gewinn ;
Allein an Gott dich klammernd and Natur,
Zu Perlen reiften dir all define Tranen :
So wardst du Deutschlands groszte Dichterin.
1) De bekendste zijn : „Anna Elisabeth Freiin von Dr oste- II ii lsho ff.
Gesammelte Werke, v on Wilhelm Kr e i ten 4 Bande : — Annette von
Droste, herausgegeben von W. v on Schol z. — „Die Droste" in „Die Biicher
der Rose" editie — Annette Freiin von Dr os t e Hii lshoff: Das Geistliche Jahr, herausgegeben v on Edu a r d Are n s.
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En in vervoering betuigde D e t l e v von Liliencro n,
dat — zoo zij voor hem had mogen staan — hij voor haar
neergeknield zou zijn, „und kiiszte iiberstrOmend dir die
Han& und dankte dir far dein groszes, giitiges, liebeschweres, edles geheimnisvolles Herz !"
Maar in Nederland kennen slechts weinigen haar.
In het eenzame Westphalen, met zijne heiden en bosschen, — in het Munstersche — ligt het kasteel Hiilshoff,
oprijzend uit de breede grachten, verborgen tusschen de
zware eiken en beuken. Sedert 1417 was het een bezitting
der familie von Deck enbroc k, die haar naam — wegens
het Drostambt, dat zij erfelijk bezat — veranderde in Droste,
en sedert eeuwen reeds von Droste-Hill sh off genoemd
werd. Zij was, zooals het grootste gedeelte der Westphalers,
de Katholieke Kerk altijd trouw gebleven.
Op het einde der 18de eeuw was Clemens August
Freiherr von Droste-11-iilshoff bezitter van het voorvaderlijke
huis geworden, en bewoonde het. Een beschaafd, beminnelijk
man was hij, zeer gezien in het naburige Munster, waar zich
een geleerde kring gevormd had rondom den begaafden
vicaris-generaal von F ii r st enber g. Het was de tijd, Coen
vorstin G a 11 i t z i n er haar geleerde gesprekken voerde met
Hamann, Hemsterhuis, Overberg, Graaf Stolberg;
Friederich Leopold z u Stolberg was ook een groot
vriend op H-iilshoff en kwam er veel. Clemens August
von Droste was zeer musikaal, zijn vioolspel algemeen
bewonderd — en op het gastvrije huis werden dikwijls kleine
concerten georganiseerd. Mevrouw von Dro st e, geboren
Therese von 11 axthause n, stond haar man als gastvrouw
trouw ter zijde.
Ilit hun huwelijk waren vier kinderen geboren.
Annette was het tweede. Geboren 10 Januari 1797
was zij met veel plechtigheid een paar dagen later gedoopt,
en begiftigdmetdenamen: Anna Elisabeth Francisca
Adolfina Wilhelmina Luise Maria, maar in het
dagelijksch leven was zij Ann et te, en heel dikwijls slechts
Nette of Nettchen!
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Een zwak ding was die Nett c h en! met een hoofdje
haast te groot voor haar tenger lichaam, met zwaar blond
haar en een paar wonderlijke lichtblauwe oogen, buitengewoon wakker en bij-de-hand, en opgewonden door de
kleinste kleinigheid, die haar aandacht trof. Zoodra haar
twee jongere broertjes, Werner en F er dinan d, — het
oudste van het .viertal was een meisje, J enn y, — den
leeftijd tot leeren hadden bereikt, en een gouverneur weer
presideerde in de leerkamer op Hiilshoff, en er zijn wetenschappen onderwees onder het strenge oog van Mevrouw
v on Droste, nam Nett c h en ook aan die lessen deel,
en leerde haar Latijn en Grieksch even goed als de anderen.
In de speeluren was het oude huis met zijn vele gangen
en trappen, een wondervol veld van onderzoek van geheimzinnigheid, waar het kleine blonde ding „op avontuur uit"
ging dwalen door ongebruikte vertrekken en zolders, en
waar zij eens — heel alleen — de donkere trap der oude
toren opklauterde, om hoog boven in de hanenbalken haar
eerste gedicht te verbergen ! — Want N et t c hen dichtte
reeds vroeg ! Zij bezong den haan, dien zij dagelijks op het
erf zag rondstappen, en ook de maan, die zoo stil neerglansde op het vredige Westphaalsche land en op het stille
water van de gracht , en men ziet haar zitten in de diepe
vensterbank, half in donker, het gezichtje bleek van spanning, opziende naar de zilveren sikkel, zoo hoog boven aan
den hemel — haar gedichtje vormend :
„Wie blickt der Mond so hell,
Wie blicket er hervor;
Er leuchtet stiller als ein Quell,
0 Mond, komm mehr hervor."

Zij was toen even acht jaar.
Zij was toen ook erg goedmoedig gestemd, freule
Felicia v on 13 8 s el a g e r, de vriendin parer moeder,
schilderde zij met de weiwillende woorden :
„Felisz, die ware die gute,
Die beste Freundin ihr,
Und als der Mutter Freundin
Gefallt auch w oh] sie mid
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Een kind met een grenzenlooze verbeeldingskracht was
zij ; als iets haar aandacht had, was zij er heelemaal in.
Toen zij op tienjarigen leeftijd in een amateur-comediestukje meespeelde, sprak „de groote wereld" van Munster
eenige dagen over niets anders dan over het wondervolle
spel van Nette von Droste.
Een natuur vol Wilde phantasie en onbestemd verlangen !
Zij was nog geen zeven jaar, toen zij 's nachts eens droomde
van een tuin, waarin zij wandelde ; en den geheelen
dag was zij bedroefd, omdat zij wist, dat het een
droom geweest was, en zij clien tuin nooit in werkelijkheid zien zou.
De Westphalers zijn een eenzaam yolk. Het land is
zoo wijd, zoo eindeloos groot, slechts hier en daar staat
een huisje, waar menschen wonen, die buren hebben, dan
heel ver weg ! Maar zij kennen den schreeuw van iederen
vogel, den kreet van, elk dier ! Zij kennen de stem van
den wind, die suist door het hakhout of loeit over de
vlakte, en de beteekenis van den ondergang van de zon,
die zoo rood en onheilspellend kan zijn ! En zij weten wat
de witte "levels zijn, die opkomen ver weg, en naderen
steeds meer, steeds meer over de doode hei, en over de
slootranden heenwuiven als lange witte gewaden ! en zij
weten, dat er geesten zijn, die rondwaren, want wie heeft
ze niet gezien ? en hun oogen zien stil voor zich heen, vol
innige gedachten. En velen van hen kunnen ook in de
toekomst lezen — de toekomst, die zij in hun droomen aanschouwen, en zij deelen dit mee aan elkaar, of het bericht
droef is of blijde — zonder ophef —, want het is immers
de waarheid, en aan deze is niets te veranderen.
En Nettchen leefde er middenin. Haar vader kende
ieder verhaal uit den omtrek, en zij was nooit moede om
er naar te luisteren, en als haar vader er geen meer wist,
dan was er nog haar vroegere min, C a t h a r i n a, die altijd
gewillig was te vertellen, en de kinderen von Droste
zaten dan in spanning om het spinnewiel van de boerenvrouw, die al spinnende vertelde in haar vreemd eentonig
Westphaalsch — het Westphaalsch met zijn oude woorden,
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waarvan de klank zoo Hollandsch is ; en Nett ch en vooral
kende de taal door en door.
Zoo gingen hare kinderjaren voorbij. De regels op
Hillshoff waren eenvoudig, maar streng. Mevrouw v o n
Droste was een krachtige persoonlijkheid en met haar
gezond verstand wist zij hare kinderen een goede opvoeding te geven. Annette heeft haar geheele leven een
groote bewondering voor haar moeder gehad ; zij begreep
Naar ; want het kind vereenigde reeds vroeg twee eigenaardigheden in haar karakter ; naast haar bijna wilde fantasie vertoonde zij een nuchteren waarheidszin, en dit is de
kracht van haar groote dichtersgave geweest. En daardoor
heeft zij op zoo'n duidelijke en eenvoudige wijze de hooge
vlucht harer verbeelding weten weer te geven. — Zij zag buitengewoon scherp. Haar zuiver ontwikkeld en verfijnd gevoel
wist duidelijk het echte van het valsche te onderscheiden,
zoodat zij nooit een blinde volgelinge geweest is van de
Romantiek, die in dien tijd haar zegetocht onder de menschen hield en zooveel klatergoud voor goede munt uitgaf.
Op haar l6 de jaar waagde zij zich aan een treurspel,
dat echter nooit is voltooid. In de schildering van de
hoofdpersoon „Bertha" meent men haar evenbeeld te zien.
Daarin spreekt „Bertha" o.a. deze woorden tot haar zuster ;
die veel trekken gemeen heeft met Jenny von D r o s t e,
Annette's oudere en beminnelijke zuster:
.. . . 0 Teure, oft seh ich dein ruhig Leben,
Dein frommes, unschuldvolles, stilles Wandeln
Mit triiben Blicken an, und mOchte gern
Dir gleich Chun, aber, ach, ich kann es nimmer !
Mein Geist ist unstet, und hinweggezogen
Wird er gewaitsam, wie von Meereswogen.
En verder voegt zij er bij :
„In meinein stillen Traumen liegt mein Gluck.

Het is geen wonder, dat de groote gebeurtenissen,
des tijds, — de val van Napoleon — het enthousiaste
jonge meisje naar de pen deden grijpen, en haar het gedicht : „Das befreite Deutschland" ingaven. Maar ook hierin
sleepte de geestdrift haar niet blindelings mee ; en, als
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zooveel dichters aan Duitschland den palm der overwinning
reikten, hield zij de waarheid vast in het oog :
„Doch verzeih der Thritne, dasz sie rinnt ;
1st gleich frei dein Arm von Ketten,
0 Germanien, du Heldenkind,
Konntest selber dich nicht retten."

Zij wist heel goed, dat zonder Rusland, Duitschland
nog immer door den Corsikaan zou worden overheerscht.
Maar hoe zij de schande van het knechtschap gevoeld
heeft, getuigen de volgende woorden :
„Freiheit kehrt zum Vaterherde !
Und kein Frankenfusztrit schandet mehr
Unsre heil'ge deutsche Erde."

Maar niet alleen in gedichten, ook in de muziek, zocht
Annette uiting te geven aan haar immer werkenden geest,
en vele wren bracht zij aan de clavecimbel door, haar eigen
composities weergevend, en soms er bij zingend met haar
zachte, maar heldere stem. Zij was werkelijk zeer muzikaal,
en men hoorde haar gaarne zingen, hoewel het voor haar
zwakke Borst dikwijls te inspannend was. Zij was heel teer
gebleven, en is het haar geheele leven geweest. Zij hoestte
veel en leed aan de ondragelijkste hoofd- en aangezichtspijnen, die haar het werken beletten, en haar zenuwen
sterk beproefden.
Behalve op Hiilshoff, was zij dikwijls op BOkendorf,
het voorvaderlijk goed der familie von H a x t h a u s e n,
gelegen in het Paderbornsche. Haar twee ooms von Ha xt h au s e n waren groote liefhebbers van het Middeleeuwsche
Duitsch, en het is ook daar, dat Annett e, reeds als kind,
in kennis kwam met de Gebroeders Grim m, die wel op
BOkendorf vertoefden, en later heeft zij meermalen voor
hen oude sagen en legenden opgeteekend uit den yolksmond. Zij had veel familie en kennissen „im Paderborner
Land", maar degenen, die zij er het meeste liefhad, was
haar grootmoeder von Haxthausen (haar moeders stiefmoeder) die op BOkendorf woonde, iemand van innige
vroomheid, die het opgroeiende jonge meisje vol liefde
trachtte te leiden.
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In Munster zelf, waar de Drost e's ook een huis bezaten, was het de oude professor Sprickm an n, die A nnettes voile vertrouwen bezat bij haar dichterlijk werk ,
toen deze in 1814 naar Breslau werd geroepen, trad zij met
hem in correspondentie. De gewisselde brieven zijn in haar
biographieen te vinden, en werpen een helder licht over
haar leven.
Zoo brak de tijd aan, dat Annett e, volwassen, te
gelijk met haar zuster, de groote wereld van Munster werd
binnengeleid. Er heerschte niet meer dezelfde toon als toen
vorstin Gallitzin er woonde , deze was in 1806 gestorven.
Munster werd nu door Pruisen overstroomd, sedert het
oude bisdom, met zoovele andere staatjes, onder den naam
Westphalen aan Pruisen was afgestaan. Mevrouw v o n
Droste hield niet van Pruisen, en het was dus met zekere
terughouding, dat zij hare dochters aan de winteruitspanningen liet deelnemen.
In den linkervleugel van het voormalige, zoo schoon
gebouwde paleis van den Prins-Bisschop woonde toen de
Pruisische Commandant von T h i e lm ann. Mevrouw v o n
Thielmann was reeds niet zoo jong meer, maar Annette
sloot warme vriendschap met haar. De T hielman n's
waren zeer gezien in de stad, zoowel bij de Westphaalsche
als Pruisische familien, en Mevrouw von Droste stemde
iangzamerhand toe in die wederzijdsche sympathie. En zoo
gebeurde het, dat men dikwijls in de drukbezochte salons
van het Paleis de beide zusters Jenny en Annette von
Droste kon vinden. Annette was tenger gebleven , haar
bleek gezicht was smal, het opvallende hooge voorhoofd
werd gekroond door de zware blonde vlechten, haar neus
was fijn en licht gebogen, de mond zeldzaam schoon gevormd, maar het opmerkelijkst waren hare oogen, lichtblauwe
scherpe oogen, met wonderlijken glans. Geestig en levendig,
met haar scherpe opmerkingsgave en zin voor humor, was
zij een welkome gast ! Het teere gezicht wisselde ieder
oogenblik van uitdrukking, maar zeer dikwijls lag er iets
spottends op, dat alle ongewenschte toenadering afsneed.
Met al haar levendigheid had zij Loch iets terughoudends, en
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alle platvloerschheid zweeg in hare tegenwoordigheid.
Alles wat ook naar exaltatie of phrase zweemde, stootte
haar af. Men wilt, dat zij dichteres was, maar alleen aan
de familieleden en intieme kennissen werden hare gedichten
voorgelezen ; van in druk uitgeven was geen sprake. Zulk
een gedachte kwam bij niemand op, en het allerminst wel
bij Anisette's moeder ! — Een freule von Droste dichtte
niet voor het groote publiek !
Weinigen moisten Welke gedachten er woelden achter dat
hooge voorhoofd; Welk een onrust, onvrede, zwaarmoedigheid
er heerschten in haar binnenste, en de overhand over haar
hadden, Maar zij kende zichzelf wel, en zij zocht de schuld niet
bij anderen, in haar omgeving, in haar opvoeding. Zij maakte
zichzelf niet tot een slachtoffer van onbegrepen-zijn! Zij zocht
de oorzaak bij zichzelf, en zij maakte zich niet tot een martelares, maar tot een zwak menschenkind, dat schuld erkent.
„Bid God, dat ik wat weer vastheid van karakter moge hebben," schreef zij ernstig in een harer brieven. Zij peilde diep
haar onrustig hart, dat arme menschelijk hart met al zij n
onvolkomenheden, en daardoor heeft zij het menschelijke
in ziijn. diepte weten weer te geven, omdat zij zich zelf
eerlijk en oprecht wist te zien, in alle zonden en onvolmaaktheid. Vandaar ook alle afwezigheid van zelfverheffing
en zelfmedelijden in hare gedichten.
In 1819 schreef zij op BOkendorf verscheidene harer
verzen voor den bundel „Das geistliche Jahr", dat een
gedicht geeft op iederen Zondag en iederen feestdag van
de Katholieke Kerk. Zij meende het eerst te sehrijven als
een geschenk voor hare grootmoeder, maar ten slotte zond
zij ze aan hare moeder. Hare vrome grootmoeder, met
haar vast, kinderlijk geloof zou de onrustige vragen en
twijfel, die er in te lezen waren, niet begrijpen. Maar,
degenen die het vatten zouden, zouden „die ongelukkige,
maar dwaze menschen zijn, die in een uur weer vragen,
dan zeven wijzen in zeven jaar kunnen beantwoorden .. .
„Ach," vervolgde zij in den brief aan hare moeder: „het
is zoo geraakkelijk om een dwaasheid te bestraffen, maar
verbetering is overal zoo moeilijk. En het kan mij dikwijls
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toeschijnen, alsof het eenige, dat wij veroveren kunnen,
een steeds vernieuwde overwinning is, in een steeds weer
oplevenden strijd ; en het eenige raadzame, dat ons overblijft,
een onafgewend heenzien op God is, in hoop verwachtende
den tijd, dat Ole raadselen op. gelost zullen worden."
Ongeveer de helft van „Das geistliche Jahr" voleindigde zij toen, en haar moeder bewaarde die trouw voor
haar ; eerst 18 jaar later zou zij de andere helft geven.
Een parer eerste gedichten eruit was : „Am dritten Sonntag nach heiligen drei Konige", naar aanleiding van de
tekst : „Ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt".
(Matth. 8 : 13.)
„Geh hin, und dir gescheh, wie du geglaubt !"
Ja, wer da glaubt, dem wird sein Heil geschehen ;
Was aber ihm, dem in verborgnen Wehen
Das Leben hat sein Heiliges geraubt ?
Herr, sprich ein Wort, so wird dein Knecht gesund!
Herr, sprich das Wort, ich kann ja nichts als wollen;
Die Liebe kann das, Herz dir freudig zollen,
Der Glaube wird ja nur als Gnade kund!
Wie kiimmt es, da ich dich am Abend rief,
Da ich am Morgen ausging dich zu finden,
Dasz du in Lauheit und des Zweifels SUnden
Mich sinken lieszest, tiefer stets und tief?
1st nicht mein Ruf in meiner hüchsten Not
Zu dir empor geschollen aus der Tiefe ?
Und war es nicht, als ob ich Felsen riefe,
Indes mein Auge stets von Tranen rot ?
Verzeih, o Herr, was die Bedrangnis spricht!
Ich habe dich doch oft und siisz empfunden,
Ich war ja elm mit dir zu ganzen Stunden,
Und in der Not gedacht ich dessen nicht!
Und ist mir nun, als sei ich ganz allein
Von deinem weiten Gnadenmahl verloren,
Der ausgesperrte Bettler vor den Toren :
O Gott, die Schuld ist doch gewiszlich mein!
Full' ich in Demut, wie ich nimmer Wert,
Dasz ich dein Wort in meinem Geist empfangen
Dasz meine Seufzer an dein Ohr gelangen,
Dasz meine Seele dich erkennt und ehrt?
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Mein Herr, gedenke meiner Siinden nicht !
Wie oft hab' ich auf selbstge wahltem Pfade
Geschrien im Dunkel, Gott, um deine Gnade
Wie urn ein Recht und wie um eine Pflicht !
O hatt' ich ihre Gaben nicht versaumt,
Hatt ich sie nicht zertreten und verachtet !
Ich stande nicht so grauenvoll umnachtet,
Dasz das entflohne Licht mir wie getraumt.
Wie oft ist nicht, noch eh die Tat geschah,
Die als Gedanke liistern mich umflogen,
In milder Warnung still vorbeigezogen
Dein Name mir, dein Bild auf Golgotha!
Und wenn ich nun mich frevelnd abgewandt,
Die Sande, die ich kiar erkannt, begangen,
Wie halt du dann in reuigem Verlangen
Nicht oft in meiner Seele nachgebrannt !
Ach vier und schwere Siinders tibe ich schon,
Noch mehr der Fehle, klein in ihren Namen,
Doch grosz in der Verderbnis tiefstem Samen,
Taub fiir des jammernden Gewissens Ton!
Nun ist mir endlich alle y Licht dahin.
Und Ofters deine Stimme ganz verschollen ;
Doch wirf mich, o du siehst, ich kann noch wollen,
Nicht zu den Toten, weil ich lebend bin!
Mein Jesu, sieh, ich bin zu Tode wund
Und kann in der Zerriittung nicht gesunden !
Mein Jesu, denk an deine bittern Wunden
Und sprich ein Wort, so wird dein Knecht gesund!

Ann e t t e screed haar gansche leven door. Haar slechte
gezondheid, haar zenuwpijnen, haar onrust, haar onbestemd
verlangen haar jets anders maakten haar het leven zwaar.
Het minste, dat haar trof, kon haar uit het evenwicht
brengen ; een enkel boek, een enkel woord ook wekten
werelden van gedachten bij haar op, werelden van droefheid, van verlangen, van angstwekkende fantazie sours. —
Eigenlijke plichten had zij niet to voibrengen. Mevrouw
von Droste regeerde nog krachtig over 11-iilshoff, haar
vader had zijn viool, zijn vogels en zijne bloemen, waarvan
hij een groot kenner was ; de stille J enny verdiepte zich
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in landbouwvraagstukken, en de twee broers hadden ook
hunne bezigheden. Te midden van die alien dwaalde blonde
N e t t e rond als een dwaallicht, het hoofd altijd vol ideeen,
gedichten of proza neerschrijvend in koortsigen ijver, en
heel veel ook musiceerend, melodieen componeerend voor
Middeleeuwsche zangen, die zij zoo goed begreep.
Hare biographen hebben zich zeer beijverd om na te
speuren of zij ooit liefde voor iemand opgevat had, maar
zekerheid daaromtrent is nooit verkregen. Zij zelf zwijgt
er over, en over de liefde heeft zij slechts heel zelden gedicht. Openlijk verloofd is zij in ieder geval nooit geweest.
Misschien had bij haar de gedachte wel post gevat, dat
hare Westphaalsche getrouwen, die rondom Hiilshoff woonden, wel gelijk hadden, als zij haar beschouwden als een
„Sternenfraulein!" Volgens het volksgeloof was deze een
uitverkoren wezen, die niet lief mocht hebben, zich niet
mocht laten beminnen, en door haar groote reinheid heeling
aan hopelooze kranken kon brengen. Eens was een oude
vrouw op Hiilshoff gekomen, het Sternenfraulein smeekende,
om Godswil mee te komen, en een. , zieke bij te staan.
Toen zij 28 was (1825), vertrok zij voor het eerst voor
langeren tijd van huis en ging zij bij haar oom en tante
von Haxthausen te Keulen logeeren. Hier bracht zij
den winter door, en deed zij nieuwe indrukken en nieuwe
kennissen op. Ook zag zij daar voor het allereerst een
stoomboot, die „om kort te gaan op een helsche machine
lijkt. In het midden van het schip staat een dikke zuil,
waaruit onophoudelijk de damp uitstroomt . . . . als het
schip stil ligt, of de damp zoo sterk wordt, dat de zekerheidsklep geopend wordt, dan begint het ding zoo te
bruisen en te huilen, dat men meent in de lucht te zullen
vliegen."
Een van de blijvende vriendschapsbanden, welke zij te
Keulen sloot, was die met Sybille Mer ten s, dochter
van den rijken bankier S c h a a fh ause n, op zeer jeugdigen leeftijd met den Heer Ludwig Mertens gehuwd.
Zij was even oud als Annett e, een zeer begaafde vrouw,
in de geleerde kringen van Keulen den Loon. aangevend.
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Toen zij dien winter zeer ziek werd, paste Annette haar
vol zorg op.
Toen deze in het voorjaar van 1826 de lange terugreis naar Westphalen aanvaardde en op Hiilshoff wederkeerde, vond zij haar oudsten broeder, W e r n e r, verloofd
met een freule von Wend t, en zeer spoedig zou het
huwelijk plaats hebben. In de nabijheid van het ouderlijk
huffs was een klein landgoed gehuurd voor het jonge paar.
Annette trof iedereen wel aan : „W ern er zeer beminnelijk nit vreugde over zijn aanstaand huwelijk" zoo schreef
zij naar Keulen ; „Papa zeer verheerlijkt door zijn bedden
Orchideeen, waaronder eenige gloednieuwe soorten uit
Zwitserland bloeien, — onder ons gezegd alles behalve mooi;
die het meest in het oog vallen, zijn helgeel en waken
ongeveer evenveel effect als een sleutelbloem — maar dat
is om het even, het geeft hem de grootste vreugde. Mama
is ook zeer opgeruimd en houdt zich aangenaam bezig in
de nieuwe huishouding, en Jenny is zoo tevreden en ziet
er zoo goed uit, ten gevolge van haar landbouwbedrijf,
dat ik ten slotte geloof, dat dit Loch haar ware talent is ...
Als ik er dan nog bijvoeg, dat Ferdinand geen spoor
meer van zijn vroegere zwakte vertoont, dan ziet u, lieve
tante, dat het op het oogenblik alles ten beste is."
Helaas, het zou zoo niet blijven ! 28 Mei trouwde
Werner en betrok hij met zijn jonge vrouw het goed
Wilkinghege ; en alles scheen op Hiilshoff weder het oude
to zullen zijn, Coen geheel onverwacht 25 Juli Mijnheer
von Droste overleed. Het verlies werd bitter gevoeld.
De vrome, zachte man met zijn beminnelijk karakter was
altijd het middelpunt der familie geweest, en Annette
heeft hem lang beweend. Over deze droeve gebeurtenis
heeft zij niet veel geschreven dan een enkel gedicht, dat
zoo weemoedig aanvangt :
„'s Giebt Graber, wo die Klage schweigt
Und nur das Herz von innen blutet."

Ms oudste zoon verkreeg Werner von Droste het
vaderlijk goed en reeds in het najaar van 1826 betrok hij
Hiilshoff. Zijn broeder Ferdin and ging in dienst 14 het
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boschwezen in Anhalt, terwijl zijne moeder, met de beide
meisjes naar Riischhaus verhuisde, een landgoed, dat zij
als Witwensitz bezat. Jenny von Droste genootreeds
jaren prebenden uit de Stiften Hohenholze en BOrstel.
Annette verkreeg een jaargeld.
Riischhaus was niet groot. Het had geen breede grachten, geen torens, geen ruime vertrekken als Hiilshoff. Het
was zoo'n soort fantazie-boerderij in Westphaalsche bouworde. In de 18 de eeuw was het als zomerverblijf gebouwd
door den ingenieur Sehlaun; daarna had het aan de
familie von Sehonebeck behoord, om eindelijk door
koop aan de Droste's te komen. Het was van Steen
opgetrokken, met eenige rococoversieringen aan den voorgevel, en met een steenen stoep. Er om heen lag de tuin
en verder weg het echte Westphaalsche landschap, boomen,
kampjes van weiland of rogge, en hei. Het lag een uur
van Hiilshoff en een uur van Munster, en 's winters waren
de wegen zeer onbegaanbaar.
Annette heeft er vele jaren gewoond, en zij heeft
het innig liefgehad, een als zij zich voelde met het eenzame
landschap, de stilte, de geluiden, die deze verbraken ; het
kraaien van een haan, het blaffen van een hond, het
vogelengezang in het voorjaar, of het krassen van de
kraaien 's winters, als het stoppelland grauw zich uitstrekte,
en de boomen hunne dorre takken afteekenden tegen de
grijze lucht. Zij kende het alles door en door.
„Geleund tegen een der knoestige eiken," zoo beschreef
haar eens een p arer trouwe kennissen uit Munster, Elise
Riidiger geb. von Hohenhausen — „die de bezaaide,
groene kampen begrensden, tuurde zij dikwijls urenlang
over de wijde, geluidlooze heide, of zette zij zich neder
in een verborgen plekje van het bosch bij een diepen
stillen vijver, totdat de wade van den avondnevel de
waterlelies omsluierde en deze als mystieke waterfeeen in
den manenschijn opleefden. Wat zij dan wakende gedroomd
had, behoefde zij slechts op te schriiven, een gedicht
O. E. XI 4
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van zulk een ontroerende schoonheid, en zoo fijn als de
toner van een Eolusharp !"
En verder : „Hoe dikwijls was ik dagenlang bij haar
in de drie kleine kamertjes op het Westen, waar het
boschje schaduw gaf en de ondergaande zon de schoonheid
van het alles verhoogde. Het was ons grootste genoegen
in het avondrood te turen ; en met evenveel genoegen
bleven wij tot middernacht in den tuin, in den maneschijn,
terwiji Annette het heerlijk vond spookgeschiedenissen
te vertellen en zich kinderlijk verheugde als uilengekras
of slangengeritsel het huiveringwekkende ervan verhoogden.
Maar het meeste praatten wij toch samen in haar zitkamertje,
dat zeer eenvoudig en zonder eenige versiering was. De
zwaluwen nestelden bij de ramen en vlogen in de kamer
vrij rond. . . Zij was gewoon, in elkaar gedoken op de
groote zwarte canapé te zitten, en afwisselend te droomen,
te dichten en te schrijven. En altijd weer moest men in
een mengeling van verbazing, bewondering, vermaak en
vereering naar haar merkwaardig Sibylle-gezicht kijken.
Reeds hadden de jaren fijne rimpels in de fijne huid geteekend, maar het gouden haar vlamde nog zonder zilverdraad en de blauwe Nixen-oogen, die in de geestenwereld
schenen te kunnen zien, hadden nog een jeugdigen gloed."
Elise R ii diger leerde Annette kennen, Coen zij
reeds verscheidene jaren op Riischhaus woonde en de
veertig naderde, maar haar levenswijze was altijd dezelfde
geweest. In het eenzame landhuis had ook de oude C a t h ar in a, die sedert Annette's geboorte voor haar gezorgd
had, een onderkomen gevonden , Annette vereerde haar
als een moeder, en het oude menschje, dat bijna niet meer
spinnen kon, bracht haar laatste levensjaren door aan, den
hoek van den haard, herhalend oude, oude verhalen op
geheimzinnigen Loon, en ook in de toekomst ziende, want
zij was een „kiekerin" zooals zoovele Westphaalschen.
„FrOlen" zeide zij Bens zacht tot Annette: „FrOlen,
ik heb weer wat gezien."
b
Wat
hebt
ge
dan gezien ?"
II
„Ja, het was over de drie FrOlens. Ik zag ze allen
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tezamen in een kerk. Fraulein Malchen knielde, als een
non, voor het aldaar , Fraulein Victor in e lag dood in een
doodkist en Fraulein Maria huwde met een officier."
De drie „FrOlens", het waren drie goede kennissen van
de Droste 's, die op Hiilshoff logeerden, en in hetzelfde
jaar werd alles bewaarheid. Malchen Heereman von
Zuidw ij k trad in Rome in de orde van de Sacre-coeur,
Victorine von Twickel stierf en Maria von Haxthausen, trouwde met Friedrich vonBrenken, die bij
zijn huwelijk de uniform van de Landstenden had aangedaan.
In welk een verscheidenheid heeft Annette von
Droste haar eenzaam, wild Westphalen bezongen! Hoe trilt
alles met ingehouden adem en kloppend hart in haar
„Vorgeschichte", dat zoo vragend geheimzinnig begint :
Kennst du die Blassen im Haideland,
Mit blonden flachsenen Haaren ?
Mit Augen so klar, wie an Weihers Rand
Die Blitze der Welle fahren ?
0, sp rich ein Gebet, inbriinstig, echt,
Fur die Seher der Nacht, das gequalte Geschlecht".

Welk een angst in „Der Knabe in Moor", welk een
vreemde phantasie in „Im Moose !" Maar ook welk een
teerheid, een lieflijkheid in haar beschrijving van een
stillen zomeravond in „Das Haus in der Haide".
...... Da hebt der Abendstern gemach
Sich aus den Fohrenzweigen,
Und grade ob der Hutte Dach
Scheint er sich mild zu neigen. .....

Mevrouw von Droste woonde nauwelijks drie jaar
op Riischhaus, toen een tweede slag de familie trof, — de
jongste zoon, Ferdinan d, stierf. Hij geleek het meest op
Annette; hij hield van droomen en muziek, en hij had
ook haar zwak gestel. Zijn ambt in Anhaltschen dienst
had hij niet lang kunnen volhouden , hij was naar Hiilshoff
teruggekeerd, om aldaar bij Werner to sterven. Annette
was altijd het intiemst met hem geweest , zij begrepen
elkander, en zijn dood beteekende een vreeselijk verlies
voor haar. Zij heeft verscheidene gedichten op hem gemaakt,
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ook tijdens zijn leven, zooals in „Die Jagd", „Die Bank",
„Brennende Liebe".
Den winter van 1830 op '31 bracht Annette niet
thuis door, maar te Bonn, waar zij verscheidene maanden
bij haar oom Moritz von Haxthausen doorbracht.
Zij vond er ook haar vriendin Sybilla Mertens, die in
de nabijheid van Bonn een buitengoed bezat. Annette
kwam veel bij haar en bewonderde den nieuwen aanleg van
het buiten, de struiken, de planting der nieuwe boomen. Zij
logeerde er zelfs verscheidene weken, want Sybilla Me rtens werd weder zwaar ziek en zij paste haar weder dag
en nacht op, hoewel haar eigen zwak gestel het nauwelijks
toeliet. Maar Annette had een zeldzame energie, als zij
eenmaal iets Wilde ! — Jaren later kwam zij weder terug op
datzelfde buiten ; de boomen waren toen groot geworden,
maar Sybilla Mertens en zij oud en ziekelijk, en al
den weemoed daarvan heeft zij weergegeven in „Nash
fiinfzehn Jahren".
Het was ook daar, dat zij in dien winter van '31
kennis maakte met Adele Schopenhauer. Zij was de
zuster van den toen nog niet beroemden August S c h openhauer. Haar moeder Johanna Schopenhauer
was in die jaren een bekende schrijfster, en moeder en
dochter woonden samen te Bonn. Adele was zeldzaam
leelijk ; haar gezicht was rond als een appel en van een
Tartarentype, de gestalte groot en beenig, maar daar
ging zulk een charme uit van haar sprekende oogen, en
men bemerkte zoo spoedig welk een edelen aanleg die
v rouw bezat, dat men haar leelijkheid geheel vergat. In
haar jeugd had zij in Weimar gewoond, en deel uitgemaakt
van Goethe's intiemen kring. Zij was even oud als
Annett e, 33 jaren ; en hoe verschillend zij ook in opvoeding en godsdienstige meeningen mochten zijn, zoo ontstond
en toch een warme vriendschap tusschen hun beiden.
Het schijnt, dat er tijdens Annett e's verblijf te Bonn
ernstig kwestie is geweest van een verloving met een Rijnsch
edelman ; maar bij zonderheden ontbreken. Het bleek, dal
de pretendent moreel zeer laag stond, en diep belee-
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digd, heeft Annette alien omgang met hem afgesneden.
Onder de kennissen, die zij te Munster had, en het
trouwst bezocht, behoorde na 1833 de familie Schl ii t e r.
Deze bestond uit Geheimrat Schlii t e r, zijn vrouw, een zoon
en een dochter. De zoon, Christo ffr, was blind. Hij had
in de philosophie en theologie te Gottingen gestudeerd,
totdat zijn_ oogziekte, die weldra in volslagen blindheid
overging, hem weder naar Munster terugbracht. Hij was
nog jong, nog geen dertig, een geleerd, geestig en vroom
mensch, die alien met zin voor litteratuur en ontwikkeling
om zich heen verzamelde in de mime vertrekken van zijns
ouders huis, waar zijn moeder en zijn zuster Therese de
gasten met hartelijkheid begroetten. Annette von Droste
behoorde ook tot dien -uitgelezen kring, en zeer gaarne zag
men haar komen. Met den blinden geleerde, die jonger was
dan zij, heeft zij menig ernstig gesprek gevoerd, en hij heeft
met zijn groot kinderlijk geloof menigmaal haar zoeken
en onrust in effener bedding weten te leiden. Hij heeft
menige aanteekening over de freule van R u s c h h a u s nagelaten, die soms een vermakelijk beeld van haar geven.
Als Annette van buiten in de stad kwam, ging zij het
allereerst naar de Schl u t e r s, waar zij wat uitrustte, om dan
de stad in te gaan, haar vriendin de Hertogin von Loo z
C o r s w a r e m op te zoeken, en daarna bij antiquairs aan
te gaan, want zij had een hartstocht voor antiquiteiten,
vooral voor oude munten en horloges. Zij had er een
groote collectie van, evenals van steensoorten, die zijzelf
met een hamer gewapend in de hei ging zoeken, tot stille
verwondering der landarbeiders. Toen haar knecht eens bij
de S c h l ii t er s kwam, om haar te halen, en de oude meid
aldaar hem vroeg, wat de freule den geheelen dag op
R ii s c h h a u s uitvoerde, antwoordde hij lakoniek : „De
kloppet Stene".
Annette zelf kon ook vermakelijke verhalen doen van
haar ondervinding met de boerenbevolking, want geestig
en opgewekt was zij altijd nog. Hatelijk was zij nooit, niettegenstaande haar scherpen. blik ; haar oordeel over de men-
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schen was eerder zacht. Zij was altijd hoogst eenvoudig,
dikwijls slecht gekleed, eens verscheen zij zeer verrukt bij
de S c h l ii t e r s in een nieuwe japon, die heel eenvoudig
was, en donker van kleur. Zij legde dadelijk alle goede
hoedanigheden van dit nieuwe kleed uit. Zij kon er mee
bezoeken afleggen, want het was nieuw ; en als zij er mee
door regen en wind en modder liep, dan kon zij zeggen,
dat het zoo eenvoudig was en bijna niets kostte, zoodat
niemand eenig verwijt tot haar kon richten.
Bij de S c h l liters was zij altijd zeer welkom ; zij las
hun haar nieuwe gedichten voor, speelde veel op de piano
en zong hare nieuwe melodieen op oude balladen.
In 1834 zou Riischhaus nog stiller worden. Jenny v on
Droste zou het verlaten om te huwen. Een paar jaar geleden in Zwitserland met eenige bloedverwanten reizende,
had zij kennis gemaakt met Joseph Freiherr von
L a s z b e r g. Hij woonde in de nabijheid van Constanz, was
weduwnaar, en had reeds volwassen kinderen. Het huwelijk
had op Hiilshoff plaats in October ; de bruidegom was 64,
de braid 39. Zij vertrokken naar het slot Eppishausen aan
de Bodenzee, dat Joseph von L a s z b e r g bewoonde.
Annette bleef met haar moeder op Riischhaus ; zij
had het er voor haar doen meer dan druk, zoodat zij niet
tot dichten en schrijven kwam. „De dagen zijn zoo kort,"
schreef zij 2 Jan. 1835 aan S c h hi t e r, „en de weinige
uren zoo bezet ! Als ik 's morgens ontbeten en de H. Mis
heb bijgewoond, blijft er nauwelijks tijd over voor mijne
lessen aan mijn kleine nichtje. Daar wordt veel aan geschiedenis, Fransch en muziek gedaan, zoodat wij heelemaal
versuft aan tafel komen. 's Middags wordt eerst wat gewandeld, dan weer muziek en zang, en weer lessen, en
dan is het avond, en verlaat ik mijn kamer, om bij mijne
moeder te blijven. Dat zou nu wel loffelijk dagwerk zijn,
als ik het goedsmoeds volbracht, maar dat is helaas niet
zoo ! Elk werk, dat ik niet naar eigen lust, en volgens
eigen inzicht doe, wordt met evenveel opgewektheid gedaan
als een werkpaard den ploeg trekt ! Als het anders was,
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zou het natuurlijk beter zijn, maar het wordt niet anders,
al trek ik mij ook aan beide ooren !" — Haar gezondheid
was toen ook zeer slecht ; zij had veel koorts en veel
rheumatische pijnen in het hoofd. „Daar heb ik vroeger
ook wel aan geleden," schreef zij 28 Maart, „maar zoo
langdurig heb ik ze nog nooit gehad ; vroeger was het
dan in mijn hoofd, dan in mijn arm, dan in mijn rug ; thans
moet mijn arme hoofd al de inkwartieringslasten dragen !"
In den zomer was zij zooveel beter, dat zij er over
denken kon met haar moeder naar Zwitserland te gaan,
naar haar zuster. Zij vond de voorgenomen reis weinig
aanlokkelijk, daar zij tegen de vermoeienissen opzag, die
werkelijk ook niet denkbeeldig waren ; de geheele tocht
werd nog per postwagen gedaan en, daar Mevrouw v o n
Dr o s t e voornemens was den winter in Zwitserland over
te blijven, werden eerst alle familieleden en kennissen in
het Munstersche en Paderbornsche afgereisd. „Hoe het mij
gaat 9" kermde Annette in een brief, „wel, als iemand,
dien men nauwelijks den tijd laat om te voelen, dat hij
onwel is !" „Als een komeet" schoot zij voort, zonder rust !
— In het begin van September kwamen de reizigsters op
Eppishausen aan, om Jenny en haar man in den besten
welstand aan te treffen.
Joseph von Laszber g. was een groot kenner van
de 1Vliddeleeuwen , hij dacht aan en sprak over niets anders !
A n n e t te kon er weleens over zuchten en lachen ; zij
schreef aan S c h l ii t e r: „Dikwips leest hij (L a s z b er g)
ons 's avonds een uur lang voor van „Heiden lobebaren
von groszen Arebeit" en wat daarbij behoort ! Ik verneem
met ontroering, dat L o h e n g r i n in zijn Zwanenbootje
den Rijn afvaart en des ridders gemalin flauw valt en
men haar „die Zahn uffbrachen mit einem Klotze" Ja, ja,
zucht er maar diep over, dat dat alles voor TT verloren
gaat ! maar werkelijk, als gij hier waart, zou TT geen
zin geschonken worden ! Gij zoudt lief en leed met mij
moeten deelen, zooals het een trouw vriend betaamt. Maar
zonder gekheid, mijn zwager is de beste man van de wereld ;
zijn liefde voor mijn zuster is zoo groot, en van zulk een
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aard, als men nauwelijks van een mensch kan verwachten,
overigens is hij heel aangenaam, geestig, zeer geleerd, kortom, daar ontbreekt niets aan hem, behalve, dat hij een
ding te veel heeft ; hij heeft n.l. te veel manuscripten en
incunabelen, en te veel lust deze voor te lezen ! — . .
Daar komen hier slechts mannen van een slag, oudheidkenners, die graag in de manuscripten van mijn
zwager snuffelen, zeer geleerde, zeer achtenswaardige, ja
zeer beroemde menschen in hun yak, maar o zoo vervelend,
beschimmeld, roestig, prozaisch als een „Pferde-Biirste", verharde verachters van alle nieuwe kunst en letterkunde!
Soms heb ik een gevoel alsof ik tusschen gedroogde boonenhulzen wandel, en niets anders hoor dan het dorre ritselen
om mij heen ; en deze soort heeren kunnen nooit eindigen ;
vier uur moet men met hen aan tafel zitten, en onophoudelijk wordt het gedorschte stroo gedorscht !"
De winter in Zwitserland was zeer lang en koud, daarbij
was J e nny von La sz b erg niet gezond. Den 5de Maart
1836 werden tweelingen op Eppishausen geboren, Hi ld egund en Hilde gar d. J e nny bleef zwak, zoodat de terugreis harer moeder en zuster naar Westphalen lang werd
uitgesteld. Eindelijk waren zij in October weer in het vaderland, maar wegens ziekte bleef A n n et t e verscheidene
maanden te Bonn, terwijl haar moeder huiswaarts keerde;
eerst in Maart kon Annette haar volgen. Het was een
reis met hindernissen , te Keulen moest zij drie dagen wachten omdat de boot niet eerder ging. Eindelijk brak de dag
van het vertrek aan, An n e t t e aan boord verlangde hartelijk naar Wezel, waar zij eenige uren dacht te rusten. „De
Hemel beware ! een heele rij achtenswaardige burgers stonden op den Rijnoever opgesteld. Ik had nergens erg in,
maar o wee ! Het waren alien bloedverwanten van mijn
goeden vriend professor Achter fe I d uit Bonn, die mijn
aankomst gemeld had, en nu wilden die brave menschen,
terwille van hun broeder, mij ontvangen, en moest ik met
mijn hoofdpijn, doodmoe, eenige uren zeer lief opzitten en
een eindeloos diner naar binnen werken, en zien wat mijn
maag nog vermocht, om mijne gastheeren niet te krenken.
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Eindelijk ging ik door (per postwagen). Te Scherenbeck
kwam ik heusch in een bed, dat echter in een ongestookte,
en zeker lang niet gebruikte, kamer stond, want Coen ik
er kruiken in liet leggen, dampte de vochtigheid het bed
uit, zoodat men zich even goed in het bedauwde gras had
kunnen neerleggen. Ik had 's nachts kiespijn, om krankzinnig
te worden, hotste den volgenden dag rampzalig voort, kwam
's middags in een logement, waar Karen in de soep zwommen en breede zwarte duimen in de boter afgedrukt stonden.
Als ik laat door Munster reed, was het donker en koud ;
de koetsier maakte mij opmerkzaam op vijf open graven,
waarlangs wij reden, en vertelde mij vreeselijke verhalen
over de griep die er heerschte, en hoe de menschen binnen
de twaaf uur er aan stierven." Toen zij eindelijk doodmoe op Riischhaus aankwam, vond zij alien ziek te bed,
haar moeder, zoowel als alle bedienden.
Annette had in Zwitserland niet ledig gezeten ; zij
had verscheidene gedichten geschreven, zoodat het aantal
harer dichterlijke uitingen aanmerkelijk groot geworden
was. Langzamerhand rijpte de gedachte ook bij haar om
haar verzen in druk te doen verschijnen, en na veel geschrijf en veel overleg met de vrienden in Munster, en na
de toestemming van Mevrouw von D r o s t e, werd eindelijk
besloten een bundel uit te geven, waarin o. a. hare langere
gedichten „Die Schlacht im Loener Bruch" en „Das Hospiz
auf den St. Bernard" werden opgenomen. In 't najaar van
1838 verscheen het boek. Annett e, die op Biikendorf
logeerde, moest er heel wat over hooren. De Paderborner
verwanten waren er niet mee ingenomen. Een van hen gaf
het sein „hij verklaart alles voor louter rommel," schrijft zij
aan. 'mar zuster : „vindt het onzinnig, verward, en begrijpt niet
hoe een schijnbaar verstandig mensch zulk een onzin kan
schrijven ! waarop alien hun mond openen, en met elkander
niet begrijpen hoe ik mij zoo heb kunnen. blameeren !"
Gelukkig voor de aangevallene was de kritiek in
Munster gunstiger en sommige recensies in bladen vol lof
en bewondering.
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Het was ook in dien tijd, dat Annette het vervolg
van „Das geistliche Jahr" weder opvatte, welke gedichten
zulk een juisten blik geven in haar zieleleven. Jarenlang
had zij het werk onaangeroerd gelaten, maar nu wilde zij
het voltooien, vooral ook' op aandringen van Christoph
Schl ii t e r. Op Abbenburg — het landgoed van een harer
ooms von H a x t h a u s e n, waar zij een groot gedeelte
van den zomer van 1839 doorbracht — werkte zij er
ijverig aan.
De stemming in dat tweede gedeelte van dien bundel
is veelal dezelfde als in het eerste, ernstig, somber soms,
getuigende nog steeds van veel strijd tegen eigen zwakheden , en nog altijd worstelend met zooveel zielsbeangstigende vragen ! Maar zij gaf den strijd niet op, om eindelijk
onder to gaan in onverschilligheid. Zij worstelde voort,
wetend, dat alleen zij, die tot het einde toe gestreden
hebben, de overwinnaarskroon ontvangen. Nooit heeft zij
den twijfel beschouwd als sommige harer medenaenschen,
als een weemoedige stemming, die het hart droevig stemt,
dock zonder pijn , als een streeling weleens van de ijdelheld, omdat twijfel diepte van nadenken veronderstelt. —
Voor haar was twijfelen aan God en aan Zijn woord een zeer
gewoon menschelijke eigenschap, een lauwheid, een lafheid,
een zonde, als men er niet tegen streed. Maar hoe streed
zij zwak in eigen schatting ! Hoe voelde zij zich de mindere tegenover een nederig volgeling van Christus !
„Ja, wenn ich schaue deine Opferflamme
In eines frommen Auges reiner Glut,
Dann schimmert es, als ob es mich verdamme ;
Der scharfe Strahl ffihrt in mein schuldig Blut.
Wie blendet mich das Licht !
Die Augen darf ich nicht erheben ;
Ich darf es nicht,
Und meine Wimpern beben."

En hoe groot ziet zij haar zwakheid, als een vroom
gemoed zich aan haar vastklemt, denkend, dat zij zijns
gelijke is, hoe klein weet zij zich dan, hoe zondig in haar
lauwheid :
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„Dann stiihn ich kaum :
Gott sei mir Sunder gnadig."
(12ten Sonntage nach Pfingsten).

En toch, in hoe weinig jubeltonen zij haar geloofsleven heeft geuit, toch heeft het geloof den hoofdtoon in
deze gedichten. Na al haar weifelen, keert zij altijd terug
tot haren God, het hoofd in deemoed buigend, van Hem
de uitkonist verwachtend. Want is dit niet de stem van
het hoogste vertrouwen?
„Lind ob kein Schimmer durch die Wolken, bricht,
So denk : Er herrscht im Dunkel wie im Licht,
Lind falte nur im Finstern deine Hande!"
(2lsten Sonntage nach Pfingsten).

In 1839 zou „Das Geistliche Jahr" voltooid worden,
maar slechts zeer weinigen zouden den inhoud ervan hooren.
Hoewel •zij nog eenige malen gedichten uitgaf bij haar
leven, „Das Geistliche Jahr" zou eerst na haar dood in
druk verschijnen.
Bij de letterkundige club, waartoe Annett e, de
Schliiter's, Luise von Bornstedt, Elise Riidiger,
enz. behoorden, had zich in 1838 ook de jonge Levin
S c h eking aangesloten. Zijne moeder was een Munstersche geweest en als diGhteres gevierd, en Ann e t t e, —
het N e t t c h e n toen nog in meisjeskleeren, het kind op
Hiilshoff, had haar haar grenzenloozen eerbied en bewondering gewijd. Ten huize van den euden professor S p r i c km a n, Catharina Schii eking 's oom, hadden zij elkaar
veel ontmoet, en niettegenstaande het groote verschil van
leeftijd was er groote sympathie ontstaan tusschen haar
beiden. Maar niet lang daarna was de jonge Mevrouw
S c h ii eking met haar man naar Meppen vertrokken, zoodat langzamerhand de vriendschap verflauwde. In 1831,
toen zij haar zoon Levin naar Munster gezonden had om
daar de lessen op het gymnasium to volgen, was de 16jarige gymnasiast een bezoek gaan brengen aan de vroegere
vriendin zij ner moeder, aan freule N e t t e von D r o s t e.
Op Riischhaus had Annette den verlegen knaap vrien-
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delijk haar collecties munten getoond, en hem zeer bedankt voor den brief, dien hij van zijne moeder meebracht.
Zij hoopte zijne moeder spoedig te antwoorden ! Maar
voordat Annette daartoe was gekomen, was Catharina
S c h -ii eking plotseling gestorven.
Levin, die niet lang in Munster bleef en elders zijne
studien voortzette, zag Annette eerst na jarenlange afwezigheid terug. Hij was Coen een 24 jarig jongmensch,
zonder geld, die met het geven van Engelsche lessen, en
met schrijven den kost trachtte te verdienen. Zijn portret
vertoont het gelaat van den „mooien" man uit zijn tijd,
met het golvende haar, den krullenden ringbaard, de groote
oogen, den fijnen neus en kleinen mond — een verwijfde
verschijning, niettegenstaande de fiere houding en de breedomgeslagen almaviva. Annette schreef ook over hem aan
Jenny von Laszberg . . . . „Sedert een jaar is hij
kriticus geworden, waarmee hij veel succes heeft en veel
geld verdient, daar alle tijdschriften hem als medewerker
willen hebben en goed betalen. Hij heeft, zonder twijfel,
het scherpste oordeel in onze kleine club ; maar het is
merkwaardig hoe iemand zoo scherp en joist kan oordeelen,
en Loch zelf zoo middelmatig kan schrijven. Hij herinnert
mij dikwijls aan Schleg e 1, is zeer geestig en over 't algemeen heel beminnelijk, maar zoo ijdel en verwaand, dat
het mij moeite kost billijk tegenover hem te zijn. Hij moet
moreel zeer hoog staan, en zoo ]snap als niemand van
zijn leeftijd."
Over pedante menschen was de freule van It ii s c h h a u s
nu nooit te spreken ; over hen Boot zij de fiolen van haren
toorn nit. Zij werd door dezulken bepaald humeurig ;
Fr eiligrath o.a. mocht zich ook niet in haar gunst verheugen, sedert zijn bezoek aan Munster. Freiligrat h,
de jeudige, de beroemde, met wien heel Westphalen dweepte !
Zijn aanstaande komst in Munster was bepaald een gebeurtenis geweest.
„Fr e il i g r a t h was in Munster," schreef Annette aan
Jenn y, „en kreeg door S c h ii eking een invitatie voor
ous kransje. Ik was dien dag niet wel, en wilde niet komen ;
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Freiligrath liet ook afzeggen, en bracht inplaats daarvan, een vroolijk avondje door met eenige jongelui. Den
volgenden dag kwam S c h -ii eking zeer drukdoende en
zeer geheimzinnig bij mij, om mij duizend groeten van
Frelligrath over te brengen , hij liet mij zeggen, dat
mij ne gedichten zeldzaam mooi waren, en hij er veel voor
gegeven had mij te leeren kennen, nu ik echter had laten
afzeggen, kon de drommel het heele kransje halen !" Ill ben
blij, dat ik hem niet gezien heb ; hij moet een volmaakte
ezel zijn. Zoo 'n winkeljongen hoeft heusch niet te doen,
alsof ons kransje hem „die Schweine h-iiten miiszte". Zijn
snelle en reusachtige roem is hem in het hoofd geslagen !
Wat weet men van hem of bij jullie ? Hier, in NoordDuitschland zijn de menschen als bedwelmd door zijne
gedichten ; zij zijn dan ook mooi, maar verward."
Maar hoe Levin 's verwaandheid haar in den beginne
gehinderd had, toen Annette hem beter leerde kennen,
voelde zij haar sympathie voor hem toch groeien ; en de
jongeman zelf had een zeer groote bewondering opgevat
voor de zwakke, oudachtige, kleine freule. Zij was niet
jong meer, vooral in vergelijking van hem. Zij was 41 jaar
toen de kennismaking hernieuwd werd, maar daar was
zoo'n gloed en leven in haar geheele wezen ; de vreemde
blauwe oogen glansden nog met zulk een jeugdig vuur,
als zij hare ideeen weergaf; en hare gedachten waren zoo
origineel, zoo diepzinnig soms, dat Levin geen grooter
genoegen kende dan om dikwijls naar It ii s c h h a u s te
wandelen, en haar meening over de vragen van den dag,
over nieuwe boeken, enz. te vernemen. Annette zag hem
gaarne komen ; hij was zoo jong, zoo vroolijk, hij dweepte
met Westphalen zooals zij ; hij luisterde zoo gretig naar
haar fantastische beschouwingen, die toch zoo'n diepen
ondergrond hadden ; zij zag zijn verwaandheid niet meer„
nu zij zijn goedhartig karakter had leeren kennen. Zij
zorgde moederlijk voor hem, en trachtte een vaste betrekking voor hem te vinden, want met het lesgeven en
schrijven. ging het toch niet te best ; en zij wilde hem zoo
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gaarne iets zekers verschaffen. En zij kapittelde hem ook
ernstig als zij het noodig achtte, ow hem op den rechten weg
te houden , en hij liet het zich gewillig doen, gestreeld,
dat die origineele, bekende freule von Droste zooveel
om hem gaf.
In 1841 kwam Jenny von Laszberg met de zesjarige tweelingen over, en het plan werd gemaakt, dat
Annette met haar mede zou reizen en in 't voorjaar
terug zou komen. De Laszberg's woonden niet meer op
Eppishausen, maar op Meersburg, op den anderen oever
van de Bodenzee, in Zwaben. Laszberg was zeer ingenomen met zijn nieuwe bezitting ; de oorsprong van de
Meersburg was tenminste oud genoeg om ook hem tevreden
te stellen ; het was gebouwd door koning D a g o b e r t van
Austrasie.
Annette had weder zeer tegen de reis opgezien ;
haar gezondheid was zeer slecht en zij hoestte veel. Toch
bekwam de tocht haar beter dan den vorigen keer, en zij
schreef opgewekt aan hare moeder. Een aangename verrassing wachtte haar op Meersburg. Haar zwager L a s zb erg, die een bibliothecaris voor eenige maanden om zijn
boeken en manuscripten te ordenen noodig had, had Levin
S c h ii eking, van wiens kunde en degelijke kennis hij
veel gehoord had, dien post aangeboden, en S c h lickin g,
die nog steeds geen vaste betrekking had, en zoo'n beetje
rondzwierf, had hem aangenomen.
Die winter op Meersburg werd voor Annette een
van de vroolijkste, dien zij ooit had doorgemaakt. De hooge
lucht bleek voor haar gestel uitstekend, Jenny was wel
en opgewekt, de kinderen brachten vroolijkheid in de
groote, oude kamers van het slot, en in plaats met den
ouden zwager steeds in de Middeleeuwen te verwijlen, was
Levin S c h ii eking daar om de gesprekken op jets
anders te brengen. Zij had haar zelf gekozen kamer in
den toren, en schreef daar hare gedichten, het grootste
getal harer lyrische, die in haar bundels te vinden zijn.
Dit was eigenlijk een gevolg van een weddingschap met
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S c h ii ckin g. Deze had beweerd, dat men eerst in de
rechte stemming moest geraken, en op die stemming geduldig wachten, zonder ze te willen dwingen, om een
lyrisch gedicht te kunnen schrijven, maar Ann e t t e, in
de voile overtuiging van haar machtig kunnen, verzekerde
dat men — zoo men dichter was — op die stemming
niet behoefde te wachten ; en als uitdaging schreef zij in
eenige weken, de schoonste harer lyrische verzen neer.
Hoe opgewekt, hoe vroolijk was het op Meersburg !
hoe dikwijls wandelde zij langs het schoone meer van Constanz met den jeugdigen S c h ii ckin g, pratend honderd
uit, discuteerend, kritiseerend, elkander begrijpend met een
half woord, als zij een stemming, een idee wilden weergeven ! Maar hoe vrij Annette hare innerlijke gedachten
uitsprak, hoe vertrouwelijk zij hem harer ideeen over toestanden, vrienden, bloedverwanten mededeelde, over haar
geloofsleven liet zij zich nooit uit. Daar kon hij haar niet
volgen, en dat wist zij. Als dichters, — al bleef Levin verreweg de mindere van Annette — als menschen met dezelfde
smaken en liefhebberijen, stonden zij elkaar zeer na, maar
tusschen hun innerlijkst zieleleven gaapte een afgrond, en
over dezen hebben zij altijd zwijgend peen geblikt.
Na Paschen in 1842 was de schoone tijd voorbij !
S c h u ckin g, die zijn arbeid op Meersburg voleindigd had,
verliet het om gouverneur te worden van de zoontjes van
vorst Wrede in Beieren. Annette voelde zijn vertrek als
een groote leegte ; en schreef hem menigen brief, waarin
zij zijn gemis innig betreurde, en waarin zij al den hartstocht van haar dichtersnatuur neerlegde.
In den zomer keerde zij naar Munster terug; haar
gezondheid was daar echter weder van dien card, dat zij
in het najaar weder naar Meersburg moest om van de
hoogere lucht te genieten. Zij vond het er heel prettig,
hoewel zij Levin S c h ii eking er niet meer terugvond ;
en veel werkte zij weder in haar eigen kamer. Het was
toen ook, dat zij het onvergelijkelijke „Mondesaufgang"
dichtte, en haar hartstochtelijke „Griisze" aan het verre
Westphaalsche vaderland, aan het oude huis, aan de bos-
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schen, de heide, de dooden en de levenden, om zoo klagend,
vol heimwee te eindigen :
„O wiisztet ihr, wie krank gerOtet,
Wie fieberhaft ein Aether brennt,
Wo keine Seele fur uns betet
Und keiner unsre Toten kennt !

Met Levin Sch ii eking bleef zij in correspondentie ,
hij was nog steeds gouverneur bij vorst Wrede, maar niet
lang daarna gaf hij deze betrekking op, ook tot groote
tevredenheid van Annette, die den Loon aan het
Wrede'nsche hofje niets verheffend vond, — en hoopte
redacteur te worden aan de Augsburger Allgem. Zeitung.
Het was ook in dien tijd, dat hij Annette het bericht
zond van zij ne verloving met Luise von Gall; zij feliciteerde hem hartelijk, hem zeer op het hart drukkend Been
huishouden op te zetten, zonder vaste betrekking; een
brief vol goede wenken en zorgen. Uit een schrijven van
S c h ii eking aan zij n aanstaande, is een levendige beschrijving van Annette bewaard gebleven : „ . . . Zij heeft
drie soorten van hoogmoed dien van de aristocrate, van de
vrouw, en van de dichteres, maar zij is toch de beminnelijkste
persoon, die men zich voor kan stellen ; zij is in de hoogste
mate natuurlijk, en heeft een opmerkingsgave, die werkelijk
merkwaardig is ; zij is in alle opzichten origineel, en is misschien nog weer oorspronkelijk in haar talent voor muziek
dan voor dichten ; zij heeft een innig goed hart, en is toch
zoo slim en slues als een slang, om iemands innerlijkste
gedachten te lezen. Zij is klein en heeft de allergrootste
oogen, die een mensch sedert het bestaan van de wereld ooit
gehad heeft. Zij kleedt zich als een burgerlijk „Madamchen"
in een zwarte merino japon, of zit als een Turksche op een
verschrikkelijke zwarte canape, en toch ziet men dadelijk,
dat men eon vrouw van hooge geboorte en grooten geest
voor zich heeft. Haar talent staat ver boven dat van al
onze thans levende dichters, maar door hare grenzenlooze
onverschilligheid voor het oordeel der wereld, zooals die
thans is, heeft zij zich nooit eenige moeite gegeven om
beroemd te worden."
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Toen Levin S c h ii eking een jaar later getrouwd
was, zocht hij met zijne jonge vrouw Meersburg op, waar
Annette den winter weer doorbracht. Annette had
zich zeer op dit wederzien — na twee jaar afwezigheid —
verheugd. Maar de oude hartelijke vertrouwelijkheid was
verdwenen. „S c h ii eking 's vrouw heb ik op Meersburg
leeren kennen," schreef zij later aan een tante, „zij is heel
mooi, zeer begaafd, maar heeft ook de gave . . . dat to
weten ! zoodat zij mij toch niet erg aantrok. Zij maakt
hem anders zeer gelukkig; zij houdt onbeschrijfelijk veel
van hem, en heeft — wat mij zeer goed bevalt — groot
talent voor huishouden."
De schitterende Luise Sch ii eking kon de scherpziende, oudachtige freule ook niet goed verdragen ; de
rechte hartelijke toon ontbrak tusschen de beide vrouwen,
hoe hoffelijk zij elkander ook bejegenden !
En dan — al kwam het zelden ter sprake — er was
nog grooter klove gekomen tusschen S c h ii eking en
Annett e. De ideeen, die enkele jaren later, in 1848, Europa
in brand zouden zetten, werden hier en daar reeds geuit,
dof nog slechts, maar onheilspellend; en Sch iickin.g neigde
zeer tot de revolutionaire denkbeelden. De Westphaalsche
freule, niet jong meer, stond er koel tegenover. Zij, die
altijd den individu in den mensch zocht, had geen gevoel
voor den mensch als massa, voor het begrip yolk, hoeveel
liefde zij ook mocht hebben voor den armsten bedelaar aan
haar deur ; en haar afkeer voor phrases en generaliseeren
werd er niet minder om bij alle holle, schoonklinkende
toespraken, die toen weerklonken !
De vervreemding tusschen de S c h iic king's en haar
werd van lieverlede grooter, hoewel zij in vriendschappelijke correspondentie bleven, en A nn e t t e meter werd van
het oudste kind van het jonge paar.
Op het stille Riischha-us werd het hoe langer hoe eenzamer. De trouwe Catharina, die Annette met zooveel
liefde in haar laatste jaren had opgepast, — het oude
boerenmenschje, was gestorven. Elise R ii dig er woonde
O. E. XI 4
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niet meer in Munster, en een der ooms van Haxthausen
was ook overladen. Zij werden alien zoo oud en gebrekkig !
Anne t t e zwak, ziek, met haar benauwenden hoest en
zenuwpijnen, voelde het maar al te zeer, en ook de gezondheid harer moeder gaf vele zorgen.
Toen verscheen het nieuwe boek van Levin Sch ii eking „Die Ritterbiirtigen", en een storm van verontwaardiging loeide op in Westphalen, en trof het allereerst de
freule von Droste! Alles wat Annette eenmaal in goedmoedig vertrouwen, in haar geestige, maar nooit scherpe
woorden aan S c h ii eking had verteld van de eigenaardigheden harer bloedverwanten, — overtuigd, dat hij haar
geheel in hare bedoelingen begreep — was in dit boek
overgezet in het bespottelijke, in het hatelijke, om de hoogere standen te ridiculiseeren.
Annette ondervond deze daad als een zweepslag in
het teere gezicht ! Diep gekrenkt schreef zij erover aan
Schl ii t e r : „Ik word verdacht hem het materiaal voor deze
giftmenging te hebben bezorgd . .. S c h ii ckin g heeft
mij behandeld als mijn ergsten vijand, en wat nog het ongelooflijkst is, hij is het zich heelemaal niet bewust ! Maar
hij, dien ik beschouwde als mijn aangenomen zoon, mijn
vriend ! 0 God, wie kan zich hoeden tegen de dieven onder
eigen huisgenooten ! ...Schl ii t e r, ik ben verslagen. 0 God,
hoe ver kan de schrijversijdelheid en de zucht, om effect in
de wereld te makers, iemand voeren ! Zelfs zoo'n goedhartig
mensch ! want dat blijft S c h ii eking; om waar te blijven,
moet ik dit — zelfs in dit moeilijke oogenblik — erkennen.
Hij houdt nog van mij, van IT, van Westphalen, en heeft bij
zij n boek aan niets anders gedacht, dan om Eu g en e Sue
voorbij te streven".
Hoe rechtvaardig zij ook trachtte te blijven, hoe zij
hem ook vergaf, met hem in correspondentie blijven deed
zij niet meer. Zij was zeer zwak dien zomer van 1846, en
hield zich goed zoolang haar moeder bij haar was, maar
Coen deze in Juni naar Meersburg vertrok, stortte zij ineen.
Weken lang lag zij in haar kamertje op Riischhaus te
turen naar de balken van de lage zoldering, aan haarzelf
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overgelaten, want de hooitijd was aangebroken, en alle bedienden waren in het veld ; tot zelfs de keukenmeid was
niet te houden. „Ik had dikwijls het gevoel, dat ik een
arme soldaat was, dood bloedend op het slagveld." schreef
later eons aan Elise R ii dig e r.
Zoodra zij iets beter was, en zij niet zoo tegen de
-drukte van de kinderen op Hiilshoff opzag, vertrok zij daarheen. Haar brooder W e r n er en zijn vrouw begroetten haar
met gejuich, maar zij zwegen spoedig, toen er zoo'n bleek,
vermagerd figuurtje uit het rijtuig stapte, dat bijna in
onmacht viel van zwakte. Zoo lag zij nog weken lang in
hoar kamer op de oude welbekende Hiilshoff, slechts nu
en dan in staat te denken of een enkel woordje aan de
Schlii t e r s te schri.jven, haar trouwe vrienden, die haar
nooit hadden vergeten, en die haar begrepen ook in haar
4liepste zieleleven. „Bidt, voor mij, mijne vrienden. De pijn
neemt mij alle klaarheid van denken voor een innig gebed
zoo dikwijls weg, juist als ik het het meeste noodig
heb. . . . Ik houd veel van ulieden, dat weet gij wel, maar
schrijven kan ik vandaag niet moor."
Eindelijk was zij weer zoover aangesterkt, dat zij aan
reizen kon denken, want dat stond vast, dat zij in het
koude, mistige Westphalen den winter niet kon door
brengen. Zij vertrok het eerst maar Bonn, onder geleide
van haar broeders oudsten zoon, Heinrich, die al 19 j aar
-mid was, maar van Bonn reisde zij alleen, per stoombooten
en treinen en postwagens verder, tot zij Meersburg bereikt
had. Tlitgeput, doodzwak kwam zij • aan, maar innig blij
haar doel bereikt to hebben, en bij haar moeder en zuster
to zijn.
Anderhalfjaar leefde zij nog in het oude slot aan de
Bodensee ; dan weer weken bedlegerig, dan weer op en
zelfs uitgaande in den tuin. Maar zij wilt Loch wel, dat
Naar leven ten einde liep, en zij bereidde zich voor op den
dood. Al de onrust, het zoeken van vroegere jaren verdween.
Zij dichtte of schreef ook bijna niet moor, daarvoor was
zij to zwak; zij trachtte slechts zooveel mogelijk nog iets
to zijn voor haar omgeving. De wilde fantazien en intense

4

52

ANNETTE VON DROSTE-HaLSHOFF.

verlangens, die gebruist hadden in haar, waren weggedoofd,
stil uitgegaan gelijk de flikkerende dwaallichtjes van haar
Westphaalsche land als de dageraad aanbreekt.
Zij zocht haar geluk en heil in het geloof in God,
en een harer laatste gedichten, was het eenvoudige versje
dat begint :
Geliebte, wenn mein Geist geschieden,
So weint mir keine Thrame nach,
Denn wo ich weile, da ist Frieden,
Dort leuchtet mir ein ew'ger Tag.

En dikwijls zocht zij kracht in de H. Communie.
Op 24 Mei 1848 stierfAnnette von Droste Hillsh o if, nog betrekkelijk plotseling aan een hartverlamming,
op Meersburg. Zij was wel bedlegerig toen, maar z(545 na
had men het einde niet gedacht. Toen een harer nichtjes,
een van de tweelingen, even bij haar was, voelde zij zich
minder wel worden , het kind liep de kamer uit om haar
moeder to zoeken, maar toen deze in allerijl kwam aangesneld, vond zij de zuster reeds overleden , alsd-us stierf in
eenzaamheid, de eenzame freule van It ii schhau s.
Twee dagen later werd zij begraven op het kerkhof
van het plaatsje Meersburg waar zeven jaar later ook haar
oude zwager L a s z b e r g zou worden heengebracht ; haar
moeder en haar zuster liggen in het Westphaalsche
vaderland.
Zij ook, zij had er willen rusten, in het land, dat zij
zoo lief had gehad !
Dann du, mein Leib, ihr armen Reste !
Dann nur ein Grab auf grainer Flur,
tad nah' nur, nah' bei meinem Neste,
In meiner stillen Heimat nur !

Zoo had zij eenmaal gezongen, toen zij nog in het
stille Riischhaus was, en uitzag op de geliefde velden
en heide.
Doch zij had Riischhaus niet weergezien en rust in
het verre land.

OVER LUCHTVAARTONGELUKKEN
DOOR

W. H. COOL.

Nu men zich in luchtvaartkringen allerwege weer gereed maakt tot het uitvoeren en beproeven van nieuwe constructies en het verrichten van nieuwe heldendaden, is het
misschien wel gewenscht, eens na te gaan, aan welke gevaren
de beoefenaars dezer nieuwe sport bloot staan en in hoeverre
er iets aan gedaan kan worden om die gevaren weg te
nemen of althans aanzienlijk te verminderen. Daar nu van
de beide onderdeelen van de luchtvaart, de vliegerij en het
ballonwezen, de vliegerij voorloopig nog verreweg de
gevaarlijkste is, zal deze dan ook in de eerste plaats hier
nader beschouwd worden.
Men kan gerust aannemen, dat zoo goed als elk bekend
vliegenier al een of meer ernstige ongelukken gehad heeft
en den dood verscheidene malen zeer nabij geweest is, zoodat
dit dan ook eigenlijk min of meer bij de opleiding, bij het
beroep schijnt te behooren.
De mate van het gevaar, waaraan een vlieger blootgesteld is, wordt in zekeren zin aangegeven door het aantal
ongelukken met doodelijken afloop, waar de dagbladen en
tijdschriften nog kort geleden uitvoerige lijsten met opgave
van datum, toestel enz. van opgemaakt hebben. Voor 1910
komen daar alleen al 33 namen van vliegers op voor (waarvan een tweetal de vlucht als passagiers medemaakten),
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terwijl er in 1911 ook reeds verscheidene slachtoffers gevallen zijn en nog wel zullen vallen.
Uit den acrd der zaak geven dergelijke staten al
spoedig aanleiding tot de vraag of er ook soms bepaalde
systemen aan te wijzen. zouden zijn, die meer in het bizonder
als „gevaarlijk" beschouwd zouden moeten worden. Om
nu hierover een afdoend o6rdeel te kunnen vellen, zou
men evenwel ook nog de andere, minder ernstige, ongelukken moeten kennen en voorts nauwkeurig moeten
moeten, hoeveel toestellen er van elk der te vergelijken
merken in gebruik geweest zijn, de wijze waarop deze onderhouden zijn geweest, hoe dikwijls en onder welke omstandigheden er mede gevlogen is, door welke vliegers en zelfs in
hoeverre deze laatsten bij het gebruik van de toestellen
al of niet in „conditie" waren, allemaal factoren welke al
zeer moeilijk in een bepaalde waarde uit te drukken zouden
zijn, terwijl toch b.v. de factoren betreffende den vlieger
zeif van zooveel belang zijn, daar de veiligheid van een
tegenwoordig vliegtuig voor het grootste gedeelte nog afhangt van de handigheid, den durf en . . . het geluk van den
bestuurder. Men zou dan ook bepaalde vliegeniers kunnen
aanwijzen, die eigenlijk alleen door verregaande zorgeloosheid of wildheid, en andere, die juist door te groote voorzichtigheid, zenuwachtigheid of angst het offer van hun
gevaarlijk beroep geworden zijn. Bovendien hebben de verbruikers dikwijls den constru.cteurs allerlei wijzigingen opgedrongen of hebben zij deze zeif aangebracht, zoodat de
fabrikanten in vele gevallen eigenlijk niet verantwoordelijk
gesteld mogen worden voor het op hun naam staande toestel.
Hoewel een nauwkeurige vergelijking dus niet goed
mogelijk blijkt te zijn, blijkt in het algemeen toch wel, dat
b.v. de kwestie „een- of tweedekker" er, met het oog op
de veiligheid feitelijk niets meer toe doet en dat de bekende
merken eigenlijk allemaal vrijwel even gevaarlijk zijn men
kan er mede vliegen, maar helaas ook ..... vallen.
De hoogte, vanwaar of de ongelukken begonnen zijn,
is zeer afwisselend, soms bedraagt deze eenige honderden,
soms evenwel ook slechts enkele meters. De opgegeven cijfers
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moeten echter altijd met de meeste voorzichtigheid aanvaard
worden, in de eerste plaats omdat de, bij een dergelijk
ongeval aanwezige, getuigen dikwijls slechte hoogteschatters
zijn, maar in de tweede plaats ook omdat het in den regel
niet goed mogelijk is, om het juiste begin van de catastrophe
aan te geven. Daarvan is het ongeval van C h a v a z na diens
tocht over den Simplon (Sept. 1910) zeker wel een van de
sterkste voorbeelden. Men geeft daarbij n.l. vrij algemeen op,
dat de eigenlijke val slechts over de laatste 6 tot 8 meter
plaats had, omdat op dat oogenblik de vleugels plotseling
doorsloegen en braken, als gevolg van een te bruusk
omzetten van het hoogtestuur. Maar de oorzaak hiervan
was vermoedelijk reeds veel eerder begonnen en moet meer
gezocht worden in den ontzettenden strijd, welken
Chavez in de hoogere luchtlagen te doorstaan had gehad, waarbij hij min of meer versuft geworden zal zijn en
het fijne gevoel verloren zal hebben, zoodat hij, op het
laatste oogenblik de snelle nadering van den grond ontdekkende, nog wel instinktmatig het hoogtestuur verzette en
den motor weer in gang bracht om het vliegtuig te doen
stijgen, maar alles zoo ruw, zoo plotseling, dat het toestel,
dat natuurlijk ook al het noodige geleden had, daar niet
meer tegen bestand bleek te zijn. In plaats van 6 tot 8
meter zou men dus even goed 600 tot 800, als b.v. 2000
meter of nog meer hebben kunnen opgeven.
Wanneer er een ongeluk gebeurd is, tracht men altijd
zeer terecht de oorzaak daarvan na, te sporen en zoo krijgt
men telkens allerlei raadgevingen, dikwijls zelfs van onderling zeer tegenstrijdigen aard, te hooren. Meestal hebben
zulke op- en aanmerkingen, behalve op den vlieger zelf,
betrekking op bepaalde constructies, zooals b.v. op de wijze
van samenstelling of bevestiging van de vleugels, het
schuitje, het onderstel, de stabiliteitsvakken, e.d. of op de
onderlinge groepeering van zulke onderdeelen als hoogtestuur, motor, schroef, benzinereservoir, zitplaats van den bestuurder, zitplaats van de passagiers e.d. Zoo b.v. is het werkelijk een groot gevaar, wanneer de motor of het benzinereservoir recht achter den vlieger geplaatst zijn, omdat deze
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zware voorwerpen bij een eventueel te bruuske landing den
vlieger in den rug zouden kunnen vallen. Dat een dergelijke constructie toch nog zoo dikwijls voorkomt, ook bij
overigens zeer goed bekend staande types, wordt wel voornamelijk veroorzaakt door het feit, dat een fabriek, welke
eenmaal goede machines levert, niet zoo spoedig meer tot
al to ingrijpende verbeteringen overgaat, want het is zoo
juist, wat de Franschen zeggen : „Plus un aeroplane presente de perfectionnements, plus it a de peine a voler".
De oorzaak van de meeste ongelukken met vliegtuigen,
tenminste voor zoover zij niet aan bepaald verkeerde handelingen van den bestuurder toegeschreven moeten worden,
ligt voornamelijk in het plotseling onklaar worden of breken
van het een of andere belangrijke onderdeel van het toestel,
in de eerste plaats van den motor, al is het plotseling
onklaar worden van deze laatste voor een handig vliegenier
over het algemeen toch nog niet zoo heel gevaarlijk als de
weigering maar op voldoende hoogte van den grond plaats
heeft en dan ook nog niet juist boven een uitgebreide stad,
woelige zee of dergelijke. Van W ij nmalen b.v. is het algemeen bekend, dat, Coen hij op 1 October j.l. een hoogte van
bijna 2800 meter bereikt had, zijn motor in eens stil stond,
zoodat hij den geheelen afstand terug in zweefvlucht moest
afleggen, waarbij hij telkens weer aan den val voldoende
snelheid wist te ontleenen om zigzagsgewijze ook in horizontale richting vrij groote afstanden of to leggen. Daardoor
heeft de geheele daling ten slotte toch nog ruim dertien
minutes kunnen duren in plaats van de enkele minuut,
die hij anders misschien maar noodig gehad zou hebben.
Het meenemen van een soort parachute is dan ook eigenlijk overbodig, omdat de draagvlakken bij een handigen
bestuurder zelf reeds als zoodanig dienst kunnen doen.
Toch kan een automatisch werkende parachute nog wel
goede diensten bewijzen, o.a. als reserve-middel bij het
eventueel afknappen van de vleugels en voorts vooral ter
geruststelling van den vlieger zelf.
Is de hoogte, waarop de motor den dienst weigert,
groot genoeg, dan is niet alleen het beginnen van de
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zweefvlucht veel gemakkelijker, maar dan is de bestuurder
tevens ook veel beter in staat om naar een geschikt landingspunt nit te zien, iets, wat vooral bij het doen van
overlandvluchten van zeer veel belang kan zijn. Bij het
vliegen boven een goed ingericht vliegterrein zooals b.v. te
Breda, Ede of Soesterberg heeft men wel is waar overal een
goede gelegenheid om te landen en is het hooge vliegen
daar dus niet zoo noodzakelijk, maar het vliegen boven zulke
terreinen moet in de toekomst uitzondering zijn en in hoofdzaak alleen voor de leerlingen in het yak of voor het
beproeven van uieuwe constructies bestemd blijven. Ten
slotte is nog een aanbeveling voor het vliegen op grootere
hoogten de omstandigheid, dat men daar minder last zal
hebben van de storende invloeden van de aardoppervlakte
op de beweging der luchtdeeltjes, m.a.w. dat de luchtcirculatie daar zoo veel regelmatiger is.
De motor is echter niet het eenige deel, dat weigeren
of breken kan , er doen zich in dit opzicht dikwijls nog
vele andere verrassingen voor. Zoo b.v. heeft K ii 11 e r het
gehad, dat onder het vliegen de schroef brak doordat er een
patrijs tegen aangevlogen was ! Bovendien hoeft het eerst
brekende onderdeel op zich zelf genomen ook al niet eens
zoo heel belangrijk te zijn om al een ernstig ongeluk te
kunnen veroorzaken. Een eenvoudige spandraad, die losspringt en in het een of ander bewegend deel als motor,
schroef of stuurinrichting verward raakt, kan reeds zeer
veel onheil stichten, al loopen enkele gevallen nog wel
eens wonderbaarlijk goed af, zooals b.v. dat van Heim
(Aug. 1910), waarbij een spandraad in de schroefgeraakte,
zoodat deze brak en daarbij op haar beurt de verbindingslat van den staart in stukken sloeg, waardoor Heim
plotseling van een hoogte van ongeveer tachtig meter met
een totaal ontredderd toestel naar beneden tuimelde, gelukkig
zonder zelf daarbij gedood te worden.
Om dergelijke ongelukken eenigermate te voorkomen,
worden de spandraden, welke zich in de nabijheid van
bewegende deelen bevinden, tegenwoordig meestal dubbel
aangebracht en vervolgens twee aan twee door platte spiraal-
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vormige banden zoodanig gekoppeld, dat bij het losspringen
van een dezer draden, de stukken daarvan door de zooeven
bedoelde banden tegengehouden worden. Zoo worden ook
de draden of stalen banden, welke het opklappen der vleugels beletten moeten en even eens die, welke de belangrijkste
onderdeelen van het onderstel aan elkaar verbinden, tegenwoordig dikwijls van een, evenwijdig met deze draden
loopenden, reserve-staalkabel voorzien. Zulke middelen verhoogen echter weer het gewicht in belangrijke mate en
worden daarom maar al te dikwijls weggelaten. Waar
echter de mogelijkheid van het vliegen eenmaal gebleken
is en er in den laatsten tijd wel vluchten met zes, zelfs wel
eens met twaalf passagiers aan boord gedaan zijn, behoeft men
de constructie ook niet weer mi6 licht te maken en is het
wel gewenscht een gedeelte van deze z.g. nuttige last
weder af te nemen en ter verhooging van de veiligheid
aan de versterking van het toestel te besteden. Zulke
versterkingen eischen echter een zeer nauwkeurig overleg ,
men ziet, zelfs bij de goed bekend staande merken, maar
al te dikwijls, dat wel bepaalde onderdeelen verzwaard
zijn geworden, maar dat b.v. de bevestiging van die deelen
aan het overige van het toestel zoodanig verwaarloosd is
gebleven, dat soms nog geen tiende gedeelte van de kracht,
waarop men denkt te kunnen rekenen, reeds in staat is,
de verbinding uit elkander te rukken.
Het is vooral door deze soort van moeilijkheden, dat
zoo dikwijls de beste plannen van uitvinders mislukken.
In den regel zit er n.l. wel iets goeds in de vinding, maar
door gebrek aan kennis en ervaring van het overige, niet
tot de uitvinding behoorende gedeelte, ontstaat er uit de
totaalconstructie toch maar zoo zelden iets goeds. Heel wat
„eigen" systemen, die een totale omwenteling in de luchtvaart teweeg hadden moeten brengen, hebben die omwenteling dan ook alleen maar tot het systeem zelf beperkt
of waren nog veel vernuftiger door niet van den grond af
te willen gaan. Zijn de uitvinders aldus dikwijls als een
„gevaar" voor zich zelf en anderen (vooral finantieel ! ) te
beschouwen, toch zou de luchtvaart zonder hen niet ont-
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staan zijn en ook nooit tot de thans nog te verwachten,
wellicht buitengewone ontwikkeling kunnen komen. B1 er iot
heeft ook wel n + 1 toestellen vernield, voordat hij tot zijn,
thans beroemd geworden, standaardtype kwam.
Om allerlei uitvindingen te kunnen beproeven, moet
men wel over een zeer ruime bears beschikken of moet er
op andere wijze voortdurend goed geld verdiend worden,
b. v. door de fabricage en verkoop van reeds bestaande,
en voor dezen tijd goed voldoende toestellen. In zulke
centra van luchtvaartindustrie is er dan nog wel Bens gelegenheid, om onder deskundige leiding goed overdachte
uitvindingen nader aan de praktijk te toetsen. Zulk een
industrie is evengoed in ons land als elders mogelijk en
wellicht ook reeds eenigermate in wording, o. a. op onze
drie groote vliegvelden. Men moet veel zelf ondervinden
en anderen zien ondervinden, om ten slotte in staat te zijn,
iets goeds tot stand te brengen ; er doen zich anders altijd
allerlei onverwachte omstandigheden voor, die met een slag
al het reeds verkregene zouden kunnen bederven.
Is het niet-werken van den motor dikwijls de oorzaak
van een ongeluk, het wel goed werken daarvan kan soms
echter ook niet zonder gevaar zijn, zooals b. v. bij het
dalen, waarbij de val de snelheid van het vliegtuig nog in
belangrijke mate doet toenemen. De motor moet dan afgezet
of getemperd worden, omdat het toestel anders alle kans
heeft om te breken, evenals dit het geval zal zijn bij toestellen, waarin een, naar evenredigheid veel te sterke, motor
geplaatst wordt. Behalve op deze wijze kan de werking
van den motor echter ook nog wel om een geheel andere
reden soms een bepaald gevaar opleveren, zooals dit o. a.
bij de z. g. roteerende motoren, waartoe ook de beroemde
Gnome-motor behoort, het geval is. Bij deze motoren ontstaat n.l. door de snelle omwenteling van de cylinders zelve
een vlak, dat vrij moeilijk uit zijn stand te verkrijgen is,
maar ingeval dit Loch gebeurt, b. v. door een wending van
het toestel naar links of naar rechts, dan ontstaat er van
zelf echter ook nog een andere neiging, n.l. om het geheele
vliegtuig naar omstandigheden tegelijkertijd voor- of achter-
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over te doen draaien. Deze z.g. gyrostatische werking is
vooral krachtig bij het waken van zeer scherpe bochten en
daaraan moet dan ook vermoedelijk het ongeluk van onzen
jongen Nederlandschen vlieger Clement v an Maas dij k
toegeschreven worden. Maakt men de bochten niet zoo
scherp en is men zich van het gevaar voldoende bewust,
dan kunnen deze invloeden op de gewone wijze wel voldoende onschadelijk gemaakt worden en kan men de Gnome
e. a. roteerende motoren toch wel degelijk ter wille van
hun overige voortreffelijke eigenschappen toepassen.
Hoe goed in de toekomst de toestellen ook mogen
worden, toch zullen er hoogstwaarschijnlijk nog altijd twee
omstandigheden blijven, waarbij practisch niet gevlogen
zal kunnen worden. Die twee omstandigheden zijn : mist
en storm. Dat mist gevaarlijk kan zijn, blijkt wel uit het
lot van den vlieger G r a c e, die, einde December 1910 een
tocht van Engeland naar Frankrijk makende, bij de terugreis, vermoedelijk ten gevolge van den mist den weg kwijt
geraakt is en althans bij een mogelijk onvrijwillige daling
daardoor niet opgemerkt is geworden.
Het begrip ,,storm" is op het oogenblik nog zeer
afhankelijk van de persoonlijke opvattingen van de
vliegers ; voor mannen als K ii 11 e r en W ij n m a 1 e n begint
het begrip heel wat later dan voor het meerendeel der
andere vliegers, wat van deze laatsten van uit hun particulier en ook van uit een algemeen luchtvaartstandpunt
beschouwd, dikwijls zeer verstandig is. Vooral het buiIge
van den wind kan zeer gevaarlijk zijn en waar bij gunstig
weer iedere vlucht in dit stadium van de vliegtechniek al
min of meer een waagstuk is, is het zeker zeer verkeerd, am bij
onregelmatig, winderig weer te gaan vliegen, als men het
eigenlijk niet goed aandurft. Men mag dan ook beslist geen
enkele pressie op de vliegers uitoefenen, te meer, omdat men
er zeker van kan zijn, dat zij uit zich zelf wel steeds meer
zullen gaan waken, omdat er anders kans is, dat het publiek
eenvoudig wegblijft, vooral als het al eens meer heeft zien
vliegen. Het eenige, wat op den langen duur het groote
publiek in dit opzicht zal blijven boeien, zijn de bepaalde
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behendigheidswedstrijden, zooals b.v. die om de grootste
hoogte, den kortsten aanloop, de nauwkeurigste landing
e. d. Het organiseeren van zulke wedstrijden mag echter
in geen geval aanleiding geven tot z.g. luchtacrobatie, tot
een soort van kermisvertooning, waar het leven van de
vliegers toch zeker veel te kostbaar voor is ! Dat de vliegers dit zelf niet altijd even goed inzien, blijkt wel nit de
moeilijkheden, die zij elkaar onder het vliegen nu en dan
met opzet bezorgen, zooals b.v. bij het z.g. blazen, waarbij
een vlieger zich als een roofvogel plotseling hoog uit de
lucht laat vallen, om dan rakelings over een, geen kwaad
vermoedenden, rustig rondvliegenden, collega heen te scheren,
zoodat diens toestel door de luchtbeweging naar beneden,
meestal zelfs tot thgen den grond, gedrukt wordt , een
aardigheid, welke zeker niet te pas komt en gelukkig dan
ook bestraft kan worden 1). Het verkeer in 'de lucht eischt
een oordeelkundige reglementeering, welke dan ook reeds
gedeeltelijk gemaakt is. De groote moeilijkheid is daarbij
o.a., dat de vliegtuigen, tenminste in hun tegenwoordigen
vorm, niet op een bepaalde plaats stil kunnen blijven
sfaan, maar steeds in beweging moeten blijven, en daarom
behoort men bij kruising, ontmoeting of achterhaling goed
te weten, hoe men moet uitwijken, want anders gebeuren
er ongelukken, zooals b.v. in October j.l. tijdens den vliegwedstrijd te 1V1ilaap, Coen Thomas op een Antoinettevliegtuig Dickson op een Farmantoestel achterop vloog, natuurlijk met het noodlottig gevolg, dat beide naar beneden
stortten.
De handigheid van de tegenwoordige vliegeniers bij
1) Dergelijke misplaatste aardigheden, zooals b.v. het blazen, hebben
over het algemeen geen werkelijk slechte bedoeling. Toch hoort men nu
en dan (o.a. naar aanleiding van het ongeval van C h a v e z) ook wel insinuaties
over opzettelijk aangebrachte, en voor het oog weder onzichtbaar gemaakte
beschadigingen aan vliegtuigen van mededingers, welke insinuaties men in
den regel gelukkig echter meer als lasterpraatjes, als uitingen van jaloezie
of spijt mag beschouwen, al zou het, op zich zelf genomen, niet onmogelijk
zijn, dat ook in vliegerskringen wel eens een enkel, bepaald zeer minderwaardig, element zou kunnen voorkomen. Zoo iemand zou echter spoedig
genoeg ontdekt en algemeen uitgestooten worden!
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het uitwijken last soms nog wel eens wat te wenschen
over, vooral als er een bocht naar zechts gemaakt zou
moeten worden. De oorzaak van dit eigenaardige verschijnsel moet o.a. gezocht worden in het feit, dat men op de
groote wedstrijden gewoon is, de baan linksom of te vliegen.
Door de nieuwe, zooveel zwaardere eischen voor het vliegbrevet hoopt men nu hierin eenige verbetering te brengen.
Bij deze nieuwe eischen moet men n.l. een tweetal vluchten waken, elk bestaande uit eenige achten (krakelingen),
zoodanig, dat de overgangspunten van de helften daarvan,
alle gelegen zijn tusschen twee, hoogstens 500 meter uit
elkaar geplaatste baken. Tevens wordt bij dit examen geeischt, dat de landing, met stopgezetten motor, volbracht
moet zijn op hoogstens 50 meter van een, van te voren
door den adspirant aangegeven punt, met welken laatsten
eisch men de, min of meer uitgesproken, bedoeling gehad
heeft, om de vliegtuigfabrikanten te noodzaken, om een
schaats, slede of ander soort rem aan het onderstel aan te
brengen, waardoor het vliegtuig na de landing niet meer
zoo ver door kan schieten, als dit bij sommige constructies
met uitsluitend wielen wel het geval kan zijn. Dit doorschieten kan niet alleen gevaarlijk zijn voor het eventueele
publiek, maar ook voor den vlieger zelf, zooals b.v. bij een
landing in ons polderland met zijn talrijke groote en kleine
slooten !
De landing, vooral wanneer deze buiten het eigenlijke
vliegterrein geschieden moet, is altijd een der moeilijkste
oogenblikken van het vliegen en het welslagen daarvan
hangt dan ook voor een zeer groot gedeelte of van de
persoonlijke handigheid en het geluk van den bestuurder ;
iets wat zoo begrijpelijk is, als men rekening houdt met
de buitengewoon groote snelheid, welke het vliegtuig tot
kort voor de landing in de lucht bezit.
Juist in verband met het groote belang van de keuze
van het landingspunt, heeft o.a. Le B 1 a n c, een der beste
Fransche vliegeniers, na zijn beroemden tocht door OostFrankrijk (Aug. 1910) nog eens met nadruk gewezen op
het groote nut, dat hij voor de vliegsport van zijn vroegere
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tochten in een ballon gehad had. In een ballon leert men
n.l. op vrijwel ongevaarlijke wijze zijn hoogtevrees af en
heeft men alle gelegenh eid, om zich, in voortdurende samenwerking met een meer ervaren luchtschipper (den balloncommandant), rustig en gemakkelijk te leeren orienteeren,
het terrein van boven af te bestudeeren, het onderscheid
te zien tusschen droge en natte weilanden, kreupelhout en
hoog bosch e.d., alles in verband gebracht met de meerdere
of mindere geschiktheid voor het landen en eventueel
weder opvliegen. Toch vinden de meeste vliegers een dergelijke systematische opleiding eigenlijk veel te omslachtig
en daardoor te weinig in overeenstemming met hun, in
letterlijken zin, meestal nog al „opvliegerig" temperament.
De echte vliegenthousiasten hebben dan ook dikwijls
weinig of geen sympathie voor het andere gedeelte van de
luchtvaart, voor het ballonwezen, terwijl dit deel voor een
gezonde ontwikkeling van de geheele luchtvaart toch zeker
niet minder noodig is, ook zelfs al zouden de ballons later
misschien weinig of niet meer gebruikt worden, iets wat
nog lang zoo zeker niet is, als sommigen het wel willen
doen A oorkomen.
Hoewel de vliegerij, percentsgewijze genomen, veel
gevaarlijker is, is het gevaar bij het ballonvaren toch ook
niet gering, o.a. blijkens het groote aantal der ongelukken, welke vooral ook weer in den laatsten tijd, daarbij
plaats gehad hebben. De meeste hiervan blijken echter
ook weer min of meer door de schuld der luchtvaarders
zelven veroorzaakt te zijn, zoodat hun voorbeeld anderen
niet behoeft af te schrikken, mits deze zich slechts hoeden
voor zorgeloosheid, roekeloosheid of reclame-gedoe.
Evenals bij het vliegen, moet men niet willen opstijgen,
als het weer niet volkomen vertrouwd is. Het vullen van den
ballon moet dan ook snel kunnen geschieden, OM in twijfelachtige gevallen desnoods tot het laatste toe uitgesteld te
kunnen worden, want is de vulling eenmaal vergevorderd,
dan komt men er allicht toe, den tocht toch maar te ondernemen, zelfs al zijn de omstandigheden bepaald ongunstig geworden, b.v. doordat er tijdens de vulling langzamerhand
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meer wind opgestoken is. Dit kan n.l. niet alleen een gevaar
opleveren bij het latere landen, maar ook al dadelijk bij het
opstijgen zelf, zooals o.a. de inzittenden van den ballon
Pommeren in dergelijke omstandigheden ondervonden bij
hun ongeluksvaart van Stettin uit in April 1910. Nauwelijks losgelaten zijnde, werd hun ballon door een luchtwerveling gepakt en achtereenvolgens tegen een stel telegraafdraden, den gevel en het dak van een bierbrouwerij
aangedrukt, door welke botsingen verschillende touwen
van de bevestiging van het mandje doorgesneden, de
ventiellijn ernstig beschadigd en de inzittenden zwaar
gewond werden, zoo zelfs, dat zij niet in staat waren, den
ballon weer bij tijds te doen landen, wat anders Loch niet
moeilijk geweest zou zijn. Het einde was dan ook dat de
ballon in de Oostzee terecht kwam en de balloncommandant
en twee passagiers verdronken, terwij1 alleen de vierde man
gered werd, doordat het ballonomhulsel, waaraan hij zich
later nog had weten vast te grijpen, nog eenigen tijd
drijvende bleef.
Het bij slecht weer in zee terecht komen, is wel een
van de ergste dingen, die den luchtvaarders overkomen
kunnen, vooral omdat men zooveel kans heeft, niet opgemerkt te worden. Het is daarom een vaste regel, dat de
luchtschippers geen overzeetocht ondernemen mogen, als
zij niet beslist zeker zijn van een behouden overkomst.
Toch warn zij het er uit zucht naar avonturen nog
maar al te dikwijls op, iets, waarmede zij de werkelijke
ontwikkeling van de luchtvaart slechts afbreuk doen en
dat dan ook niet streng genoeg afgekeurd kan worden.
Zoo is het b.v. ook zeer de vraag of de jaarlijks wederkeerende z.g. Gordon-Bennetwedstrijden, en althans die
voor de vrije ballons, eigenlijk niet veel meer kwaad dan
goed doen. Het hoofdnummer is daarbij n.l., om met
zoo'n gewonen, vrijen ballon, een zoo groot mogelijken
afstand of te leggen, jets wat natuurlijk aanleiding geeft
tot een, tot het alleruiterste toe willen volhouden van
de reis en dus ook b.v. tot het varen boven zeeen e.d.
zonder voldoende waarborgen voor een behouden over-
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komst. Soms is zoo'n ballon wel meer dan drie dagen
achtereen vermist geweest, de geheele beschaafde wereld
in spanning latende omtrent het lot van de te vermetele
luchtreizigers, terwiil het gunstigste resultaat in zoo'n geval
op zijn hoogst een nieuw record- is en een reclame voor
den ballonstoffabrikant, die de voortreffelijkheid van zijn
fabrikaat toch ook wel op een andere en daarom niet
minder duidelijke wijze had kunnen aantoonen. Jets anders
is het natuurlijk, wanneer later de luchtvaart wellicht geheel ingeburgerd is en een blijvend aandeel in ons maatschappelijk leven gekregen heeft , dan mogen enkele erg
stoutmoedigen hun ballon en hun Maid uit touter lust tot
avonturen desnoods wel weer gaan wagen, want dan kunnen
zij de luchtvaart toch niet meer schaden, evenmin b.v. als
dat nu de dood van enkele waaghalzen een algemeene
antipathie tegen het schaatsenrij den, zwemmen, roeien of
zeilen tengevolge zou kunnen hebben.
Het in betrekkelijk diep water terecht komen van een
ballon is uit den aard der zaak altijd min of meer gevaarlijk, ook al is het wateroppervlak op lange na niet zoo
groot als een zee, maar b.v. niet meer dan een meer,
moeras, rivier, of desnoods maar een eenvoudige vaart. Men
denke b.v. slechts aan het noodlottig einde van de beide
luchtschippers van de Hildebrand, die einde December 1910
te Schmargendorf opgestegen waren en eerst drie weken
later dood in een halfbevroren meer in Pommeren teruggevonden werden, Welk meer zij vermoedelijk niet opgemerkt
zullen hebben door de sneeuwbedekking op het, voor een
landing, nog veel te dunne ijs.
Er kunnen zich na een landing echter ook nog allerlei
gevaren van geheel anderen aar4 voordoen, zooals b.v. na
een landing in het een of andere woeste, onherbergzame
hooggebergte, waarom men bij ballontochten in of in
de nabijheid van zulke bergstreken dan ook altijd moet
eischen, dat de luchtvaarders tevens geschikte bergtoeristen
zijn en dat hun uitrusting als zoodanig, ijsbijlen, touw,
spijkerschoenen, sneeuwbril enz., volledig in orde medegenomen wordt. Het gevaar om bij zulke tochten met den
5
0. E. XI 4
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ballon tegen de rotsen aangeduwd te worden, is anders over
het algemeen niet groot, omdat de luchtstroom, die den
ballon medevoert, zelf ook moet uitwijken, terwijl er ten
slotte toch altijd nog ballast uitgeworpen kan worden.
Om het good georienteerd zijn, wat van zooveel belang
voor de veiligheid van een luchtschip is, te vergemakkelijken,
is men tegenwoordig algemeen bezig met de vervaardiging
van z.g. aêronautische kaarten, waar tevens nog allerlei
andere, voor de luchtvaart van belang zijnde, bizonderheden
op aangegeven kunnen worden, zooals b.v. de al of niet aanwezigheid van draden voor electrische spoorwegen, verlichting
e.d., welke bij aanraking bij de landing gevaar zouden kunnen
Apleveren en z. Bovendien zal men in de toekomst nog een
heel systeem van teekens op de aardoppervlakte moeten aanbrengen, waarvoor in de eerste plaats wel de verschillende
landsgrenzen in aanmerking zullen komen, tenminste vooral
bij die landen, welke over het algemeen niet op het bezoek
van vreemde luchtschepen gesteld blijken te zijn. Zoo heeft
men b.v. bij het overtrekken van de Russische grens altijd
heel veel leans om beschoten te worden, terwijl men in
sommige andere landen daar nu wel niet aan blootstaat,
maar door overdreven spionnenvrees toch ook lang niet
altijd even vriendschappelijk ontvangen wordt, vooral als
er foto's van de grensgedeelten genomen blijken te zijn.
In den laatsten tijd zijn deze toestanden wel veel beter
geworden, maar b.v. in Frankrijk eischt men nu van een
ballon zulke hooge invoerrechten, ook al wordt deze
onmiddellijk teruggestuurd, dat men zoo'n land ten slotte
toch maar liever niet per ballon gaat bezoeken.
Vroeger leverde het, bij een landing altijd van alle
kanten toeschietende, publiek, ook al bestond dit nit landgenooten, nog wel eens een gevaar op zich zelf op, maar
bij een beetje handigheid en menschenkennis, en bij landingen in den vreemde ook taalkennis, kan dit gevaar
tegenwoordig toch vrijwel als niet meer bestaande beschouwd
worden en ondervindt men in den regel juist alle mogelijke
medewerking, soms zelfs eerder te veel dan te weinig. Men
moet echter den aard van het publiek eenigszins kennel'.
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Zoo konden een paar Duitsche heeren zich maar niet begrijpen, dat zij bij een landing, eenigen tijd geleden in ons
land, hun publiek van boerenjongens niet tot geestdrift
gebracht hadden, Coen zij, om bedoeld publiek aangenaam
te stemmen, op een gegeven oogenblik eendrachtiglijk een
klriewerf „hoch" op onze Koningin uitgebracht hadden, een
uiting, die in andere omstandigheden natuurlijk zeer lofwaardig geweest zou zijn, maar die in dit geval toch zoo
weinig in overeenstemming was met den, in den regel nog
al flegmatieken, aard van onze plattelandsbevolking.
Het laten ontsnappen van het gas na de landing brengt
soms nog een klein gevaar met zich mede, n..1. dat van een
plotselinge ontbranding, die natuurlijk een gevolg kan zijn
van een grove onvoorzichtigheid van de toeschouwers of soms
wel van de luchtvaarders zelven, maar ook wel eens veroorzaakt wordt door een plotselinge uitwisseling van electriciteit tusschen den ballon en de aarde. Gelukkig echter
kan het eerste beslist voorkomen worden en komt ook het
tweede slechts zeer zelden voor, terwit.j1 er bovendien nog
enkele practische instructies bestaan, waardoor het gevaar
tot een minimum teruggebracht kan worden. De kwestie
van de luchtelectriciteit is anders een zeer moeilijk en uitgebreid vraagstuk, dat op het oogenblik eigenlijk nog niet
geheel opgelost is. Zoo b.v. werd nog betrekkelijk kort geleden (April 1910) een vrije ballon, de Delitzsch, tijdens
de vaart door den bliksem getroffen, ondanks alle pogingen,
welke de balloncomniandant blijkbaar nog aangewend had,
om het gevaar te ontgaan.
Het voornaamste middel tegen bliksemgevaar schijnt
wel te zijn, dat men van den ballon met mandje c.a. een
soort kooi van Faraday 1) maakt, wat men betrekkelijk
gemakkelijk kan doen door een gedeelte van de verschillende touwen door staaldraden of staalbanden te vervangen.
Bovendien moeten de vulslurf en de ventiel'opening dan
nog van een afsluiting met kopergaas voorzien worden (in
1) Zie Otto Wiene r. Deutsche Zeitschrift fur Luftschiffahrt, 2 N ov.
1910. Deze methode is dus geheel in den zelfden geest als de wijze, waaro p
gebouwen e.d. te genwoordig tegen bliksemgevaar beschermd worden.
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den geest van de bekende veiligheidslampen in steenkolenmijnen), omdat het eventueel uitstroomende gas de verbranding of ontploffing anders nog op het geheel zou kunnen
overbrengen.
Om te weten in hoeverre er kans is op onweer, sterken
wind of voortdurende regen-, sneeuw- of hagelbuien, wordt
er altijd te voren overleg gepleegd met den meteorologischen
dienst, die in het algemeen en vooral ook pier te laude,
altijd zeer bereidwillig is om voor zulke doeleinden hare
medewerking te verloenen. Daarbij worden er dan dikwijls
kleine z.g. loodsballons omhoog gelaten om ook de windrichting in de hoogere luchtlagen eenigermate te leeren
kennen, welk bulpmiddel tegenwoordig zelfs ook wel bij
nacht toegepast wordt, in welk geval deze kleine ballons
een electrisch licht met accumulator mede omhoog moeten
voeren. Het licht gloeit dan binnen in het doorschijnende
omhulsel, dat meestal rood gekleurd wordt, om den proefballon gemakkelijk van de sterren te kunnen blijven onderscheiden.
Het zou met het oog op de veiligheid wel een groot
voordeel zijn, als men ook tijdens de vaart met een meteorologischen waarschuwingsdienst in verbinding kon blijven.
Voor de vrije ballons is dit op het oogenblik echter nog
niet goed mogelijk, tenzij dan door enkele bepaalde teekens
op dezelfde wijze als b.v. met een stormbal e. d. voor de
scheepvaart. Bij de bestuurbare ballons daarentegen is de
toestand zooveel gunstiger, omdat men daarbij zonder al te
veel moeite een installatie voor draadlooze telegrafie kan
aanbrengen, Welke voortdurend met de andere stations op
de aardoppervlakte in verbinding kan blijven.
Bestuurbare ballons staan uit den aard der zaak in
het algemeen ook bloot aan de meeste van de, boven meer
in het bizonder voor de vrije (d.w.z. niet-bestuurbare) ballons besproken, gevaren. Een groot voordeel van de welbestuurbare ballons is echter, dat men, tenminste zoolang
de ballon in orde is, daarmede geheel vrij is in het bepalen
van de richting van de vaart en van het landingspunt,
iets, wat met een gewonen ballon, eenmaal opgestegen
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zij-nde, zoo goed als niet meer mogelijk is. Een nadeel van
die wel-bestuurbare of motorballons is daarentegen, dat zij

altijd zooveel grooter zijn dan de andere ballons en dan de
vliegmachines,zoodat het opstijgen en landen van zoo'n motorballon, zelfs bij weinig wind, eigenlijk niet goed zonder de
hulp van een vrij groot aantal daarin geoefende en onder
commando staande helpers kan plaats hebben, iets wat b.v.
voor het doen van niet-voorbereide tusschenlandingen, een
groot bezwaar kan zijn. In zulke gevallen ecb.ter kan de
draadlooze telegrafie weder uitstekende diensten bewijzen ,
o.a. heeft Wellman hieraan zijn behoud te danken gehad
bij zijn dolzinnigen tocht met den ballon „America", waarmede hij (Oct. 1910) getracht heeft van Amerika naar Europa
te varen. De tocht was gelukkig zoo slecht en reclame-achtig
van opzet en voorbereiding, dat de luchtvaart zelf er tenminste zoo goed als geen nadeel door ondervonden heeft.
Met het oog op de veiligheid van het verkeer met
motorballons zou het zeker verreweg het mooiste zijn, als
er over het geheele land verspreid een voldoend aantal
groote loodsen aanwezig was, maar deze zijn zeer duur en
zullen daarom in den regel wel ontbreken. Gebeurt er dus
iets met het luchtschip, waardoor dit zijn plaats van bestemming niet meer kan bereiken, dan moet het in de
meeste gevallen wel in het open veld verankerd worden,
waartoe men o.a. van te voren aangebrachte, zware betonblokken met bouten kan benutten , de kabel van het luchtschip wordt dan zoo bevestigd, dat het schip zich voortdurend in de richting van den wind kan stellen. Ontbreken
ook deze blokken, dan kan men zich desnoods oak nog
wel op andere wijze redden, b.v. door het ingraven van
een boerenwagen of dergelijke. Vooral voor de ballons van
het stijve stelsel is het noodig om de ankerplaats goed in
orde to maken, omdat zij niet, zooals de ballons van het
slappe stelsel op eenvoudige (en onschadelijke) wijze uit
elkaar genomen, opgevouwen en vervoerd kunnen worden.
Daardoor is de kans op vernieling van den ballon bij stormweer dan ook veel grooter voor de stijve dan voor de
slappe ballons, zooals men o.a. nog ondervonden heeft met
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den Zeppelin L. Z. V (ook wel Z II genoemd), welke (April
1910) om het slechte weer bij Limburg geland en verankerd
zijnde, door den wind losgerukt, medegevoerd en bij Weilburg tegen de rotsen te pletter geslagen werd, alles gelukkig zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken.
Tot de ongelukken, welke voor de bestuurbare ballons
in tegenstelling met de vrije ballons m.ogelijk zijn, behooren
natuurlijk in de eerste plaats die, welke door een gebrek
aan de schroeven of aan de motoren veroorzaakt kunnen
worden. Zoo b.v. bestaat er, hoe zorgvuldig men de
schroeven ook maakt en van te voren controleert, altijd
nog eenige kans, dat zij tijdens het draaien nit elkaar
vliegen, iets wat natuurlijk zeer ernstige gevolgen kan
hebben. Bij het ongeluk van de Republique in 1909 trof
het losgerukte schroefblad het omhulsel, waardoor het gas
plotseling in groote hoeveelheid ontsnappen kon en de
ballon te pletter viel. Een verdeeling van het inwendige
met schotten doet het gevaar bij deze ballons veel verminderen, getuige o. a. een kort te voren gebeurd, gelijksoortig
ongeval met een der Zeppelins, waarbij Been ernstige schade
aangericht werd, omdat, zooals men weet, het gasvolume
van deze laatste ballons over( een reeks van afzonderlijke
gaszakken verdeeld is, zoodat een enkele daarvan desnoods
vernield mag worden.
Het plotseling weigeren van den motor is bij bestuurbare ballons lang niet zoo gevaarlijk als bij vliegtuigen,
omdat bij deze laatste het verliezen van de eigen snelheid
ook het verlies van het draagvermogen beteekent, terwijl
men met een bestuurbaren ballon in zoo'n geval altijd nog
als vrije ballon drijvende kan blijven, totdat de motor hersteld of een geschikt landingspunt bereikt is. Bovendien
heeft men bij een motorballon in den regel twee of meer
motoren ter beschikking, wat bij de vliegtuigen, hoe gewenscht het ook zou zijn, nog niet het geval is. Toch is
daarom de toestand van een bestuurbaren ballon, waarvan
de motoren het werk geheel of gedeeltelijk staken, nog
niet geheel vrij . van gevaar, zooals o. a. de Zeppelinballon
L. Z. VII (ook wel „Deutschland" genoemd) ondervond bij
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zijn tocht op 28 Juni 1910, toen dit eerste passagiersluchtschip, van uit Dusseldorf vertrokken met twintig vertegenwoordigers van de pers en twaalf man bediening aan
boord, door slecht weer verrast en medegesleurd werd. Het
einde was, dat het luchtschip door gasverlies en het weigeren van de motoren, ten slotte niet meer in staat was,
zich te verheffen en onherroepelijk op de dennen van het
Teutoburgerwoud gespietst werd. Wonderlijk genoeg liep
dit vrijwel zonder persoonlijke ongelukken af, alleen brak
een der monteurs (achteraf beschouwd onnoodig) zijn been
door nit het schuitje te springen teneinde daardoor het
gewicht van den ballon te helpen verminderen.
De vernieling van het daaropvolgende Zeppelin-passagiersluchtschip, de L. Z. VI, verliep eveneens zonder persoonlijke ongelukken van beteekenis, maar dat einde (Sept.
1910), nog geen vijf maanden na dat van de L. Z. V en nog
geen drie na dat van de L. Z. VII, was heel wat minder roemvol het schip verbrandde n.l. in de loods te Baden-Baden
tengevolge van grove onvoorzichtigheid, jets wat natuurlijk
niets met het stelsel of de constructie zelf te makers heeft.
Hetzelfde gebeurde tenminste ook met het (veel kleinere)
bestuurbare luchtschip van het slappe stelsel, de Ruthenberg,
welke ballon in Maart 1910 in zijn loods te Hamburg
verbrandde.

Veel tragischer was het ongeluk met de ErbslOh in
Juli 1910, welke ballon na een drie kwartier boven het
terrein te Leichlingen gekruist te hebben, plotseling nit
elkaar barstte. Men vermoedt, dat dit ongeluk hetwelk den
onmiddellijken dood van de vijf inzittenden, o.a. van Erbslith
zelf, tengevolge had, veroorzaakt werd doordat de automatische ventielen het gas Diet spoedig hebben laten ontsnappen, toen dit, bij den plotseling en overgang van het
luchtschip van nit den kouden nevel in den ongetemperden
zonneschijn daarboven, in eens in zeer sterke mate ging
uitzetten. Deze veronderstelling is des te waarschijnlijker,
omdat toevalligerwijs de bedoelde ventielen er ditmaal juist
op ingericht waren, om eerst bij een grooteren inwendigen
druk te werken dan anders gewoonlijk bij de ballons van
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het slappe stelsel het geval is. Volgens anderen meet de
oorzaak echter toch ook in een minder gunstig gekozen
vorm van het ballonlichaam gezocht worden, welke vorm
aanleiding gegeven zou hebben tot het ontstaan van luchtwervelingen, en vooral van luchtverdunningen aan de oppervlakte van het ballonomhulsel, waardoor daarin plaatselijk
spann,ingen ver boven de toe te stane grenzen konden ontstaan, jets wat door het late werken van de ventielen
natuurlijk nog meer bevorderd wend.
Om te voorkomen, dat zulke automatische ventielen
misschien in bet geheel niet werken zouden, worden zij altijd
ook nog voorzien van extra-koorden, waarmede men hen
tevens van de commandobrug af kan openen en sluiten
terwijl men bovendien daar ter plaatse in staat is om voortdurend den inwendigen druk in de verschillende gas- en
luchtafdeelingen af te lezen. Bij sommige ballons maakt men
zelfs met glas afgesloten kijkgaten in het omhulsel om daar
doorheen de werking van de verschillende lijnen na te
kunnen gaan, aldus de, dikwijls ten koste van veel menschen'evens verkregen, lessen benuttende.

Al de bovenvermelde ongelukken en nog eenige andere,
welke, om niet al te uitvoerig te worden, hier niet nader
besproken zijn 1), toonen wel aan, dat de luchtvaart nog
lang niet gevaarloos geworden is en dat voorloopig ook
nog wel niet zal worden ook, zoodat sommigen dan ook
wel eens in alien ernst voorgesteld hebben, om de luchtvaart
in haar geheel of b.v. uitsluitend de vliegerij, radikaalweg
te verbieden en anders, als dit onmogelijk mocht blijken
te zijn, haar zooveel mogelijk tegen te werken, door te
trachten een algemeene antipathie, of eigenlijk liever nog
een algemeene onverschilligheid, ten opzichte van de luchtvaarders en him verrichtingen te doen ontstaan.
1) Om dezelfde reden is hier niets medegedeeld, omtrent de extragevaren, waaraan de luehtvaarders in een eventueelen oorlog wederzijds
zouden bloot staan, welke gevaren op dit oogenblik nog niet zoo grout zijn,
maar dit binnen niet te langen tijd toch wel zullen worden.
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Een dergelijke actie zou echter niet alleen blijk geven
van een bizondere kortzichtigheid en van een totaal gemis
aan gevoel voor groote lijnen, maar zou bovendien thans
toch ook geen succes meer kunnen hebben. De luchtvaartbeweging, welke nu eenmaal ontstaan is, is niet meer tegen
te houden men kan alleen nog maar trachten, haar in de
goede richting te leiden en er voor te waken, dat er niet
al te veel onnoodige offers meer vallen. Daarin kunnen de
regeeringen, vereenigingen en rijke particulieren zeer zeker
voorgaan, niet alleen door te zorgen, dat er nooit anders
dan met volkomen vertrouwd personeel en materieel gewerkt
wordt, maar b.v. ook door het uitloven van prijzen e.d.,
thans niet meer zoo zeer alleen voor bepaalde prestaties,
maar nu vooral ook voor bepaalde verbeteringen, de constructie en in het bizonder de veiligheid van het geheel
betreffende.
Elk groot denkbeeld, elke vooruitgang op welk gebied ook,
heeft ten alien tijde offers gevraagd en vraagt ze nog, al
is de praktijk van dat denkbeeld misschien al eeuwen oud.
Vrijwel zoolang als de menschheid bestaat, worden er groote
gebouwen gemaakt en nog is er bijna nooit een werkelijk
groot werk van dien aard, of er hebben persoonlijke ongelukken bij plaats. Al sinds een paar duizend jaar varen er
schepen over de zee en nog verongelukken er voortdurend.
Zoo is het overal en zal het wel steeds blijven, met alle
werkzaamheden, met elk bedrijf en zeker niet het minst
met wat men reeds een beetje voorbarig : „De Verovering
van de Lucht". genoemd heeft. Aileen moeten wij er voor
waken, dat ons nageslacht in dit opzicht niet op de zelfde
wijze over ons behoeft te oordeelen, zooals wij dat doen
over die volkeren van vroeger en zelfs nog wel van tegenwoordig, die hun Goden en Afgoden niet beter dachten of
denken to kunnen dienen, dan door Hun opzettelijk offers
aan menschenlevens te gaan brengen !

MUZIEK EN CHAUVINISME
DOOR

Dr. J. DE JO NG.

Er is in den laatsten tijd in Europa en ook in Amerika
een strooniing merkbaar, om de muziek der „inboorlingen"
te beschermen tegen de zoogenaamde „Auslanderei". Zij
verschilt in kracht en ook in object in de verschillende
landen. In Amerika is zij eigenlijk gericht tegen al wat
Europeesch is, in Frankrijk tegen Duitschland en Italie,
in Belgie meer tegen Frankrijk dan tegen Duitschland, in
ons land omgekeerd meer tegen Duitschland dan tegen
Frankrijk. In laatstgenoemd land heeft zij zich het eerst
geopenbaard en zich van daar verder over Europa verbreid.
En daarom wil ik, alvorens de verschijnselen bij ons na te
gaan, begin_ners met een blik op Frankrijk te werpen, al
zijn de toestanden daar en bij ons niet dezelfde en al is
het in de beide landen niet precies om hetzelfde te doen.
I.
Een vrij talrijke groep van Fransche opera-componisten
en librettisten protesteerde met .kracht tegen de al te groote
plaats, die volgens hen in de door den Staat gesubsidieerde
schouwburgen, Groote Opera en Opera Comique te Parijs,
aan werken van vreemdelingen werd gegeven. X a v i e r
L e r o u x, de componist van Le C h e m i n e a u, was de woord-
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voerder der ontevredenen, waaronder Sain t- Saen s, V i ncent d'Indy, Dubois, Erlanger, Hii.e, Raynaldo
Hahn, Ale xan dre George s. Meer in het bijzonder was
het protest gericht tegen den Directeur der Opera Comique,
Albert Carr é, die, volgens hen, hun werken opofferde
aan die van Italianen , zij verweten hem, dat hij deze te
dikwijls opvoerde en op het repertoire behield, de hunne
niet dikwijls genoeg en ze van het repertoire afvoerde.
Wat het tooneel raakt kan in Frankrijk op belangstelling rekenen en de pers bleef niet in gebreke zich van
de kwestie meester te maken. Men ging aan het interviewen
en raadpleegde statistieken. En nu bleek dat sedert 1898,
het jaar waarin de nieuwe Opera Comique werd geopend,
daar tegen zestig werken van Fransche componisten, negen
van vreemdelingen waren opgevoerd. Van dezen waren zes van
Italianen (van Verdi 2, van Leoncavallo 1, van Puccini
3); twee van Duitschers (Wagner en Hu mperdinc k)
en een van een Rus (Ri m sky Korsako ff). In de Groote
Opera werden sedert 1898 een-en-twintig werken van vreemdelingen gegeven. Van dezen waren zeven van Italianen (R o ssini, Verdi, Donizetti, Leoncavallo); dertien van
Duitschers (Meyerbeer, Weber, Wagner, Strauss);
een van een Rus (M o u s s o r g s k y). Maar van die een-entwintig behoorden twaalf sedert tal van jaren tot het repertoire, de meeste werden er zelfs gecreeerd. En Boris Godounotf
werd, bij uitzondering, door het Opera-Gezelschap van
Petersburg opgevoerd.
De laatste Parijsche tooneelalmanak van Albert
Soubies, een volstrekt betrouwbare gids, deelde voor
1909 de volgende cijfers mede. De heer Albert Carré
gaf in dat jaar 311 voorstellingen van Fransche, 51 van
Duitsche, 71 van Italiaansche werken. Van de 311 Fransche
waren 87 van nieuwe opera's, of opera's die niet lang geleden waren gecomponeerd. In de Opera werden in datzelfde jaar 159 voorstellingen gegeven van Fransche, 51
van Duitsche, 20 van Italiaansche werken. Zooals men
ziet was het aantal Duitsche voorstellingen in beide schouwburgen hetzelfde, maar terwiji in de Opera de meeste op
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naam van Wagner kwamen, stonden ze in de Opera
Comique vooral op naam van Gluck en Mozart. In beide
schouwburgen waren de meeste der vreemdelingen geen
nieuweli,ngen, geen pas opgekomen mededingers. Meye rbeer, Rossini, Verdi, Weber en zelfs Wagner hadden of hebben reeds lang te Parijs burgerrecht verkregen.
Ook is de oppositie niet zoozeer gericht tegen het wat
laat introduceeren van de latere werken van Verdi en
Wagner (hoewel Sain t-S a ë n s zich allicht in de Opera
door Wagner geschaad gevoelt) ; of tegen de enkele voorstellingen van Russische opera's, of van Humperdinck's
Hansel and Gretel ; zelfs niet tegen Leo n c a v allo's Fagliacci, een werk dat trouwens den avond niet vult en doorgaans met een kleiner Fransch werk of ballet wordt gegeven. Zij geldt in hoofdzaak Puccin i, die met zijn
trias : Boheme, Tosca en Butterfly in de Opera Comique
heerscht en blijft heerschen.
Pierre L al 0, de bekende criticus van de „Temps",
zag de kans schoon nogeens zijn antipathie tegen dezen
Italiaan te luchten, dien hij bijna evenzeer haat als
Br ahms; maar — en dit strekt hem tot eer — hij bracht
een nieuw en hooger element in het geschil: een dat met
de nationaliteit niets te maken had. Hij gaf toe dat de
Fransche malcontenten in hun recht waren met voor hun
belangen op te komen en dat men over die belangen
waken moest. Maar zijn grief tegen C a r r é is niet zoo zeer,
dat deze de Fransche muziek aan de Italiaansche opoffert,
maar wat hij noemt „de goede" aan „de slechte" ; dat
Carr é, vrij om tusschen het beste en het slechtste te
kiezen, zijn voorkeur voor het laatste bewaart ; dat hij
steeds de „ellendige werken" van Italiaansche „fabrikanten"
opvoert, die den smaak bederven, terwijl hij dan met
lange tusschenpoozen de „klassieke meesterwerken" geeft,
die alleen het publiek kunnen vormen en ontwikkelen. En
wat wordt ter verklaring aangevoerd Dat het publiek
niet anders wil, dat de Italiaansche opera's het meest opbrengen. L al o heeft nu op zijn beurt statistieken geraadpleegd. Hij liet de hedendaagsche Fransche muziek buiten

MUZIEK EN CHAUVINISME.

77

beschouwing, onidat de keuze daarvan gedeeltelijk de gesubsidieerde directie is opgelegd, maar vo]gde de recettes
in de Opera Comique sedert 1898 voor twee groepen van
opera's : de moderne vreemde en de klassieke werken. Van
de moderne vreemde komen eigenlijk alleen die van Puccini
in aanmerking. Pagliacci behoort nog niet vast tot het
repertoire en Cavalleria rustican,a is altijd vergezeld van een
Fransche opera. De klassieke werken in kwestie zijn er zeven
in getal; van Beethoven (1), Mozart (2) en Gluck (4).
En nu komt La] o tot de conclusie, dat Puccini met zijn
drie opera's 377 voorstellingen haalde, terwijl de klassieken
het slechts tot 233 brachten. Dit reeds op zich zelf noemt
hij bijna „monsterachtig". Dat een „si petit musicien, et si
commun, et si bas" als Puccini meer in te brengen heeft
dan drie van de grootste mannen van het muzikale heelal,
bewijst dat er bij C a r r é iets niet in den haak is. Maar de
recettes ?, zal men vragen. Welnu, met de cijfers zwart op
wit bewijst Lalo, dat het gemiddelde van de opbrengst van
een klassieke opera bij C a r r é niet alleen niet minder is
dan van een van Puccini, maar deze verre overtreft. De
minst gewilde van de zeven, Gluck's Orpheus, brengt nog
gemiddeld 400 frs. meer op dan La Vie de Boheme, de opbrengst van Puccini's meest gewilde, Butterfly, wordt nog
door die van drie werken van Mozart en Gluck overtroffen ; Gluck's Iphig 011ie en Aulide laat Butterfly met
800 frs. achter en Fidelio, waarvan men gewoon is te zeggen dat het niet trekt, staat slechts 150 frs. achter bij
Tosca en is met 600 frs. La Boheme de baas.
Nog op een andere wijze laat Lalo de cijfers spreken.
Hij stelt naast elkaar een zelfde aantal eerste voorstellingen van een opera van Puccini en van een klassiek
werk, waaruit over het financieel succes het best te oordeelen is. Welnu, in 1899 van Januari tot Maart, gaf de
Opera Comique Fidelio 12 maal ; gemiddelde recette 7740 fr.
Omstreeks denzelfden tijd ging La Vie de Boheme, en het
gemiddelde van de 12 eerste voorstellingen was slechts
6800 frs. Toch wend Fidelio opgegeven en slechts te hooi
en te gras weer opgevoerd, terwijl La Vie de Boheme ge-
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handhaafd werd. Waarom ? In December 1903 verscheen
La Tosca voor het eerst ; zij bracht het slechts tot 18 opvoeringen met 6600 frs. als gemiddelde recette. Het gemiddelde van de 18 eerste opvoeringen van Alceste in 1904
was 8360 frs. Toch werd La Tosca later weer opgevoerd,
Alceste niet meer. Waarom ? Van de 14 eerste opvoeringen
van Butterfly was de recette gemiddeld 8400, van die van
Iphigenie en Aulide 8900 frs. Toch verdween de eerste niet,
de laatste wel van het tooneel. Waarom ? Men ziet uit een
en ander, zegt L a 10, dat de openbare meening de Italiaansche overheersching ten onrechte op rekening stelt van
den wansmaak van het publiek. Puccini valt in den
smaak, dat is zeker, maar nobeler kunst nog meer : de
cijfers bewijzen het. En het is niet de macht van het geld
die de directie dwingt de Italianen boven de klassieken
voor te trekken.
Men kan tegen de berekeningen van Lalo aanvoeren,
dat het algemeen gemiddelde niet hetzelfde is als het
gemiddelde van een eerste reeks van voorstellingen en
dat een opera, die een paar honderd maal wordt gegeven,
van zelf tot een lager gemiddelde komt dan een, die
slechts twintig maal wordt vertoond. Maar het feit is niet
weg te redeneeren, dat telkens wanneer de Opera Comique gelijktijdig en onder dezelfde omstandigheden een
Italiaansche en een klassieke opera bracht, deze laatste
het verre won. Waarom werd dan juist deze steeds opgegeven ? Bovendien is het een bekend feit, dat een opera
dikwijls door herhaalde opvoeringen in de gunst stijgt.
Tosca, die aanvankelijk gemiddeld 6600 frs. opbracht, bereikt
nu 7300 frs. Waarom wordt niet aan klassieke werken op
dezelfde wijze gelegenheid gegeven in de gunst van het
publiek te komen ?
Lalo erkent dat het buitengewoon hooge gemiddelde
van Iphigenie en Aulide en Alceste voor een deel toe te
schrijven is aan de medewerking van beroemde gasten als
Brev al en Litvinne. Maar Orphee en Fidelio, zonder
gasten gegeven, brachten meer op dan Vie de Boheme en
Tosca. En hoe weet men of de recettes van Iphigenie en
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Alceste zouden dalen zonder Br é val of Lit vinn e, daar
men nimmer de proef nam. En al ware dit zoo, het is niet
waarschijnlijk dat ze aanstonds zouden dalen tot de recettes van Boheme of Tosca. Men had het in elk geval kunnen
beproeven. De Opera Comique heeft artisten, die voor
de groote rollen van Glue k geschikt zijn ; ze had met
dezen twee jaren geleden IphigOnie en Alceste weer kunnen.
geven, maar verkoos Tosca.
Met het door C a r r é ingevoerde stelsel van abonnementen kan hij elk werk, minstens zes maal geven met
een recette die het maximum nadert. C a r r é monteerde
zeven klassieke opera's, hij heeft de decors en costuums en
kan ze, wanneer hij wil en zonder kosten, in elk seizoen
voor zijn abonnementsvoorstellingen gebruiken en bij een
goede vertolking ongetwVeld nog een paar malen bovendiem Zoo zou aldus de Opera Comique, zonder eenig gevaar
te loopen, elk jaar zeventig of tachtig opvoeringen kunnen.
geven van de bewonderenswaardigst
b
b
e werken van haar
repertoire en aldus in waarheid worden, wat een door den
Staat gesubsidieerde schouwburg behoort te zijn, een inrichting als de Com6die Francaise, van vormende kracht
voor de natie.
Het komt mij voor dat Lalo zijn stelling : „C a r r é
verwaarloost — en verwaarloost ten onrechte, ook uit een
financieel oogpunt — Gluck, Mozart en Beetho v en
voor Pu c cin i" vrijwel heeft bewezen. Maar hiermede is
de zaak der Fransche componisten niet gered of gediend.
L al o schakelde hen, zooals ik reeds opmerkte, nit, hoewel
hij beg on met C a r r é hulde te brengen voor hetgeen deze
juist voor de Fransche kunst heeft gedaan. Want C a r r é
opende de deuren van zijn schouwburg niet voor eenige
bevoorrechte leveranciers, maar voor alle, of bij na alle
musici van erkend, of ontluikend talent. Hij bracht, zoodra ze of waren, o.a. Fervaal van -l'Indy, Louise van
Charpentier, Pelláas et Maisande van Debussy, Ariane
et Barbe-Bleue van Dukas, onlangs nog Le Coeur du
Moulin van D do d a t de Sév era c. En hij bracht die in
de volkomenheid van decors, costuums, verlichting en
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mise-en-scene. Met uitzondering evenwel van Louise, en van
nog een vijftal werken.: Manon, W erther en Le Jong leer de
Notre-Dame van Massenet, Carmen van Bizet, Le Roi
d' Ys van L al o, heeft geen nieuwere Fransche opera op
den duur recette gemaakt in de Opera Comique. En datzelfde is overal het geval, zoowel te Brussel, Antwerpen
en Den Haag, als te Lyon, Bordeaux en Marseille (de
nieuwere Duitsche opera's zijn er op enkele uitzonderingen
niet beter aan toe). Hier kan dus Carr é, zich beroepend
op de cijfers, als argument aanvoeren dat het publiek blijkbaar aan Puccini de voorkeur geeft boven de „inboorlingen".
Maurice Kuffe r a t h, die, als directeur van de Monnaie te Brussel, een aantal nieuwere Fransche werken
monteerde, zelfs nog voor die te Parijs waren opgevoerd,
en die dus bij ervaring kan oordeelen over de uitkomsten
welke daarmede worden verkregen, heeft zonder aarzelen
in de „Guide musical" voor C a rr e partij getrokken. Hij
noemt het al te dwaas, Puccini alleen verantwoordelijk
te stellen voor den toestand waarover de Fransche componisten klagen. Het gevaar ligt niet in het Italiaansche
„verismo", maar in het feit dat het publiek niet gediend
schijnt van de nieuwere voortbrengselen der Fransche
kunst. Toegegeven, zoo schrijft K u ffe r a t h in de „Guide
musical", dat het publiek afkeerig is van het nieuwe,
het nieuwe wantrouwt. Ten alien tijde toonde het zich
aanvankelijk daartegen weerbarstig. Maar koppig is het
publiek niet, het heeft geen vooropgezette meeningen
en, in zijn geheel, geen bepaald uitgesproken aesthetische
neigingen. Het verlangt slechts een ding: aandoeningen.
Het wil vermaakt of geroerd worden. Het is niet voldoende, dat men het interesseert, het wil voor alles niet
verveeld worden. En nu wil het ongeluk, dat vele van
de jongere componisten — de Duitsche en Belgische niet
uitgezonderd — alleen interessant zijn. Hun partituren zijn
vaak goed geschreven, bevatten bekoorlijkeonerkwaardige,
pakkende bladzij den, maar het ontbreekt haar aan leven,
aan opgewektheid, aan karakter. Sommigen, een zeer ver-
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heven ideaal nastrevend, verliezen zich in het symbolische, waarvan de uitdrukking noch krachtig, noch klaar
genoeg is om te worden begrepen. Anderen bezwaren de
opera met stukken uit het werkmansleven, waarin de handelenden muzikaal de gewone straat- of werkplaatstaal spreken. Of zij blijven hangen aan flauwe en zoetige boerentafereelen zonder de kracht, den eenvoud, de ruwheid en den
hartstocht van de boerenklasse. Den meesten ontbreekt dat
waarop het aankomt : het „metier theatral". Zij zijn musici,
maar zij weten niet wat het tooneel is, hebben daar geen
begrip van. Zij schrijven in hun studeerkamer, zonder te
denken over hetgeen de atmosfeer van het tooneel van hun
scheppingen zal maken. Bijna alien leggen zelfs een souvereine minachting aan den dag voor hetgeen hun voorgangers deden. Zij gaan dat met opzet voorbij en beroemen
zich er op nooit Faust, of Les Huguenots, of La Juive, of
Guillaume Tell, of de drama's van Wagner te hebben gehoord.
In sommige kringen, „il est de bon ton de manifester le
plus parfait dedain pour le theatre qui ne serait qu'une forme inferieure de l'art poetique et musical". En aldus is
vaak aan soms superieure partituren een slecht gebouwd,
slecht ontwikkeld dramatisch gedicht onderlegd, waarin
niets is voorbereid, waaraan het leven ontbreekt en dat
natuurlijk geen werking voortbrengt. „Is eenmaal de sympathie van de vrienden en van de vrienden der vrienden
uitgeput, dan blijven de zalen leeg, de massa volgt niet.
Zij onttrekt zich en zij heeft gelijk : want zij, die tot haar
spreken, hebben niets te zeggen, of zij zeggen, wat zij te
zeggen hebben, onhandig en gebrekkig".
Behartigenswaardige woorden, waarmede alle jongere
componisten (en niet alleen opera-componisten) hun voordeel kunnen dom. En de opera-directeur K u ffe rat h gaat
voort : „Nimmer zal een auteur, die door het publiek in
den steek wordt gelaten, toegeven, dat zijn werk niet deugt.
Het niet slagen zal altijd de schuld zijn der directies, der
vertolkers, of van intrigeerende concurrenten die den wansmaak der menigte meer vleien."
„Au fond," aldus besluit de geestige schrijver, „il n'y
O. E. XI 4

6
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a pas autre chose dans les revendications des compositeurs
du groupe de la musique francaise : ils tombent sur un
directeur qui n'en peut mais. Toujours la fable des Animaux malades de la peste. Dites malades de la veste 1), murmure a cote de moi le satanique Fernand Khnopff."
Welke uitwerking het protest heeft gehad ? Voor zoover mij bekend is heeft Carre zich tot niets gebonden ten
aanzien van de klassieken ; wel heeft hij na heel wat over
en weer praten met Leroux en in overleg met de Regeering, zich bereid verklaard tot eenige concessies in het
„cahier des charges", dat hij zal hebben te teekenen wanneer hij voor een nieuw tijdvak met de directie der Opera
Comique wordt belast. Zoo zullen de Fransche werken,
die gedurende een reeks van abonnements-voorstellingen
een bepaalde recette bereikt hebben, binnen het jaar recht
hebben op een tweede reeks van die voorstellingen ; ook
wil Carr é zich een minimum van Fransche, bijgevolg een
maximum van vreemde voorstellingen laten opleggen.
Hij wees er evenwel op, dat in Duitschland, waar men over
een rijk repertoire te beschikken heeft, slechts voor een
derde Duitsche werken werden gegeven. En hij wees verder

op de mogelijkheid, dat een maatregel als het bepalen van
een maximum van vreemde voorstellingen in het buitenland tot analoge stappen zou kunnen leiden.
Feitelijk heeft de Fransche beweging in het buitenland kwaad bloed gezet, het meest natuurlijk in Italie.
De toongevende Italiaansche bladen wezen er op, dat wanneer men in de Fransche schouwburgen de Italiaansche
muziek gaat weren, de Italianen zich op hun beurt minder
gastvrij zullen toonen voor de Fransche voortbrengselen.
En daar Italie veel Fransche opera's en nog meer tooneelstukken „verbruikt", zou dat de Franschen op een aanzienlijk verlies aan „droits d'auteur" komen te staan.
Een officieel rapport over de begrooting van Fraaie
Kunsten in de Fransche Kamer heeft zeker niet gestrekt
olie op de golven te gieten. In dat rapport Loch werd ge1) „Veste" is, in de Fransche tooneeltaal, wat de Duitschers „Schlappe"
noemen : een nederlaag.

MUZIEK EN ClIAIIVINISME.

83

sproken „van het zonder reden opofferen van de ware
meesterwerken aan het verfoeilijke moderne Italiaansche
repertoire". Dat Pierre Lalo zich aldus uitte was zijn.
recht, als particulier persoon, tevens muzikale specialiteit ,
een parlementair document had men zich omzichtiger voorgesteld, aangenomen zelfs dat de rapporteur in kwestie
geheel bevoegd is tot oordeelen.
Geen wonder waarlijk, dat C arr 4, wien op de tentoonstelling te Turijn het voorzitterschap van de afdeeling
dramatische kunst was aangeboden, onder deze omstandigheden voor de eer moest bedanken. En de onderhandelingen, door hem met Rome begonnen, om tOens de tentoonstelling aldaar door zijn gezelschap Pelljas, Louise e. a.
te doen opvoeren, werden gestaakt.
II.
De beweging in ons land kon natuurlijk niet het
tooneel raken. Want er is bij ons zoo goed als geen rationale dramatisch-muzikale kunst, die door den invoer uit
den vreemde in het gedrang zou kunnen komen. Maar
reeds lang broedde er iets tegen onze zangers en zangeressen, omdat zij geen of te weinig Hollandsche liederen, of
liederen van Hollandsche componisten op hun programma's
brachten. En naarmate de liederenproductie in ons land
toenam, werden de stemmen, die in dien zin opgingen,
luider en vonden ze meer weerklank. Ik meen mij te herinneren, dat in vollen ernst het denkbeeld werd geopperd,
onze vokalisten te dwingen telkens, althans voor de helft,
„inboorlingen" aan het woord te laten. De buitenlanders
konden natuurlijk niet aan bander worden gelegd, ook
omdat zij onze taal niet machtig zijn. Meer en meer gingen
ook stemmen op ten gunste van uitvoeringen, uitsluitend
gewijd aan Hollandsche liederen, of liederen van Hollandsche
componisten — ik geloof evenwel dat men hiervan teruggekomen is, of terugkomt. Zoo ik mij niet vergis, was het
herhaald en met enorm succes optreden in het buitenland
van Julia Culp, de naaste aanleiding tot het barsten van
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de bom. Een onzer weekbladen verweet onze landgenoote
dat zij niets deed om onze liederen, ook in den vreemde,
bekend te maken en te doen waardeeren. Een onzer mu.ziekbeoordeelaars vatte de zaak op en las Julia Culp
geducht de les. En kort daarop volgde een artikel van
Bernard Z w e e r s in „Neerlandia", reeds in een vroeger
opstel in „Ooze Eeuw" in het voorbijgaan genoemd, en
waarbij ik nu langer moet stilstaan.
„De ziel van het yolk", zoo schreef Z w eers, „wordt
ondermijnd — nog wel met behulp van een groot gedeelte
van het yolk zelf — door degenen die geroepen zijn het
yolk op te heffen, door het met eigen kunst bekend te
maken, namelijk door sommige onzer meest bekende uitvoerende kunstenaars. Is er grooter be-vvijs denkbaar voor de
verslapping en ontzenuwing van onzen volksgeest en ons
volksbewustzijn, dan dat drie Hollandsche kunstenaars het
durven bestaan — toevallig nog wel binnen een maand —
te Amsterdam — de stad die volgens T h orb e c k e de
slagader des lands is — concerten te komen geven en nitsluitend Duitsch te zingen, zonder dat iemand daarin iets
bijzonders, laat staan iets erg erlijks ziet?
„En dat wel in een tijd, dat de Hollandsche kunst —
tegen de verdrukking in — zoo prachtig opbloeit en de
Hollandsche componist — voor dit geval liederen — schrijft,
die, om het zeer zacht nit te drukken, minstens gelijk staan
met de Duitsche producten, die onze eigen zangers zich wel
verwaardigen ons voor te zingen.... Wordt het niet hoog
tijd, dat wij, willen wij niet ons zelf vernielen, die Dames
en Heeren de zaal uitfluiten, of dwingen hun plicht te
doen, dien elk ander yolk zijn kunstenaars oplegt ?"
Een ander Hollandsch componist, de heer J. P. J.
Wierts, ging nog een beetje verder dan Z w e e r s. Had
deze alleen uitvoerende kunstenaars en bescherming van
het lied op het oog gehad, de heer Wiert s nam de Hollandsche componisten „à faire", omdat zoovele hunner werken
niet door eigen, maar door vreemde taal worden geinspireerd. „Geen wonder dat men met eenig recht spreken kan
van gemis aan eigen nationale muziek. Wanneer de grond-
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gedachte — in den tekst — door het oneigene is uitgedrukt,
hoe kan daarop door de muziek de(n) stempel van het
eigene worden gedrukt ?"
„Ook de zangvereenigingen hebben schuld," aldus de
heer Wierts, „die werken uitvoeren waarvan de tekst door
de leden niet verstaan en zeker niet gevoeld wordt en
waarvan het instudeeren dubbel zooveel tijd kost om alleen
maar tot een dragelijke uitspraak te komen." Dezelfde
schrijver gispt ook „het lamlendige" in Hollandsche uitgaven. „Waartoe nog steeds dat geleuter met Italiaansche
benamingen I) Al zijn er enkelen ter wille der beknoptheid
te verkiezen, de meesten toch zijn toch zuiver en even juist
door Hollandsche benamingen te vervangen. In Holland
Hollandsch !"
Volgens den heer Wierts bloeit niet alleen het kunstlied, maar ook het volkslied prachtig bij ons op ; „een
nieuwe en frissche wind is opgestoken om ons heele land
van vreemde smetten te zuiveren." Tal van vereenigingen
en bonden zijn tot stand gekomen om het volkslied in
bescherming te nemern en te verbreiden. „Door het yolkslied tot het kunstlied," zegt de heer Wierts en hij besluit
met te zeggen, dat, door krachtige samenwerking van
zangers, recensenten (de voorlichters van het groote publiek)
en zangvereenigingen, er Haar gestreefd moest worden den
kunstzin van het yolk aan te kweeken, het stambewustzijn
te versterken en „eigen nationale kunst te verheerlijken."
Een Amsterdamsch blad onderstelde dat met de drie
concerteerenden, die door Zweers op de kaak waren
gezet, Messchaert, Julia Culp en Hanna Verb e n a bedoeld waren (en noemde den naam van een vierde
schuldige, Marie Verb e e k, die ook alleen in het Duitsch
had gezongen). En Coen nu Julia Culp voor een tweeden
keer in hetzelfde seizoen liederavonden zou komen geven,
was men niet weinig benieuwd naar haar programma. Zou
Culp „kruipen in haar schulp" en, om den toorn van
Zweers te bezweren, Hollandsche liederen zinger Of
zou ze zich blootstellen aan het gevaar te worden „uitge&ten" I) De zeer intelligence zangeres, die heel goed wilt uit
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welken hoek de wind woei, ontweek eenvoudig de moeilijkheid door uitsluitend liederen van. ... Br a h m s te
zingen. En daarvan kon men haar Loch geen grief maken.
Op den dour evenwel zal zij zich aldus niet kunnen redden en kleur moeten bekennen 1). In een tweede schrijven.
in „Neerlandia" verklaarde Z we e r s trouwens, dat hij noch
haar, noch Hanna Verbena bedoeld had (Messchaert
dus wel ?) ; ook erkende hij dat zijn eerste artikel „hier en
daar wat al te forsch was uitgevallen".
Tot dezelfde categorie van verschijnselen, die ik op
het oog heb, behoort een in de laatste vergadering van de
Bibliotheek-Commissie van de Maatschappij tot bevordering
der Toonkunst genomen besluit. Er waren bij die Commissie van sommige afdeelingen der Maatschappij aanvragen
ingekomen tot aankoop van „Aan de Schoonheid", Zweer s'
jongste werk (gedicht van Bout en s), „Eine Lebensmesse"
van Jan van Gilse (gedicht van R. D ehm el ), „Eine
deutsche Messe" van Taubmann en het „Requiem" van
S g am b at i. En in het verslag der vergadering kon men
nu lezen : „Daar voor aankoop van ttlle deze vier werken
niet voldoende geld beschikbaar is, wordt besloten aan te
koopen in de eerste plaats de beide Nederlandsche werken,
komende deze in de oogen der Commissie het eerst in
aanmerking omdat het den arbeid van landgenooten betreft."
Zooals te verwachten was vond het eerste „Neerlandia"artikel van Z w e e r s veel instemming (zooals hij zelf berichtte : schriftelijk en mondeling) en werd de BibliotheekCommissie om haar besluit geprezen. Ik voor mij vind en
in het een en in het ander iets bedenkelijks en, op gevaar
of van verkeerd te worden begrepen, wil ik de meening
uitspreken, dat men bij ons, evenals in Frankrijk, op een
gevaarlijke helling is. Misschien zijn de beweegredenen
onzer nationalisten zuiverder, dan die der Franschen, omdat geldelijk voordeel lang niet in die mate in het spel
is bij den verkoop van liederen, als bij het opvoeren van
1) Sedert dit werd geschreven gaf zij andermaal liederavonden in one
land en zij zong then liederen van K or Kuiler — een Groninger kind,
evenals zij. Of zij daarmede onze nationalisten heeft ontwapen.d ?
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opera's. Bij kalm nadenken .evenwel zal men moeten toegeven dat van dwingen en uitfluiten van zangers in het
vrije Nederland nimmer ook zelfs sprake had mogen. zijn.
En wat den aankoop van nieuwe werken door de Maatschappij t. b. d. Toonkunst aangaat, iedereen zal het
toejuichen dat de arbeid van landgenooten preferent is,
maar Loch met zeker voorbehoud. Indien de nieuwe werken
van Z w e e r s en Van Gilse even hoog staan (of hooger)
als dat van T a u b m a nn (dat reeds tal van uitvoeringen
in Duitschland heeft beleefd), of dat van Sgambati (dat
reeds jaren gedrukt is), dan ligt het voor de hand, dat zij
moeten v6orgaan. Maar dit en niet de nationaliteit der
componisten alleen had den doorslag moeten geven. Waar
zou het heen moeten en met de Bibliotheek der Maatschappij en met haar uitvoeringen, indien elk jaar alleen
naar het nationaliteitsbeginsel werd gehandeld en aan den
arbeid van landgenooten de voorkeur werd gegeven, zelfs
wanneer die achter staat bij dien van buitenlanders I'
Bedenkelijk acht ik ook de anti-Duitsch gekleurde
beschouwingen van een landgenoot in een onlangs verschenen
werk 1), waar hij het Muziekleven in Nederland behandelt.
Wij glimlachen wanneer wij den heer Wierts in een wat
opgewonden artikel van „vreemde smetten" hooren spreken,
in onzen tijd van verlichting en beschaving, van internationalisme en cosmopolitisme. Het geval van den heer R a p p a r d
is ernstiger. De heer R ap par d maakt er de Duitsche studieboeken een verwijt van 2) dat zij wel namen als V e rh u 1 s t, H o 1, Van B r e e noemen, maar van onze hedendaagsche componisten of zwijgen, of een zonderlinge keuze
uit hen doen en als toongevers in ons land namen laten
compareeren, waarvan men bij ons nooit gehoord heeft.
Wie de heer Rappard met dezen op het oog heeft, kan ik
slechts gissen, maar is het nu zoo vreemd, dat in Duitsche
studieboeken niet de namen voorkomen van Hollanders,
Wier werken in Duitschland nooit, of uiterst zelden werden
1) De Toonkunst en haar beoefenaren, door Jhr. A. It a p p a r d (Haarlem, P. Visser Azn.)
2) Blz. 434.
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uitgevoerd, wat bij v. met Zweer s, Diep enbroc k, W agenaar het geval is, om niet van de jongeren te spreken ?
De heer Rappard schrijft : „Wanneer een Duitsch
toonwerk van groote beteekenis — wij denken bij voorbeeld
aan Elektra van Richard Strauss — hier in het land
wordt opgevoerd, dan organiseert men vooraf lezingen om
het publiek in te wij den. Wij kunnen ons niet herinneren
dat ooit iets dergelijks voor Nederlandsche componisten is
gedaan, waarvoor aan het publiek voldoende muzikale kennis
wordt toegeschreven" 1). Wat eenmaal geschied is bij Elektra,
wordt aldus door den schrijver eigenlijk als regel voorgegesteld. Ik kan mij Been ander geval van dien aard herinneren en zou wel willen weten welke en hoevele werken
van Nederlanders, volgens den heer R a p p a r d, in de termen zouden moeten vallen voor zulk een voorafgaande
inwijding, die de ongelooflijk ingewikkelde en uiterst
toegankelijke Elektra wel rechtvaardigde.
Terecht merkt de heer Rappard op „dat een Nederlandsch componist niet veel profijt te wachten heeft van
zijn werken". Maar hoeveel buitenlandsche componisten,
zelfs van naam, verkeeren niet in het zelfde geval? Hoevelen zijn er onder dezen die werkelijk geld verdienen met
hun werken, laat staan daar rijk van worden ? En hoevelen zouden wel ooit tot een uitgave geraken, indien zij
niet fin ancieel werden gesteund P
Volgens den heer Rappard gelooft men in ons land,
even als in Duitschland, onvoorwaardelijk dat Nederland
alleen uitmuntende executanten oplevert, „zoodat wanneer
tegenwoordig een examinator aan een ijverig muziekstudent
de vraag stelt : „Welke groote componisten telt Nederland ?"
hij wellicht na lang nadenken ten antwoord zal krijgen :
„geen". En de schrijver laat er op volgen : „Dit spiegelt
volkomen de waardeering af, die het publiek hier te lande
heeft voor Nederlandsche kunstenaars, speciaal toonkunstenaars." Ook is hij van meening dat men bij ons „in den
regel veel meer gereserveerd is in zijn oordeel over een
buitenlandsch werk dan over dat van een landgenoot, waar
1) Blz. 435.

MUZIEK EN CITAUVINISME.

89

een ieder zich onmiddellijk tot (ver)oordeelen gerechtigd
acht" 1). (Ik citeer woordelijk.)
De heer R a p p a r d heeft, dunkt mij, de teekenen des
tijds niet goed gezien en wat bij ons geschreven wordt
niet aandachtig gelezen. Zoo men zich in een vroegere
periode voor onze muziek zeer onverschillig toonde, men
loopt thans een beetje gevaar in het andere uiterste te
vervallen en wat onze componisten doen te overschatten.
Het is verblijdend de belangstelling waar te nemen die men
lang voor de uitvoering reeds voor nieuwe Hollandsche
werken aan den dag legt. Men denke aan de symphonie
van G. H. von B r u c k e n Fock en niet lang geleden
aan Jan van Gilse's „Lebensmesse". Er wordt stemming
voor gemaakt, de groote bladen vaardigen verslaggevers
of Haar de eerste uitvoering en wanneer de slag geslagen
is, wordt al het mogelijke gedaan om, in geval van een
overwinning, die zoo schitterend als het maar kan voor te
stellen, in geval van een nederlaag, over de zwakheden
van het werk been te glijden. Beter zoo dan het tegenovergestelde, maar wat blijft er dan over van de bewering,
dat het ons aan waardeering hapert I) En stelt daar naast
nu eens onze houding tegenover de „Auslanderei". Maken
wij het den vreemdeling werkelijk zoo gemakkelijk I) Nu
ja, wij fluiten hem niet nit en verliezen de beleefdheid
niet uit het oog, maar wij winden er toch ook geen doekjes om. De symphonie van Tournemire had alles behalve een „bonne presse", het concert van Sibelius werd
door de meesten van uit de hoogte behandeld, de rhapsodie
van Delius met ijzige koelte ontvangen en de opera Quo
vadis? van Nougues vond bij na eenstemmig afkeuring. En zoo
zou ik nog heel wat meer voorbeelden kunnen aanvoeren.
Maar Coen onlangs te Amsterdam een ouverture van een
landgenoot werd uitgevoerd, over de waarde waarvan bezwaarlijk verschil van meening kon bestaan, was er niemand
die den componist klaren wijn schonk. Het heeft er waarlijk jets van — de dingen kunnen verkeeren ! — dat het
etiket „nationaal" op zich zelf als een aanbeveling, een belofte,
1) Blz. 435.
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een waarborg wordt beschouwd voor de voortreffelijkheid
van het werk dat daarvan voorzien is. In La Fille du Regiment zal de heldin een aria zingen. De Fransche oud-gediende Sulpice vraagt : „Van wie is de muziek ?" En als
hij dan hoort, dat die van een Franschman is, roept hij uit :
„Dan is ze zeker mooi". Wij beginnen op Sulpic e, „dit
le grognard" te gelijken. En zoo er onder onze toondichters iets van „admiration mutuelle" is waar te neinen, het
publiek is aardig op weg naar de „verheerlijking der eigen
nationale kunst", waarnaar volgens den heer W i e r t s moet
worden gestreefd. En de critiek om zich door het „nationale" zoo'n heel klein beetje te laten „muilbanden".
Het is gemakkelijker de openbare meening te dienen
dan haar te leiden, en dankbaarder is dat zeker, wanneer
het op zich zelf altijd eerbiedwaardig vaderlandslievend
gevoel in het spel is. Maar onze kunst wordt niet gediend
met verheerlijking, met critieklooze bewondering, met protectionisme. Men steune haar, moedige haar aan, maar late
iedereen vrij : de componisten om hun teksten, de zangers
om hun liederen te kiezen, de zangvereenigingen om hun
repertoire te vormen (desnoods verdietschte teksten gebruikend). Onze dichters kunnen niet klagen over gebrek aan
gastvrijheid bij de tijdschriftredacties, onze toondichters
kunnen hen dus gemakkelijk vinden en, zoo ze zich niet
tot hen wenden, dan zullen ze daarvoor zeker even goed
hun redenen hebben, als onze vokalisten wanneer zij liever
liederen van buitenlanders op hun programma brengen.
Het ligt immers voor de hand, dat Julia Culp, en M e sschaer t, en mevr. Noordewier even gaarne Hollandsche
liederen zingen zouden als vreemde (ook in den vreemde :
de teksten zouden daar immers even goed kunnen worden
vertaald als die van Russische of Noorsche liederen), wanneer
zij overtuigd waren daarmede voor zich zelf en onze kunst
eer te zullen inleggen ? Een jaar of Lien geleden bracht ik
dezelfde aangelegenheid met een onzer beroemde vokalisten
ter sprake. „Waarom zingt u geen Hollandsche liederen ?",
vroeg ik. „Omdat men er niet van gediend is", was het
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antwoord. Nu is men er wel van gediend en er is in tien
jaren veel veranderd. Het „kunstlied" is in ons land vooruitgegaan , dank zij uitgevers als Nosk e, kan de vokalist
ook niet weer onkunde voorwenden van onze inderdaad
uitgebreide liederenlitteratuur. En bij de heerschende strooming is het zelfs een dankbare taak daaruit een keuze te
doen. Er werden dan ook reeds, eenigen tijd geleden, combinaties van vokalisten genoemd, die zich tot taak zouden
stellen in ons land Hollandsche liederenavonden te geven.
Maar het is bij het plan gebleven. En op enkele uitzonderingen na (eenige liederen van Z w e e r s, Wagenaar
bijv., of een van Diepenbrock en G. H. von Brucken
F o c k) zijn het nog altijd in hoofdzaak kinderliederen, waarmede onze vokalisten het publiek, ook in het buitenland, aan
boord komen. Alle omstandigheden zijn gunstig; toch is men
zoo dom, zoo onhandig, zoo onvaderlandslievend om vreemde
liederen boven de eigene te verkiezen. Zou Z w e e r s zich dan
toch misschien in de waarde van onze productie vergissen ?
Hoe dit zij, laat ons in 's hemels naam niet exclusief
worden. Laat ons het mooie welkom blijven heeten, onverschillig van waar het komt en wie het ons biedt. Voor de
kunst behooren geen grenzen te bestaan en de muziek is
een wereldtaal. leder, die ons in die taal vermag te roeren
en te boeien en nieuwe sensaties te bezorgen, heeft recht
op onze sympathie en bewondering. Is hij een landgenoot,
dan zal ons hart nog warmer voor hem kloppen en aan
onze bewondering zal zich een gevoel van trots paren.
Maar laat geen vaderlandschlievende vooringenomenheid
onze waardeering bepalen, geen bescherming of dwang worden
te hulp geroepen om onze kunst verder te brengen ! Wat
zou dat ook baten ? Gesteld men kon op onze vokalisten,
componisten en zangvereengingen een pressie uitoefenen in
den zin van de heeren Z w e e r s en Wi erts, zou het publiek daarom op den duur aan het „nationale" de voorkeur
geven, of getrouw blijven, alleen omdat het „nationaal" is ?
En zou daarmede het bewijs zijn geleverd, dat onze inboorlingen meer talent hebben dan de buitenlanders ?

VERZEN
DOOR

RENR DE CLERCQ

ACH DIE VAN UW VOLK.

(1)

Ach, die van uw yolk moet scheiden,
Meen en matig uw verdriet.
Al die op uw bruiloft schrei den,
Schreien op uw uitvaart niet.
Vaart gij slecht, die beter varen
Doen zoo gauw hun hand van u.
Vaart gij wel, die nijd vergaren
Schreeuwen moord en brand van u.
Vreedzaam, vOor hun vracht en voeder,
Trekken, rusten paard en os.
Menschen uit een huis en moeder
Slaan zich van elkander los.

Volk = familie.

LAAT LEED.
Die weeldedol zijn dag begost,
Wat weet hij van het end?
Het brood is duur, het leven. kost,
En de avond brengt ellend.
En de avond brengt berouw,
En al wat hij verloor
Staat hem to voor
Gelijk een verre vrouw.
Een wichtje schrikt en schreiend nog
Zoekt moeders mond en kin;
Zij biedt haar borst met warmend zog
En zoetjes slaapt het in.
Doch grijpt gij, oud, naar weelde weer
Die u heeft grootgebracht,
't Is ijl om u, en neer
Stort gij, verhongrend, in den nacht.

GEEN LUID GELUID.
(p een luid geluid, geen luid geluid.
De winter vriest de vreugden nit,
Maakt grond en sneeuw en harten hard
En al de boomen zwart.
De hutten staan zoo kil en stil
Alsof haar elk gesloten wil.
Daarbinnen dringt de koude maar,
Daaruit de doodenbaar.
Gebogenhoofds, vereenzaamd, droef,
Een moeder die haar kind begroef,
Sluipt wanhoop de aarden straten door
En glimlacht als to voor;
En glimlacht of ze hoop nog hiet,
Dat niemand merk haar wrang verdriet,
En draagt nit roues geen rijker kleed,
Maar diep haar danker leed.

ZEG NOOIT.
Zeg nooit; daar kom of keer ik niet.
Wie weet zijn naasten weg ?
Het wondre, dat geen mensch voorziet,
Verijdelt overleg.
En niemand houdt zijn morgen
In zijne hand geborgen.
Zeg nooit : daar kom of keer ik niet,
Noch reken op uw kroost.
Een snelle vreugd baart traag verdriet,
En zuur bezorgen troost.
Wij groeien op, vermindren
En sterven in ons kindren.
Zeg nooit : daar kom of keer ik niet.
Eenieder draagt zijn schuld.
En of gij 't nadert, of gij 't vliedt,
11w noodlot wordt vervuld.
Dan schuil', voor zon verlegen,
liw ziel in schaduwzegen.

SCHELD KWIJT VOOR BEROUW.
Scheld kwijt v6Or berouw
Uw feilbaren broeder
Het kwetsend kwaad ;
Eer ge uw kind om uw vrouw,
Om uw zonen hun moeder,
thelf om uzelven haat.
Niet mijn eigen schuld
Al zwaarder en zwaarder
Verdonkert mijn ziel ;
Maar het weinig geduld
In 't oprichten, waar der
Een kranke kruisdragend viel.
Voor vreugd is mijn wensch
Stom; lijdend to streven
Zij heel mijn bestaa-n ;
En late de mensch
Mij z6Oveel vergeven
Als ik, mateloos, heb misdaan.

TREED UIT DEN GLOED.
Treed uit den gloed die blindt
Naar zachte donkerheid ;
En leer van 't arme kind
Dat in het zonlicht schreit.
Lijd met uw yolk. 't Is schoon
En weten dat uw hoofd
Bloedt in zijn doornenkroon
En 't oog op 't kruis, gelooft;
Gelooft en hoopt in smart
En vreemd geprikkeld zijn,
Wijl huivert OM het hart
Met wellust van de pijn
De trotsche en trage dood.
Men leeft niet slechts van brood
En wat de weelde biedt ,
Men leeft ook van verdriet.
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LOOMHEID.
't Geluchte rust. De molen ook.
Heel ver een schouw gelijk een spook.
Draait de aarde ? Neen, akrs stond de rook,
Zoo stil niet.
Nog stiller staat mijn hart en moe
Van wat ik doe en niet en doe.
De dag moet naar den avond toe,
En wil niet.

HOOR DAT WOELGERUISCH.
Hoor dat woelgeruisch van zee,
Zwaar als nooit een landgeluid gaat;
AVat 's op donker menschenwee
Licht dat gloeizont en weer uitgaat?
Ach en rugwaarts roeien wij
Baak en hulp en hoop voorbij.
Wat wij laten ligt reeds ver ;
Nanw bereikbaar 't vreemd betrachten.
Breekt de hemel met geen ster
Door ons snelle wolkgedachten,
Voort, op elken storm bereid !
Ook de nood heeft heerlijkheid.

IS DE AVOND MET EEN VREDEDROOM.
Is de avond niet een vrededroom?
Geen halmpje roert, geen vrucht.
Gesloten staat de donkre boom
Op grauwe, blauwe lucht.
't Gewelf verhoogt, verdoft, verzwart;
De sterren schijnen;
En stralen schieten door mijn hart

Vol zachte pijnen.

WIE DAAR HOUDT VAN STADSGEWEMEL.
Wie daar houdt van stadsgewemel,
Loopt in 't blakke veld verloren
Ruikt geen bloempje, ke pt geen heester,
Hoort geen vogel goed.
Wie daar houdt van stadsgewemel,
Noch de populier ten hemel,
Noch de sehelf, dat huffs van koren,
Noch de hengst, der weide meester,
Sterken zijn gemoed.
Of met vuur en kleurgesprenkel
Herfst het landschap op doet gloren,
Onder goud tot aan den enkel
Loodt zijn loome voet.
Gij dan, die tot kwaad bekwamer,
NO° naar vrome liedren luistert,
— Zie, de zon, al grootgeduisterd,
Laat den avond over 't land —
Wuftling, blijf op uwe kainer,
Achter roode rolgordijnen
Waar de fletse lampen schijnen,
En de kachel Brandt.

VEEL VREUGDEN KWIJNEN.
Veel vreugden kwijnen en dwarrelen
Als de jonkheid gloeit en stormt.
Doch redeloos klinkt het klagen
Om pijn die een man heeft gevormd.
Vraagt men groen in de halmen
Zoo 't graan in de aren rijpt ?
Of treurt om verwaaiden bloesem
Wie gretig een appel grijpt ?
Plooien van kinderlachjes
Duren hun kort geluid.
Zorgen in moeders voorhoofd
Gladt geen tijd meer uit.

BREED IS UW WEG.
Breed is uw weg, gepaarde duiven,
Die zomeravonds, peisbeteugeld,
Om op een hoogte voort to schuiven
Te zamenslags ons Overvleugelt.
Der tuimelvlucht gewoel ontvloden,
Verheugt gij huizen, hoeven, hutten,
Zoodra gij kondigt, stille boden,
Nachts zegen die den slaap zal schutten.
Reeds regent schemer uit de boomen,
Geen spoor waar 't paar de ruimte kliefde,
Geleden smart vergaat in droomen,
Vergeten vreugd herleeft in liefde.
0 vrome, die mijn zij bestrevend,
Den dag door deelt mijn zware zorgen,
Zie, de eenzaamheid en de avond geven 't,
Geniet uw heil, en rust tot morgen.

HOOG LICHT.
Het eigenst rond gelaat
Toont zon aan rups en roos.
Voor haar is niemand boos
En niemand wordt versmaad.
Wat kiest ge, om voor to zijn,
0 leeuwerik, lucht bij land ?
Dezelfde schoone schijn
Glimt nit de mier in 't zand.
Vaart niet zons moederaam
De vaste boomen rond,
De brem, de ruwe braam,
De wortlen in den grond ?
Laat niet haar schaduw rust ?
Haar afscheid nacht tot troost?
En, zoo een west haar bluscht,
Ontsteekt zij niet een oost?
Met voile klaarte en gloed
Snelt zij naar andren neer,
Doch rijst ons morgen weer,
Ondoofbaar nit den vloed ,
En geeft opnieuw zich gansch
En blijft geheel zichzelf:
Een beeld van zuiver glans
Op 't mateloos gewelf.

EERSTE GROEITE.
Eerste schoone groeite
Van mijn zware moeite,
Rust nog in uw polk.
Meer ben ik verschuldigd
Dan dit luttel handvol
Aan het hongrend yolk.
Weinig mag ik schenken,
Eer, na duister denken,
Klaarderziende zorg
Mild vermenigvuldigt
Wat ik in mijn planttijd
In den grond verborg.
Niet voor goed begraven
Zijn de vrome gaven
Die ik donker dek.
Laat op bloem en bollen
Stedeling geen acht slaan,
Landman weet de plek.
Daar ten herfsttijd rapen
Kerngezonde knapen
Rijp genot en nut,
Talrijk als de knollen
Die gij met de riek steekt,
Grijsaard, voor uw hut.

DE BEEK.
Slaperig kruipt de vale rivier
Naar de oude bocht.
Ginds van omhoog, vol zilver en zwier,
Slingert de beek haar wateren
Schuimend in 't onverschillig vocht.
— Alhier !
Een stuwen, borrelen, klateren !
— Alhier !
En buitelend raast zij, gezwollen van drift.
De scheiding glimpt als in lood gegrift.
De massa's, logger nog, lenteren.
Zal wijken de vloed, de strooming kenteren ?
IJdele waan !
Breekt ook de vliet tot glans en kleur,
De trage sleur
Houdt aan,
En de berggod, de lacier, de zegebazuiner,
Met zijn paarlen tot vlokken, de vlokken al bruiner,
Verzwakt steeds, stribbelt, en, even loom,
Volgt straks den breeders stroom.

AAN EEN DK
Die breedgestamd en ruwomschorst
Een kruin vol zachte weelde torsi,
Zoo talrijk als uw bladeren,
Woudreus, wil ik van schoon en goed
Een schat vergaderen
ITit sterk gemoed.
In hagelslag en zonneschijn
Wil zingen ik en ruischend zijn,
En stom mijn aard verimmeren,
Geveld, veel eeuwen, eeuwen oud,
Als kunst zal timmeren
Met duurzaam hout.

ECONOMISCHE KRONIEK.
Wetgeving door het uitvoerend gezag. — De beslissing van
den ambtenaar. — De nader gewijzigde Bakkerswet. — De
wijziging der Arbeidswet. — Het karakter der arbeidsinspectie. —
Het ontwerp-Stuwadoorswet. — Welvaartspolitiek en ongerustheid in industrieele kringen. — Is het nog raadzaam industrieel
te worden — C. F. Stork's advies. — D. W. Stork over
de positie en de taak van werkgevers. Wantrouwen tegen
werkgevers.

Reeds vOOr jaren hebben wij te dezer zelfde plaatse in een
artikel over „Wetgeving door het uitvoerend Gezag" 1) de aandacht gevestigd op de toen reeds in sterke mate merkbare neiging
des wetgevers om allerlei belangrijke uitvoeringsbepalingen eener
in hoofdlijnen door Regeering en Parlement vastgestelde regeling
niet in die regeling, niet in de wet zelve op te semen, doch de
samenstelling daarvan op te dragen, over te laten aan het uitvoerend gezag, door in de wet te verklaren dat een bestuursmaatregel al datgene zou statueeren wat de wet ohbepaald liet. Wij
wezen er toen op dat dit „delegatie-stelsel" van den aanvang of

onze arbeidswetgeving was aanvaard geworden, dat als beweegreden daarvoor werd aangevoerd de moeilijkheid, onmogelijkheid
zelfs vaak, om de regeling van een nieuwe, nog vrijwel onbekende
materie aanstonds reeds te binders in het keurslijf der wet, de
wenschelijkheid dus om bij wijze van proef nieuwe voorschriften in
bestuursmaatregelen te geven, ten einde ze dan later — blijkt de proef
geslaagd — in een wet over te brengen. Wij wezen er ook op
dat de wetgever zelf erkent een gemakkelijk middel tot redres
van „onvolledigheid of van dwaling" te zien in de hem toegekende
bevoegdheid de regels te doen geven in een vorm, die zonder veel
omslag wijziging toelaat. En wij wezen toen ook op de bezwaren
van dit ruim toegepast delegatie-stelsel : de gemakkelijkheid der
in

1) Onze Eeuw, 1904, II, 351 v.v.
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herstelling van begane fouten leidt allicht tot mindere zorgvuldigheid bij het ontwerpen der regeling ; aan het uitvoerend gezag
wordt overgelaten de uitvaardiging van voorschriften, omtrent
welker gewenschte strekking of draagwijdte de Regeering zelve
bij het indienen der wettelijke regeling verklaart nog geen klaar
denkbeeld te hebben ; bij het vaststellen van zoodanige voorschriften
ontbreekt de medewerking, dus het toezicht van de Staten-Generaal;
de bestuursmaatregel verschijnt in het Ste,atsblad zonder dat ook
belanghebbenden de gelegenheid hebben gehad hunne bezwaren
tegen de voorgenomen regeling kenbaar to maken, terwijl voor hen
de gemakkelijkheid der wijziging beduidt voortdurende onzekerheid
ten aanzien der toekomst. Bedenkingen tegen het stelsel, die te meer
klemmen, naarmate het op breeder schaal toegepast wordt en belangrijker aangelegenheden in den bestuursmaatregel worden gecodificeerd.
Aanleiding tot een herinnering aan dit betoog is gelegen in het
feit . . . crat de invloed daarvan op Regeerings- en wetgevingskringen
klaarblijkelijk uiterst gering is geweest. Sedert dien toch zijn er
geen sporen van minder ruime delegatie aan te wijzen. De geschiedenis onzer jongste arbeids- en sociale wetgeving toont aan
dat thans nog evenzeer als destijds de wetgever er op uit is de
oplossing van netelige vraagpunten, de uitvoering der wet betreffende,
aan zichzelf, d aan de wet, te onttrekken (of to besparen !) om
die aan het uitvoerend gezag op to dragen. Maar sterker nog:
naast de reeds gebleken neiging om den uitvaardiger van bestuursmaatregelen te belasten met de zorg voor al datgene, waarmee
voor 't oogenblik de wetgever zich niet kan of wil bezighouden, is
thans merkbaar eene neiging om in de wet neer to schrijven dat
de beslissing op nog moeilijker geachte punten toekomt aan den
ambtenaar, die onder de bevelen van den met de uitvoering
der wet belasten minister op de naleving van de wet heeft toe to
zien. Er zijn weinig woorden noodig om aan to toonen van hoeveel
verder strekking dit tweede „stelsel" is : hier worden door de wet,
dus onder de bij wettelijke regeling bestaande waarborgen maar
enkele hoofdlijnen getrokken, welke des ambtenaars bevoegdheid
slechts ten deele afpalen ; overigens worden al of niet bij bestuursmaatregel verdere voorschriften gegeven, doch wordt in elk geval
het aan het persoonlijk inzicht van den ambtenaar overgelaten uit
to maken aan welke door hem te stellen regelen bij de toepassing
van de wet zal moeten worden voldaan.
Het loont de moeite uit de jongste proeven van arbeids- en
sociale wetgeving na to gaan in hoever beide „stelsels" daarin
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dienst doen om de leemten der wettelijke regeling aan te vullen.
Daarbij doet zich dan tevens de gelegenheid voor, ook buiten dit
bijzondere punt om, iets over de hierbedoelde ontwerpen te zeggen.
Hoe het met „De Bakkerswet in de Tweede Kamer" gegaan
was, daarover handelden wij in ooze vorige kroniek 1 ). Minister
T a 1 m a zou overwegen of hij een arbeidsduurregeling voor bakkersgezellen daarin kon opnemen. Nadat de Minister de overweging
van dit punt had toegezegd, is met buitengewonen spoed vanwege
de Arbeids-inspectie een onderzoek naar „de bedrijfstoestanden"
(dock hoofdzakelijk naar de arbeidsregelingen en de arbeidstijden)
in de bakkerijen ingesteld ; het verslag van dat onderzoek is in
Februari 1.1. openbaar gemaakt. Volkomen juist schijnt ons de
opmerking der Nieuwe Courant dat deze enquOte veel te laat is
gehouden, dat zij had behooren vooraf te gaan aan de samenstelling
van het voor-ontwerp, opdat de minister toen reeds beschikt hadde
over de gegevens omtrent de bedrijfstoestanden, die door zijne wet
zullen worden geregeld. Wij treden overigens hier niet in een beschouwing van dit verslag, noch ook van de vraag in hoever thans
al of niet blijkt dat de Minister een juisten kick op de bedrijfstoestanden had, toen hij zonder deze gegevens zijn Memories van
Toelichting en van Antwoord opstelde, — hoewel daarover wel iets
te zeggen zou zijn. Ook laten wij, als voorshands te speculatief,
eene andere vraag rusten : of de in het thans „nader gewijzigd
ontwerp" ingevlochten arbeidsduurregeling instemming van vele
(kleine) bakkerijen met de aanvankelijk voorgestelde regeling, die
voor het kleine bedrijf profijtelijk scheen wegens de benadeeling
van de grootere ondernemingen, zal blijken te hebben doen verkeeren in ontstemming over de ook aan kleine bakkerijen opgelegde arbeidsduurbeperking. Punten als deze — en andere —
gaan wij voorbij om alleen in het licht te stellen hoe in dit ontwerp, gelijk het thans luidt, het „stelsel" van den ambtenaar, die
voorschriften geeft omtrent de naleving van de wet, is toegepast.
Bij zijn arbeidsduurregeling gaat de Minister uit van de meening dat de werkzaamheden in een kleinere bakkerij minder intensief
zijn dan in een broodfabriek, dat in de eerste telkenmale onregelmatige rustpoozen den arbeid onderbreken, terwijl in de laatste
aanhoudend en hard wordt gewerkt. In die meening — Welker
juistheid betwistbaar schijnt — verkeerende, neemt de Minister aan
dat een diensttijd van 12 uur in een kleinere bakkerij wel niet
1) Onze Eeuw, 1911, I, 122 v.v.
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meer dan 10 uur eigenlijken arbeid bevat. Wordt dus als diensttijd
door den patroon 12 uur opgegeven, dan is de Minister, die een
10-urigen arbeidsdag voor alle bakkerijen wil invoeren, daarmede
tevreden. Geeft men een diensttijd van meer dan 12 uur op, dan
vordert de wet dat die diensttijd worde onderbroken door een
voortdurenden rusttijd van zooveel uur, als het opgegeven aantal
meer is dan 11 uur ; aldus blijft een diensttijd van 11 uur over
en — tweede fictie — in die 11 uur dienst zal dan wel weer niet
meer dan 10 uur arbeid begrepen zijn. Deze twee regelingen zijn dus
bestemd te gelden, waar de fictie geldt dat 12 uur dienst = 10 uur
arbeid of dat 14 uur dienst minus een schafttijd van 3 uur ook op
10 uur arbeid neerkomt, — dus alleen in kleinere ondernemingen.
Voor broodfabrieken zal een derde wettelijke regeling gelden.
Doch hierbij doet zich dit eigenaardige voor dat niet de wet zelve
aangeeft voor welke soorten van ondernemingen de eene of de
andere regeling van kracht zal zijn. Dit punt zal in elk gegeven
geval door de arbeidsinspectie worden uitgemaakt. Art. 13 der wetsvoordracht zegt in den aanhef: „Indien het districtshoofd der
arbeidsinspectie van oordeel is, dat de werkzaamheden in eene bepaalde broodbakkerij niet door voldoende rusttijden worden afgewisseld . . ." Het is dus niet de wet, die een onderscheiding
tusschen verschillende soorten van ondernemingen zal waken ; peen.
z ij geeft in een artikel (art. 12) den hoofdregel aan, die in de
meerderheid der gevallen zal kunnen gelden om dan in een volgend
artikel (art. 13) de arbeidsinspectie bevoegd te verklaren [behoudens
beroep op den minister] in uitzonderings-gevallen — ter beoordeeling dier inspectie — uitzonderings-voorsehriften te geven omtrent
de door de wet genoemde punten, waarbij dan de wet nog vaststelt dat in zoodanige gevallen de arbeider niet meer dan 10 uur
per dag zal mogen werken 1). Ea waartoe is nu de inspectie in
zulke te parer beoordeeling staande gevallen bevoegd ? Tot voorschrijven „dat op een of meer bepaalde dagen der week in die
broodbakkerij een of meer bepaalde rusttijden aan de aldaar werkzame bakkersgezellen moeten worden toegekend ; dat alle of sommige
der aldus voorgeschreven rusttijden op of tusschen bepaalde urea
vallen ; en dat alle of sommige dier rusttijden hetzij steeds hetzij
onder bepaalde omstandigheden worden doorgebracht buiten de
inrichting, waarin de broodbakkerij is gevestigd."
1) Want in het groote bedrijf — zoo redeneert de Minister — tellen
de enkele rustpoozen niet wee en moet dus stellig de arbeidstijd door de
wet tot 10 uur worden beperkt.
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Men ziet dat dit vrijwel alle y omvat wat to bedenken valt.
De „delegatie" is volkomen. Hoeft het districtshoofd een bakkerij
onder dit art. 13 gerangschikt, dan geldt krachtens de wet voor
haar de regel dat daar niet meer dan 10 uur per dag mag worden
gearbeid, doch overigens is de regeling aan de inspectie overgelaten.
Doze zal kunnen bepalen dat aldaar op een of meer dagen een of
meer bepaalde rusttijden op of tusschen bepaalde uren moeten
worden gegeven. . . . Wat wil men meer ? Wie aldus de rusttijden
regelt, regelt den arbeidstijd.
Er is beroep op den minister. Zeker ! Maar bij een ingesteld
beroep zal het Departementshoofd ongetwijfeld zijn licht opsteken
bij den Directeur-Generaal van den Arbeid als chef der arbeidsinspectie en zal hij diens advies volgen, wanneer niet gansch buitengewone omstandigheden tot afwijking aanleiding geven. Doch
waaruit zullen de buitengewoue omstandigheden aan Zijne Excelcentie blijken ?
Het eenige wat pier vaststaat, is : dat niets vaststaat. Het
hoofd eener grootere bakkerij-onderneming kan met de wet in de
hand niet weten wat de wet met hem voor heeft. Zal art.
12 voor hem gelden ? of art. 13 ? Mysterie! Het antwoord op die
vraag zal straks, als de wet in working treedt, het betrokken
districtshoofd der arbeidsinspectie geven. Op het oogenblik is dit
districtshoofd ter plaatse waar de onderneming gevestigd is, zekere
mijnheer A. Hoe zal, hij over de zaak oordeelen! Mysterie alweer!
Maar zal hij nog wel districtshoofd ter plaatse zijn als het oogenblik voor beslissing is gekomen ? Zoo niet, wie zal hem hebben
opgevolgd ? Of — zoo hij nog de man is, die art. 13 toepast —
hoe fang zal nog zijn uitspraak blijven gelden ? Sterft hij, wordt
hij verplaatst, hoe zal zijn opvolger over de regeling denken ? En
hoe diens opvolger ? Is eenmaal in de bakkerij de arbeid dan zoo
georganiseerd dat het nu aanwezend districtshoofd daarmee vrede
heeft, is eenmaal de gansche voortbrenging, heel de gang van het
bedrijf, dit uiterst samengesteld verband van elkaar opvolgende en
in elkaar grijpende werkzaamheden met bet bewuste voorschrift in
overeenstemming gebracht, — welke revolutie en welke desorganisatie staat elk oogenblik voor de deur, wanneer straks een ander
ambtenaar een ander voorschrift komt geven ? Is het dan niet waar
wat wij zeiden : dat alleen de voortdurende onzekerheid zeker is in
dit stelsel? En beseft men, beseft h.v. de Minister, die zulk een
wet ontwerpt, wat dergelijke onzekerheid in het bedrijfsleven beduidt?
Onzekerheid op het belangrijke punt der noodige rusttijden is
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het ook wat de aanhangige wijziging der Arbeidswet oplevert.
Wenicht is bij het verschijnen dezer beschouwingen de openbare
beraadslaging in de Tweede Kamer over die wijziging reeds geeindigd. Doch mocht dit al het geval zijn, dan nog verdient dit
voorbeeld eener tweede toepassing van het nieuwste delegatiestelsel vermelding in het kader dezer kroniek.
Onder de artikelen der Arbeidswet, welke de Minister bij deze
gelegenheid wilde veranderen, behoorde ook art. 6, regelend de aan
beschermde personen toe te kennen rusttijden. Tot nog toe werd
in dit artikel gezegd dat de arbeid van personen beneden 16 jaar
en van vrouwen in fabrieken en werkplaatsen tenminste moet
worden afgewisseld door een rusttijd van 1 uur tusschen 11 uren
des voormiddags en 3 uren des namiddags , voor bepaalde fabrieken
en werkplaatsen kan de minister onder de noodig blijkende voorr
waarden wijziging of vermindering van dien rusttijd (binnen zekere
door de wet gestelde perken) toestaan. Om redenen, die wij Kier
in het midden laten, werd de verplichting tot het toekennen van
meer rusttijd door den Minister wenschelijk geacht en hij stelde
daarom dit voor: 1° na een arbeidsttijd van 4 1 /2 uur moet aan de
beschermde personen een rusttijd van tenminste 1 /2 uur warden
gegeven , 2° wanneer jeugdige personen op een dag meer dan 6
uur arbeiden, dan moet die arbeidstijd worden afgewisseld door
een rusttijd van tenminste 1 of 1 1/ 2 uur (al naar gelang de arbeidstijd eindigt vroeger dan 6 uur 's middags dan wel te of na 6 uur
's middags), Hier werd dus de eene stellige, wettelijke regel door
een anderen even stelligen en wettelijken regel vervangen. Intusschen rezen van verschillende zijden tegen de aldus ontworpen
wijziging gewichtige, practische bedenkingen, welker wezenlijk
belang den Minister niet ontgaan kon en ook niet ontgaan is. In
hoofdzaak kwamen die bezwaren hierop neer : een uniforme regeling
voor alien, zwaren en minder zwaren, arbeid zou niet goed zijn;
het maximum van 41/ 2 uur moet in 4 uur worden veranderd , de
verplichte rusttijd van J /2 uur brengt veelal gedwongen verlenging
mede van den tijd tusschen begin en einde van den arbeidsdag.
Zoo althans vat de Minister in zijn Memorie van Antwoord de in
het Voorloopig Verslag geopperde bedenkingen samen. En welke
oplossing vindt hij nu daarvoor ? De delegatie ! Naast een enkelen
wettelijken regel wordt gesteld de bevoegdheid der arbeidsinspectie
om binnen zekere wettelbke grenzen in elk afzonderlijk geval een
bindend voorschrift te geven, In het gewijzigd ontwerp van wet
luidt nu het nieuwe art. 6 aldus dat er volgens de wet bij meer dan
O. E. XI 4
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6-urigen arbeid een rusttijd moet zijn van 1 of van 1 1/2 uur (alweer
naar gelang de arbeid voor of te (na) 6 uur 's middags eindigt),
doch dat bovendien moet worden nageleefd ?vat door het districtshoofd der arbeidsinspectie is voorgeschreven omtrent: a. het verleenen
van een rusttijd van ten hoogste 1 /2 uur buiten den bovenbedoelden
schafttijd ; b. de uren van den dag, waartusschen die schafttijd of
de rusttijd van ten hoogste 1 /2 uur worden gegeven. [Ook Kier :
beroep op den' minister].
De motiveering ? De Minister gevoelt vooral veel voor het
bezwaar dat door inschuiving van rusttijden de diensttijd wordt
verlengd. „Bij nadere overweging is het daarom den ondergeteekende wenschelijk voorgekomen, in ,de wet zelve geen bindend voor schri ft te dezer zake op te nemen, maar dit punt in concrete gevallen
te laten beoordeelen door de districtshoof den der arbeidsinspectie 0. . .

In ieder geval op zichzelf kan dan worden beoordeeld, wat het
belang der arbeiders medebrengt, terwijl ook met de eigenaardige
eischen van het bedrijf en den aard van den arbeid kan worden
rekening gehouden."
Hier wordt, gelijk men ziet, de aantrekkelijke zijde van het
delegatie-stelsel op den voorgrond geschoven : de wet kan slechts
den starren, uniformen regel geven, kan niet onderscheiden waar
Loch verscheidenheid van toestanden ook verscheidenheid van
regeling vordert, de ambtenaar kan in ieder geval op zichzelf

beoordeelen.... „wat het belang der arbeiders medebrengt" en hij
kan daarbij „ook" rekening houden met de eigenaardige eischen
van het bedrijf en den aard van den arbeid.
Doch indien het waar is — en het is waar — dat de wet
slechts den starren, voor alien gelijkvormigen regel geven kan,
moet dan niet daarin een grond zijn gelegen om dien regel zoo
ruim te stellen dat hij in geen geval te bindend is? Aan dien
eisch voldeed de tot . nog toe geldende wettelijke regel. En wat
heeft nu deze wijzigings-geschiedenis geleerd? Dit: men wil niet
meer den ruimen wettelijken regel behouden, o m dat hij ruim is;
omdat hij nog cenige vrijheid van beweging laat en omdat nu
eenmaal elke vrijheid van beweging kan leiden — practisch nu en
dan, Kier en daar ook leidt — tot een regeling, die niet beantwoordt
aan wat „men" (d.i. de minister of de arbeidsinspectie) voor een
bevredigende regeling houdt. Dus wil men de vrijheid inperken,
opdat nergens en nimmer meer de rusttijden blijven beneden de
norm, die de overheid daaraan meent te moeten stellen. Die inper1) Cursiveering van mij. H. S.
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king tot wering van wat men misbruiken acht, beproeft men dan
door den wettelijken, regel meer bindend te maken. Doch daarbij
ziet men dat men vast loopt. Men moet wel tot de erkenning
komen dat de meer bindende wets-regel practisch bezwaarlijk wordt.
En nu grijpt men naar de delegatie als redster in den nood. De
wettelijke eisch stelle een minimum en in elk concreet geval bepale
dan de arbeidsinspectie of en hoever boven dat minimum zal moeten
worden gegaan. Is dit niet schoon ? De arbeidsinspectie zal nu
kunnen doen wat immers die logge, starre wet niet doen kan :
elk geval beoordeelen, voor elke fabriek rekening houden met het
belang der arbeiders, ,,00k" met de eigenaardige eischen van het
bedrijf en met den aard van den arbeid. . . . Ja, schoon is het wel,
dit individualiseerend te werk gaan. Maar het beduidt : inperking
van de vrijheid , uit zucht tot zoodanige inperking vloeit deze nieuwe
soort van „wetgeving" voort , en haar specialiseerend karakter dient
slechts tot aanprijzing van een stelsel, dat beoogt den ruimen,
wettelijken regel te vervangen door eene regeling, waarbij in elke
fabriek en in elke werkplaats de rusttijden naar den eisch der
arbeidsinspectie zullen to bepalen zijn. Mt is de bedoeling, dat
het oogmerk, dat het ware karakter dezer nieuwste „wetgevingskunst" !
Onzekerheid ook hier. Geen beheerder eener onderneming west
waar hij straks aan toe zal zijn, — met een bepaling als deze —
straks als dit nieuwe art. 6 voor 't eerst op zijn fabriek of werkplaats zal worden toegepast, en voor het vervolg, wanneer wisseling van het inzicht der inspectie of wisseling van haar personeel
ook wisseling van voorschriften meebrengt.
Het is volkomen duidelijk dat de in,voering van het nieuwste
delegatie-stelsel het karakter der arbeidsinspectie wijzigt. Daze
feitelijke wijziging is reeds door den wetgever erkend en bekrachtigd.
In de ten jare 1909 tot stand gekomen verandering der Arbeidswet
heeft een nieuwe tekst van art. 12 den vroegeren vervangen. Tot
1 Juli 1909 bepaalde dit art. 12 dat „onder de bevelen van Onzen
Minister, met de uitvoering van deze wet belast'' „het toezicht op
die uitvoering" opgedragen ward „aan door Ons to benoemen
inspecteurs" ..... enz. Thans leest men : „De ambtenaren der
arbeidsinspectie zijn, behalve met de taak, hun bij andere wetten
opgedragen, belast met de handhaving van deze wet en met de medewerking aan de uitvoering ervan." In het verschil tusschen de door
ions gecursiveerde woorden vindt men terug het feitelijk verschil
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tusschen de vroegere en de tegenwoordige positie. Zeker, ook voor
1909 was de beslissing op ondergeschikte punten van regeling
reeds aan de inspectie opgedragen en was haar taak dm ook niet
louter „toeziend" in den meest stricten zin. Doch nu een nieuwe
koers wordt gevolgd, nu de districtshoofden omtrent gewichtige
aangelegenheden voorschriften gaan geven, nu wordt terecht hun
taak niet meer omschreven als een enkel toezicht op, doch ook als
medewerking aan de uitvoering.
Maar evenzeer duidelijk is dan ook, dat deze nieuwe taak in
hen, die zich daarmee belast zien, andere eigenschappen vordert
dan waarmede vroeger de „inspecteur" kon volstaan. ,,Toezicht"
is : nagaan of de door de wet (of bestuursmaatregel) vastgestelde
bepalingen worden nageleefd, „medewerking aan de uitvoering"
beduidt : zeif bindende voorschriften geven op het stuk van belangrijke onderdeelen der in de wet min of meer summier of in '
geheel niet geregelde materie. Bij de vervulling van deze laatste
opdracht wordt van den ambtenaar meer geeischt dan voorheen.
Wij hoorden immers den Minister reeds zeggen dat de districtshoofden bij de uitoefening hunner bevoegdheid ex art. 6 Arbeidswet
zouden kunnen beoordeelen „wat het belang der arbeiders medebrengt, terwijl ook met de eigenaardige eischen van het bedrijf en
den aard van den arbeid kan worden rekening gehouden". Onberispelijk geformuleerd schijnt deze zinsnede ons niet. Der inspectie
toekomstige taak zal o.i. zijn de harmonische oplossing to vinden
tusschen het door de wet beschermd belang der arbeiders en de
belangen van het bedrijf, wanneer beide soorten van belangen niet
samengaan ' (hetgeen niet steeds het geval is). Teneinde die taak
naar behooren to vervullen, daartoe moot men niet het belang van
den to beschermen arbeid als geheel overwegend beschouwen ;
daartoe moot men de belangen van het bedrijf grondig kennen
(hoe anders zou men ze kunnen laten mee-wegen ?) en daartoe moot
men een open oog hebben ook voor deze waarheid : dat een bescherming van den arbeid, waaraan de belangen van het bedrijf worden
opgeofferd, o.a. ook de beschermde arbeiders niet baat, daar toch
b.v. de prachtigste regeling van rusttijden verwerpelijk is wanneer
de werkgever daardoor genoopt zou worden tot zijn arbeiders to zeggen, dat zij maar voor wat hem betreft 24 uur per etmaal moeten rusten, aangezien hij op dien voet hun goon arbeid moor verschaffen kan t
Hoe grooter het wettelijk gezag der inspectie wordt, hoe ingrijpender voor het voortbestaan van arbeidsgelegenheid de beteekenis van hun optreden zijn zal, des to nauwlettender moot worden
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toegezien dat dit netelig werk aan de besten en waardigsten worde
opgedragen. Daar zoo groote belangen in hun handen komen te
rusten, moet gevorderd worden dat die belangen hun veilig kunnen
worden toevertrouwd. Het delegatie-stelsel zal een groot kwaad zijn,
wanneer niet de inspectie aan zeer hooge eischen voldoet.
Het op 28 Januari 1.1. ingediend ontwerp-stuwadoorswet schijnt
wel de apotheose van den bestuursmaatregel ! De M. v. T. laat
niet na er op te wijzen dat de wetgever hier een voor hem geheel
nieuw terrein betreedt, dat het dus gevaarlijk zou zijn dadelijk
reeds zoo vast bindende regels te stellen als een moeilijk te wijzigen wet geven zou, dat men dus liever eens eerst moot afwachten
welke ervaring een voorloopige regeling oplevert, om dan later
wellicht in de wet zelve vaste lijnen te trekken. Zoo leest men b.v.
tot toelichting van de bepaling dat de arbeids- en rusttijden in het
stuwadoorsbedrijf door een bestuursmaatregel zullen worden bepaald :
„De wet zelve kan hier niet reeds aanstonds regelen stellen. Immers
zal de mogelijkheid van een spoedige wijziging moeten openblijven,
waar het hier een geheel nieuw terrein geldt. Waar het bovendien
een arbeid betreft, die uit zijn aard geheel van wisselende omstandigheden afhankelijk is, zal ook de algemeene maatregel niet aanstonds den dagelijkschen arbeidsduur binnen enge grenzen kunnen
beperken, maar zal die maatregel, althans aanvankelijk, nog wel
eenige lange arbeidstijden moeten toestaan, zij het dan, dat na
een langen arbeidsdag een rusttijd van ten minste een bepaalden
duur kan worden voorgeschreven. Bij den, uit zijn aard min gere-

gelden stuwadoorsarbeid toch zou, in den aanvang althans, een
zeer beperkende regeling op onoverkomelijke moeilijkheden stuiten
en allicht ook niet in het belang der arbeiders zelven zijn. . . .
Een en ander schijnt . . . wel voldoende aan te toonen, dat van
een zeer beperkende regeling en van een regeling bij de wet, voorloopig althans, geen hell kan worden verwacht. Is na eenige jaren
met de regeling van den algemeenen maatregel van bestuur voldoende ervaring opgedaan, dan zal het oogenblik zijn aangebroken
om zich de vraag voor te leggen, of bet voorschrift . . . door een
ander, meer uitvoerig, kan worden vervangen . . .".
Men ziet: „voorloopig althans'' en „althans aanvankelijk" zal
bij wijze van proefneming de bestuursmaatregel over heel de linie
triomfeeren. Over heel de linie. Het loont de moeite even na te
gaan wat dit wetje van 30 artikelen zoo al aan bestuursmaatregelen
opdraagt.
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Van de toegelaten stuwadoorsondernemingen zal een zeker
recht worden geheven; daartoe moet van de zeeschepen worden
boekgehouden op de bij bestuursmaatregel voor te schrijven wijze;
al wat verder de heffing en invordering van die rechten aangaat,
wordt geregeld bij ... enz. De havenarbeider moet een arbeidsboekje bezitten, waarin op de bij bestuursmaatregel bepaalde wijze
zijn arbeidsuren worden aangeteekend. Men ontvangt zulk een
arbeidsboekje door het volgens de bij bestuursmaatregel gestelde
regelen aan te vragen. Het voor dit boekje te betalen bedrag (dat
niet meer dan f 1.— mag zijn) wordt geregeld bij . . . idem. Men
mag geen stuwadoorsarbeid verrichten in strijd met de voor arbeidsen rusttijden bij bestuursmaatregel gestelde bepalingen. Als regel
is stuwadoorsarbeid op Zondag verboden, als uitzondering dus toegelaten ; welnu: „bij algemeenen maatregel van bestuur wordt, behoudens voor de bij Bien maatregel uitgezonderde gevallen, een
verhoogd loon vastgesteld, dat voor stuwadoorsarbeid op Zondag...
zal verschuldigd zijn". De werkgevers moeten zorgen dat ten aanzien
van den toegang tot de zeeschepen enz. worden in acht genomen
„de deswege bij algemeenen maatregel van bestuur gegeven voorschriften, zoomede de nadere voorschriften „tot uitvoering daarvan
gegeven door het ter plaatse bevoegd districtshoofd . . . of een
anderen door Onzen Minister aangewezen ambtenaar". Een andere
bestuursmaatregel zal voorschriften geven omtrent 4 andere punten,
rakende de voorwaarden waaronder gearbeid wordt ; ook hier kunnen
„nadere voorschriften" als boven volgen. Een afzonderlijke inspectie
zal worden ingesteld. Werkkring en bevoegdheden dezer ambtenaren
worden bij bestuursmaatregel vastgesteld. Eindelijk : er zullen zijn
„Commission van advies voor den havenarbeid" ; de wet duidt hier
elechts enkele hoofdzaken aan ; „al hetgeen overigens op de samenstelling en de bevoegdheid der Commission betrekking heeft, wordt
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur, die mede regelen
kan inhouden omtrent de vergaderingen en de werkwijze" . . . enz.
Wij zijn hiermee aan het eind der in de wet genoemde bestuursmaatregelen, maar wij zijn dan ook eerst tot art. 20 genaderd ; de
materieele regeling is in de eerste 19 artikelen neergelegd.
Naast den veelvuldigen bestuursmaatregel vindt men hier ook
den met ruime bevoegdheden bekleeden ambtenaar.
De op de veiligheid bij den arbeid betrekking hebbende bestuursmaatregelen zullen voorschriften geven, doch — gelijk wij zagen —
zullen ambtenaren „tot uitvoering daarvan" nadere voorschriften
geven, waaruit echter geen verplichting voortvloeit zoolang omtrent
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een daartegen ingesteld beroep niet is beslist. Doch is dit geschied,
dan valt met het nader voorschrift niet te spotten! Is de ambtenaar
van oordeel dat onmiddellijk gevaar voor personen bestaat b.v. ten
gevolge der niet-naleving van zijn nader voorschrift, dan kan hij
onverwijlde, geheele of gedeeltelijke, staking van den arbeid bevelen;
tot uitvoering van dat bevel kan de ambtenaar de hulp van „den
sterken arm" inroepen. Ook tegen zoodanig bevel kan men beroep
instellen, waarop de Minister „zoo spoedig mogelijk" beslist, doch
van dit bevel wordt niet gezegd dat zijn verbindbaarheid door het
ingesteld beroep wordt opgeschort . . . .
Deze geheele „wet is een proefneming, een eerste stap om
later tot een wettelijke regeling te komen. „Voorloopig althans"
zal de arbeid in dit bedrijf worden gereglementeerd bij bestuursmaatregel. „Althans aanvankelijk" zal de maatregel, die arbeidsen rusttijden regelt, zekere ruimte moeten laten ; een zeer beperkende regeling zou „in den aanvang althans" tot bezwaren leiden
„en allicht ook niet in het belang der arbeiders zelven zijn". . . .
Maar later zal men verder zien.
Is er in dit alles geen ernstige reden tot ongerustheid ? Men
durft geen

wettelijke regeling aan, omdat het „een geheel nieuw

terrein" geldt. M. a. w. : mistastingen en misvattingen zijn bij de
regeling te voorzien ; daarom is het voorzichtig die regeling te
gieten in een vorm, die spoedige wijziging toelaat. Jawel . . . maar
indien inmiddels schade beloopen is ? Indien ook de gewijzigde
bestuursmaatregel practisch bedenkelijk blijkt ? Zoekend en tastend,
in een nieuw bezwaar vervallend om een reeds gebleken bezwaar
te ondervangen, zou de wetgever aan het bedrijf door zijn proefnemingen onherstelbare schade kunnen toebrengen. En het is dan
niet de Regeering, die zulke schade lijdt, noch haar vergoedt !
Maar wat dan ? Geen regeling ? Of thans reeds een wettelifice
regeling ? Wij antwoorden : geen gevaarlijke stappen op „een geheel
nieuw terrein". De Regeering verkenne dat terrein z(56 door en
door dat zij w e t e, met voldoende zekerheid wete, welke (dan ook
in een wet neer te leggen) bepalingen kunnen worden vastgesteld
zonder schade toe te brengen aan de arbeidsgelegenheid in ooze
Nederlandsche havens. Geen regeling maar vast onder de leus : „de
tijd zal 't leeren" ! Daarvoor staan te hooge belangen op het spel.
In de Eerste Kamer wide Minister Kolkman in antwoord
op de beschouwingen over welvaartspolitiek van den heer Vermeulen
o. a. dit 1) : „met elke welvaartspolitiek moet men voorzichtig zijn.
1) Handelingen Eerste Kamer, 1911, blz. 317/8.
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Wij hebben prachtige havens en prachtige kolonien. Daarvan moeten
wij bij onze wetgeving natuurlijk partij trekkers. Maar wij moeten
ook oppassen — en ik wil dit thans reeds zeggen, omdat men
misschien in de dagen die gaan komen mij voor de voeten zal
werpen, dat ik daaraan niet denk w ij moeten ook oppassen,
dat onze havens gezocht blijven, wij moeten zorgen, dat onze
kolonien onzen handel blijven voeden ; wij moeten er tegen waken,
dat maatregelen worden genomen waardoor de havens van minder
belang zouden worden of onze handel zou worden gefnuikt. Zulk
een welvaartspolitiek — en ik ben zeker, dat dit ook de bedoeling
van den heer Vermeulen is — zou ik nooit aanvaarden, ze zou
geen welvaart, ze zou misere brengen".
Die Boischaf t liOr' ich wohl

!

Maar met mij gelooven velen niet in die boodschap van die zijde.
Daargelaten nog de dreigende „bescherming" van de vaderlandsche
nijverheid, waarop de Minister in zijn tusschenzin doelde, zien zij
bij het ontwerpen van arbeids- en sociale wetgeving in de laatste
jaren (sedert vele jaren trouwens reeds!) niet het streven voorzitten
ernstig rekening to houden met de belangen der volkswelvaart. Zij
zien den arbeid meer en meer „gemaszregelt" worden, gekluisterd
in moeilijk verstaanbare wetten 1), ter reglementeering overgegeven
aan nog onbekende bestuursmaatregelen, welke op een goeden dag
u wel zullen vertellen waarop nu eigenlijk de „wettelijke" regeling
neerkomt en die aangeprezen worden met de overweging dat zij
zoo gemakkelijk weer door een andere regeling kunnen worden vervangen, als de eerste niet goed of . . . niet streng genoeg blijkt
of schijnt. Zij zien voor den bedrijfsgang en voor de regelmaat
van het voortbrengingsproces allerbelangrijkste punten als de vaststelling van rust- (en ook van arbeids-) tijden overgelaten aan het
inzicht van den ter plaatse bevoegden ambtenaar. Zij zien voor het
1) Een voorbeeld levert alweer art. 15 der nieuwste editie Bakkerswet :
„Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de dagen, bedoeld in het
tweede lid van art. 12, mag op vijftien andere dagen in een kalenderjaar,
voor alle of voor sommige der in een broodbakkerij werkzame bakkersgezellen, worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid van art. 12 of
— indien dat artikel niet van toepassing is — van het krachtens de artt.
13 of 14 onatrent de rusttijden bepaalde en van het bepaalde in de tweede
zinsnede van het tweede lid van art. 13. In het eerste geval mag de afwijking slechts geschieden op den voet van het tweede lid van art. 12, en
in het tweede geval slechts op den voet van het derde lid van art. 13".
Ra, ra, wat mag nu eigenlijk ?
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bakkerij-bedrijf een wet ontwerpen, welke de groote onderneminge
met behoorlijke arbeidsvoorwaarden benadeelt ten profijte der slecht
ingerichte kleinere werkplaatsen, waaraan straks vastgekoppeld wordt
een arbeidsduurregeling, die aan de fabrieken een werktijd van
10 uur oplegt doch den kleinen bakker vergunt den Bezel slechts
zooveel korter dan 12 uur te laten werken, als hij (patroon) den
internen knecht wel aan ongeregelde rustpoozen wil gunnen. En,
buiten dit bedrijf staande, zeggen zij : heden gij, morgen wij welke
waarborg is er dat de wetgever niet morgen ons aanpakt? Zoo zien
zij in heel ons bedrijfsleven een groot element van onzekerheid ontstaan, hetwelk, een gevoel van ongerustheid en wantrouwen in de
toekomst wekkend, verlammend moet werken op de energie en op
de lust om de zaken uit te breiden of nieuwe te beginners. Want
wie kan in zijn berekening opnemen de lasten, die straks wellicht
op het bedrijf zullen warden gelegd? Zij zien hun stand, dien der
„captains of industry", beschouwd als „taillables et corveables" door
eene Regeering, die bij het ontwerpen van haar maatregelen niet
blijk geeft zorgvuldig vooraf te overwegen of zoodanige maatregelen met welbegrepen „welvaartspolitiek" zijn overeen te brengen,
die veeleer schijnt uit te gaan van de vooronderstelling dat de
kruik der rationale welvaart nog long op de wassende waterers
van steeds dieper ingrijpende sociale wetgeving dobberen kan eer
zij barst . . . Ook in de Tweede, oak in de Eerste Kamer zien zij
niet genoeg waarde toegekend aan de overweging dat behoud zooveel mogelijk van de ruimste arbeidsgelegenheid een primair belang
voor heel het yolk is. En dit alles waarnemende, vragen zij zich
wel eens of of zij niet veiliger doen hun zoons een plaatsje te doen
zoeken aan de groote staatsruif, waar immers voor steeds meer
burgers plaats gemaakt wordt, liever dan oak hen het moeizaam
pad van de industrie te doen betreden. . . .
Is het nog raadzaam industrieel te warden ? Die vraag wordt
gesteld. Is het niet bedenkelijk dat zij gesteld, bedenkelijker
nog dat zij door velen reeds ontkennend beantwoord wordt?
De Ingenieur, het bekende orgaan van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs en van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs,
heeft bij zijn 25-jarig bestaan een feestnummer uitgegeven, waarin
o.a. de beer C. F. Stork, w.i., dit schreef: „ aangenomen al,
dat alle voorwaarden te vervullen zijn die het den jongen ingenieur
mogelijk maken een industrieel te warden, mag men het hem aanraden die loopbaan to kiezen ? ZOO vraagt niet alleen de voorzichtige
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vader, die steeds verre stood van alle industrieele beslommeringen,
z66 vraagt ook wellicht de vader-industrieel, die zelf zaken heeft
gevestigd of uitgebreid. Mag men in maze dagen een jongen man
een moeilijk bedrijf laten kiezen, waarin hij hard zal moeten werken
om de concurrentie te voeren dit zal hem niet schaden — maar
waarin hij tevens al den smaad, al den last zal moeten verduren,
die den fabrikant op sociaal terrein in ruime mate ten deel vallen ?
Z66 wordt niet alleen gevraagd, maar in voorname centra van
industrie, in groote industrieele ondernemingen zelfs wordt deze
vraag helaas in ontkennenden zin beantwoord. Wie industrieel
had kunnen worden van beteekenis, wordt b.v. advocaat, ambtenaar
of ingenieur op rijks- of gemeente-bureau. Tevens slechts aandeelhouder in de zaak van zijn vader. Te verklaren is zulk een opvatting soms wellicht, te verdedigen niet."
Tot den jongen-onstuimige, die in Delft gestudeerd heeft, zegt
de heer Stork dan dit : gij met uw idealen van volksverheffing
en volksbevrijding, gij deinst er voor terug om kapitalist te worden ?
Bewaar uw idealisme zorgvuldig, het zal u later in uw industrieel
leven tot steun zijn. Doch doe eerst uw naastliggenden plicht :
gebruik eerst uw bijzondere gaven in dienst der volkswelvaart.
Eerst dan kunt gij na succes in die richting u wijden aan uw
tweede taak : uw idealisme zal u dan in staat stellen veel goed
werk te doen en veel smaad te dragen voor de werkliedenklasse,
wier voorvechter ge zoo gaarne zoudt wezen.
Tot den nuchter-bedachtzamen jongen man zegt de heer Stork :
volg niet uws vaders raad om van de industrie ver te blijven, als
ge voelt industrieelen of technischen aanleg te bezitten.
„Is er een plaats voor u aangewezen in een nijverheidsonderneming, dan ware het niet alleen laf de moeilijkheden die u wachten te ontwijken, dan pleegdet ge dit doende desertie aan het vaandel,
waaronder ge behoort te strijden. Word geen dividend-trekkend
ambtenaar, maar breid de ouderlijke zaak nit. Ook voor dit bezit
geldt het woord van Faust : Was du erert von deinen Vatern
hast, erwirb es um es zu besitzen". En als ge geheel op eigen
kracht vooruit moet komen, maar iets in u voelt, dat u tot industrieel
succes kan leiden, laat u ook dan vooral niet afschrikken door
angstig advies. Ge zult te strijden hebben, niet alleen voor het
grondvesten van uw zaak, maar als ge eenmaal iets bereikt hebt,
zult ge socialen strijd hebben te voeren, moeilijker, naarmate uw
industrieel welslagen grooter was. Maar juist deze strijd moet u
aantrekken, als ge het bewustzijn hebt uw plicht te doen. Weet
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ge op zuiver industrieele beginselen een eigen zaak te vestigen,
die velen werk geeft, die uw land verheft, dan doet ge al maatschappelijk hoogst nuttigen arbeid. Kunt ge daarnaast, evenals uw
straks genoemde collega, werken voor de verheffing, de ontwikkeling dergenen, die in uw zaak hun brood verdienen, vrees dan
ook bij het werk geen strijd, want in dien strijd zal uw gezond
verstand zegevieren over allerlei verdachtmaking en de vruchten
der zegepraal zullen u even groote voldoening geven als de vervulling van uw zuiver industrieel-technische task''.
Mogen deze van zoo kerngezond idealisme getuigende woorden
door velen verstaan en behartigd worden. Maar moge ook de
Regeering toonen te beseffen dat „velen werk te geven" is zijn
land te verheffen, is „maatschappelijk hoogst nuttige arbeid", en
dat behoud van arbeidsgelegenheid als een allereerst volksbelang
gelden moet.
In dit verband moge worden herinnerd aan wat een andere
bekende groote werkgever, D. W. Stork, broeder van C. F., op
1 Februari 1910 in de Eerste Kamer gezegd heeft, toen hij voor
het laatst (want de politiek eischte zijn vervanging door een ander !)
aan de algemeene beraadslaging over de staatsbegrooting deelnam.
Er zijn, zoo sprak hij, teekenen merkbaar dat de roode geest, die
voor een 20-tal jaren onder onze jongelieden rondwaarde, plaats
maakt voor een geest van lauwheid en onverschilligheid. Spr., hoe
weinig „rood" ook in den tegenwoordig aan dat woord gegeven
zin, betreurde dit in hooge mate. „Ik heb liever en ik vind het
natuurlijker, dat onze jongelieden rood zijn, dan dat ze conservatief
worden in dezen zin, dat het hun niet raakt hoe hun medemenschen
bet hebben op de wereld, als zij het maar goed hebben". Van zoodanig conservatisme nu zag hij teekenen ook onder de jongere
industrieelen. „Ze zijn zooveel en zoo lang uitgescholden door de
leiders van de werklieden die daarbij gesteund worden door nietsocialisten, dat zij zich verder niet bekommeren en niets geven om
het oordeel der wereld; zij kunnen toch nooit lets goeds doers en
geven het nu maar op om daarnaar te trachten". Tegenover die
stemming plaatste spr. zijn eigen levenservaring : „Mijn ervaring
is, dat men een hoogst gelukkig levee kan hebben en ook wat de
geldelijke uitkomsten betreft, niet achter behoeft te staan bij
anderen, indien een werkgever tracht eigen voorspoed te koppelen
aan den vooruitgang van hen, die in zijn onderneming werkzaam
zijn. Ook is mijn ervaring, dat men zich op den duur volstrekt
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niet ongerust behoeft to maken over het oordeel der volksleiders
en hun invloed licht overschat".
Aan dat woord tot de jongeren onder de werkgevers had spr.
doen voorafgaan een woord bestemd voor de regeerders en voor
hen, die invloed op onze wetgeving oefenen. De mensch is —
zoo sprak hij — voor een deel wat anderen van hem maken.
„Blijft men het voorbeeld volgen van de sociaal-democraten, die
dit ter wille van de propaganda wel moeten doen, om van de werkgevers alle mogelijke kwaad te veronderstellen en hen in het
algemeen niet toegankelijk te achten voor begrippen van humaniteit
ten opzichte van hun arbeiders, dan zullen zij inderdaad gevaar
loopen, de egolstische, voor de algemeene zaak onverschillige en
niets voor anderen voelende menschen te worden, waarvoor men
hen thans uitmaakt. En dan zal men hoe langer zoo meer aan de
nijverheid onttrekken degenen, die men juist zoo gaarne als leiders
van ons bedrijfsleven zou zien optreden, omdat zij niet alleen geld
willen verdienen, maar ook als industrieel een hooger ideaal nastreven".
Wat spr. dus laakte was : het stelselmatig gewekt en gekweekt

wantrouwen tegen werkgevers, hetwelk ook oorzaak was van gebrekkige voorbereiding en samenstelling van sociale wetgeving :
„Het is inderdaad een bedroevend verschijnsel, dat men zoowel bij
het voorbereiden als bij het tot stand brengen van zoogenaamde
sociale wetten zoo weinig rekening houdt met de eischen van het
practische leven : als ik mij niet bedrieg, is dat voornamelijk een
gevolg van het bewuste en onbewuste wantrouwen, dat gekoesterd
wordt in de kringen der zoogenaamde vooruitstrevende partijen
tegen de werkgevers".... „Zeker, men moot voorzichtig zijn bij
het wegen der bezwaren van hen, die persoonlijk belang hebben
bij eenigen maatregel, maar dit mag er niet toe leiden aan hun
oordeel geen groot gewicht toe to kennen. Wat moot er van onze
maatschappij worden, hoe moot het gaan met de welvaart van de
arbeidersklasse, indien de ondernemingsgeest van ons yolk ondermijnd
wordt, indien de jongeren onder onze werkgevers worden gemaakt
tot egoisten en conservatieven, omdat onze politieke leiders hen
verdacht maken en neerdrukken, inplaats van to trachten hen op
te heffen door waarde to hechten aan hun oordeel in zaken van
practisch regeeringsbeleid en hen te betrekken in de toepassing
van maatregelen, die moeten leiden tot sociale verbetering ? Er
wordt to veel vergeten in den tegenwoordigen tijd, dat ter verkrijging van goede toestanden in de eerste plaats noodig is een
bloeiende nijverheid." —
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Dit waardig protest van D. W. Stork was gericht aan het
adres van regeerders en hen, die invloed op onze wetgeving
oefenen. Wegens wantrouwen tegen de werkgevers luistert men
niet naar hun stem, betrekt hen niet in de toepassing van wetten.
De spreker had daaraan kunnen toevoegen dat hetzelfde wantrouwen
ook de duidelijk-aanwijsbare grondslag is van wetten, die — gelijk
de jongste proeven — aan de arbeidsinspectie de bevoegdheid
verleenen belangrijke aangelegenheden uit het bedrijfsleven naar
eigen inzicht te regelen en de opvolging van die regeling aan den
werkgever gebiedend voor to schrij yen. Men is immers tot het
ter zij de stellen van uit den aard der zaak ruimere wet t e l ij k e
bepalingen gekomen, men geeft immers de voorkeur aan de streng-

bindende voorschriften van het uitvoerend g e z a g, omdat men
de door de wet nog gelaten vrijheid ducht als kunnende en dus —
naar der regeerders oordeel — ook zeker zullende leiden tot misbruik. Pit stelsel moge voortreffelijk zijn in de oogen van hen,
die meenen dat de overheid, mits zij maar pootig genoeg optrede,
alle kwaad kan voorkOmen, — wantrouwen is een slecht regeeringsbeginsel en een daarop gevestigde wetgeving kan op den duur niet
het doel der wet bereiken : bevorderlijk te zijn aan het algemeen belang.

H. S.
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Het wordt al dwaasheid en ironie in ons politieke levee.
Het program der Katholieke leden van de Tweede Kamer der
Staten Generaal, in 1896 vastgesteld, eischt, op 't stuk van belastingen : „Geen verdere uitbreiding of verhooging van 's Rijks
directe belastingen. Afschaffing van het recht van successie in de
rechte lijn." En daar komt nu een katholiek minister met een
ontwerp tot herziening van de successiewet, waarbij de Staat niet
alleen blijft putten uit ouderlijke erfdeelen, maar de verouderde
pomp door een hoogst radicaal-moderne kraan wordt vervangen,
die door een volgenden wetgever maar een slagje verder behoeft
te worden opengedraaid, om het patrimoniale goud met stroomen
in de schatkist te laten vloeien.
De Christelijk-Historische partij heeft, dit zij zonder eenige afkeuring gezegd, zeker een gedeelte harer politieke positie te danken
aan de stem van kiezers, die de linkerzijde wat al te luchtig
hooren praten over somtnige radicale opvattingen omtrent de aantastbaarheid van den particulieren eigendom. Toch was het de
leider dier partij die zich, bij de debatten over de successie-wet,
na de sociaal-democraten het meest radicaal over Staatserfrecht
uitliet : „Ik stel mij niet in de bres voor het kapitaal. Velen
schijnen, als er sprake is van successie, to meenen, dat zulk een
stuk kapitaal een soort van heiligdom is, waar het Rijk niet aan
mag komen. Maar in mij n oog is het kapitaal alleen iets in verband met den bezitter van het kapitaal. Wanneer iemand sterft,
zou, indien er geen familie is, m i. het geheele kapitaal behooren
aan den Staat, aan de gemeenschap, want de man die het geld
nalaat is dood, heeft geen wil weer, en waarom moet de Staat
eerbiedigen den wil van een doode ?. . . Ik beweer, dat als iemand
is gestorven, dan de Staat heeft te beoordeelen : wat moet ik nu
met dat geld doen. Want ook de eerbied voor den eigendom berust eigenlijk hierop, dat men den wil eerbiedigt van den bezitter.
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Wanneer deze niet meer leeft, heeft men diens wil niet meer te
eerbiedigen" 1).
De vroede vaderen puttee zich uit om de jeugd te beschermen
tegen den vuilhandel in oneerbare lectuur. En zij dalen daarbij of
in zoo overvloedige ongure bijzonderheden, dat, gedurende die
dagen er nauwelijks oneerbaarder lectuur in Nederland valt op te
rakelen dan . . . de handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal in het Bijblad tot de Staatscourant.
Het is al ironie en dwaasheid. Minister Cool had zijn leven,
toen de anti-revolutionnaire groep bet in de hand hield, kunnen
redden met de belofte, binnen een paar maanden een regeling van
de officiers-pensioenen gereed te makers. De „Standaard" rekende de
mogelijkheid ervan voor, zonder feilen. Minister Cool weigert, en
valt. De anti-revolutionnaire partij snijdt een der beste stukken uit
haar vleesch, als offer op het altaar des vaderlands, haar koloniale
specialiteit, C o 1 ij n, onzen C o 1 ij n, voor Sneek gekozen op portret,
na simpele aanbeveling van „De Standaard''. En zijn eerste daad
is het desavoueeren van de kranige Standaard-berekeningen, het
indien en der militie-wet . . . van minister Cool!
Ligt er ook niet ironie in Mr. Lim bur g's kamp tegen art. 16
van het wetsontwerp ter bestrijding van zedeloosheid ? Dit artikel
bepaalt o. a. dat de geheele marechaussee, de geheele rijks- en gemeentepolitie „ten alien tijde vrijen toegang heeft tot alle plaatsen,
waar redelijkerwijze vermoed kan worden dat eenig (in de nieuwe
artikelen bedoeld) strafbaar feit wordt gepleegd." Ook de partieuliere woning kan worden binnengetreden, tegen den wil des bewoners, mits met schriftelijke machtiging van den burgemeester, en in
tegenwoorcligheid van hem, den kantonrechter of den commissaris
van politie.
Dat is werkelijk de inluiding der willekeur van het Ancien
Regime. „Waar redelijker wijze vermoed kan worden dat eenig
strafbaar feit wordt gepleegd". Dat is de theorie van Mr. Struy ck e n, dat is een blind vertrouwen op den rechtszin, de gematigdheid en den afkeer van machtsmisbruik van al wat met macht
bekleed is. „Redelijkerwijze vermoed"! Maar wat indien veldwachter en burgemeester, als soms voorkomt, met zeer onredelijke vermoedens rondgewandeld — en dienovereenkomstig gehandeld —
blijken te hebben ? Troostvolle gedachte dat de Commissaris der
Koningin, de Minister misschien zelfs, hun een schriftelijkeberisping
zal toesturen, als de man, wiens huis ten onrechte overhoop is ge1) Handelingen 1910/11, bldz. 1702.
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haald, wiens slaapkamers zijn betreden, wiens papieren misschien
zijn doorzocht, zich de moeite geeft te klagen !
De heer Limburg verzette zich in een scherp betoog. Wij
gaven ons, roept hij uit, in ons Wetboek van Strafverordening al1e
moeite de bevoegdheden van Justitie en Politie precies of te palen
— en gij haalt door dat alles met een enkel zinnetje een schrap.
Is het geen ironie, deze uitroep van een vrijzinnig-democraat, terwiji geen partij meer dan de zijne ertoe bij heeft gedragen om
verdedigbaar te doen schijnen iedere zich op bet algemeen belang
beroepende binnentreding van de sfeer, waarin onze persoonlijkheid
zich vrij en zonder verantwoordelijkheid jegens derden behoort te
kunnen bewegen ? Is het niet tevens ironie dat van de rechterzijde
alleen de heer van Idsinga zijn stem uitbracht tegen een artikel,
z(545 spottend met. de onschendbaarheid van eigen wooing ? Men zal
nu geheel ontwapend staan als straks de beer Schaper zijn eisch
van een paar jaar geleden herhaalt, en ter bestrijding van den huisarbeid het recht voor den staat verlangt, ieder in zijn particuliere
wooing te bewaken, opdat hij niet langer dan bet voorgeschreven
aantal uren arbeide.
De rechterzijde heeft, in haar geheel, minister R e g o u t trouw
gesteund bij zijn wettelijke bestrijding van de zedeloosheid, en is
erin geslaagd daarbij tot het einde ernstig te blijven. Zij scheen
niet tot het besef te komen van het dwaze harer klopjacht op spoken,
duizendmaal door duizend wetgevers ' verjaagd, geketend, gedood,
en evenzoovele malen weer ongedeerd in het duister rondjagend.
De Minister maakte den indruk — hij was immers Officier van
Justitie — nu werkelijk te meenen dat hij bet spooksel voor goed
bij den nek had , uit de verdediging zijner voorstellen sprak warmte
en overtuiging. Maar het vaagde hem tusschen de handen uit, en
danste de Kamer door. De heer B r u m m e 1 k a m p wapende zich
met zijn bijbel, en sloeg het met een grimmigen klap, plo ps, boven
op het hoofd. Met opgeslagen oogen zijn „fiat justitia, ruat coelum"
roepende, ziet hij niet hoe de grijnzende schim hem op de schouders
klimt en er boven zijn hoofd neuzen trekt. De afgevaardigde voor
Leiden heeft er pret over, en jaagt hem op andere spoken of : op
de afgodendienarij, op de openbare Godslastering. En hij rent ze
zoowaar, den bijbel in de band, met stramme vaart achterna.
Het Wetsontwerp van Minister Rego u t mag, intusschen,
niet in zijn geheel met een poging om schimmen te vangen
vergeleken worden. Het brengt immers zeer verschillende bedoelingen
tot uiting : bescherming van de jeugd buitenshuis, een krachtiger
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bestrijding van wat wel haast algemeen een misdaad geacht wordt
(den abortus provocatus), het verbod der exploitatie van anderer
ontucht en het voorkomen van zedenbederf.
Ter bescherming van de jeugd buitenshuis wordt het verboden
haar nieuw-malthusiaansche middelen of te geven, en in het publiek
ten toon te stollen al wat hare zinnelijkheid kan prikkelen. De
uitdrukking „voor de eerbaarheid aanstootelijk", van art. 240 Wetboek van Strafrecht, heeft de zeer beperkte beteekenis van ontuchtig of obsceen gekregen. Wie in de grootere steden voor sommige
winkels niet de oogen sluit, ziet er allerlei prenten en opschriften,
die, zonder ontuchtig te zijn, de jeugd op het spoor van velerlei
perverse neigingen of gewoonten kunnen brengen, haar over-rijp
maken voordat nog rijpheid is ingetreden. Tegen die publieke verleiding is de vader of moeder machteloos , het is gelukkig dat de
strafrechter hun thans zijn hulp biedt. Misschien zal deze of gene
al te preutsche politieman wel eens een onschuldig prentje in beslag
semen, maar men vijzele zich daarover nu toch niet tot plichtmatige verontwaardiging op. Niet den handel, zelfs niet de tentoonstelling, slechts het openlijk uitstallen op of aan plaatsen, voor
openbaar verkeer bestemd, wordt strafbaar gesteld.
Aanvankelijk scheen het alsof men van links geneigd was hier
verzet te bieden , er zijn niet velen onder onze vertegenwoordigers
die wat weer van de schuilhoeken van het leven weten. Een zeer
overtuigend betoog van den minister, die zijn beheerschen van
de stof en zijn meesterschap in het debat nu wel afdoende getoond
heeft, nam iedere aarzeling weg. Slecht de Sociaal-democraten
stemden tegen, uit overmatig anti-clericalisme, mag men aannemen.
Ook de artikelen ter bestrijding van den abortus provocatus,
de koppelarij, het bordeelhouden en den vrouwenhandel vonden
nauwelijks tegenstand. Of en in hoeverre het bordeel-verbod de
ook in hygienisch opzicht gevaarlijker clandestiene prostitutie in
de hand werkt, schijnt moeielijk te beslissen. Ten aanzien van den
afschrikwekkenden invloed van straffen op het gespuis, dat van
anderer ontucht leeft, kan men bovendien sceptisch gestemd zijn.
Het meegaan van velen ter linkerzijde is misschien dan ook
het best geteekend met de overweging : gij meent met daze bepalingen de prostitutie te zullen verminderen ? Wij gelooven het
niet, maar willen ons niet tegen uwe poging verzetten.
De strijd concentreerde zich om de maatregelen tot voorkoming
van zedenbederf. De versterking van art. 240, dat den handel in
pornografische artikelen strafbaar stelt, lokte geen oppositie. Geheel
O. E. XI 4
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onderdrukken zal men dien, in het geheim gedreven, handel wel
nimmer. De strafbepalingen hebben tengevolge dat de artikelen
slechts tegen zeer hooge prijzen, twee, drie honderd gulden voor
een enkel boekje, verkocht worden; daarmede is het gevaar voor
besmetting van de zeden vrijwel weggenomen. Wie ze toch voor
zulke bedragen koopt, loopt al met een ernstig besmette ziel rond.
Ook een Staat kan zich niet compromitteeren : men bereikte anders
hetzelfde doel met een zeer hooge belasting. De felste aanvallen
werden echter gedaan op de artikelen, die een zijdelingsche bestrijding
van de homo-sexualiteit, den geslachtelijken omgang van ongehuwden
en het nieuw-malthusianisme bedoelden. De minister ontkende
wel die bedoeling : ht wilde slechts de verleiding van minderjarigen
en de publieke ergernis, door de nieuw-malthusiaansche propaganda
gegeven, tegengaan. Maar zoowel rechts als links legde men de
meer zelotische motieven bloot. Sommigen lieten hunne houding
bepalen door hun meerderen of minderen afkeer van wat men
wilde bestrijden. De walgelijke misgeboorte der homo-sexualiteit
en de eigenlijke, welbewuste verleiding vonden natuurlijk geen
sympathie ; met het nieuw-malthusianisme was dit anders. Toch
stond de beer Tr e u b vrijwel alleen met zijn verdediging ervan
als stelsel. Slechts onder rationalistisch-intellectualistische invloeden
heeft men kunnen voorbijzien van hoeveel waarde het voor de
menschelijke toekomst is dat een rijk opborrelend en expansief

open
maken. Het is misschien de eenige wijsgeerige verdienste van
Nietzsche dat hij op de cultuur-beteekenis van den „wil tot
macht" heeft gewezen. De levensvrees, de toekomstangst, die zich
in bekommernis afvraagt of het nageslacht wel een Sybaritisch
bed gespreid zal vinden, gaat zich als een moreele kanker ook in
ons Nederlandsche volksleven vertoonen. Maar het is niet de taak
van den wetgever de verspreiding dier denkbeelden tegen te gaan,
zooals hij zich ook heeft te onthouden van het bemoeilijken der propaganda voor de misschien even gevaarlijke staatssocialistische denkbeelden, voor een ultramontaansch aan banden leggen van den
geest of het begraven der menschelijke krachten in kloosters, in al
welke dingen immers eveneens een opzettelijk onvruchtbaar maken
of onvruchtbaar doen blijven van de menschelijke vermogens schuilt.
Eerst wanneer die euvelen zoo invreten dat de groei der gemeenschap ernstig wordt bedreigd, kan de tijd voor wettelijk ingrijpen aanbreken, ofschoon ook dan zelfs niet voor strafrechtelijke tusschenkomst.
De heer de Savornin Lohman zeide het wel 't duidelijkst : „Mijn
nieuw leven zich, dringend en worstelend, den weg moet
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standpunt op het gebied van het strafrecht is dit : dat een str afwetgever nooit mag beoogen bestrijding van onzedel ijkheid, om de
eenvoudige reden, dat hij dat niet kan. Alle misdrijven komen
voort uit het binnenste van den mensch en zijn dus enkel en alleen
door middelen van moreelen aard te bestrijden. . . (teen strafwet
heeft ooit iemand gemaakt eerlijk, kuisch of humaan. Wie niet
eerlijk is, niet kuisch, niet humaan, zal door de strafwet niet veranderen" 1),
Clericalism° en zelotendom waren natuurlijk doof voor die
woorden. Men dreef in bl inden ijver alle artikelen er door, onbekommerd over de gevolgen, ofschoon, met name ook door den hear
Tydem an en door den heer L ohm a n, nadrukkelijk tegen een
zoo dwaas-ondoordachte manier van strafwetten maken was gewaarschuwd, een manier die iets had van opzettelijke bevordering der
chantage, dien schunnigsten vorm van onzedelijkheid. Maar het
,scheen dat men, in enkele hoeken der rechterzijde, althans daze
politieke buit wilde binnenhalen. Zie, hoe de „Standaard" de netten
spreidt 2): „De zedelooze hoop voelt als bij instinct, dat Rechts
haar 't net over den kop wierp, en dat alleen Links haar nog eenig
uitzicht hood op ontkoming. . . . Maar dit alles bleef zonder invloed op de positie die Links in het generaal bezette, en die vaak
Ills die van den advocaat van kwade praktijken allicht niet te scherp
gebrandmerkt is. . . . De Minister had schier heel ons yolk op zijn
zijde, en de oppositie won herhaaldelijk de sympathie van de yolksverpesters."
De krachtige houding van den heer Lohman en enkele der
zijnen scheurt gaten in dat politieke net; de kleine zwarte pers
zal hem daarvoor het vuil niet sparen. „ Den heer Lohman was
't als kamerlid onverschil lig, dat de Sodomsziekte voortwoekerde",
zegt de anti-revolutionnaire Stichtsche Courant reeds 3). De algemeene verkiezingen naderen, en men heeft aan de rechterzijde nog
weinig dat op de kiezersvergadering kan warden uitgestald. Met
de zedelijkheidswetten zal men nu wellicht de Lehman-zaak aan
de oogen kunnen onttrekken. Maar dan verder ? Dag in dag uit
dringt de driestar-demagoog aan op voortijlen met de sociale verzekeringen, voort naar het Staatsblad, opdat wij in 1913 toch
aas voor de kiezers zullen hebben.
En inmiddels tracht de heer K olk m a n wat voor onze finan1)
2)
3)

Handelingen 1910/11. bldz. 1551.
No. 11958, Moraal van deez' historie.
Aangehaald door „Het Volk", No. 3352.
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cien te doen, met kleine stapjes voortgaand. Maar jawel, zegt hij
tot den heer P a t ij n , die hem daarover hard valt. ge zult later
zelf eens ondervinden hoe moeilijk het is groote stappen te nemen.
De nadere regeling der rechten van successie en van overgang
bij overlijden zal het financieel te kort met niet meer dan ruim
een millioen verminderen. De minister had zijn voorstellen vooral
tegen rechtsche aanvallen te verdedigen. Van agrarische zijde
maakte men bezwaar tegen de benadeeling van het onroerend goed
door de afschaffing van het overgangsrecht op effecters De heer
van D e d e m was er bedrukt van, maar de leuke Minister van
Pinancien zeide, toevallig gevonden te hebben hoe groote complexen
gronden in de buurt van Zwolle, waar ook de heer v an D e d e m
zijn bezittingen heeft, nauwelijks voor de heeft van de waarde in
de vermogensbelasting zijn aangeslagen.
Ook de progressie in de rechte lijn vond geen genade. De
heer van Idsinga zei er den Minister allerlei scherpe dingen
over, verweet hem, man van rechts, voor zijn voorstellen links ter
school te zijn gegaan. De Minister voerde gegronde verontschuldigingen aan : er is nu eenmaal rechts geen belasting-school. Begint het
niet jammerlijk te worden: voor den belangrijksten wetgevenden arbeid
in onze dagen, de sociale verzekering en de financien, loopt bijna
heel de rechterzijde college bij het linksche radicalisme. En is het
geen droevige ironie weer, dat de partijen wier bestaansgrond de
eigen school is, voor het allergewichtigste, voor de wetenschap van
het staatsbestuur, het zelfs niet tot een enkelen eigen leerstoel
hebben kunnen brengen !
De sociaal-democraten hadden, met een beroep op Engeland,
een amendement ingediend, dat een belangrijke verzwarin-g der
successie-lasten bedoelde, zoowel door een zeer. sterke progressie,
ook in de rechte lijn, als door het belasten van de erfenissen in
haar geheel, in plaats van de gedeelten, door de verschillende erfgenamen verkregen.
Ook bij de jongste begrootingsdebatten werden de Engelsche
financien zoowel van rechts als van links als wapen in het debat
gebracht. Telkens werd daarbij, ook nu weer, uit het oog verloren
dat op de vraag of naar hot Engelsche voorbeeld een bepaalde
belasting of groep van belastingen nog verhoogd zou kunnen worden,
slechts het antwoord gevonden worden kan door de verhouding
van de opbrengst dier belasting tot die van het complex der belastingen na te gaan. Van dit standpunt uitgaande zal men bemerken, dat ons tegenwoordig belastingstelsel zich zeer nauw bij
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het Engelsche aansluit, mits men buiten beschouwing laat de jongste wijzigingen in Engeland, waarvan niemand weet of zij gehandhaafd zullen blijven en ook niemand de gevolgen kan overzien.
Men zal dus het laatste jaar voor die wijzigingen moeten kiezen,
n.l. 1907/1908. Opgebracht werd toen aan :
In Engeland. In Nederland (1908).
Totaal, in In procenten Totaal, in In procenmillioen van het totaal millioen ten van het
pond
der belasguldens. totaal der
sterling
tingen.
belastingen.

1.
2.
3.
4.
5.

Directe belastingen. .
Zegel, registratie, enz.
Successie-rechten. .
Accijnzen . .
Invoerrechten. . .

35,1
8,0
14,6
30,4
32,3

29,2
6,6
12,1
25,3
26,8

42,2
12,1
14,5
57,7
12,2

30.4
8,7
10,5
41,6
8,8

Men ziet dat voor de eerste drie groepen belastingen de verschillen in de beide landen gering zijn. De accijnzen zijn, in verhouding, in Engeland veel lager, de invoerrechten aanzienlijk hooger.
Deze laatste worden echter uitsluitend op niet in het land geproduceerde waren geheven, n.l. thee, suiker, tabak, cacao, jenever,
enz. Telt men invoerrechten en accijnzen bijeen dan blijkt echter
dat in beide landen een nagenoeg gelijk deel van de inkomsten
uit deze middelen wordt gevonden, in Engeland n.l. 52,1 % en in
Nederland 50,4 %. Voor het brengen van wijzigingen in die verhouding (de gemeente-financien zijn geheel buiten beschouwing
gelaten) kan men zich dus ten onzent niet op Engeland beroepen.
Ongetwijfeld is de Engelsche successieheffing hooger dan de
ooze, maar men vergete niet dat zoowel de Estate Duty (belasting
van het vermogen des erflaters) als de beide verkrijgings-belastingen,
de Legacy Duty (op roerend goed) en de Succession Duty (op
onroerend vermogen), de eenige kapitaal-belastingen in Engeland
zijn, daar men er vermogens- noch grondbelasting kent. Eigenlijk
zijn zelfs de successie-belastingen er steeds als inkomsten-belastingen,
als aanvullingen van de Income-tax, beschouwd , zij kunnen dan
ook in termijnen, uit het inkomen dus, voldaan worden. In kapitaalbelasting zijn wij mitsdien belangrijk vooruit, zoodat men zich ten
onrechte nog steeds op de groote Engelsche kapitaal-vorming beroept, om in ons land een hoogere successie-belasting to verontschuldigen. Buitendien is het door de Estate Duty getroffen vermogen
in de laatste tien jaar gedaald, gemiddeld althans niet gestegen,
hoewel het belastbaar inkomen omhoog ging van 792 millioen £
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tot 1.040 millioen £. Ook wees George P aish er in The Statist
van 19 Juni 1909 op dat steeds aanzienlijker Engelsche kapitalen
naar het buitenland gaan, in 1908-1909 ruim 2000 millioen gulden,
zoodat ook daar, door een toenemende vrees voor den fiscus allengs grootere bedragen aan de nijverheid worden onttrokken.
Men kan het geheel eens zijn met den heer Lohman, en de
successie-belasting zelfs een van de rechtvaardigste en minst onsympathieke manieren vinden om geld in de schatkist te brengen,
en toch met vrees den belasting-wetgever een weg zien inslaan,
die door kapitaal-aantasting tot werkelijke vermindering van de
welvaart zou kunnen leiden. Een streven dat te gevaarlijker is,
omdat men, ook in ons land, maatregelen als liberaal blijft beschouwen, gehomen door een regeering als het tegenwoordige Engelsche
Kabinet, dat door den geest van zijn handelen slechts in den hoek
der radicale demagogen thuis hoort.
Dat zijn intusschen niet altegader bezwaren tegen de wet van
Minister Kolkm a n. Zij is van vrij onschuldigen aard, al zal men
er weinig warmte — het is buitendien een belastingwet ! — voor
kunnen voelen. Zeker minder warmte dan voor het zonder hoofdelijke stemming aangenomen wetsontwerp van minister van S winderen, betreffende de toetreding tot de Berner Conventie. De
vriendelijke Voorzitter zei na de aanneming : „Ik vertrouw dat dit
voor den heer van der V 1 u g t, wanneer hij hedenavond de mededeeling in de courant zal lezen, een aangename verrassing zal zijn."
Een aardige gelukwensch uit de verte !
F. J. W . DRION.

BU ITEN LAN D.

Wat er op dit oogenblik in het buitenland voorvalt, biedt den
lezer onzer overzichten weinig nieuwe gezichtspunten. Zooals altijd
verschijnen er of en toe aan den staatkundigen horizon kleine wolken, niet grooter dan Bens mans hand, die tot zware kunnen aangroeien, zelfs donderbuien kunnen ten gevolge hebben maar evengoed zich weder kunnen oplossen zonder verdere narigheid.
Zoo was er een oogenblik onrust over de verhouding tusschen Rusland en China aan den Mantsjoerschen karat, waar de Chineesche ambtenaren buiten of met medeweten hunner regeering — dat is in
China niet te zeggen — het den Russischen onderdanen moeilijk
maken in den handel, soms onder voorwendsel van het blijkbaar
thans wel luwende pestgevaar. Maar de laatste berichten toonen
verbetering en het zijn misschien maar looze beursgeruchten geweest
om koersen te drukken. Zoo heeft de kwestie van den fameuzen
Bagdad-spoorweg een oogenblik — gelukkig niet langer — oude
vreezen ten opzichte van de Engelsch-Duitsche betrekkingen in
Turkije doen herleven. Zoo heeft de slepende opstand in Jemen
en hebben de onder de wijze leiding van den nieuwen regent, die
eindelijk te Teheran is aangekomen, eenigszins verbeterde toestanden
in Perzie de aandacht getrokken. Zoo is voor Mexico de verzameling van een ongewoon groot „manoeuvre" korps aan de noordoostelijke Amerikaansche grens reden geweest zich bekommerd te maken
over mogelijke Amerikaansche lusten om zich in te laten met den
nog altijd voortdurenden opstand in Chihuahua en heeft men gesproken van een „ernstige ziekte" van den grijzen president D i a z,
die intusschen nog lang geen aanstalten schijnt te maken om dit
ondermaansche te verlaten. Gelukkig werd men ook bier min of meer
gerustgesteld na de eerste alarmeerende berichten en schijnt de Unie
eerder van plan om door dreigend militair optreden aan de grens den
opstand, die van Texas uit door brave Amerikaansche belangstellenden
wordt gesteund, te helpers of te doen onderdrukken. Zoo stormt het
nog even na op het aan chronische opstandsmanie lijdende Haiti en
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scharrelt de Sultan van Marokko met zijn hardleersche onderdanen
road. Maar ernstig klinkt dit alles niet. Alleen valt aan te teekenen,
dat het in Portugal nog altijd schijnt te broeien : de werkstakingen
dreigen weer aan alle kanten; de republikeinsche regeering vreest
voor de vorming eener „katholieke" partij, aan welker hoofd de
populaire bisschop van Oporto zal moeten staan ; die partij wil
„voorloopig" de tegen woordige regeering erkennen maar op den duur
natuurlijk reactie En dat die reactie steun vindt in de bekende reactionnaire gezindheid te Rome behoeft geen betoog : deze zet zich
ook schrap tegen Can alej a s' anti-clericale maatregelen in Spanje.
Zij zal ook weinig ingenomen zijn met de laatste redo van
Bet hmann Hollweg, den rijkskanselier, die eon duidelijke aankondiging heeft gegeven van het plan der Duitsche regeering om
zich niet neer te leggen bij de anti-modernistische, de vrijheid van
onderwijs bedreigende maatregelen der Curie. Tot ergernis van
het katholieke centrum en van Heydebrandts felle conservatieven
heeft de rijkskanselier to kennen gegeven, dat de Pruisische regeering niet van plan is om aan de hoogleeraren en leeraren in de
geschiedenis en de landstaal, die den bindenden modernisten-eed
afleggen, te vergunnen met hun onderwijs voort to gaan eon
openlijke verloochening van de beginselen der Curie, waaruit wel
eons eon breuk met haar (en dan met het centrum ?) zou kunnen
voortkomen. Ook in overigens ontwijfelbaar katholieke kringen doet
die modernisten-eed luide stemmen van ernstig bezwaar opklinken,
maar Rome gaat onder pauselijke opperleiding en Merry del
Val's drijven onvervaard voort, overtuigd, dat het op den duur
winnen zal. tenzij. . . onder eon nieuwen paus nieuwe beginselen
den boventoon zullen voeren. Is dat niet moor vertoond ? Is op
Pius IX niet Leo XIII gevolgd ? De roomsche modernisten

of tijdelijk terug — eon enkele geestelijke slechts werpt
zijn kleed van zich Of zij onderwerpen zich formeel, hopend op
andere, betere tijden. De onverwrikbaarheid van bet dogma moge
voor de Kerk vaststaan, er zijn in menschelijke eischen, in menschelijkP wetten altijd menschebjk,e wisselingen mogelijk en het woord
van den volgenden paus is even good als dat van den tegenwoordigen, waar het uitingen geldt, die niet het dogma zelf maar
den uitleg ervan betreffen. En welk dogma staat zoo vast,
dat het goon uitleg noodig zou hebben ? Dat schijnt eon zwakheid maar is feitelijk eon groote kracht van de Kerk, •emper
eadem, ja, maar eveneens zich vervormend en ontwikkelend met de
maatschappij zelve, waarin zij leett en werkt. Al moge het eon

treden dus
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oogenblik schijnen, dat zij verstart in een onbewegelijk verzet
tegen de maatschappelijke ontwikkeling en daardoor — hopen hare
tegenstanders — haren ondergang blindelings te gemoet gaat, een
oogenblik later blijkt zij veerkrachtig genoeg om een nieuwe ontwikkelingsfase in te gaan. Wie dat niet inziet, maakt zich te vroeg beangst
of wel verheugd over haren naderenden val ; wie hare geschiedenis
eenigszins kent en bij hare beoordeeling niet te rade gaat met zijn
wenschen of verlangens, weet, dat de schijnbaar onverwrikbare een
lenigheid, een onuitputtelijke kracht van ontwikkeling bezit, die
haar telkens weder in staat stelt hare vijanden op het laatste
oogenblik nog door een plotselinge wending te verrassen : de doodziekgewaande blijkt nog genoeg levenskracht in zich te hebben,
meer dan genoeg om te blijven leven.
De arbitrage is weer op aller lippen naar aanleiding der
opzienbarende verklaringen van lord Grey in het Engelsche parlement, zich aansluitend bij de onlangs door president Taft uitgesproken woorden over de mogelijkheid van „opheffing van den
oorlog" door een zeer algemeen gesteld arbitrage-verbond tusschen
Amerika en Engeland. Heel mooi in theorie ! Maar in de praktijk ? !
Intusschen, wat nog niet is, kan worden. Dat men er aan denkt,
is al jets van belang, al moeten wij vooreerst nog niet te veel van
de zaak verwachten voor den „algemeenen wereldvrede".
Weinig viel er in de laatste maanden over de Fransche
politiek te zeggen. Men had kunnen uitweiden over de steeds talrijker en erger ongelukken op de „Ouest-Etat" ; want al geeft men
de schuld aan den ontredderden toestand, waarin de staat het net
overnam, daartegen is op te merken, vooreerst dat de staat dien
toestand moest kennen en bij aankoop verplichtinged op zich nam,
maar ook, dat onder het oude beheer trots al zijn gebreken de
reizigers toch vrij zeker waren levend op de plaats hunner bestemming uit te stappen, terwijl nu de assurantie-maatschappijen haar
premies verhoogen voor hen, die geregeld op deze lijnen reizen.
Daarbij komt nog, dat de meeste onheilen voornamelijk te wijten
zijn aan de nalatigheid van het personeel, waaronder de geest van
tuchteloosheid steeds wordt aangewakkerd. Dit was hetgeen de
vorige maand gezegd had kunnen worden ; het is nu nog even
actueel, want de reeks der spoorwegrampen schijnt niet gesloten.
Ditmaal valt evenwel onze aandacht 't meest op de ministerieele
crisis en haar oplossing Vijf jaren is Br ian d minister geweest :
eerst onder 't bewind van C l e m e n c e a u; daarna als diens opvolger ;
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sedert 1910 met de nieuwe Kamer als hoofd van een ministerie,
waarin geen „homme de marque" naast hem zetelde. Groote verwachtingen werden aan dezen man geknoopt, die niet alleen bijzonder
wegslepend redenaar en handig parlementarier is, maar die voor het
eerst sedert jaren begreep, dat regeeren beteekent : orde handhaven,
en hij inderdaad in duidelijke woorden en nu en dan zelfs in daden
het gezag wist hoog te houden. En nu is voor dit bewind de
domesday aangebroken, en willen ook wij trachten, zoover ons dit
op een afstand mogelijk is, de fouten te vinden, die zijn val
veroorzaakten.
Twee dingen traders door de tijdsomstandigheden in de nieuwe
wetgevende periode van 1910 gebiedend op den voorgrond en maakten
dan ook de kern uit van het ministerieel program : de evenredige
vertegenwoordiging (R. P.) en de maatregelen van orde en bedwang,
door de herhaalde stakingen bij takken van openbaren dienst
('t laatst bij de spoorwegen) dringend noodzakelijk.
Wat de R. P. betreft : nog onder de vorige Kamer had
Briand zich daarvan voorstander verklaard, maar de uitvoering
tot na de verkiezingen verschoven. Deze nu — 't werd door de
regeering nauwkeurig becijferd hadden aan de R. P. een overweldigende meerderheid verschaft, en . . . Briand zou de hervorming tot stand brengen. Dat even wel het ontwerpen der wet zooveel
tijd kostte, bleek daaruit voor te komen, dat Brian d wel jets wilde
doen, maar niet ten voile hetgeen men noodig achtte. De beter,
billijker vertegenwoordiging maakte hij ondergeschikt aan de zorg,
dat de „zuivere repubiikeinsche" d. linksche, radicale meerderheid
niet zou aangetast worden, en zoo bedacht hij een ingewikkelde
regeling, die weer voor alleriei onbillijkheden en knoeierijen de
deur open zou laten, want : de„zuiver republikeinsche" (lees ten
slotte : jacobijnsche) meerderheid mocht onder geen beding slinken.
En wat het tweede punt aangaat : ook de dwangwetten kwamen
niet zoo gauw gereed ; de Staat vaardigde wel geen algemeene
amnestie nit voor de „saboteurs", maar toonde zich bij het weer in
dienst nemen van ontslagenen milder dan gewenscht werd en beval
dergelijke mildheid ook aan de particuliere maatschappijen aan, die
daartoe zich weinig gezind toonden.
Zeiden wij niet reeds in een onder vorige overzichten, dat

B ri an d,

in weerwil van zijn besliste meening, toch geen flinke keus aandorst,
aan de eene zijde huiverig de partijen van orde, progressisten en
liberalen (toch ook „republikein.en" ) als bondgenooten te aanvaarden, aan de andere zijde met de mannen van „le bloc" niet brekend,
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terwij1 hij hun toch ook niet ter wille was? In dit voorbijzien van de
waarheid, „il faut qu'une porte soit ouverte ou fermee", lag reeds
de kiem van zijn val.
Toch scheen niets dien val als nabij aan te kondigen. Maar
het Combistische bloc, ongeduldig om wraak te nemen aan den „verrader" Brian d, en een aantal „arrivistes", reeds lang azend op den
buit der ministerieele portefeuilles, hebben onverwacht en handig door
een obscuur depute van zeer weinig honorabel verleden, Mal y y,
de „pelure d'orange'' laten gooien, waarover B r i an d zou uitglijden.
Het was het oude, goedkoope anti-clericalistisch liedje, nu zonder
aanleiding aangeb.even : het ministerie was te slap tegenover kerken
en congregaties ! En ziet : bij de stemming verkreeg B r i a n d wel
zijn meerderheid, zelfs zijn zuiver republikeinsche meerderheid
(d. w. z. dat hij haar niet het contingent van gematigde stemmen
had te danken), maar zoo geslonken, dat het ministerie aanleiding
vond collectief ontslag te nemen.
Die val is veroorzaakt door het overdreven parlementair laveeren
van Brian d. De noodige maatregelen wilde hij slap en half; maar
dit was nog te veel voor „le bloc", die de meest corrupte partijregeering voorstaat en de maatschappij geheel wil desorganiseeren.
Zou Bri and „le bloc" door dadelijk resoluut optreden hebben
kunnen verslaan ? Alleen met hulp der gematigde partijen, die hij
afwees. Nu is hij gebleken geen groot staatsman te zijn. Charles
B en ois t, de voorstander der R. P., heeft zonder welwillendheid
het proces van den gevallen minister geinstrueerd in een artikel
der Revue des deux Mondes (1 Mars 1911) getiteld: Vers la representation proportionelle. Brian d (zoo zegt hij), „ce n'est pas un
„homme A idóes : it n'a que des pensees de tribune". Geen studie
of nadenken doet zijn plannen rijpen : hij maakt ze op zijn „flaneries" of brengt ze mee van een „parti de 'Ache a la ligne" — het
liefst broeit hij ze uit staande de vergadering in de Kamer zelf,
als een visscher „attrapant, trainant et ramenant les assentiments".
Toch is zijn val een ramp. Zoo gevoelt het de flinke gouverneur van Algiers, Jonnar t, die vaak in zijn plannen gedwarsboomd
door Kamerintrigues, aangeblazen door corrupte particuliere maatschappijen, nu Brian d heengaat, meent zijn werk voor den
bloei der schoone kolonie niet met vrucht te kunnen voortzetten.
Van het nieuwe ministerie is niets goeds te zeggen. Het hoofd
Monis, van den cognac overgegaan in de politiek, weer een „homme
du midi" (N um a R o um e s t a n), is een luitenant van Emile
Com be s, bij wien het nieuwe ministerie zijn opwachting ging
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makers, eer het aan den president der Republiek werd voorgesteld !
In dat ministerie merkt men de treurigste namen op, die de slechtste dagen in het geheugen terugroepen : bij oorlog Berteau x, den
aanstoker van elk oproer, zelf millionair trouwens ; bij fin antien
Caillau x, den man der meest ruIneuse belastingen, die openlijk
den weg der confiscatie opgaan (successierechten kunnen tot 30 p.c.
stijgen !); bij buitenlandsche zaken Crupp i, zonder diplomatische
bevoegdheid ; verder een paar onderwijzers enz. De eenige man van
beteekenis is Del casse bij marine. „La note comique" geeft het
mannetje, die de sinaasappelschil wierp, Mal y y, die toch een fooi
moest hebben en sous-secretaire d'etat werd (altijd 30 mille),
voor wien men echter geen emplooi wist, zoodat men hem zond
van het eene ministerie naar het andere, maar binnen-komen moest hij.
Dat onder al dit radicaal-socialistisch gedoe het vaderlandsch
besef niet gedoofd is, bewijzen twee sprekende feiten. Vooreerst
het levendig gevoel, waarmede de Fransche pars de lotgevallen van
Elzas-Lotharingen volgt, nu de positie van dit Rijksland in het
Duitsche rijk staat geregeld te worden, en het opnieuw blijkt, hoe
sterk nog na 40 jaren de Fransche sympathieen daar nog levee. En
dan een incident bij de opvoering van een nieuw stuk in de Comedie
Francaise. Een in de boulevard-theaters gezien dramatiscli dichter,
13,e rnstei n, kreeg voor het eerst een stuk aangenomen bij 't eerste
theater. Dit stuk : Aprês 7noi, zeer verschillend beoordeeld (zeer streng
in de Revue des d. M. door D o u m i c, maar verder over 't
geheel gunstig), zou waarschijnlijk een pool succes gehad hebben
en gaf volstrekt geen aanleiding tot politieke betooging. Maar de
schrijver was in zijn jonge jaren uit het leger gedeserteerd en had
zich Coen sterk anti-militaristisch geroerd. De amnestie had hem
terugkeer mogelijk gemaakt ; maar nu moest hij ondervinden, dat
het publiek niet had vergeten en vergeven ; het maakte zooveel
rumoer var het gebouw, dat de dichter zich genoopt zag zijn stuk
terug te trekken. In een boulevard-theater duldde men hem, maar
op Frankrijks eerste tooneel, met staatssubsidie, wil men hem
niet zien.

LEESTAFEL.
Hitopadeca van Ndrayana. Spreuken en sproken
uit het Sanskrit vertaald door H. G. van der Waal s.
Amsterdam, H. C. D els na an, 1910.
De heer Van der W a a 1 s is gunstig bekend als de Nederlandsche Pancatantravertaler. Zijne liefde voor Indische vertelsels
is blijkbaar niet verflauwd, noch zijne begeerte om wat hij daar voor
moois vindt, voor zijne geen Sanskrit lezende landgenooten toegankelijk to makers. Een lofwaardig streven, voorwaar ! Maar waarom
nu juist de Hitopadeca gekozen en daarmede dunnetjes overgedaan, wat reeds eenmaal en beter door hem was verricht. Waar er
betrekkelijk nog zoo weinig uit het Sanskrit verdietscht is, had
ik hem liever op een ander terrein aan het werk gezien. Ale
schoolbook staat de Hitopadeca hoog aangeschreven, in de letterkunde
neemt die compilatie „uit Pancatantra en een ander werk" een
ondergeschikten rang in.
Hoe de vertaling mij bevalt? Wel, het proza lijkt mij fang
niet kwaad weergegeven, bij wijlen zelfs gelukkig. Ook enkele
verzen zijn zeer goad uitgevallen, maar over het algemeen hob ik
op het metrische gedeelte — en daarop vooral komt het aan — vrij wat
aan to merken. Niet dat ik het afkeur dat de maten van het oorspronkelijke niet zijn behouden , die zich in zulk een keurslijf steekt,
geeft van zijn vrijheid van beweging meestal to veal prijs, Maar
de vrije keuze van metrum mag niet tot bandeloosheid verleiden,
zooals die in de verzen van Van der Waals veelal heerscht.
Vooreerst wordt daardoor de schijn gewekt van eene groote verscheidenheid van metrum in het oorspro' nkelijke, die er niet is; en, iets
ergers, de paraphrazeering, die gevaarlijke klip voor verzenvertalers,
wordt er door in de hand gewerkt. Hier is die bij wijlen zoo sterk toegepast, dat zelfs eenige malen een vierregelige strophe in het Sanskrit door een geheel sonnet wordt vertolkt. Die al to subjectieve
opvatting van vertalersplicht bederft de gelijkenis met het origineel!
Dit en de volstrekte afwezigheid van aanteekeningen aan den voet
van de bladzijden om, waar het noodig is, den Westerschen lezer
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in de hem zoo exotische Indische begripswereld den weg te wijzen,
houd ik voor ernstige tekortkomingen. Het magere lijstje van aanteekeningen achteraan, dat ook menige onjuistheid bevat, is daarvoor geene vergoeding. Meer dan eens is de tekst misverstaan, of
eene vertaling gegeven die'tot misverstand moot leiden.
In het ietwat precieuse voorbericht komt een tirade voor over
de „tachtigers" in de Sanskrit litteratuur. Wat daar gezegd wordt
is waar, maar ik begrijp niet, wat dat met den stijl van den Hitopadeca en zijne geciteerde spreuken te maken heeft. Die is, alles
wel beschouwd, eenvoudig, niet gemaniereerd. Hoe zou de Hitopadeca
anders zijn weg hebben kunnen vinden als schoolboek !
J. S. SPEYER.

R. A. A r m s t r on g. Makers van de 19e Eeuw, Vert.
en met Aanteekeningen voorzien door H. Bakel s. 's-Gravenhage 1910, C. Brede e.
Wat de bekende unitarische prediker te Liverpool, Richard
Armstron g, in dit boek geeft, zijn dertien toespraken, door hem
gehouden in zijn gewone Zondagavondbeurten. Na telkens een korte
algemeene inleiding worden achtereenvolgens behandeld : de prediker :
Carlyle; de man der wetenschap : Darwin; de staatsm an : Gladstone; de romanschrijver : George Eliot; de tooneelschriaver :
Ibsen; de criticus : Matthew Arnold; de bestrijder van den
godsdienst : Bradlaugh; de schilder : Watts; de patriot : Mazzini; de monarch: koningin Victoria; de kerkman : Newman;
de kerkelijk-vrijzinniqe : Stanley; de profeet-wijsgeer: Martineau.
Het valt niet moeilijk een woord van lof te vinden voor dit
Pantheon, door den bezielden prediker opgericht voor de energieken,
die, naar zijn meening, de 19e eeuw hebben gemaakt. Toch zal die
lof onwillekeurig eenigszins mat klinken. En dit niet omdat een
breede waardeering hier aan het woord is — plaats en gelegenheid
vorderden die —, ook niet omdat er wat weinig kritiek in voorkomt — het is wel grappig dat juist waar Armstrong, m. i.
terecht, op M. Arnold kritiek uitoefent, de vertaler zich haast in
een nootje to zeggen dat hij 't niet met hem eens is (bl. 71), — maar
wel, omdat, hoezeer alles waar is wat van doze geestes-aristocraten
gezegd wordt, er van hen meer to zeggen valt, wat ook waar, wat
het wezenlijke is van hun levenswerk. Dit miste ik b.v. al te zeer
bij de oppervlakkige beschouwingen over Eliot en I b s e n, waar
het probleem dat kunst aan moraal en religie stelt bijna niet wordt
aangeroerd.
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Misschien mocht de spreker, lettende op het publiek zijner
Zondagavondbeurten, dit essentieele niet geven. Zijn Inleidend Woord
doet dat ook vermoeden. Maar waarom die toespraken dan zoo
uitgegeven? Wie belette hem, er opstellen van te maken
waarvan zijn lezers ten voile konden genieten. Als die zich nu en
dan hooren toegesproken als „jonge menschen" (bl. 66), wellicht
gevleid zien ze, toch ook bevreemd, op — en het kost hun
eenige moeite zich to verplaatsen onder het gehoor van den prediker.
Hiermede hangt samen de vraag of het gewenscht is in een
boekje van honderd-vijf-en-zeventig bladzijden zoovelen typen van
makers eener eeuw eventjes te teekenen. Het populaire is zeker
het hoogste — maar het populaire is nog iets anders dan een voor
ieder bevattelijke, breede waardeering ; het is vooral het essentieele,
zoo eenvoudig gezegd, dat het heel gewoon lijkt.
G. F. H.
Dr. F. P. H. Prick van Wel y. Viertalig aanvullend
hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. Weltevreden. N. V.
Boekh. V is s er & C o., 1910.
De beer Prick van Wely behoort tot die menschen in Indie,
die aan den weg timmeren, en dus blootgesteld zijn aan de critische opmerkingen der voorbijgaande opperlui. Hij heeft in den loop
der jaren al heel wat van dergelijke, vaak hatelijke opmerkingen
moeten hooren, maar het thans voor ons liggend werk is het welkom bewijs dat hij er zich weinig van aantrok.
Geen wonder trouwens, als het blijkt hoezeer mannen als Prof.
Dr. H. Kern, Prof. Dr. C. Snouck Hu rg ron j e, Dr. Ph. S.
van Ron kel en anderen zijn arbeid waardeeren. Wij behoeven
dus, ter aanbeveling, niets to zeggen.
Maar misschien kunnen

wij

een — zegge een — bijdrage

geven voor den volgenden druk. In de handelsverslagen onzer

is
van isinglass. Ziedaar, meenen wij, het juiste Engelsche woord
voor agar agar (Japansche vischlijm).
E. B. K.

Japansche consuls kan men steeds lezers, dat er groote uitvoer

A. Hanegraa ff, Oud-Assistent. Hoe het thans staat
met den Assistent en de Veiligheid aan de Oostkust van.
Sumatra. 's Gravenhage. M. van der Beek's Hof bookhandel. 1910.
Volgens het Indisch Regeeringsreglement (art. 108) hebben
alien, die zich op het grondgebied van Nederlandsch-Indie be-
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vinden, aanspraak op bescherming van personen en goederen. Doze
bepaling wordt — aldus is onze indruk, ook na lazing van bovengenoemde brochure — op de Oostkust van Sumatra wel zeer eenzijdig toegepast. De regeering beschermt de daar werkzame koelies
krachtig tegen alle willekeur, mishandeling enz. van de zijde der
Europeesche ondernemers. Maar zij beschermt niet, althans niet
voldoende, het Europeesch personeel, dat gesteld is tegenover een
overmachtigen troep koelies, over 't geheel van laag moreel gehalte.
Het zijn niet de braafste en rustigste elementen der bevolking,
hetzij van Java, hetzij van China, die naar Deli gaan !
Aldus moet op den duur wel de veiligheid der Europeanen,
en daarmede ook de ontwikkeling des lands gevaar loopen. Neem
maatregelen tegen alle mogelijke uitspattingen der werkgevers, —
goed ; maar doe dat dan ook evenzeer tegen die der werknemers,
voor wie een menschenleven zoo weinig waarde heeft. En aan dit
laatste schijnt juist veel te ontbreken, — allereerst eene deugdelijke, voldoend sterke politie.
Wij staan bij de details, door den heer Hanegraa ff uit
zijne herinneringen medegedeeld, niet stil. Zijn zij juist, dan zijn
zij het bewijs, dat niet alle bestuursambtenaren het recht hebben,
den ondernemers en den assistenten gemis aan beleid te verwijten.
Maar de een is al zoo min volmaakt als de ander ; wat noodig
blijft, is dat de Indische Regeering zoodanige regelingen treft
dat de eenzijdige „bescherming" plaats maakt voor bescherming
van alien, en men haar nooit zal kunnen verwijten, de anarchie te
hebben bevorderd door feitelijk aan de ruwe, zedelooze massa het
E. B. K.
heft in handers te geven.
E. 0 verduyn-Heyliger s. Als de sennah's bloeien.
Amsterdam. L. J. Veen, 1910.
Indien we de helden en heldinnen van dit verhaal eens een
Europeesch pakje aantrokken ?
Een zwak heer, met eene vrouw getrouwd die veel te goed
voor hem is, laat haar in den steek voor eene jongere, mooiere ;
hij begrijpt na een jaar dat hij erg dom geweest is, en zou wel
gaarne tot zijn eerste liefde terugkeeren.
Maar deze is intusschen al geengageerd geraakt met een jongen,
mooien, degelijken man die wegens eene Ehrensache met de justitie
in aanraking is geweest; als ze zullen trouwen komt de eerste man
tusschenbeide, maar hij bekoopt nu, als straf voor zijn ontrouw,
zijne jaloezie met den dood. De justitie moeit zich met het geval,
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de jonge, mooie, degelijke man wordt veroordeeld, maar zijne bruid
blijft hem trouw.
Mevrouw 0 v e r d u y n heeft dit romannetje geplaatst, of althans
willen plaatsen in eene Indische omgeving. Het is haar, dunkt ons,
maar half gelukt, want een Javaan of Maleier heeft in menig opzicht
eene andere levensbeschouwing dan een Europeaan. Zij heeft op
haar boek een Indischen stempel willen zetten door vele maleische
woorden te gebruiken, waarvan men — gedeeltelijk slechts, en
sours foutief (b.v. blz. 161, hoot 1) — de vertaling aan den voet
der bladzijden vindt. En dan heeft zij getracht, ,,mooi" te schrijven,
wat wij echter — met verlof! — leelijk blijven vinden : „waarom
niet, driftigde hij" (bl. 80); „gestruik" in plaats van „struikgewas"
(bl. 18) kan ons evenmin bekoren als „een rij afgeveilde zwartgemaakte tanden".
Bedenkelijker nog vinden wij, dat de zucht om mooi te doers
de schrijfster verleidt tot bet schrijven van zinnen als deze (bl. 15):
„hij liet zich zakken, geleidelijk tot 't water bijna aan zijn lippen
reikte, om met forschen zwaai van zijn armen weg te zwemmen
en groote kringen om zijn bruine lijf uitcirkelden" , of (blz. 18,
als de ontrouwe man in den nacht „zijne fluitetonen doet trilleren"
en daarop „heel zacht een vrouwestem het lied aan de maan hoort
zingen"): „0 't wondere spel van die wevende draden die hen bonden,
die hen te zamen snoerden al vaster . . . Klaaglijk weenden de
toners in de nachtstilte als 't geroep van de woudduif" .. .
Zoo zouden er tal van opmerkingen te makers zijn. Toch zouden
wij niet gaarne willen, dat de lezer uit het bovenstaande de gevolgtrekking maakte dat, naar onze meening, het Mevr. 0 v e r d u y n
aan talent ontbreekt : zij heeft gevoel en verbeelding, en wat zij
schrijft moge in natuurlijkheid te kort schieten, het is niet, als
zoovele andere romannetjes onzer dagen, al te laag bij den grond.
E. B. K.
Bloemlezing uit de nieuwste Nederlandsche Dichtkunst
samengesteld door Alex Gutteling en Maurits Uyld e r t. Amsterdam. W. Versluys.
Nieuwste Nederlandsche Lyriek verzameld door L a wrens van der Waals. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon.
Beide deze Bloemlezingen hebben de aantrekkelijke eigenschap,
dat ze door dichters zijn bijeengebracht , zij staan elkander niet
in den weg, daar de keus aan weerszijden zeer verschillencl is uitO. E. XI 4
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gevallen en zoo moeten zij naakt elkaar plaats vinden op de leestafel
van den belangstellende omdat de eene, die van Laurens van
der Waals een algemeen beeld geeft van de Nederlansche lyriek
der moderne poeten, en de andere, uitsluitend gekozen uit verzen
in den loop der jaren door het Tijdschrift „de Beweging" gepubliceerd, duidelijker den typus vertoont van hetgeen eene bepaalde
school als schoon bewondert en aanbeveelt.
K. K.
Ten schaamlen disch. Eerste verzen van Wilhelm
L o e b. Voor den schrijver uitgegeven en gedrukt door
Drukkerij Levisson te 's Gravenhage in 1910.
Ofschoon deze kleine verzenbundel slechts in een beperkt aantal
exemplaren gedrukt werd en niet in den handel is gebracht, was
het blijkens de toezending aan onze Redactie des Schrijvers wensch,
dat wij met een enkel woord zouden zeggen welken indruk de
lectuur dezer gedichten bij ons had achtergelaten. En dat doen wij
gaarne. Het zou ondoordacht zijn, naar aanleiding van dit kleine
aantal gedichten, die meest eene ietwat weemoedige stemming
vertolken, ons reeds thans een oordeel over den Schrijver te vormen, of zelfs op zij ne vraag
Waarom zing ik de vreugde niet
En mijmer om mijn Leer verdriet
— Ik, die de lusters vOl geniet
In 't loomend lied

te antwoorden, dat bij de meesten onzer de smart gemakkelijker
dan de vreugde eene harer waardige uiting vindt in het lied. Maar
geen lichtvaardigheid van oordeel zal iemand kunnen vinden in
onze verklaring dat in deze gedichten ons een enkele maal oorspronkelijkheid en met zelden zuivere eenvoud en oprechtheid van
dictie heeft getroffen. Oorspronkelijk, persoonlijk en vooral suggestief schijnt mij het volgende gedicht :
Bij 't stil herdenken der vergrijsde daden
In 't luide land van woest onttoomde j eugd
— Lachtvolle viering van verdwaasde vreugd —
Leunen wij lachend op vermoeide spaden.
Wij hieven hoopvol hoog de spit en traden
Ten naakt gestrekten akker : jong verheugd
Schreden wij veldwaarts als tot blij geneugt ;
En lentezon belichtte blank de paden.
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Nu staat het graan in vette schoof te gader,
Gewassen uit de naarstig rappe daad;
Wij strekken wijd de handers tot den vader,
Die vroom vernoegd ten bruinen dijkrand staat:
„Staak thans uw taak en treed den kindren reader,
Wij willen waken, nu Gij rusten gaat.

Ik zou vreezen onbescheiden te zijn wanneer ik van deze niet
in den handel gebrachte verzen Kier ter plaatse meerdere afdrukte ,
doch dit eene kan volstaan om te bewijzen dat er eenige aanleiding
bestaat, om met den titel van dezen bundel niet geheel vrede te hebben.
K. K.
Tom's dagboek. Een gedicht door W. L. Penning Jr.
Amsterdam, 1910. W. V ersluys.
In dit boek herleeft een genre van poezie, waaraan Nederland
rinds de dagen van Staring en later van Potgiet er niet rijk
is geweest : de berijmde vertelling. Hoe groot een genot die herleving komt brengen aan vele stille luisteraars, is niet Licht te zeggen.
Het is slechts eene zeer fijngevoelige, zeer ernstige en buitengemeen
technisch ontwikkelde kunst, die zulke memoires kan scheppen als
Penning in dit schoone dagboek van Oom Tom heeft gedicht. Ook
verdicht ? Voor ons, lezers, is het evenmin belangrijk als mogelijk,
na te gaan, wat in dat zorgvolle familieleven van den „Franschen
Tijd", wat in de droefstemmende novelle van T o m's liefde voor
Berth a, in dien roman van hoopvolle verwachting en van edele
toewijding na de smartelijkste teleurstelling, kortom wat in het

inderdaad „ouderwets" romantische dagboek mag zijn geput uit
oude papieren. Die den geest heeft geblazen in deze stof is P e n n i n g.
Hij heeft het verstaan, dank zij den fijnen waarnemingszin va .
zijn herscheppend gedenken de stemming en de geestelijke atmosfeer van onze ouders en onze grootouders alzoo voor onze oogen
te voeren, dat we er met geroerdheid en eerbied in vertoeven en
toch weer niet aarzelen te glimlachen om veel dat we niet zouden
terugverlangen. Deze dichter heeft de draden van zijn los-in-eengevlochten verhaal zoo vast in de hand, dat hij — steeds zich zelven
meester, en niet meer aan den drang tot uitvoerigheid toegevend
dan juist past bij deze herinneringen van een bejaarde — ook ons
steeds gehoorzaam, ja in gespannen aandacht doet volgen, deelend
in de aanvoeringen van den sympathieken eenvoudigen dagboekschrbver, en met getroffen opmerkzaamheid toehoorend bij den
welluidenden klank zijner voortreffelijke verzen. Want zoo uitne-
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mend verzorgd, zoo rijk in zuiver Nederlandsch vloeien de dichtregels van dit dagboek uit des dichters pen, dat men weigert aan
de mogelijkheid te gelooven, dat deze dingen ook maar half zoo
goed in proza had den kunnen gezegd zijn.
K. K.
Jan Gresho ff. Door mijn Open Venster. Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1910.
Er is tusschen het uiterlijk van dezen bundel en zijnen poetitischen inhoud een zonder twijfel door den schrijver opzettelijk
gezochte overeenkomst. Alles in het voorkomen van dit boekje is
gezocht — en laat ik het erkennen — met smaak gezocht. De fijn
gestileerde titelvignetjes, het zware roomkleurige papier, waaropin gracieuze letters de zorgvuldiglijk verdeelde coupletten staan,
vooral niet te velen op eene bladzijde, voorts het overleg, waarmee
de stemmingen zelve gerangschikt zijn, de keus der welluidende
titels, dit alles zegt het ons met zoovele woorden : Greshoff
schikt en kiest en voegt zijne liederen als artist : niet wat hij ziet,
acht hij in de eerste plaats van belang, maar hoe hij het ziet,
welk licht valt „door zijn venster", terwijl hij het waarneemt als een
precieus aestheticus.
Tenzij mijne eigene koelheid tegenover eene poezie, die of den
gloed der bezieling zoozeer ontbeert, Of dies met zoo groote preutsch-

mij blind maakt voor hare verdiensten, heb ik, dunkt
om te verwachten, dat een dichter als Jan G r e s-,
h o ff &gar goed zal slagen, waar inderdaad alleen de lijnen der
teekening en niet het geteekende portret belangstelling verdient.
Geen liefdeklacht van dezen dichter ontroert mij dan ook, geen
zucht van herinneringsweemoed wekt in zijne gekunstelde vormen
en beelden mijne deernis. Maar wel erken ik de zuiverheid zijner
aanschouwing, de taktvolle soberheid zijner schildering van hetgeen
hij ziet in verzen als doze :
heid verbergt,

me eenig recht

Een schilderij hangt voor mij aan den lichten wand :
Een eenzaam bosch in gloeiend-rossen najaarsbrand,
Rondom een viiver met de somber-rijke prachten
Van guldig blad en bruine stammers langs den rand
Van 't droomig oogenblauwe meer, waarop met zachten,
Gerusten gang twee zwanen hunne witheid brachten :
Twee zilverlichte droomen langs het stervend strand.

Maar waarom, zoo vraag ik mij af, maakt een dichter, die
immers groote zorg draagt voor den vorm, die zijn Nederlandsche
taal met onmiskenbaren eerbied liefheeft, woorden als guldig en

LEESTAFEL.

149

vreugdig? Waarom drukt hij b. v. een couplet af, zoo achteloos

geconstrueerd als het volgende :
Ons die 't verlangen immer heugt
Zijn lachend binnen deze vreugd
En nochtans morgenvreugdig niet.

Het komt mij voor, dat deze poesie precieuse, die waar zij, om
diepte van inhoud onbekommerd
als in het zeer zorgvuldig
bewerkte Eenzaamheid uitsluitend streeft naar fijnheid van
toots, iets in hare soort volmaakts kan bereiken, niet kan bestaan
zonder de hoogst denkbare gestrengheid ten opzichte van den vorm.
En die wordt in dozen bundel niet altijd in het oog gehouden.
K. K.
Licht geluid. Volksliedjes van G. W. Lovend a al.
Groningen. P. NoOrdhoff, 1911.
Niet naar den titel, die wat gezocht is, noch naar de teekening op den omslag, welke wat miskleurd is, moot men den dichterarbeid van Lovendaal beoordeelen. En omdat hij de liederen
die hij Kier vereenigt nieuw en oud, indien ik mij niet vergis
— volksliedjes noemt, moet men er op rekenen menig liedje to
hooren, van Oranje, van de vlag, van de zee en den akker, de
maaiers, de matrozen en de visschertjes — alien met bun meisjes —
dat de klanken van H e y e 's liederen of die van Beets in de
herinnering roept. Maar een liedje is niet oud omdat het onderwerp oud is, noch ook het onderwerp verouderd omdat het oud is.
Bovendien, Lovendaal bespeelt zijn eigen instrument; niet licht
zal aan iemand de bekoring ontgaan van 't volgende eenvoudige lied :
HET WONDER.
Toen de zon lest onderging,
Is 't gebeurd, het wonderding:
't Licht verluchtte woud en dreven
't Groenend hout was goud-doorweven
En een vroege vogel zat
Zingend aan het waidelpad
'k Wijlde. Wonder klonk zijn lied.
Wat hij zong, ik weet het niet,
Maar de zonne ging aan 't glanzen
Mugjes vingen aan to dansen.
Groene puntjes, teer en zwak,
Piepten uit het watervlak.
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't Liep Coen langs den waterkant
Beemd en bosch door, stad en land,
't Wonder nieuws. — De wolken schoven
Zacht en lachten blank van boven.
Toen verdween de zon. . . . Mij dacht
Zonnig was 't den heelen nacht.
Wie, als ik, onder het lezen dit liedje van zelf in zich met

licht geluid hoort zingers, zal begrijpen, waarom ik veel liever had
gehad, dat Lovendaal het tweede couplet had aangevangen niet
met 'k Wifide, maar met 'k Wachtte ; ook verrast in een' dichter
die zijn Hollandsch zoo zuiver houdt en zijne rijmen niet met pijnlijke inspanning behoeft te zoeken het mij dacht in den voorlaatsten regel. Maar overigens naar een zanger, die zulk een Wonder
beleefd heeft en 't zoo vertelt, luister ik gaarne, ook als hij slaapliedekes zingt, of als hij zijn mooi meisje beknort :
Wat pronk je met een vleugelken
Mien lief ken op je hoed
En is al zonder vleugelken
Je snoetje dan niet zoet ?
Teer vleugelken
Van een onnoozel veugelken
Dat daarvoor sterven moe t.
ook als hij vertelt van den soldaat, die op Zondag, „zwaar van
traktement met zijn meisie uit" is :
Zij hangt als hengelmandje
Aan 't blauw van 't Vaderland ;
Hid heeft een razende appetiet.
En zij heeft proviand.
Kortom, al pakken niet alle liedjes evenzeer, al is bij deze
poezie de rand tusschen sentiment en sentimentaliteit nog iets
smaller dan anders, het grootste deel van Lovendaal's verzen
is gemaakt om gezongen, en zoo bewaard te worden.

K. K.

Shakespeare's Romeo en Julia. Vertaling van J a c. v an
Looy. Amsterdam. S. L. van Looy, 1910.
Van ganscher harte mogen alien, die S h a k e s p e a r e lezen
— en, al daalt de aandacht voor klassieke poezie misschien tijdelijk,
Loch is hun aantal niet gering — en tevens van ganscher harte
mogen alien die het ontwikkelingsproces onzer eigene taal gaarne
nagaan, hopen dat elk nieuw geslacht voortgaat met dichters te
kweeken die Shakespeare trachten te vertalen, mits ze er hun ernst
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en hunne volledige kennis aan geven, zooals Burg ersd ij k deed, of
hun poetische gave van nagevoelend herscheppen als van Loo y.
Het eigenaardig verschil dat de overzettingmethoden dezer
beide vertalers kenmerkt is te dikwijls uiteengezet, en valt aan
iederen aandachtigen lezer te duidelijk in het oog om het hier nog
eens door een reeks van voorbeelden toe te lichten. Ied.er weet
dat Bur gersd ij k de trouwe vertolking als eersten eisch van zijn
arbeid beschouwde, dat hij zijn taal meester was, en zijne vindingrijkheid in het weergeven van S h a k e s p ear e's woordenspel had geoefend en uitgebreid door lectuur. Maar evenzeer ontgaat het niemand dat het Nederlandsch van Burgersd ij k, zuiver en goed
gesteld als het is, niet zelden ver beneden de sappigheid en den
levenden gloed van Shakespeare's Engelsch blijft, en dat juist
daarin een dichter als van Looy hem overtreft.
Aan Burgersd ij k zou het niet Licht overkomen zijn een
woord als neighbourstained (steel) kalmweg door „tweespalt slechtend" te vertalen, of het woordenspel dat schuilt in „mistempered
weapons" te doers te loor gaan door de vertaling „tuchtelooze".
Een wrokkenden inhoudsvollen zin als Romeo's
Not having that which, having, makes them skort
vertaalde B. in zijn streng Hollandsch :
Dat ik niet heb, wat mij die korten zou
ontegenzeglijk begrijpelijker dan van Looy:
Dat missend, waar 't bezit van wren kort,
want men heeft heel wat tijd noodig om te begrijpen dat waar en
van in dezen zin bijeen behooren. En evenzeer heeft Burgers dij k
er aanspraak op dat wij erkennen dat hij slechts zeer zelden door
een woordschikking die volkomen in strijd is met onze taaltraditie
aan de moeilijkheden der vertolking van Shakespear e's enggebouwde stichomythien tegemoet komt.
Doch waar de dichterlijke taal zich verheft, waar ze den kleurigen tooi der beeldspraak aanneemt en zich boeit in de bevallige
kluisters van het rijm, daar leggen wij niet zelden den conscientieuzen B u r g e r s d ij k terzijde en grijpen naar van Loo y.
Hoe aanloklijk is bet, daarvan eenige bewijzen te geven, getuigend van de zorgvuldigheid van den eerste en van des tweeden
inspiratie, die toch zeker aan de zorg van den ouderen vertaler
wel wat te danken heeft. Maar in een task, die ieder lezer kan
vervullen, is kortheid gewenscht. Laat ik een voorbeeld mogen aanhalen, zoowel lyrisch doorgloeid als fijn uitbeeldend.
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Rom.

She speaks.
0, speak again, bright angel ! for thou art
as glorious to this night, being o'er my head
as is a winged messenger of heaven
unto the white upturned wondering eyes
of mortals that fall back to gaze om him
when he bestrides the lazy-pacing clouds
and sails upon the bosom of the air.

Eerlijk en trouw vertaalt B u r g e r s d ij k:
Zij spreekt !
Spreek voort, gij schitt'rende engel. Ja, gij straalt
zoo heerlijk in den nacht hier boven mij,
als een gevleugeld hemelbode glanst
voor d' in bewond'ring 't wit vertoonende oogen
der stervelingen, die teruggezonken
hem volgen als hij op de wolken stijgt,
en, door de lucht gedragen, statig zweeft.

Deze verzen zijn zuiver, en met uitzondering van het derde,
waar B u r g e r d ij k's taalkundig geweten hem dwong white-upturned
in goed Hollandsch to omschrijven, ook wel welluidend. Maar hoor
nu de liefdesverrukking zingers in die zelfde regels als ze van
Looy bezielen :

Hoor !
Spreek nog eens, blinkende engel, boven mij
begloriend dees nacht, heerlijk verrezen
als een gewiekte bode van den hemel,
voor 't wit opkeerende verbijsterd starers
van 't naar hem kijkend yolk, dat helt het lijf,
wig hij beschrijdt de zoetjes gaande wolken.
en voortzeilt op de welving van de lucht.

Door vluchtige vergelijking van enkele passages kan men zich
over de betrekkelijke waarde van twee Shakespeare-vertalingen
geen vaststaand en betrouwbaar oordeel voorzien. Zeker zou ik niet
durven verklaren dat ik aan van Loo y's overzettingen altijd en
zonder voorbehoud de voorkeur geef boven die van Burger sd ij k.
Maar dit acht ik niet voor tegenspraak vatbaar, dat de roerende
innigheid van Romeo and Juliet in de vertaling van van Looy
K. K.
buitengewoon ongerept is weergegeven.
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B. C. de Savo r n i n Lo hm a n. De bestuursinrichting
van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de
Bataafsche Republiek. Utrecht. Van Drute n. 1910.
De schrijver van dit 1Pige Utrechtsche proefschrift stelde zich
ten doel eens aan voorbeeld na te gaan, wat de re volatiemannen
ten onzent eigenlijk gedaan hebben tot verwezenlijking van hun systeem van gewestelijke constitutie, wat Kier de verhouding was tusschen
leer en werkelijkheid, of zij daarbij consequent te werk zijn gegaan dan
wel niet. Hij beyond bij zijn nauwkeurig tot in kleine bijzonderheden
afdalend onderzoek, dat zij getracht hebben in die constitutie de
leer van het maatschappelijk verdrag zooveel mogelijk in toepassing
te brengen maar dat het er verre van of is, dat zij daarbij consequent
te werk konden gaan, al werd daarnaar in den aanvang met ernst
gestreefd. Zoo was het ook met het representatief systeem, dat
slechts in den eersten tijd min of meer in werkelijk revolutionnairen
zin werd geregeld. Zoo was het ook met de verhouding der lagere
tot de hoogere bestuurslichamen, die slechts van 1798-1801 den
doctrinaires weg der absolute centralisatie is gevolgd. De werkelijkheid spotte ten slotte met al le theorie en de schrijver vindt
herhaaldelijk gelegenheid vast te stellen, dat de continuiteit der
staatsrechtelijke denkbeelden, na aanvankelijke pogin gen tot algemeene omverwerping van het stelsel der oude Republiek,
sedert 1801 weder is vastgehouden om door te loopen tot de
Fransche overheersching toe. Eerst toen is die continuiteit verbroken. Het komt ons voor, dat tegen deze conclusion weinig is aan
te voeren.
P. J. B.
Louis Raemaeker s. Twintig opnamen uit mijn caricoplane. Amsterdam. S ch elt ema en Holkem a. 1911.
Een twintigtal over het algemeen welgeslaagde maar niet
weinig fel bedoelde caricaturen van politieken aard, van „Theodorus den rechtzinnige" en ,,Theo den schuins-rechtsche", van „de
Zwarte Excellentie" en „le beau Talma", van „Abraham triumphator"
en .,Bram den schrik van Binnenhof", van „Sam den inktliefhebber"
en den „Diogenes", van ,,le Calvin a
i tre" en den ,,vaderlandschen
staatsman Lohman", van den ,,Girondijn" en den „blanco grappenmaker" Borgesius, van den ,,Jacobijn" en den „wettenmaker" Drucker,
van „'t kwaat" en het „groote opperhoofd" Troelstra, van ,,FalstaffCyrano" Lieftinck, van „zijn edelachtbare" en „den edelmogende"
Pastoors — een en ander soms aardig, soms gezocht, niet alles
eerste rang of fijn gedacht, verre van dien.
P. J. B.
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Verspreide economische geschriften van Mr. N. G. Pie rs o n, verzameld door Dr. C. A. Verr ij n S t u a r t. Haarlem.
De Erven F. Bohn. 1910.
„Rechtvaardiging behoeft deze uitgave stellig niet", zoo schrijft
de Groningsche Hoogleeraar in zijn voorwoord, neen, inderdaad,
althans niet voor ons, die ,,de groote beteekenis van Pierson
voor de ontwikkeling der Staathuishoudkunde" beseffen , wellicht
wel voor hen, die smalen op de „orthodoxe, liberale economie".
Maar dan moge voor dezen de rechtvaardiging spreken uit
deze geschriften zelve. De verzamelaar wijst er op dat Pierson
wel het tegendeel van een star dogmaticus was, dat hij steeds
critisch bleef staan tegenover zijn eigen denkbeelden en dat dan
ook de groei van die denkbeelden zal blijken uit een vergelijking
van sommige der oudere opstellen met studies van later tijd. Omtrent het plan van de uitgave, het systeem der verzameling deelt
prof. Verr ij n Stuart het volgende mede :
„De keuze van hetgeen in deze uitgave een plaats moest vinden, was in zekeren zin niet moeilijk. Er is, onder wat Pierson
publiceerde niet veel waaromtrent twVel kon rijzen, en de verzoeking was inderdaad groot om al zijn kleinere geschriften in deze
verzameling op te semen. Echter zijn enkele boekbeoordeelingen
en artikelen, welker beteekenis inzonderheid lag in hunne actualiteit
op het tijdstip der verschijning, of die als hoofdartikelen in onze
groote bladen of in de uitgaven van „het Vrije Ruilverkeer" ongeteekend zijn verschenen, niet opgenomen. Voorts lie t ik weg geschriften die Pi e r s on te zamen met anderen had bewerkt, of die
(zooals zijn lezingen over het cultuur-stelsel) reeds in boekvorm
waren gepubliceerd. Evenzoo meende ik zijn redevoeringen in de
Staten-Generaal en in het Indisch Genootschap niet in de verzameling te moeten opnemen, daar deze veelal moeilijk te begrijpen
zouden zijn buiten het verband der discussie waarin zij werden
uitgesproken.
„Meer moeite gaf de vraag welke leiddraad bij de rangschikking der opstellen behoorde gevolgd te worden. Een chronologische
volgorde zou zich aanbevelen, wanneer het er bovenal om te doen
ware de ontwikkeling van P i e r s o n's levenswerk biografisch te
volgen. Het kwam mij evenwel voor dat, liever dan het uiterlijk
feit van den datum der verschijning, de behandelde onderwerpen
voor de plaatsing normatief moesten zijn, waarbij dan natuurlijk,
voor zoover Pierson meermalen aanleiding vond om eenzelfde
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onderwerp te behandelen, de tijdsorde waarin de opstellen werden
geschreven voor hun ordening beslissend was".
Aldus zijn de voor den herdruk uitgekozen geschriften samengebracht in een zestal groepen, waarvan elk den inhoud zal vormen
van een afzonderlijk deel, al naarmate zij waren gewijd aan : I. de
methode en theorie der staathuishoudkunde ; II. de geschiedenis
der staathuishoudkunde ; III. de economische geschiedenis; IV.,
handel, crediet en muntwezen ; V. de financien van rijk en gemeenten ; VI. de sociale vraagstukken.
Dit belangrijk werk is bij den verzamelaar in goede handers,
omdat hij het ongetwijfeld met groote pieteit en met groote kennis
zal verrichten. Men kan slechts hopen dat deze zes deelen, waarvan
de uitgave reeds eenigen tijd geleden is aangevangen, door zeer
velen zullen worden gelezen. Juist inzicht in economische waarheden
is nog niet zoozeer algemeen goed of voor velen zal veel hier te
leeren zijn. . . .
Bij het doorbladeren van het eerste deel trof ons in Pier so n's
aankondiging van J. A. L e v

y's

„Engelsch Katheder-socialisme"

de volgende kenschetsing van de „ook" door Pierson gevolgde
methode van schrijven : „Wanneer men een studie onderneemt,
leest of herleest men allerlei, dat op het te behandelen onderwerp
betrekking heeft, ja, meermalen worden tochten ondernomen op
aangrenzend terrein, van waar men soms rijken buit medebrengt ;
ook heeft iedereen, die zich aan wetenschappelijken arbeid wijdt,
een groote verzameling schetsen en aanteekeningen, waaruit hij,
zoodra het noodig is, bij elkander zoekt wat ter zake dienstig is.
Maar wij Nederlanders uit de tweede helft der 19de eeuw wachten
er ons wel voor, dit alles te laten afdrukken ; wij brachten het
bij een voor ons zelf; meer en meer wordt het ooze toeleg, den
lezer slechts het mimimum voor te zetten, waarmede wij kunnen
volstaan. En als wij, ons handschrift gereed hebbende, het geschrevene herlezen, verbeelden wij ons gedurig, dat iemand over onzen
schouder gluurt en ons afvraagt : doet dit of dat wel ter zake?
Wanneer gij deze of gene wijziging bracht in de orde van uw
betoog, zou dan niet een reeks van bladzijden kunnen vervallen ?
Dikwijls verwenschen wij dien lastigen vrager : wij dachten gereed
te zijn en kunnen nu weder beginners. Maar de hartstocht der beknoptheid maakt zich ten slotte van ons meester ; misschien drijft
ons ook een zeker artistiek gevoel ; in elk geval, het eind der zaak
is, dat wij opnieuw aan den arbeid gaan en een tweede misschien
een derde of vierde uitgaaf leveren van eigen werk, alvorens de
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eerste, die niemand ooit te zien krijgt, nog verschenen is. — 1k
klap een weinig uit de school ; maar zoo is de trant van worken
van de meesten onzer, die zeldzaam begaafden uitgesloten, die een
soortgelijk proces als ik hier geschilderd heb, kunnen uitvoeren,
zonder een letter op papier te brengen".
Pierson vertelde dit om de „andere methode" (van Mr.
Levy) daartegenover te stellen : „al zijne uittreksels moeten ons
onder de oogen komen ; de lezer moat al de plaatsen leeren kennen,
die hem in de boeken, welke hij raadpleegde voor zijn doel, hebben
getroffen ; wat hij Bens, misschien reeds meermalen, heeft gezegd,
herhaalt hij nog tallooze keeren. De gang van het vertoog herinnert
nooit aan dien van een regiment, dat in voorbeeldige orde en met
vasten tred op marsch is naar een zeker punt; met den heer L e vy
wandelt men rond in een tuin en slaat gade alles wat er te zien
valt" . . . De passus eindigt met een hanwijzing van de gevaren,
welke deze „methode" medebrengt ; o. a. dit : „men verbeeldt zich
argumenten te hebben gegeven, terwijl men inderdaad slechts
schrijfwerk verriohtte."
Maar is het niet merkwaardig door deze bladzijde een blik te
slaan in de werkplaats van dezen grooten economist. Zeker behoorde
hij ook tot de „zeldzaam begaafden". Maar tevens tot die stoere
werkers, die — door den „hartstocht der beknoptheid" en door
grooten eerbied voor den lezer gedreven niet moede worden telkens
weer een beteren vorm voor het vertoog te zoeken, gedachtig aar,
dien ouden regel vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage . . .
ajoutez quelquefois et souvent effacez? Aan die nauwgezetheid is het
zeker ook to danken dat ook de oudere opstellen nog zoo frissche
lectuur geven.
H. S.
Jeanne Reyneke van Stuwe. De illusie der doode
menschen. Twee deelen. L. J. Veen. Amsterdam.
Hier liggen, sedert lang reeds, weer twee deelen van Jeanne
Reyneke van Stu we op ooze leestafel, weer een vervolg der
„Zijden en Keerzijden". Van 1905 of volgen die boeken elkaar
jaarlijks op ; vijf hebben wij er hier reeds besproken, dit is het
zesde, het boek van 1910. En nog is, naar het schijnt, het einde
niet to voorzien, want, al hebben w ij achtereenvolgens al heel wat
personen afgewerkt„ waarmee wij in den breeders familiekring van
den „oorsprong-roman" hadden kennis gemaakt, er blijven er voor
volgende jaren zeker nog wel eenigen over, van wie ons ook nog de
verdere lotgevallen moeten worden meegedeeld.
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Ook nu weer ontmoeten we enkele oude bekenden uit den
eersten roman en zien die tot hoofdpersonen van een afzonderlijk
boek gepromoveerd. De band tusschen al deze vervolgen en het
begin wordt steeds losser. Wij herinneren ons nog wel van de
eerste kennismaking Charlotte B e r g h e m, geketend aan den
onwaardigen Care 1, moeder van een idioten won, verliefd op diens
leeraar Gerard St e r k, zonder dat hij en zij elkaar ooit hun liefde
hebben bekend. Trouwens, Mar hebben we ook in het voorlaatste
deel nog ontmoet. Doch nu treedt zij geheel op den voorgrond.
Haar man is dood, zij is dus vrij, maar St e r k is naar Indie (leeraar
H. B. S. te Batavia). Charlotte heeft hem nooit vergeten, noch
hij haar. Zal ze hem ooit terugzien? Hij komt weerom, zendt haar
zijn dagboek ter lezing, opdat zij wete wie en wat hij door het leven
geworden is. En dan verschijnt hij zelf. Ze zeggen elkaar hoe lief
ze elkaar hebben, maar ontdekken tevens beiden dat zij elkaar
„ontleefd" zijn. En dat het dus beter is niet samen te trouwen,
doch goede vrienden te blijven. Finis.
De compositie van dit boek is niet gelukkig. De schrijfster
heeft 100 bladzijden noodig voor dat Charlotte het dagboek van
St e r k krijgt, om ons op de lectuur daarvan voor te bereiden. Dat
dagboek zelf vormt een ,,Einlage" van 177 bladzijden. Daarna
volgt in '72 bladz. de ontknooping. En zoowel St e r k in zijn dagboek als de schrijfster zelve in haar verhaal hebben altijd schrikbarend veel woorden noodig om voortdurend maar weer hetzelfde
te zeggen, een gedachte om en om te draaien en weer eenigszins
anders weer te geven . . . Men zou dit boek (en niet dit alleen
van deze schrijfster) willen doorlezen met een goed-zwart potlood
in de hand om al het overtollige te schrappen. Wanneer de schrijfster voor al die herhalingen wat dieper gaande zielkundige ontleding in de plaats had willen (of kunnen ?) geven, dan zou haar
verhaal in diepte en in belangstelling niet weinig hebben gewonnen. Zooals het nu is, wordt men wel eens wat tureluursch onder
de lezing en is men voortdurend geneigd te roepen: ,,maar schiet
dan toch op, ga dan toch voort, dat weten we nu wel . . . !" Begint
op zoo'n manier dit werk niet in bedenkelijke mate te naderen tot
H. S.
dat zekere Oene genre, dat het eenige niet-goede is?
Louis C o u p e r u s. Van en over mijzelf en anderen. —
L. J. V een. Amsterdam.
Louis Couperus heeft een twintigtal schetsen en verhalen
van en over hem zelf en anderen, vroeger verschenen in Het Vadee-
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land en in Groot-Nederland, tot een bundel vereenigd. Wanneer men
zich het heel eigenaardig genoegen gunt dien bundel te lezen, dan
treedt daaruit de schrijver te voorschijn . . . men zou zeggen : in
een huisjasje, wanneer die uitdrukking niet te weinig correct of
deftig scheen voor den auteur van ,,Majesteit" en „Wereldvrede"
en van al de andere groote werken, die men van hem ke pt. Maar
in elk geval, hier is dan C o u p e r u s aan het woord, hij zelf, die
met ons rondwandelt door Italiö en door Nice, ons binnenleidt bij
zijn vrienden, ons mee doet smullen van de lekkernijen, die de
zuster van zijn Italiaanschen vriend voor hem bereidt, ons de verschillende typen wijst die wij op de wandeling met hem ontmoeten
en ons van al die menschen het een en ander weet te vertellen. Dit
alles in een natuurlijken, luchtigen causerie-coon, alsof men het lezen
zou in brieven, die hij aan een goed vriend in Holland had geschreyen. Men moet — dat spreekt toch wel van zelf — tegenover deze
dagboek-fragmenten niet een of ander ,,standpunt" gaan innemen
of in deze bladzijden meer zoeken dan zij willen of kunnen geven,
neen, het zijn simpel en alleen vermakelijke beschrijvinkjes van zijn
leven en luieren en logeeren en slenteren daarginds in het land van
de zon en van de weelde. Neemt men ze zoo, dan zijn ze waarlijk
een prettige verpoozing tusschen allerlei vaderlandsche en uitheemsche zwaarwiehtige boeken en verhandelingen. 't Is dikwijls niet
heel veel, wat hij vertelt, maar hij vertelt het aardig. En dat is
geen geringe verdienste in onze dagen !
H. S.

Ro b e r t E. Pear y. De Noordpool ontdekt. Reisverhaal
van den ontdekkingsreiziger, ingeleid door Theo d. Roos evelt en Gil b. H. Grosvenor, met 100 illustraties
en een kaart van het Poolgebied. H. D. Tjeenk Willink
en Zoo n, Haarlem, 1910.
De Haarlemsche uitgeversfirma is er vlug bij geweest Peary's
verhaal van zijn noordpooltocht aan Hollandsche lezers voor te zetten. De door een ongenoemde bewerkte vertaling laat zich vlot lezen
en velen zullen zeker naar dit boek grijpen om voor zichzelf te komen
tot eon antwoord op de vraag, die eon tijd geleden zoovelen in spanning
hield: Is Peary werkelijk aan de Pool geweest ? Men verlange
van ons, als leeken op dit gebied, geen ja of neon. Onlangs hebben
twee Nederlanders van groot gezag op het gebied van sterrenkunde
en aanverwante wetenschappen in openbare voordrachten als hun
oordeel uitgesproken dat het bewijs van het welslagen der expeditie
door dit verhaal niet was geleverd. Laat ons als leeken daarbij ons
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neerleggen en laat ons verder zeggen dat voor den belangstellenden leek dit reisverhaal veel belangwekkends bevat, zelfs boeiend
wordt wanneer Peary met de enkele getrouwen (een kleurling en
vier Eskimo's) den eindtocht naar het groote doel aanvaardt. Doch
het moet den lezer, als ons, treffen dat het geheele verhaal min of
meer in polemischen toon is gesteld. Telkens en telkens weer legt
de schr. er den vollen nadruk op waarom het hem mogelijk was te
bereiken waarnaar zoovelen voor hem tevergeefs hadden gestreefd :
hij had zich de hulp en medewerking van talrijke Eskimo's verzekerd ; hij had sleden naar een eigen model; hij had door jarenlange
voorbereiding veel meer ervaring van pooltochten, veel meer kennis
van het poolgebied dan ieder ander . . . . Ten voile begrijpelijk is
het wel, dat dit verhaal een pleidooi is voor het goad recht van
zijn glorie ! Maar het wordt wel wat vermoeiend den schr. voortdurend te hooren betoogen, waar men hem liever wat meer hoorde
vertellen. In dat opzicht is b. v. het verhaal van den Hertog der
Abruzzen („Stella Polare") aantrekkelijker.
H. S.
Ignatia Lubeley. Novellen. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1910.
L. E. Twee Levens. Van Holkema en Warendorf.
Amsterdam, 1910.
De schrijfsters, die achter de namen „I gn a ti a L u b e 1 e y"
en „L. E." hoe langer hoe minder schuil gaan, zijn, gelijk thans
menigeen wel weet — twee talentvolle zusters ; reeds hierom zou
men beider werk in eene aankondiging willen bespreken, meer nog
omdat beiden zich op geschiedkundig terrein bewegen, beider talent
zich in eenzelfde richting heeft ontplooid. Onze lezers weten dat
alles trouwens reeds; ook vroeger is bier werk van L. E. besproken
en ook zij heeft nu, als voorheen reeds haar zuster, onder de rij
onzer medewerksters plaats genomen. Van Ignatia Lubeley behoeven wij niets meer te zeggen; haar bundel „novellen" bevat :
„Une demoiselle" uit de 18e eeuw ; De geschiedenis van Caroline
von Wid el; Uit kleinen kring voor honderd jaar. Wie onzer
lezers herinnert zich niet aanstonds deze drie titels ? L. E. geeft
thans in haar bundel „twee levens." De geschiedenis van J a n
van Haersolt e, en : „Een stiftfreulijn van Thorn", waaraan nog
is toegevoegd „Les idees marchent"; zijnde een aardig uitgewerkte
parallel tusschen een hedendaagsche „tea" en een middagthee ten
jare 1785. Wat nu de twee groote verhalen betreft, het tweede is
verreweg sympathieker dan het eerste. Zeker, men treft ook in
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Jan van Haersolte's geschiedenis fijne trekjes aan en het beeld
van den man staat wel heel goed in de lijst van zijn tijd — eind
der 18e eeuw, begin der 19e eeuw — maar de figuur zelf is nu
eenmaal niet aantrekkelijk nog belangwekkend en men is bijna geneigd het wat jammer te vinden dat L. E. geen dankbaarder „sujet"
voor haar studie heeft gekozen. Maar die Stiftfreulbn ! Hoe toont
L. E. zich hierin op haar best ! Hoe weet zij dit eenvoudige leven
van innige devotie en van liefdevolle toewijding aan anderen in
eenvoudige taal te vertellen, zoodat deze Clar a-E lisabeth voor
ons oprijst als een van die stillen in den lande, die — in alle tijden
— hun eenzamen weg zijn gegaan, door veel lijden en met veel
H. S.

liefde.

Johanna Stekete e. Zedelijkheid. Roman uit het huwelijksleven. Amsterdam, W. V ersluy s. 1910.
Waarom doze „roman uit het huwelijksleven" eenvoudig verbijsterend is ? Ja, om dat den lezer, die het boek niet kep t, uit te
leggen, daartoe zouden wij 't verhaal moeten navertellen en . . . .
neen, daar denken we heusch niet aan. Maar een proeve moge hier
toch volgen. Lien logeert als jong meisje bij haar zwager H e n r i,
die dokter in Utrecht is en wiens vrouw (L i e n 's zuster) hopelooskrankzinnig schijnt ; Lien zal voor hem en de kinders zorgen door
het huishouden waar te nemen. Ze is nog maar kort daar of reeds
omhelst de schoonbroer haar en wil haar te na komen ; zij ontsnapt.
„Hij had een lam gevoel, alsof hij was verslagen, de overwinning
reeds zoo nabb" . . . Maar even later drukte hem leed en berouw.
„Een jong meisje, aan mijn zorg toevertrouwd," piekerde hij, „peen,
dat mag nooit, nooit !" Heel ernstig nam Henri zich dat voor.
Na dit „piekeren" vertelt hij haar dan den volgenden dag na tafel
dat er in zijn houding van gister zijns inziens geen schuld was,
slechts dan schuld zou zijn „wanneer uit zoo'n daad gevolgen voortvloeiden". „De daad zelf lijkt mij niet schuldig, doordat [lees :
omdat] ik van je houd, Lien, doordat Lida [de krankzinnige
echtgenoote] zich bevindt in een toestand, die alle liefde stop zet"
(sic !)! Enz. Hoe denkt Lien over deze opvatting ? „Aandachtig had
Lien toegeluisterd. Sympathieker dan ooit kwam hij haar voor !
Zijn stem klonk als een liefelijk gezang in haar oor.” ! ! ! Wat kegt
men hiervan ?
De rest? Nu, zij valt in zijn armen, het ,,gevolg" blijft niet
uit ; de krankzinnige doktersvrouw herstelt, Lien trouwt, sterft . . .
enfin, het is al narigheid. Verbijsterend, wat ?

H. S.

ONPARTIJDIGHEID IN STAATSBELEID.
Rede, gehouden te Delft op 6 April 1911.
DOOR

Mr. W. VAN DER VLUGT.

M.H.
Uwe uitnoodiging, waarop mijne aanwezigheid in 11w
midden het antwoord geeft, is hierom bovenal door mij
gewaardeerd, omdat zij mij de kans opent om nog eens
eene voorstelling recht te zetten, die in het gekibbel der
partijen telkens scheef getrokken wordt. Ik bedoel deze,
dtt de zoogenaam de middelgroepen, waartoe Gij (en terecht)
mij rekent te behooren, welbeschouwd, niet anders zijn,
dan de voldanen, de tevredenen, en dus ook in haar wenschen slechts bij ontkenning, in haar doen slechts bij verijdelen, tegenhouden leven. Niet, alsof ik mij vlei, door
mijne tegenspraak dat vooroordeel, waaraan geen vroeger
protest het zwijgen heeft kunnen opleggen, te doen verstommen. Ik ben alleen van meening, dat, tegenover de
lasteringen dezer wereld, eene zaak aan hare waarheid nimmer genoeg heeft, wanneer niet zij, voor wie die waarheid
vaststaat, zich telkens weer de moeite geven, haar te verkondigen en toe te lichten.
Om dan terstond maar met de deur in huis te vallen :
het stellige, inhoudrijke hoofdbeginsel, met walks verdediging
11
O. E. XI 5
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wij onze aanspraak op eene eigen plaats onder de zon handhaven naast, tusschen de uitersten, die dat beginsel nooit
ten voile beamen kunnen, het is de idee der onpartijdige
overheid. Wij vragen van den staat voor alles, dat hij
„rechtstaat" zij. Wij vragen dat niet 'anger in den zin,
waarin de ouderwetsche vrijzinnigheid het vroeg ; wij zeggen
niet dit tot den staat : „Bepaal U tot onze rechtsbescherming ;
„Gij zij t niet anders dan de vereeniging U wer onderdanen
„onder eene wetgeving, die hun eene rechtsorde waar„borgt; welaan : doe dan ook niet anders, dan ons die
„rechtsorde — de algemeene regelen, die mogelijk makers
„ons ongehinderd naast elkaar bestaan — verzekeren.” En
evenmin zijn wij ermee tevreden, zoo, door eene deugdelijke
rechtspraak in bestuursgedingen, de overheid zich, 14 het
verrichten parer dagelijksche taak, nauwlettend bindt aan de
Bens daarvoor gegeven regelen, welke ook die regelen mogen
wezen. Wij zijn niet eer voldaan dan met een' staat, die „recht„staat” zij in dezen zin, dat hij bij al zijn doen en laten (dat
immers van het begin tot het einde zich laat beschouwen
onder den gezichtshoek van te zijn recht of onrecht), bij
het oefenen van rechterschap tusschen U en mij, bij het
voeren zijner dagelijksche bestuurstaak, maar ook bij het
stellen zijner wetten, betrachte de cardinale rechtsdeugd :
niemand naar de oogen te zien. Het mag niet zijn, dat de
staat der Nederlanden een deel zijner burgers ontziet en
vaortrekt, als burgers-eerste-klasse, een ander deel terugzet,
als minderwaardig. Onder dat oogpunt zijn mij zoogenoemde
„vorderingen in naam der historie", „dat hij niet vergete
„een Protestantsche staat te zijn", evenzeer eene ergernis,
als de toekomstbespiegeling, dat wij hem behulpzaam hebben
te wezen bij zijne ontpopping nit den kapitalisten- tot den
arbeidersstaat. Hem zij, gelijk een' nauwgezet huisvader, elk
zijner kinderen even lief; even lief, niet voor parade bij de
stembus, neen, met de daad van iederen dag.
Gij verlangt Loch wel niet voor deze grondstelling bewijs zet haar bij het begin van mij n betoog als een.
„axioma", als een „postulaat", gelijk dat het wetensehappelijk en het toegepast natuuronderzoek doet met de alge-
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meenheid van het oorzaaksverband. Gesteld : 66n van die
lieden, die meer vragen kunnen, dan waarop zeven wijzen
vermogen to antwoorden, vroeg een' natuurvorscher om
bewijs voor het „axioma", dat alle gebeuren stelt, als oorzakelijk en naar vaste wetten bepaald. Zou aan dat verlangen
zijn to voldoen stricten zin neen. Zulk een „postulaat"
verdraagt bewijsvoering niet, omdat het, waar zij ne geldigheid wordt gesteld, aan alle bewijsvoering vooraf gaat.
Slechts vraagt het er ook niet om, vermits het, wel begrepen, voor zich zelf getuigt, en dus elk pogen om het waar
te makes gelijk staat met eene proeve om de zon bij te
lichten met haar spiegelbeeld. Welnu : zoo staat het ook
met de onpartijdigheidsidee, geponeerd als de leidster des
rechtslevens. Men kan niet meer doen dan haar noemen,
in het vertrouwen, dat haar to kennen voor den onbevangene gelijk staat met hare aanspraak op leiding to erkennen.
Haar betoogend to willen aanbevelen ware ijdel. Wie niet,
haar ziende, buigt, wordt door geene redenen voor haar
o.ewonnen.
Wel echter kan iets anders geschieden : de redenen
afwijzen, waarmee de „rechtstaats"-gedachte in dezen zin,
de eisch, dat onpartijdigheid het opperste richtsnoer zij voor
het staatsleven, alzoo wordt in twijfel getrokken. Daaronder
is, met name, een tweetal, dat wel eerie nadere toetsing
waard schijnt.
De eerste bewijsvoering, hier bedoeld, is veler zin voor
het feitelijke, tastbare als nit het hart gegrepen. Zij wantrouwt zulk eene luchtvaart in den blauwen aether der bespiegeling, meesmuilt met deernis over den p als, die zich
eraan waagt, en noemt het veiliger, met beide voeten op
den bodem der werkelijkheid to blijven staan. Merkwaardig,
hoe die hartstocht voor het tastbare feit ons triumfantelijk
tegenschettert, zoo van rechts, als van links ! Raadpleegt
maar het omvangrijke werk over „Onze Constitutie", geschreven door den leider der „Christelijk-historische" partij,
naar wien ook wij wel gaarne luisteren, omdat hij op
zoo menig punt veel dichter bij ons staat, dan hij graag
zeif wil weten. Hij gruwt van „doctrinaires", die „zich
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„aan vooraf bedachte stelsels binden", en wil veel liever
met de „realisten" „uit feiten en hun natuurlijk verloop
„de rechtsverhoudingen afleiden". Zou men niet zeggen,
slechts met een beetje andere woorden, de taal te hooren
der „sociaal-democratie", als deze op hare ' pallier de heerlijkheid van het feit boven het ideaal verkondigt in haar altijd
terugkeerend refrein : „Wij oordeelen niet, wij prijzen noch
„misprijzen, wij voorspellen alleenlijk wat komen zal" 7 Het
zij toegestemd, dat eene richtinggevende „idee", gelijk
de onze, in feitelijk gebeuren nimmer anders dan min of
meer van verre kan worden benaderd. His toiische ervaring
kent nergens voorbeelden van hare zuivere heerschappij,.
toont ons naast feiten, waar de sterkte van het recht nit
spreekt, vele andere, die slechts als het recht des sterksten
zijn te duiden. Zelfs kan ik de gedachte niet van mij af-zetten, dat geschiedvorsching, zoover zi..j op oorzaaksbeschrijving uitgaat, daarin veel lichter slaagt bij de doorzichtige
onverbloemdheid van de gebeurtenissen der laatstgenoemde
soort dan bij den saamgestelden schakeeringsrijkdom der
andere ; waaruit dan de overhelling veler bespiegelende
geesten onder de geschiedschrivers tot een' brutalen kijk
op 's werelds loop wel te verklaren. ware. Zoo baart een'
ieder, die uit „idealen" leeft, de feitelijke gang der dingen
slag op slag teleurstelling. Alleen : dit nimmer te v. ergeten !
Wat mij, als idealist, teleurstelt, dat logenstraft daaroin
mijn ideaal nog niet; het toont mij slechts, hoe zeer dit
noodig heeft, dat men het vast blijve houden. Er is maar
een idealisme, dat door der dingen loop zich nimmer ziet
ontgoocheld : het idealisme zonder ideaal, dat zweert bij
elk voldongen feit, dat redelijk noemt wat werkelijk geschiedt, dat alles, maar ook dat alleen. Het vertrouwen,
daarentegen, op een richtsnoer, dat schiften leert en kiezen,,
wordt nooit „afgeleid uit feiten en hun natuurlijk verloop",
noch ooit mitsdien door feiten, hetzij gerechtvaardigd, hetzij
van ongelijk overtuigd. Het „Christelijk-historisch" ideaal :
„tegen de revolutie het evangelie", werd zelf Loch waarlijk
niet uit „het natuurlijk verloop" van „de feiten" der omwentelingseeuw geput ! En zelfs de „sociaaldemocratie" zal
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moeilijk kunnen beweren, dat hare waardeering der partijen
in de nu laatstelijk onderdrukte poging tot het omverwerpen der „tsaren"-macht door den afloop dier gebeurtenissen
is bepaald. Zoo dan ook met ons „rechtstaats"-ideaal „de
„dingen" veelal staan op een' gespannen voet, geen tegenstander, die daaruit een wapen smeden mag tot onze
bestrij ding.
Van andere zij de wordt niet zoozeer de ijdelheid onzer
„rechtstaats"-leuze bepleit, als wel — voor deze eeuw —
hare overbodigheid. Daar keert men zich dan in het bijzonde'r
tegen dat eerie punt op onze verlan_glijst, dat, geschiedkundig, het sterkst met de genoemde leus verband houdt :
het verlangen naar rechtspraak over bestuurszaken. „Die
„wensch", zoo heet het dan, „had reden van bestaan in.
„vroeger dagen, waar nog een vorst het maar zwak geteu„geld zeggenschap over 's lands wel of wee bezat. Toen
„was de wet een waarborg voor de burgers, door hunne
„stenden den meester afgedwongen : waarborg tegen zij ne
„willekeur en tegen willekeur zijner dienaren. Thans echter
„is dat anders, of staat het anders te worden. Dank zij ons
„stelsel van regeering, niet enkel met, peen, door vertegen„woordigers, — van gebondenheid der kroon aan het
,,,,contraseign” haver ministers, die de gekozen kamer haar
„heeft opgelegd, — van afhankelijkheid aller besturende
„ambtenaren jegens het departementshoofd, waaronder elk
„hunner ressorteert, dank zij dat alles regeeren wij, besturen
„wij — wij, het Nederlandsche yolk, — ons zelven. Welaan,
„tegen zich zelven heeft immers niemand bescherming door
„rechterlijk onderzoek en rechterlijke uitspraken van noode
„Die besturende overheden, die men zoo zwart maakt om
„hare mogelijkerwijs te duchten machtsoverschrijdingen, dat
„zijn ten slotte wij. Onze vertegenwoordigers immers (en
„dus middellijk door hen wij zelven) maken de regeering,
„„vervormen haar tot het door (ons) aangewezen, door (ons)
„„voortdurend beheerscht gemeenschapsorgaan.” En zoo
„kan 's lands bestuur dan nimmer anders doen, dan wat
„door 's lands regeering, dat is (in hoogeren aanleg) door
„onze vertegenwoordigers, dat is (ten slotte) door ons in
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„hoogst eigene persoon, dus is gewild. Waartoe dan nog
//die lastige bescherming door een' rechter Waartoe de
„heele „rechtstaats"-leer ? Onmondigen, volkeren, gelijk
„enkelen, ja, die beschermt men tegen mogelijk misbruik,
„door voogden van hunne onmondigheid te niaken. Het
„Nederlandsche yolk is eigen meester. En een' mondige
„beschermt men immers tegen eigen misbruik, van zijne
„mondigheid te waken, niet ?"
Ingewijden zullen in het gezegde eene vrije vertolking
herkennen van wat te zijner tijd professor T e 11 e g e n, van
wat nog zeer onlangs mijn Amsterdamsche ambtgenoot
S t r u y c k en tot keering van rechtspraak over bestuursdaden en feitelijk ook tot wering der „rechtstaats"-leuze
heeft betoogd. Wat dieper ingewijden echter hooren hier
een' naklank van, in den tijd, veel verder verwijderd geluid :het bedrieglij k-sussen d „paradoxon" alle y „democratie" :
in een yolk, heer en meester over zich zelf, is ieder burger
heer en meester over zich zelven eveneens, en zoo dan
doet, wat een yolk over zich besluit, ten slotte elk der
burgers zelf zich aan. Men behoeft intusschen slechts even
de meerderheidsgeweldenarijen zich te herinneren, waaraan
voorheen en thans zich allemansbewind alzoo bezondigd
heeft, om de voosheid dezer sophistiek te proeven en te
tasten. Niet zich zelven stortten al die vermogende Atheners in het verderf, wier goederen, naar Isokr a t e s ons
meedeelt, het alvermogende gepeupel uit wangunst verbeurd
verklaarde. En evenmin uit eigen keus versteken talrijke
Fransche huisvaders hun kroost van het te voren door
hen gekozen geestelijk onderwijs, sinds het Fransche volksbewind de scholen sloot, waar het werd gegeven.
Onwillekeurig brengt ons de laatste overweging in de
buurt van het eerste der drie bijzondere onderwerpen,
waaraan ik de algemeene beschouwingen, tot hier voor
ontvouwd, wat nader wilde toetsen. 1k dacht, namelijk, nu
nog te spreken over grondwetsherziening, welvaartsbevordering en zedelijke gezondheid van den regeeringsdampkring.
Om te beginnen met de aanhangige grondwetsherziening.
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Langs welken streek der politieke kompasroos de roerigsten
onder onze partijhoofden bij dat werk koers richten,
is geen geheim, verre van dien ! Onze ooren tuiten ervan.
Onverbloemd meerderheidsbewind is hun doel onverbloemd
meerderheidsbewind door volledige handhaving, grondwettelijke bekrachtiging wellicht, van het practisch overwicht
onder rechtstreeks gekozen kamer, en door tot de uiterste
grens der mogelijkheid voortgezette verbreeding der schare,
wier keus dat lichaam samenstelt. De Staten-Generaal de
meesters over Nederland en zij ne kroon. En meesteresse
in de Staten-Generaal de tweede kamer, zoodat het stel
van de verantwoordelijke raadslieden naast den troon
gevormd wordt uit de leiders, die het vertrouwen hebben
harer meerderheid. En meesteresse over de oppermachtige
kamer de grootste helft des yolks, vermits hare leden
worden aangewezen door Jan Alleman. Daar moet het peen.
Tegen die overheersching des getals geen waarborg, geene
beschutting voor het rechtmatig zelfverweer der minderheden.
Ten hoogste aan de eerste kamer het werk toegedacht van
een zwak remtoestel, maar zeker niet de beteekenis van
een tegenwicht. Gebroken met het ouderwetsch verlangen
naar een kunstig samenspel van elkander in bedwang
houdende organen. Den minder talrijken groepen laat men
nog hoogstens den troost, de sterkeren in getal te mogen
worden, zoo zij daar kans toe zien.. . . En dan te denken,
dat er zijn onder de loodsen, sturend in dien 'koers, die
het IJ zeer kwalijk nemen, als onder ernstige herinnering aan den rechtseisch der onpartijdigheid, hen stelt voor
de gewetensvraag, of zij niet bezig zijn dien eisch wat te
vergeten !
Men snag nu eenmaal niet vijf pooten aan een schaap
verlangen. Willen ons die heeren voortjagen naar ongebreideld partijbewind, het staat hun vrij. Maar dan nog
tevens eischen, dat men hen eeren zal on) hunne liefde
voor eene onpartijdige leiding van het staatsbedrijf, neen,
dat gaat toch wat ver ! Tracht zooveel Ge kunt, eens
los te maken nit den tooverkring der drogreden, waarop
sinds jaar pn dag organen der „verlichte" pers U zonder
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poozen plegen te onthalen: der drogrede, vooral, dat een
vrijzinnige, die doordenkb, onfeilbaar moet besluiten met
aanprijzing van allemansbewind. Stelt TI in de plaats van
iemand, wien niet van uur tot uur dat „paradoxon" is in.gehamerd, van een' bezonnen ingezetene der planeet Mars,
zoo juist per aeroplaan neergestreken op deze goede stad.
Laat dan IT, in gedachten, een plan voorleggen van grond-,
wettelijke staatsinrichting naar den daareven aangeduiden
trant. En toetst dat plan ten slotte aan de vooropgezette
vordering, dat eene overheid, die haar' plicht verstaat, al
hare burgers even lief moeten wezen, zij, die behooren tot
de kleinere en uit haar' aard de kleiner blijvende groepen,
zoo goed als de overigen. Kan zulk een Marsbewoner tot
eene andere slotsom komen, dan dat die staatsinrichting
past op deze vordering, als een vuist op een oog
„Maar", zegt men, „het voorbeeld van den model-staat
„Groot-Brittannie ! En de herinnering aan het edelmoedig
„streven onzer eigen achtenveertigers !" Het beroep op die
twee dingen laat mij koud. Bij het aanprijzen van Britsche
instellingen en gebruiken heeft men van stonde aan vergeten — en gaat men voort te vergeten — het ingrijpende
verschil tusschen de Britsche staatsgeschiedenis en de onze.
Ginds een yolk, dat pas in tempo's werd toegelaten tot
zelfregeering, naar gelang zij ne hoogere en lagere groepen
de heilzarne yOorschool hadden doorloopen van rechtbedeelend zelfbestuur. Dientengevolge een sterk verbreid
besef, dat alle overheid het recht te dienen heeft steeds
naar haar beste weten, niet ... het te maken naar haar
welgevallen. Daardoor, ten slotte, een partijvvezen, waar
(als B al fo ur het schetste) „de oneenigheden, schoon van
„beteekenis, niet tot de fundamenten reikten, noch liepen
„over omwentelingsplannen, die groep van groep uiteen„scheurden in hopelooze vervreemding.” Hier van dat alles
het tegendeel: Geene vOorschool, die,' naar Engelschen
trant, het yolk tot zelfregeering kon hebben opgeleid
bestuursinrichting in den loop der laatst vervlogen eeuw
veel weer het Fransche „praefecten"-bewind, dan het Britsche „local government" afgezien. Geen Britsche eerbied
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voor „the paramount reign of law" ; veeleer, naar Fransche
denkwijs, het recht, als overheidsgvwrocht, aan Naar welbehagen ondergeschikt gekeurd. Geen partijwezen dus, ten
slotte, waar de uitersten, hoe strijdbaar, toch steeds gevoelen elkander te verstaan, omdat hen weer verbindt dan
scheidt ; neen, juist een, waar de meesten aan zijn snoer
krijgt, wie de verschillen opschroeft en verscherpt tot
wereldomspannende „antithesen", als van „kinderen der
„duisternis" en „des lichts". Met miskenning dier dingen
naar Engeland te verwijzen, als hoopgevend voorbeeld van
geslaagd meerderheidsbewind, staat gelijk met eene aansporing, tot U of mij gericht, om ons ook eens te wagen
aan een „concert" van V i e u x t e m p s op de viool, onder
de bemoedigende opmerking, dat nog zeer onlangs Carl
F 1 e s c h het er zoo goed heeft afgebracht. En, wat ten
slotte de herinnering betreft aan het edelmoedig streven
onder eigen achtenveertigers, zoo onderscheide men vooreerst en dan vervolgens plaatse men dat streven in de
lijst van zijn' ti_jd. Men onderscheide b.v. tusschen T h o rb e c k e, die van „democratie" afkeerig, en een' Thorbeckiaan, als T e 11 egen, die er een vriend van was. En
daarna brenge men verband tusschen die vOorliefde jegens
volksbewind en den geest des tijds met op te merken, hoe
zij zich paarde aan de blijmoedige verzekerdheid eener
natuurlijke samenstemming tusschen alle welbegrepen
eigene belangen. Waar dat geloof heerscht, o zeker, daar
schijnt meerderheidsalvermogen geen kwaad te kunnen
stichten ; daar heeten botsingen ondenkbaar, want aller
Joel is 44n ; slechts over de keuze der middelen kan verschil bestaan, en zulk een strijd der meeningen laat zonder
bezwaar zich oplossen bij meerderheidsbesluit. Maar sedert
dat geloof verdween 1) Sinds het min gemoedelijk bleek
toe te gaan in de wereld ? Neemt eens, ter vergelij king,
het geval, dat in eene fabriek een geschil valt bij te leggen
tusschen de patroons en de werklieden. Nopens den besten
weg tot vergelijk zal men uiteenloopende oordeelen vernemen. Geen redelijk mensch echter zal eraan denken,
hier ooit rechtvaardigheid te zoeken in „het tellers van
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„de neuzen", rechts de drie patroons, links de driehonderd
murmureerende arbeiders. Welnu, zoo ook in het groot.
Recht (immers onpartijdigheid) vloeit nimmer uit meerderheids-„u.kasen" eener menigte, waar te vaak, in getalsterkte,
de partijen ongelijk zijn.
Men vraagt met meesmuilend leedvermaak, waar dan
de tegenwichten zijn te vinden ? „Bij de eerste kamer sours,
„toegerust met het recht van amendemént ?" Het worde
grif erkend : die greep, zoo zonder meer, was niet gelukkig.
Of op den duur veel mannen van beteekenis voldoening
kunnen vinden in het behooren tot een lichaam, dat, zoo
het niet „ja" zegt, dadelijk cabaal verwekt ? het is haast
geene vraag. Wel echter dit : of op den langen weg eene
meer beteekenende rol niet slechts zal voegen aan een
toezicht oefenend huis, gebouwd naar vaster plan ? Eerder
beraad daarom, dan verruiming van bevoegdheden verdient
hier al wat strekken kan tot redelijker samenstelling,
zelfbewust-bijzonderen aard , kortom : tot een bestaan op
geheel eigen voet. De leans op een misbruiken der brute
getalsheerschappi.j aan den overkant van het Binnenhof
wordt geringer, hoe verder de bouwstijl der eerste kamer
zich van den aftelsommenstip der tweede onderscheidt.
In dien Ain verstaan, zi_jn niet zonder grond de hier en
ginds gehoorde verlangens naar eene vertegenwoordiging
van de „organische geledingen des yolks" naast de vertegenwoordiging der „geatomiseerde" enkelingen. Met name,
indien onder de „groepen", die tot het vormen van een
zoodanig hoogerhuis Tanen meewerken, de groep der in
regeerpractijk geoefenden niet te kort komt. Er moge onder
het schermen met „organische" tegenover „atomistische"
staatsleer heel wat met spek geschoten zijn, hier zijn gedachten, die men niet ongestraft verwaarloost.
Voor het overige : er zijn nog andere tegenwichten denk-baar. Niet minder dan het toetsingsrecht der hoogststaande
eerste kamer beduidt een toetsingsrecht der wet op hare
grondwettigheid, geoefend, naar Amerikaanschen trant, door
een geeerd en onafhankelijk staatsgerechtshof. Meer nog
dan alle waarborgen tegen willekeur des getals in wetgeving
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is van beteekenis eene inrichting des bestuurs onder waarborgen van rechtsbedeeling, als waartoe met het vestigen
der raden van beroep zulk een gelukkige aanloop werd
genomen in de wet op de vermogensbelasting. Maar hooger,
ten slotte, dan iedere stellige daad van grondwetswijziging,
is een niet doen te stellen : het nalaten van alles, wat,
onze „conventioneele" verhouding der staatsmachten versteenend in een' tekst, de leans zou afsnijden, dat die verhouding, wederom langs „conventioneelen" weg, zich wijzigde
ten gunste der kroon. Wat Groot-Brittanniè heeft zien
gebeuren in den te korten regeeringstijd van Edward V I I,
daartoe late ook onze grondwet de gelegenheid open blijven.
Inderdaad : hoe meer men over deze dingen nadenkt,
te dieper graaft zich de overtuiging in : wij hebben sedert
driekwart eeuw te uitsluitend het gevaar van overheidswillekeur slechts achter den eenhoofdigen staatsvorm
gezocht, en zoo miskend de waarde, die deze onder het
oogpunt der onpartijdigheid bezit. Keert nog eens naar het
voorbeeld van dat fabrieksconflict terug. Hoe men daar het
scheidsgerecht ook samenstelle, zal het ooit goed zijn, zoo
niet bij het onderzoeken en beslissen de leiding-voor-hetininst rust in de handen van een', die boven de partijen
staat I' Welaali : zietdaar de blijvende waarde van bet koningschap. Zij schuilt niet in zijne zinnebeeldige beteekenis,
als zichtbaar teeken der volkseenheid , daartoe kan ook
eene vlag dienen , zij steekt hoofdzakelijk hierin : onder de
organen van den hedendaagschen staat biedt meer dare de
andere de kroon ons waarborgen voor die onpartijdigheid,
die pas den „rechtstaat" maakt. Men kome daartegenover
toch niet met den afgeorgelden feestdronk ons aan boord,
dat enkel zelfregeering de fierheid voegt van den „moder,
„nen" mensch en het zij ner onwaardig is, de slaaf te zij n
van eenhoofdig bewind. E4nhoofdigheid is het natuurlijk
kenmerk van bewindvoering en dat met name van bewindvoering door eene gekozen meerderheid. Wij, Nederlanders,
weten ervan mee te spreken. Zondert men nit : de Bourgondische en Oostenrijksche landsheeren, de Oranjevorsten
bij gelegenheid, dat zij volmacht kregen tot het „ver-
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„zetten" van „de wet" en voorts keizer Napoleo n, dan
heeft nog nooit een mensch ten onzent ongeteugelder
oppermacht geoefend, dan, van 1903 tot 1905, de toenmalige
vOorzitter van den ministerraad. En, let wel ! die toestand
was de voorbeeldig-zuivere practijk der beginselen van
meerderheidsbewind in parlementaire vormen. Hier waren
Staten-Generaal de meesters over Nederland en zijne
kroon ; hier was (sinds de eerste kamer ()raging) de
talrijkste partijengroep der tweede de meesteresse over
beide samen ; en bovenal : hier was regeeringsleider de
man der meerderheid ; hij, die niet enkel haar vertrouwen
had, neen, meer dan dat : hij, die haar had geschapen,
wiens wenk haar en het grootste deel der „geachte afge„vaardigden”, waaruit zij zich samenstelde, in politieken zin
kon maken en kon breken. Duch daar ligt juist de knoop;
want, waar het dus met de verhoudingen gesteld is, daar
is het feitelijk uit met de doeltreffende werking van dat
„palladium", dat, bij eene minder scherpe toepassing der
„beginselen", den schijn althans, alsof het yolk zich zelf
regeerde, nog zoowat redden kon : ik bedoel de ministerieele
verantwoordelijkheid. Wat toch beduidt (gansch afgezien,
natuurlijk, van het oordeel der historie, waartoe een openbaar debat de bouwstof leveren kan) mijne schuldige rekenschap jegens een lichaam, welks grootere helft marcheert
op mijn bevel, ja, meerendeels bestaat, zoolang ik het wil
En vraagt U nu ten slotte eens af: wat is het, in den
regel, dat voor zoo'n tijdperk van „parlementair caesarisme"
den „Caesar" met zijne mac ht bekleedt 1) Hoe is zijne vOorgeschiedenis ? Welke zijn de brieven, de titels, die hij toonen
kan Het bescheid ligt voor de hand : hij is sinds jaar en
dag de partijman geweest. Hij heeft zich uitgesloofd geheel
dien tijd, om uit het yolk een groep (de zijne) tezaam te
brengen en tezaam te houden, hoofdzakelijk door vijandschap te zetten tusschen haar en „de anderen" ; hij heeft
voortdurend weggepraat wat binden, maar onderstreept
wat scheiding maken kon hij heeft met voile handen
onder burgers van hetzelfde land het tweedrachtszaad gestrooid, dat elk zich zelven en „de broederen" leert aan
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te zien voor Nederlanders-eerste-klasse, de rest te dulden,
hoogstens, als minwaardig. Fraaie „antecedenten" voorwaar !
our iemand te stempelen tot aangewezen drager van dat
gemeenelandsgezag, aan welks hart alle landskinderen even
lief behooren te zijn ! Zoo dan ook 1905 dat „caesarisme"
ongedacht ten val bracht, zou daarbij niet hoofdzakelijk
een wijd verbreid besef zijn in het spel geweest, dat met
de teugellooze macht van zulk een' „leider" de zaak des
rechts toch kwalijk kon zijn gediend I' De nieuwe keen,
dien, onder een „cabinet" van gelijke kleur, maar min
onrustwekkende samenstelling, de loop der dingen vier
jaar later nam, geeft reden om het te vermoeden.
Zal men soms tegen het gezegde opkomen met het
oude sussend lied, dat het in den regel niet zoo'n vaart
zal nemen, „qu'un Jacobin-ministre est rarement un ministre
„Jacobin", dat er toch altijd zoo jets is als de stille stem
van het bekleede ambt, van zijne beteekenis, zijne „idee"
in het geweten des ambtsvoerders ? Ik zal de overredingskracht dier stille stem zeer zeker niet onderschatten. Want
. . . . zij juist waarborgt mij de groote kans, dat wel inzonderheid de „idee" van het koningschap de overwegende
meerderheid van zijne dragers met sterke koorden binden
zal aan hun' plicht. Indien er reden is om reeds van het
tijdelijk ministerschap der kroon eene macht tot matiging
te verwachten over de ingeroeste partijzucht van den yolksmenner, die het bekleedt, hoeveel te sterker moet dan in
de ziel van den kroondrager de stem zich laten hooren
van het hoogere ambt, dat hem allicht reeds van zijne
jeugd of wacht, om, eens aanvaard, hem levenslang te
drukken op de schouders ? Gewis, de voorbeelden ontbreken
niet van vorsten, wien zelfs die sterke prikkel tot plichtmatigheid nog steeds niet sterk genoeg was. Kwaad is nu
eenmaal in het menschenleven te dikwijls machtiger dan
goed. Maar is soms dat eene reden om voor de zaak van
onpartijdigheid in staatsbeleid meer heil te wachten van
partijhoofden, in wier bestaan bij vOorkeur tegengestelde
prikkels werken ? 1VIij stemmen weinige dingen meer tot
wrevel dan de lichtzinnige Loon, waarop haast dag aan
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dag briefschrijvers nit het buitenland in sommige groote
bladen onze waardeering voor het kostbaar koningsambt,
al keuvelend, ondergraven. Zoo, then niet lang geleden
een keizerlijk redenaar zich kloekweg de bevoegdheid vOorbehield om zelf zijn' weg te kiezen, niet van het spoor
gebracht door den wisselenden wind der openbare meening.
Had soms zoo'n vorst verklaard, nooit anders te willen
doen, dan, als een weerhaan, met elken windstoot 'nee te
draaien, zou dan de glans zijn3r kroon in de oogen dier
heeren zijn verhoogd? Hoeden wij ons voor alles, wat tegen
tijd en wijle, als wij van het partijleidersbewind genoeg
mochten krijgen, ons bij dat bolwerk des rechts vergeefs
zou doen zoeken naar hulp.
Er zijn er, (het zijn vermoedelijk velen zelfs), die den
zooeven hun getoonden leant der dingen nog nooit zoo hadden
opgemerkt en behartigd. Zij willen nu dat alles wel gelooven.
Zij vinden er wat waars in. Maar. . . . de „sociale recht„vaardigheid”, de verzekeringswetten, de staatszorg voor
misdeelden, daarmee moet eindelijk eens worden opgeschoten.
„Der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns nun einmal
„Thaten sehn." En ter wille van die daden achten zij het
niet kwaad, bij de aanstaande grondwetsherziening de
deuren wagenwijd open te zetten voor het leger van den
arbeid, opdat de weerstand van „het zelfzuchtig behoud"
nu eens voor goed worde gebroken.
Wij komen daarmee aan het tweede onzer bijzondere
onderwerpen : de welvaartsbevordering. Wat hebben daarvan
onze geestverwanten te denken Om het terstond in het
kort te zeggen, dit : welverre, dat, voor eene gezonde herziening onzer voortbrengingsverhoudingen, een overwicht
der arbeiders in het staatsbestel de eisch des tijds zou zijn,
is er geene aangelegenheid, waar zoodanig overwicht van
een der betrokken groepen noodlottiger is dan bij deze ;
pier, zoo ergens, valt slechts heil te behalen met maatregelen, die doorloopend het karakter dragen van dading,
tusschen gelijkkrachtige partijen beklonken onder onbevangen leiding.
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Naar de droomwereld der ouderwetsche vrijzinnigheid
hunkert niemand terug. Gen schepsel houdt nog vol, dat
voor een' staat, wanneer hij maar de vrijheid der personen,
des eigendoms en der verdragsluiting plichtmatig in zijne
wetgeving heeft opgenomen, nu verder de vrijverklaarde
enlingen te laten begaan de hoogste wijsheid is. Die waan
van S a y en B a s t i a t, dat ziet thans ieder in, kon slechts
zoolang worden gekoesterd, als men verzuimde rekening te
houden met de veelvuldige ongelijkheid in vermogen tot
uitzingen, die te vaak (en bij het looncontract bovenal)
dat vrije loven en dingen der eenlingen, waarmee men ill
het afgetrokkene had gedweept, voor de arbeidnemende
partij-althans zoo goed als denkbeeldig maakte. Het k wain
er dus op aan, die oDgelijkheid naar vermogen weg te
semen, den naar den regel zwakkere te sterken tot de
portuur der weerpartij.
Wat was tot dat doel noodig P Veel doen, veel niet
doen ook. Alle daden, alle onthoudingen, waardoor, in het
algemeen, wie op de markt des levens eene zekere waar te
koop bieden hunne kansen kunnen zien verbeterd. Het
eerst gewenschte was zeer zeker, uit het strafrecht weg te
ruimen het artikel van den Franschen „Code", dat de aanbieders van arbeidskracht belette, in eenheid sterkte, in
broederlijken steun het onniisbare vermogen tot uitzingen
te zoeken. Dat geschiedde door den minister van justitie
in het derde ininisterie Thor b e c k e: Mr. 'Tolle s. Veel
te laat na dien eersten stap kwam de hoognoodige aanvulling der wetsvoorschriften op het arbeidscontract : de
wet-D ruck e r, die, waar zij sonis mocht zondigen tegen
den eisch der stricte onpartijdigheid, in haar geheel een
zegen heeten inoet. Verband met die bekrachtiging van
's werkmans rechtspositie hield het vermeerderen der gelegenheden om eene noodpenning op te leggen voor den
kwaden dag. Bijzondere zorg voor dat belang baande den
weg , eerlang stelde het rijk zij n postbeheer in den dienst
van hetzelfde doel. Naast de sterking der, haar' arbeid veilbiedende, partij kwam het voorts aan op verhooging van
het gehalte p arer waar. Bijzondere toewijding alweer, straks
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uit openbare kassen gesteund, kwam daaraan veelszins
tegemoet met teeken- en ambachtscholen. Maar wat wel
het allernoodigst moest gebeuren, en ook, Goddank ! gebeurde metterdaad, dat was vermeerdering der vraag naar
arbeidskracht door het algemeen herleven van ondernemingslust en van vertrouwen der kapitaalsmarkt. IT zekerlijk als
mij zal het mooie boek op naam van Mr. Smissaert
(„Nederland in den aanvang der twintigste eeuw") jets als
eene openbaring zijn geweest van hoeveel uit dat oogpunt
ons yolk, zijn werkmansstand vooral, to danken heeft gehad
aan den verzienden en geestkrachtigen durf zijner reeders
en fabrikanten en aan de geleidelijke bekeering zijner couponknippers van hunne halsstarrige oude vOorkeur voor vreemd
en liefst voor overzeesch papier.
Zietdaar wel redenen in overvloed tot dank. Tot voldaanheid tevens P Dat, natuurlijk, allerminst. Er had, ook
van staatswege, veel meer nog kunnen gebeuren. Er kan,
er moet veel meer nog worden gedaan. Is het niet, bij alle
waardeering van het werk des ministers J o 11 e s, voor
Nederland eene oorzaak van beschaming, wanneer het, op
het stuk van bevordering der genootschappen tot onderling hulpbetoon, die eene regeeringsdaad en . . . . het 40jarig stilzitten-daarna vergelijkt met de bedrijvigheid van
wetgevers en bestuurders over de grenzen I' Hoort Mr.
Van R y c k e v o r s e l in zijn, aan minister T a l m a uitgebracht, verslag nopens „ouderdomsvoorziening in Belgie".
Hij spreekt er op blz. 25 over de verbreiding der denkbeelden van genootschappelijke hulp-in-nood op en door
de school; en dan vervolgt hij : „Frankrijk gaf hierin
„het voorbeeld, in Belgie het eerst gevolgd door het be„stuur van Henegouwen. Dit schreef prijsvragen nit voor
„propagandaboekj es, beloofde premien aan onderwijzers, die
„zich verdieustelijk zouden maken. De gouverneur zeif
„stichtte de eerste school-(inrichting van dien aard). De
„regeering volgde met den omzendbrief van 18 Juni 1897,
„die de aandacht van het schooltoezicht vestigde op het
„nut dezer propaganda . . . . Vervolgens kregen de schoolop„zieners opdracht, lezingen over deze onderwerpen voor de
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„onderwijzers te houden ... Thans worden in openbare en
„vrije scholen bij het onderricht op alle mogelijke wijzen
„(zieltjes gewonnen) voor (wat men noemt) „de Mutualiteit";
„propagandaboekjes, tabellen van de lijfrentekas e. d. (wor„den den kinderen) mee naar huis gegeven.” Is het wonder,
waar de overheid zoo'n vaart zette achter die goede zaak,
dat, zonder dwang van boven, het getal van hen, die zich
verzekerden tegen den ouden dag, in Belgie reeds 8 ten
honderd der bevolking bedraagt, en, zoo gematigde becijferingen niet bedriegen, bestemd is om tot 28 ten honderd
te stijgen ? — dat voorts, juist daar, waar de verzorging
van den ouderdom in den genoemden
vorm het minste aan6
hang vond, de (weder ongedwongen) verzekering tegen onbekwaamheid tot arbeid te beter bij den werkman insloeg ?
Als ook ten onzent dus de hand was aan den ploeg geslagen, wat zouden wij al verder zijn ! Maar het is waar :
men zat aan partijprogramma's vast, die veel mooier, veel
algemeener (immers opgedwongen) of veel vrijgeviger (dus
duurder) beloften inhielden, en daarom . . . zooveel langer
„studie" eischten !
Bij zulk eene krachtige bevordering der genootschappelijke eigen hulp behoeft de zorg der overheid zich geenszins te bepalen. Waarom, bij voorbeeld, niet de oprichting
ter hand genomen van middelbare technische scholen ? Hier
is een volksbelang, waarvoor, wat Nederland aan durf en
aanpak en goeden wil buiten zijne regeeringskringen om
bezat, gedaan heeft wat het kon , daarmede tevens dezen
akker aanduidend, als een', voor welks ontginning alien
gevoelen. Minister K -a y p e r had een plan en werkte het
uit in een ontwerp, naar alien schijn te grootscheeps opgezet, te zeer de staatszorg samentrekkend op een enkel middelpunt, in elk geval veel te bespiegelend toegelicht. En
sedert bleef de zaak rusten. Doch het is waar alweer : men
was het op dit punt in hoofdzaak dens. Hoe kon het ding
dan opschieten in dit gezegend land, waar het stelsel van
„regeering door de meerderheidspartijen" slechts goede
kansen biedt aan eischen, over Welke men vecht, die de
O. E. XI 5
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kleinere helft tegenstaan, maar iets, wat ieder billijkt, juist
daardoor buiten den gezichtskring plaatst ?
En eindelijk : die mooie opleving van ondernemingslust
en van vertrouwen der kapitaalsmarkt. Kon niet ook daarvoor de overheid nog heel wat doen ? „loch geen bescher„ming ? !” hoor ik sommigen vol ongerustheid vragen. Daar
hebt ge het alweer ! In onzen dampkring van partijkrakeel
denkt ieder het eerst, denken de meesten alleen aan wat
verdeelt. Neen, geen bescherming in den schoolschen zin.
Die hebben wij (met hare leerzame „Apercus du commerce
„et de l'industrie des Pays Bas" heeft de regeering in
eigen persoon dat bewezen) die hebben wij niet noodig.
En het pas ingediend tariefontwerp zal dos op grond van
de genoemde regeeringsuitgaaf zelve moeten worden omgewerkt, verzacht tot eene wet, zuiver en alleen in het belang
der schatkist. Maar is niet hier weer, naast een' vorm van
steun, waarover men het on4ens is, een andere mogelijk,
een, welks heilzaamheid voor eene niets min gewichtige
kostwinning dan nijverheid en handel voldingend is gestaafd ?
Mocht eens aan ons departement van buitenlandsche zaken
een man van Lovink 's werkkracht en beleid voor die
twee welvaartsbronnen doen, wat L o v i n k zelf te zijner
plaatse in stilte voor den landbouw deed ! Mocht hier
alweder onze regeerpractijk het Belgisch voorbeeld volgen !
Wij zouden (ik geloof het vast) aan onze Twentenaren en.
onze Zaankanters, aan onze Sliedrechters en onze Rotterdammers, aan de geestkrachtige vOormannen te Tilburg,
Eindhoven en Delft nog grooter roem beleven !
Daar hebt Gij dan het een ander uit het doen, waarvoor wij op dit veld ons weren. Genoeg, voorzeker, om ons
recht te geven tot een ontraden veler andere dingen, zonder dat wij daarom voor looter remmen te boek behoeven
te staan. Front hebben wij dan te maken tegen alien, die
het yolk in koor den waan bijbrengen, als liet zijne welvaart zich bevorderen langs andere wegen dan dit tweetal :
verhoogde voortbrenging vooreerst, en dan : eene deeling
van het voortgebrachte naar evenredigheid van den, strict
zakelijk te begrooten, dienst, door elken der factoren in
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het proses, — door ondernemer, geldschieter en arbeider,
— tot de uitkomst toegebracht. Zulk eene zakelijke begrooting, nu, is (daarbij blijven wij) alleen te leveren door het
„automatisch" spel van loven en van bieden tusschen, zooveel mogelijk, even krachtige partijen. Dat geldt de loonbepaling niets minder dan het vaststellen van ondernemerswinst en kapitaalinterest. De weg tot lotsverbetering vobr
den volwassen werkman, de eenige, waar de staat met
vrucht hem steunen kan, is de weg, in den goeden tijd
-der vakvereenigingen betreden door de spinners en wevers
van Lancashire ; te voren : vaardigheid en arbeidsvermogen
geoefend tot eene hoogte, die zonder schade aan de onderneming den dus geoefende een flunk local waard maakt ;
daarna, door genootschappelijke eigen hulp zich opgewerkt
tot des patroons portuur, en zoo, in vrijheid, ook dat loon
van hem bedongen. Er is geen andere weg. Ik heb, dus
sprekend, niet bij vdorkeur het oog op die, door bitterheid
verblinde, leidslieden, die onzen werkman aanhitsen, dat
hij zijn leeuwendeel aan het voortbrengingsproces zal toonen
met, door onthouding, het ding in het honderd te doen
loopen. Ja, zoo laat inderdaad zich veel bewijzen. Zoo kon,
under mijne kennissen, zekere Betj e, de trouwe hulpe,
die voor haar' aemborstigen professor de zware boeken, tot
zijn' arbeid noodig, van hunne planken tilde en op tafel
legde, door haar' dienst op te zeggen het alien duidelijk
hebben gemaakt, dat zij het was, die „De leer der hervormde
„kerk" had geschreven en „De vrije wil". Over die dwaasheid verder geen woord. Neen, met het straks gezegde
doel ik op wel menige nobele ziel, wie het spoor wordt
bij ster gemaakt door een beroep op hare edelmoedige
gevoeiens. „Mag dat maar zoo", dus hooren wij haar spreken,
„dat heelwat arbeid wordt verricht om loon, waarmede een
„menschwaardig bestaan zich niet laat leiden P Gaat het
„aan, de menschelijke arbeidskracht, onze inspanning, ons
„zwoegen, te schatten zoo, als wij het de eerste de beste
„koopwaar, als wij het een' zak rozijnen, of een' wagen
„mest plegen te doen P" „Inderdaad," dus luidt op zulke
vragen ons bescheid, „dat is niet hartverheffend, maar het
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„is noodzakelijk. „Primum vivere, deinde philosophari"".
Er is de sfeer des rechts en er is eene sfeer der barmhartigheid. Geen mensch met gemoed, geen Christen zal den
dag harer werken verachten, noch ook hoogmoedig neerzien
op wie buiten haar' steun zich niet kan redden. Zelfs ken ik
nit ens jongste staatkundige verleden weinig verkwikkender
gebeurtenissen dan de eenparigheid wel nagenoeg, waar- .
mede Minister Heemskerk's ontwerp tot betere regeling
der armenzorg en tot verruiming der overheidsbevoegdheid
op dat veld is toegejuicht door onze pers. Alleen : geene
verflauwing der grenzen ! Eer ik van het mijne U eene
handreiking kan geven, moet eerst de rechtsgrens tusschen
mijn en dijn naar eigen levensbeginsel scherp zijn afgepaald. „Pas op het stevig fundament des rechts" (Mr. V a n
Houten zeide het zoo naar waarheid in zijne feestrede
tot het genootschap „Pro Excolendo Jure Patrio" (blz. 30))
„kunnen inrichtingen van sociale barmhartigheid hare tank
„vervullen, zonder eene betreurenswaardige verslapping der
,,zelfzorg te bewerken." En „het fundament des rechts"
kan enkel dit zijn : zoover als iemand van zijn' arbeid
leven moet, is daar geen ander middel om hem een menschwaardig bestaan te verzekeren, dan dat men hem verheft
tot een' in oeconomischen zin bestaanswaardigen mensch.
Daartegen helpen geene klachten over „the dismal science",
die, naar het heet, des menschen arbeidskracht niet mocht
verlagen tot eene waar. Gold het slechts te putten uit
eene nooit verdrogende bron van rijkdommen, o ja, dan
kon men vrij de uitdeeling verrichten, naar den eisch der
menschenwaarde, naar behoeften, naar begeerten zelfs.
Maar nu er nooit weer te verdeelen valt, dan wat te voren
ondernemingsgeest en kapitaal en arbeid samen hebben
gewrocht, nu is er maar een enkele verdeelingsmaatstaf, — de
„automatisch" werkende, daar straks genoemd, — of. . . alles
raakt in het riet. Het gezamenlijke voortbrengsel heeft
4enmaal geen hoogere waarde, dan die zijn nut en zijne
zeldzaamheid naar de aanwijzing van het vrije „vraag-en„aanbod"-spel bepalen. Desgelijks : de dienst, bij het werk
der voortbrenging bewezen door elk der drie factoren. Nu
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kan, des noods, een zelfzuchtig bewind der minderheid.
(der ondernemers en der kapitaalbezitters) die weinigen
door kunstmiddelen der partijdigheid begunstigen op kosten
van de velen. Maar hoe ooit een bewind der velen erin
slagen zou, de schare een' toeslag te verzekeren boven hetgeen haar arbeid zakelijk waard is, en dus met dat bedrag
haar te verrijken op kosten van hetgeen, als zedelijke
tegenwaarde hunner diensten, aan ondernemingsgeest en
kapitaal behoort I' Wie het weet, moet het zeggen. Het
yolk, dat dien weg opgaat, dat de toelagen zijner armenzorg door middel van een stel-„ukasen" zijner arbeidersmeerderheid omstempelt tot maatregelen van zoogenaamd
„recht", zal, eer het dat vermoedt, aan het eind der
„schoone dagen" zijn, juist als die boer, door wien de hen,
die hem zijne gouden eieren legde, was geslacht. Reeds
nu wijzen ons stemmen van •vermaan op den te tragen
gang, dien, onder het juk van zware rechtstreeksche belastingen, de aanwas van 's lands kapitaalkracht gaat.
Reeds nu vraagt in de fabrikantenwereld wel deze of gene,
ontrust licht meer door wantrouwige stoornissen van hoogerhand, dan door onredelijke eischen van zijn „volk", zich
soms mismoedig af, of nog „the captainship of industry"
ook zelfs dien jongeren valt aan te raden, die daartoe lust
en kracht en roeping toonen. Een „baantje" is met „rela „ties" en „connecties", met wat „solliciteeren" en „anti „chambreeren" en. . . . „intrigeeren" zooveel gemakkelijker
verdiend! Wie dus nog jets gevoelen voor de meerderheid
eener natie, die werkt, die waagt, die uitzwermt, boven
eel'
s e, die Avegzinkt in verpolitiekte ambtenarij en in verambtelijkte politiekerij, zij mogen zich houden voor gewaarschuwd.
Zijn wij zoo niet van zelf genaderd tot het derde en
laatste onderwerp : de zedelijke gezondheid van den regeeringsdampkring P 1k raeen van ja. Er is, namelijk, eene soort
van volksvrienden, die zonder de stakingskoorts te bewonderen der straks genoemde verbitterden, ook zonder de
edele verontwaardiging te deelen der hooggestemde zielen,
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die daarna werden geschetst, nogtans in het vermaatschappelijken der voortbrenging op altijd breeder schaal dem
uitweg zien nit menigen misstand oozes tijds. Den ondernemer, den kapitalist betwisten zij zijne aanspraak op zeker
deel nit den door hem te zamen met den -werkman voortgebrachten rijkdom niet. Aileen : „waarom", (dus luidt
hunne vraag) „moet gij of ik die ondernemer, die kapitaal„bezitter wezen P Waarom niet over een' allengs verbreeden
„strook van het veld der menschelijke bezigheid door
„naasting de ondernemerstaak, door zware heffingen het
„benoodigd kapitaal gebracht in handen der, op „democra„„tischen” wortel stoelende, gemeenschap? Dan kan de arbeid
„met zijn stemmen-overwicht in al zulke bedrijven zijn deel
„der jaar op jaar te maken winst steeds zoo hoog opvoeren,
„als het fonds tot dekking van de kwade kansen des
„bedrijfs, 'als daarenboven de eisch van eerie betamelijke
„vernieuwing en vermeerdering der kapitaalsmacht toelaat.
„En, of men het prettig vindt of niet, wordt dan, hoe
„meer zich de gemeenschapstaak verruimt, de daar ten
„gunste van den werkman verschoven maatstaf voor de
„winstverdeeling een standaard, waaraan op den duur ook
„uw of mijn bedrijf, zoover men ons nog het leven laat,
„zich zal hebben aan te passen."
Verwijding, dus, in het onbepaalde der overheidsbemoeienis, door het naasten nu van dezen tak der voortbrenging en dan van genen, dat is, voor wie zoo denken
en zoo spreken, de weg des heils. Om nu te zwijgen van
alle andere bezwaren, welke de proef met dat program
ontmoeten zou, kunnen onze geestverwanten niet te nadrukkelijk nosh te aanhoudend daartegen dit vermaan herhalen :
onder welk regeerstelsel zulk eene verambtelijking des yolks
en zijner welvaartszorg ook ongevaarlijk ware, met meerderheidsbewind verdraagt zich ambtenarij als waterstof met
zwavel; hunne verbinding brengt louter stank te weeg. Geen
partijhoofd op het kussen, wien onberaden uitbreiding der
beambtenwereld een machtig „patronage" ter beschikking
heeft gesteld, weerstaat op den duur de verleiding, de daarmee
in zijne haliden gelegde mach-t te misbruiken tot steviging
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van zijn en der zijnen greep over het roer. Maar bovenal :
geen groep van leiders bij den verkiezingsarbeid, geen
plaatselijk touwtjestrekkersgade, die onder zulke omstandigheden niet ernstig blootstaan aan besmetting met den
wensch, zich voor hun „onontbeerlijk keukenwerk", wanneer het slaagt, met staatsgunsten te laten betalen. Men
lette toch op Frankrijk. Wij hebben veel te veel gekeken
naar dat land, wanneer het gold zijn „heilzaam" geachte
vOorgaan na te volgen. Laat ons vooral niet minder ons
aan Fransche zeden spiegelen, zoover ze ons een afschrikkend voorbeeld toonen. Spreekt het niet boekdeelen, als
Gij verneemt, hoe, (laat mij zeggen) „onder het stelsel
„C o m b e s", eene weduwe, die wel graag zou worden begunstigd met een staatssigarenwinkeltje, daarop maar niet
moet hopen, zoo zij des morgens vroeg gezien wordt bij
de mis ? Of, omgekeerd ook nog : wat geeft niet dit te
denken, dat, naar het getuigenis van een' verlicht Amerikaan
(professor Lawrence Lowe 11) de Fransche „praefect"
onzer dagen „in using his enormous discretion" „must take
„care not to displease" . . . . wien ? Ge zoudt meenen : zijn
ambtelijk hoofd, den minister ? 1Vlisgeraden : „not to displease" („that) autocrat": „His Majesty the Deputy" ? 1)
„Dat bewijst allemaal niets", hooren wij een' bekend
ijveraar voor uitbreiding der overheidsbemoeienis tegenwerpen , „wat een verbasterd yolk als het Fransche aan in
„zich zelve gezonde maatregelen bederft, dat hoeft niet ons
„te verontrusten." „En wij dan ?" wil ik vragen. „Zijn wij dan
„niet alreeds gewaarschuwd door voorvallen ook in ons eigen
„huis ?" Gij begrijpt, waarop ik doel. Ik denk aan het gevalKuyper en den eereraad. 0, vreest niet, dat ik den doorloopend zakelijken toon van mijn betoog aan het slot bederven zal door te gaan wroeten in persoonlijkheden. Ik
zal zakelijk blijven. Te dikwijls en te lang heb ik de woorden, het streven, het werk van dezen man bestreden, dan
dat ik mij niet schamen zou, nu veler handen op hem zijn,
mij aan te sluiten bij wie smalen tegen den mensch. Mij
1) „Governments & parties in continental Europe" (1896) page 132.
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komt het oordeel over dien mensch niet toe. Ik vraag alleen
naar „la lecon des chosen", en kom daar tot eenigermate
andere gevolgtrekkingen dan de meesten. 1k trek uit het
gebeurde geen gevolgen voor het licht, waarin het de dooreenmenging van Godsdienst en staatsbeleid plaatst. Zoo de
„vrome" „man in the street" de zaak van „den Heere Heere"
met de gevallen vrijspraak acht gered, denk ik daarvan
het mijne , evenzeer als wanneer de „Dageraad's"-man juicht
oin den knak, dien geheel dit schandaal zal hebben toegebracht aan „de gelooveri.r. Neen, de groote les, die mij
het geval-K uyp er heeft geleerd, is eene bevestiging van
mijn' weerzin tegen de albemoeienis van den meerderheidsstaat en, in verband daarmee, de diepe overt uiging, dat,
zoo men tot den grond der dingen schouwt, geene staatspartijen minder waren gerechtigd om van des oud-ministers
al dan niet bewezen zonden hem ernstig een verwijt te
maken, dan de min of meer rood aangestreken „voordansers",
die de leiding namen in den wilden galop romdom den
man aan de schandpaal. Voor zoover ieder bevorderaar van
welke beginselen ook de verantwoording heeft te dragen
der gevolgen, die, al worden zij door hem niet aanvaard,
nogtans onmiskenbaar in zijne prediking liggen besloten,
moesten juist deze ijveraars voor partijleidersbewind over
de gepastheid hunner aanklagersrol zich tienmaal hebben
bedacht. En voor zoover de verleider, de „uitlokker" minstens even aansprakelijk is als wie voor de verleiding bezweek, mochten alweder dezelfde aanklagers zich wel eens
met ernst de vraag hebben gedaan, of, gesteld er was bier
misdreven, dan de schuld niet wellicht nog meer was te
zoeken bij hen zelven dan bij den beklaagde.
Wat was hier het hoofdpunt der beschuldiging 1' Pit :
een minister der kroon zou, heette het, zijne ambtsbevoegdheid hebben misbruikt om diensten, hem als partijhoofd
bewezen, met eene regeeringsonderscheiding te beloonen ,
hij had, met een woord, minister geworden, niet opgehouden,
partijhoofd te zij n. Dat, afgezien nu van de vraag, of het
feit was bewezen, zoo'n feit, indien het was gepleegdonoest
worden gebrandmerkt als doodzonde, daarover bestaat tus-
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schen de beschuldigers en mij geen verschil. Slechts dit
veroorloof ik mij to vragen: wat onderstelt onze verontwaardiging P Zij onderstelt, zou ik meenen, juist die hooge
opvatting van bewindvoeren, die ik uit4enzette in den
aanvang van miin betoog ; zij onderstelt in den regeeringsman den plicht der onpartijdigheid ; kortom, zij onderstelt. . .
krek het lijnrecht tegendeel van de aanprijzing dier partiihoofdheerschappij, waarvan, in Nederland als elders, zij,
die zich gaarne „vooruitstrevend" noemen, steeds den mond
vol hebben. Wie altijd daarop aansturen, juist voor hen.
moest het, .den oud-minister aangewreven, feit niets aanstootelijks hebben gehad. Volgens hen was hij immers, als
aanvoerder der partijgroepeering in de meerderheid, als
schepper van de roerigste factie in dat allegaartje, de aangewezen man geweest voor de vooraanzitting in den raad der
kroon P Partijhoofd te wezen, was niet dat zijne aanspraak,
dat zijn titel op dien eervollen post P Wat malle pre-utschheid was het dan, van hem te vergen, dat hij van het
oogenblik zij ambtsaanvaarding de papieren moest hebben
verscheurd, waaraan alleen hij het ambt had to danken,
dat hij, tot Pharaoh's rechterhand verheven, °peens
al de kunsten der droomuitlegging had moeten verloochenen, die hem zoover hadden gebracht P Indien (du.s mocht
men zijn' heftigsten aanvallers toevoegen) indien Thy thorn
tegen deze dingen gegrond is, dan staat daarmee gevonnist
geheel Uwe leer aangaande de rechtmatigheid van meerderheidsbewind. En omgekeerd: houdt Ge deze Uwe leer
overeind, dan voegt U allerminst het steenenwerpen op den
man, die alleen maar niet schroomde hare liejn vrijmoedig
door to trekken. Precies (zoo mag ik her thans nog
biejvoegen) als hun dan alle vrome onthutstheid misstaat
wegens het stalen voorhoofd eener parlementsmeerderheid, die een' uitgevallen medestrijder v6ordraagt aan
de kroon tot eene benoeming in de Bekenkamer, omdat
(gelijk het haar van een' kant, waar men het weten kon,
was onder het oog gebracht) hij zich zoo'n cijfermeester
had betoond op het stuk van stembuskansen !
En nu het tweede punt : de aansprakelijkheid des ver-
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leiders. Laat mij eens, onder nadrukkelijke bijvoeging, dat
hier eene loutere „hypothese" ten dienste van het vertoog,
geene bedekte aantijging, zelfs geen vermoeden ter sprake
komt, laat mij eens mogen onderstellen wat voor Dr. K u yp e r het ernstigste zou zijn. Het zij hoogst waarschijnlijk
gemaakt, dat „de" (naar het heet) „van God gegeven
„leider" zich tijdens zijn bewind zal hebben bezondigd met
tal van daden, die min of meer heenwijzen naar eene soort
van Caesarswaan. Dan nog waag ik het, dit te stellen en
te handhaven : het hoofdverwijt deswege treft Diet hem,
maar veeleer de onvoorzichtigen, wier drijven en wier
dringen aan het ainbt, door dezen man bekleed, bij toeneming de mogelijkheid verbond eener ongebreidelde machtsvolheid, als waaruit zulk een waan maar al te spoedig
wordt gevoed. Ziet toch eens, zou ik dien drijvers willen
toevoegen, ziet toch eens wat gij doet. Gij schept een
Caesarsambt. En als dan iemand, tot dat ambt geklommen, een offer wordt der kwaal, waaraan het blootstelt,
dan hebt ge geene woorden genoeg om hem dat te verwijten.
IT blijft (om daarmee te beginnen) van onaantastbare wijsheid het Fransche Caesarswoord : „Desormais la carriere
„est ouverte aux talents." Gij wilt het in nederigheid geboren talent niet enkel niet verbieden, neen gij moedigt
bet aan, om voor de hoogste toppen zich toch nimmer te
gering te achten. Als aangewezen weg, voorts, tot het
bereiken van die toppen, toont Gij hem het partijleiderschap met al zijne gevaren voor het koel houden van het
hoofd, voor de zakelijke onbevangenheid van het oordeel,
voor het onwrikbaar rechterschap van het geweten. Gij
dringt hem het glibberig pad op, waar het woord slechts
geldt als strijdmiddel, de tegenstander ten slotte nauwelijks
meer als medeburger, het belang der eigen partij als Neil
des lands. Doch, zoo dan eindelijk uw held, na levenslang
in niet een' enkelen kunstgreep van het tweegevecht-op-hetwoord zijn' meester te hebben gevonden, nooit vervaard
voor een blauw oog, wijl hij het altijd minstens met een'
maagstoot wist te betalen, door de eigen mannen-broeders
even mateloos vergood als door de rest verguisd, gelauwerd
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en . . . . gehavend, het toppunt zijner wenschen heeft
bereikt, de plaats in den stuurstoel bemachtigd, hoe is
hem dan door u die plaats bereid ? Als eene gelegenheid
tot altijd wij der machtsoefening . . . en zonder teugel. Want
wat het zoogenaamde „toezicht" waard zij, op zulk een',
minister geworden, „leider" te oefenen door de schepselen
zijner hand, dat weten wij sinds lang. Nu dan, hij is er
en hij geniet ervan volop. De dag vertelt het aan den
dag, hoe hij (sinds meer en meer de staat voorzienigheid
ging spelen) beschikt over millioenen en met zijne aanwijzingen, zijne beslissingen, zijne onderscheidingen, zijne
benoemingen en bevorderingen boven' al, het wel of wee in
handen heeft van ongetelde landgenooten. 0 zeker, voor
omkoopbaarheid behoeft hier niet te worden gevreesd ,
eene natu-ar, als zooeven geschetst, staat daarboven. Maar
is bet (nog dens, ik spreek geheel in het algemeen), is het
niet echt menschelijk, als wie langs zoo'n weg zoo hoog
klom, als hem iets aangrijpt van dien hoogheidsroes, die
zicb. het liefst vermeit in dingen, waarin voor het oogenblik
Been schepsel het hem zou durven nadoen ? En zoo dat
menschelijk —, zoo zelfs het tegendeel haast bovenmenschelijk is, ziet dan eens, bij de herlezing van het „drama„tisch” „enquete"-debat, of van de per$onen (van dezen
zegepralenden T r o e l s t r a, gelijk van gindschen afwezigen
K u y p e r), denkt u alleen in het afgetrokkene den (onderstellenderwijs gesproken) door duizeling gevallene en
tegenover hem den toornenden aanklager, maar wiens
partij veel meer dan eenige andere op staatsvoorzienigheid
aanstuurt. En stelt ten slotte u de vraag : aan wien de
schuld ? Aan hem, dien ons steeds tuiteliger staatsgevaarte
daar aan de spits tot zijne duizeling bracht ? Of aan die
anderen, wier drijven, dringen, het getimmerte altijd meer
evil doen optrekken in dien topzwaren stijl ? Waarlijk : wie
oog hadden voor de diepere tragiek dan die in dat onverkwikkelijk debat den oppervlakkigen luisteraar boeide, zij
konden (het tafereel beschouwend onder den zooeven aangeduiden gezichtshoek) wel eens geoordeeld hebben dat
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„le coupable", niet was de afwezige beklaagde, die daar

verpletterd werd onder verontwaardigingsrhetoriek.
Gij kent thans, M.H., de (ik geef het toe) eenigermate
ongewone wenschen en beduchtheden, die mij op het hart
lagen. Was ik een practisch staatsman, Gij zoudt misschien
recht hebben, mij niet te laten gaan, eer ik U „een program"
en liefst een „program van actie" had ontvouwd. Het voorrecht, slechts een belangstellend toeschouwer te zijn, ontslaat
mij van dien eisch, vergunt mij, het te laten bij de algemeenheden, die ik U gaf. Over een „program" slechts dit :
Het sluit van zelf zich bij het gezegde aan, dat ik bij v6orkeur het zou samenstellen uit maatregelen, die men vrijwel eenparig onafwijsbaar keurt. Of zulke er zijn I' Het
partijkrakeel, dat slechts hetgeen verdeelt naar voren schuift,
moge veelal ons bier wat blind waken, ik heb bij herhaling
reeds gepoogd om de oogen ervoor te openen. Slechts zou
ik thans aan het hoofd van alles plaatsen, wat, zoolang
het uitblijft, streng genomen, ons geen' nacht met rust laten
mocht: voorziening, en zoodra mogelijk, in de eischen onder
nationale weerbaarheid, thans, zoo niet alle teekenen bedriegen, verwaarloosd, ja ontredderd, in eene mate, die
haast misdadig heeten moet.

NAAR DEN TENGGER
DOOR

C. 31. VISSERING.

I.

Hel schijnen de steenroodkleurige bloemen van den
flamboyant voor 't huis van de suikerfabriek 014an op in den
gloed van de acht-uur zon. De paarden, gespannen, voor
den open landauer, staan te trappelen voor de achtergalerij.
Het uur van vertrek is geslagen.
Als de twee groote paarden, in rustigen gang, de zwaarwichtige koets, waarin wij zijn gezeten, de breede laan van
't erf afrijden, geeft een laatste terugblik nog zicht op den
vijver met witte en rose lotosbloemen, en op de reuzenkroon
van den bloeienden boom, die als een stuk roode herfstkleur in het groen van 't grasveld, tegen 't donker loof
der boomen oplicht.
Mul ligt de zandweg in de ochtendzon ; grijs bestoven
staan de dessahuisjes, zonder eenige versiering of bevalligheid. Het weeldrige erf van Olean eenmaal achter ons,
is alles om ons zonder de geringste bekoring..
Op de grootere erven staan in rijen achter de huizen
omgekeerde witte bloempotten, beschilderd met menschelijke gelaatstrekken ; zij stellen Europeanen voor,
die den cholerageest moeten verschalken ; den geest der
ziekte, die zoovele slachtoffers eischt onder de inlandsche
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bevolking, en zooveel meer eerbied schijnt to betoonen
tegenover de blanken.
De weg voert door Sitoebondo, een van die stille doodsche
steden van den Oosthoek, met grootschen aanleg van lanen
om een uitgestrekte aloen-aloen, zonder veel aanzienlijke
huizen en oogenschijnlijk zonder leven ; dan door de vlakte
van Besoeki, naar 't oude stadje Panaroekan, met de haven,
waar nog de groote schepen aanleggen ; een uitgestorven
nest met geheel vervallen handelshuizen nit lang verleden tijd.
Langzaam in de groote koets met de zware paarden,
onder diepe schaduwen van tamarindelanen, wordt de tocht
uren lang vervolgd langs de zee, langs misschien de schoonste
Riviera der wereld, over den grootschen postweg door
D a endels aangelegd, den heirweg van het Oosten naar
het Westen, geheel Oost-Java verbindend over de dicht
bevolkte vlakten van Besoeki, Probolinggo, Pasoeroean en
Bangil.
Voorbij Panaroekan buigt zich de weg om den zwaren
voet van het Ringgitgebergte, hier en daar letterlijk bekneld tusschen bet gebergte en de zee.
Rechts aanhoudend de verblinding van het blinkend
watervlak, eindeloos deinend voor ons uit, met even sours
drie zichtbare punten op 't onbewogen vlak, de schering
boven 't water van kop, lichaam en staart, waar zich een
krokodil beweegt. Links een bosch van djatiboomen op de
hellingen van den Ringgit.
Soms op de kust een kleine schamele visscherswoning,
een boschhut aan den zoom der zee ; een paar wegwerkers
langs den weg, een enkele visscher in zijn bedrijf verdiept,
even opziend naar de stofwolken, opgeworpen door de
zware bruinen. Verder is er niets dan onverstoorde rust ;
niets dan zee en bosch, en tusschen zoom van zee en bosch,
de hooge welving der tamarindelaan.
Weeldrig is het groen der hoog gekroonde boomen,
malsch en frisch, als van een vaderlandsche lente. Hier in
de kuststreek zijn de regens nog niet doorgebroken, maar
omliggend in de landen, waar de regenstroomen zijn gevallen, weldaad brengend van herleving, is de aarde onder-

NAAR DEN TENGGER.

191

gronds gedrenkt, en de wortels dezer reuzenboomen hebben
de vochten opgezogen uit de diepte van den bodem, terwijl alom de omgeving dor is als in een zandwoestijn.
Tusschen de afbakening der zware boompilaren gloeit
alles op in licht en tinteling van kleur. Het afgevallen,
rood verdroogde tamarindeloover dekt met een rossig waas
den bodem aan den zeekant ; de groote omgekrulde bladeren van de djatiboomen, geruischloos vallend op de heuvelen,
overdekken zilverbleek den bergvoet ; en in de wijde, evene
vlakte van de zee is alles licht azuur met soms de duistere
punter van de lichaamswelvingen der krokodillen.
Dan plotseling is 't open vlak der zee onzichtbaar door
't takken-netwerk van rizoforenwouden, verwrongen boomlichamen, in groepen oprijzend nit 't slib der waterer,
tusschen den oever en de zee.
Bij de posthalte van Pasirpoetih wordt den paarden
een oogenblik rust gegeven.
De Wedono van Poeger rijdt ons achter op. Hij herkent ons onmiddellijk ; springt uit zijn karretje om ons te
begroeten. Hij is op weg naar zijn familie te Besoeki, gekleed in een der mooie sarongs door zijn kleine vrouw met
de bedeesde kinderoogen gebatikt.
Feller slaat nu de daghitte veer op de aarde ; heller
straalt 't licht op 't watervlak ; donkerder wordt de schaduw
onder 't tamarindeloover, als onder een eindeloos kerkgewelf
naast 't gloeiend vlak van zee. Voelbaar wordt de kalmte,
verkregen door koelte, als onder een kloostergang, in de
hitte van den dag.
't Werk der paarden van Olean is volbracht ; twee en een
half uur hebben zij geloopen ; aan de zij de van den heirweg
wacht een gesloten rijtuig met kleine inlandsche paarden,
die ons in gestrekten draf brengen door de groene velden
van 't nu effen land naar de suikerfabriek „de Maas",
waar eenige uren rust zal worden gehouden.
In de portiek van 't groote gebouw, waarvoor de
paarden in hun wilden ren plotseling stil staan, staat een
jonge man van na-uwlijks dertig jaren, de Bestuurder van
de fabriek, wiens jonge jaren. de zware taak dragen van
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't beheer van een der grootste suikerfabrieken van Oost-Java.
De gastheer geleidt ons naar de eetzaal ; de tijd is
beperkt ; wij moeten op een bepaald tijdstip op de stoom.tram in Paiton zijn, op een afstand van nog ettelijke uren
rijdens. Wij betreden een vertrek met zes vensters en drie
openslaande deuren, ongeveer van de afmeting van een
groote concertzaal.
„De eetkamer is de vroegere danszaal", verklaart de
gastheer, ter opheldering bij 't zien van onze verbazing.
In 't midden der zaal staat een tafel, gedekt voor drie
personen, die eenigszins den indruk maakt van een eiland
in een vijver. 't Geheele huis is naar verhouding van de
danszaal. Naast de binnengalerij is een breede gang, met
muren als van een vesting ; in de gang komen groote
vierkante vertrekken uit, met even zware muren van
elkander gescheiden, wit gepleisterd, zonder eenige versiering, maar groot, ruim, hoog, ieder vertrek met een
eigen galerij, iedere galerij met een eigen bloemtuin; de
voor-, binnen- en achtergalerijen met de weelde van wit
marmeren vloeren en de slanke gratie van rijzige pijlers,
een hoog, voornaam en groot doend effect gevend aan 't
witte huis in de groene zeeen der rietvelden.
Pit groote huis spreekt evenals de enkele reusachtige
landhuizen die wij op verren afstand in 't wazig verschiet
der horizonten hebben zien liggen, van een voorbijgeganen
tijd. 't Koloniale leven heeft zijn verleden in verschillende
perioden. De streek, waar wij thans zijn, heeft 't rijke
leven gekend eener koloniale aristocratie. De landen waren
eigen landen. Wie aan. 't hoofd eener fabriek stond, regeerde
zijn eigen goed. Groote familien bewoonden de groote
huizen , er werden bals gegeven, feesten, comediepartijen
aan de bewoners der omliggende landen en aan de familien
der hoog geplaatste ambtenaren in de Residentie Besoeki.
Dat alles is nu voorbij , de grootheid, de rijkdom, het
hoofsche leven der hoofdpersonen verzonken tot een veraf
verleden. Aileen de groote eenzame landhuizen zijn gebleven.
In dit witte paleis woont nu alleen de jonge man, die
onze gastheer is. Ilij leeft hier zijn leven, vol geestkracht
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voor den zwaren verantwoordelijken post, op zoo jeugdigen
leeftijd aanvaard. Hij komt ons voor een van die persoon.lijkheden te zij die wij zoo vaak in de eenzaamheid der
binnenlanden hebben ontmoet, steunpilaren der Indische
maatschappij.
Zware onweerswolken pakken zich samen. Somber stil
als in een Hollandschen tuin, los van 't blakerend licht,
staan plotseling nu de bloemen voor de openstaande vensterd.euren.
Snel wordt bevel gegeven tot 't onmiddellijk inspannen
der paarden, de maaltijd wordt vlug afgediend , 't vertrek
moet verhaast worden om de onweersbuien voor te bliiven.
Een span dartel trappelende schimmels, staat oogenblikkelijk voor 't huis om ons verder to brengen. Reeds
vroeg in den morgen is een ander span weggezonden, dat
ons op de helft van den afstand tot Paiton op den heirweg zal wachten., onze gastheer waarschuwt ons niet angstig to zijn ; 't tweede span paarden is jong en zeer wild,
maar niet gevaarlijk.
Onder zwoelen druk van zware onweersluchten rijden
wij de stad Besoeki door; een gestorven stad. Vroeger de
zetel van een Resident, heeft zij haar schijn van grootheid
behouden, in haar grootsch aangelegde wegen en paleisachtige huizen. Als tot eeuwigen slaap gedoemd, ligt zij
in de grootsche lieflijkheid van haar wonderschoon geboomte,
in schoonheid van m.ysterie, door haar doodslaap ontstaan.
De allergrootste gebouwen staan onbewoond, de roode dakpunten stekend uit wolken van bloemkronen van wild
groeiende bloemenboomen, die op de erven niet meer worden
besnoeid.
Welk een standaard van grootschheid draagt hier de
stempel en de opzet van 't leven. Men gevoelt hier in den
Oosthoek in alles den genialen geest van een groot man;
de heerschappij van een tiran, de schepping van een
geweldige hand, die 't daadwerkelijk leven heeft geblazen
in de oer-eenzaamheid der wildernissen, een leven in doze
plaats gedoemd tot verzwakking en misschien wel tot vergaan.
Wij rijden Besoeki's lanen door; rechts en links strekt
O. E. XI 5
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zich het groen der rietvelden, hel schijnend nu van kleur
tegen de verre donker-violette, bijna zwarte onweersluchten.
Aan de andere zijde der stad buigt zich weer de weg
naar de zee. Alles is als in den ochtend. 't Rozig roode
tamarindeloover in wij de bochten om 't verre onbewogen
blauw der Javazee ; 't zilver van de djatiblaren in zachte
kleurenrust van wittig-grijs over 't golvend bergland ;
de rizoforenwouden in pijnlijk wrochtig takkenwerk langs
den oeverkant ; om 't schitterschijnend watervlak met geen
beweging dan van dat der krokodillen, de hooge schaduwgang der tamarindeboomen. Maar alles Loch is anders
dan in den morgenstond, door 't dreigend licht der onweersluchten, en de felle jacht der paarden, om 't naderend
noodweer te ontkomen.
Na ruim een uur rijdens vinden wij de nieuwe paarden ;
het derde van de vijf spannen van de Maas, dat ons heden
ten dienste staat. De waarschuwing van onzen gastheer
om niet bevreesd te zijn, komt te stade, bij de woeste
kapriolen voortdurend door de jonge nerveuse rossen
gemaakt. Soms is de weg zeer steil, uitgegraven in de
uitloopers van 't Hijanggebergte, dat hier in de vlakte
afdaalt tot in de zee.
Omstreeks half vier wordt Paiton bereikt. De stoomtram naar Probolinggo staat gereed.
Een klein station van 't binnenland; geen enkele
Europeaan, noch onder de reizigers, noch onder de omstanders. Voor 't stationnetje een rij kleine warongs, omringd
van kooplustige, hofmaaklustige mannen om een stil
onnoozeldoend behaagziek warongvrouwtje. Langzaamheid,
gemoedelijkheid, volkomen afwezigheid van druktemakerij,
zijn de eenige indrukken bij dit spoorstation ; iets van zoo
groote huiselijkheid, dat men hier den uitroep van een
klein Europeesch meisje begrijpt, dat tot den huisbediende
zeide : „Non is klaar, last nu den vuurwagen maar voorkomen".
Het vervoermiddel, nieuwerwetsch voor dit afgelegen
oord, lijkt ons voorwereldlijk. De wagens hebben iets van
groote hondehokken, zijn geheel open ; de eerste klasse
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vlak achter de locomotief, besmeurd met rookzwart en
kolengruis. Twee uren scoot dit rammelend vervoermiddel
de vlakte van Probolinggo door, de kust langs, immer
evenwijdig met den postweg. Schuddend en schokkend op
de harde houten banken, zwart beroet en bestoven, vraagt
men zich af, de menschen die den postweg volgen benijdend,
waarom men zich deze zelfkwelling oplegt ? Maar in zijn
langzaamheid brengt 't logge vuurmonster ons toch veel
speller voorwaarts dan de vlugste paardjes op den weg.
Een strafoefening ware deze tocht, indien niet de afleiding
der omgeving een vergoeding gave.
De wagens slingeren zich door een dicht bevolkte
landstreek, midden door kleine steden en groote dessa's,
langzaam rijdencl door 't krioelend gedoe der menschen
heen. 't Wagenraam omlijst aanhoudend levende beelden ,
als in een cinematograaf schieten zij ons vol bewegelijkheid
voorbij, maar ook vol licht en kleuren, onder den gloedglans van den dalenden dag.
Overal kijkjes in bevolkte warongs, in druk beklante
Chineesche toko's, in huisjes, waar de mannen rusten op
de bale-bale, en de vrouwen werken voor 't weefgetouw
of batik-raam , op erven, waar met rhythmisch stampen 't
rijstblok neerslaat in den trog, waar kinderen en kippen rond
krioelen in 't wannrullig mulle zand , op klapperboschjes
glorend gloed uit gouden kronen en vischvijvertjes, Wier
modderplassen van troebel water rosig gloeien in 't licht.
Dit alles statig afgesloten door den hoog beboomden
landweg, met tusschen de stammen vergezichten op de
velden en op de evene vlakten, deinend naar den einder.
En in de ruimten van de velden, landbouwers in rechte
lijnen achter ploegen de karbouwen leidend, en langs den
landweg langzaam huiswaarts keerend, herders met de
kudden vee, en drijvers met hun paarden, tot over den
kleinen kop beladen met gras en katjang-groen , bundels
groen zich langzaam voortbewegend op tengere pooten, als
donkere chineesche-schim-figuren tegen de roode glanzen
van de luchten. Het schoonst zijn de gestalten van de
wrouwen, de recht voluitgegroeide forsche lichamen, statig
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dragend op 't geheven hoofd een waterkan, in evenwicht
gehouden door den hoog geheven arm, of een lichte last
van katjangloof; vrouwen blijkbaar van een schooner ras,.
pier aan den zeekant, dan wij in de bosschen zagen.
Nogmaals, voor 't laatst nu gaan wij raaklings langs,
de zee; zoo ver op den rand der krijtachtige witte oevers,
dat 't is alsof de wagens door 't sop nu gaan. Even waait
er frischheid uit de golven op, een zilten luchtstroom door
den wagen.
De zon is ter kimme als wij Probolinggo bereiken.
Er wordt een of ander inlandsch feest in de stad gevierd ; de bevolking is in feestdracht de sado-paardjes aan
't station zijn. versierd met veeren en bloemen ; de schim.mel voor mijn karretje prijkt met een lila veer en een
roodpaars takje bougainville op 't schichtig bewegelijk hoofd.
In de groote huizen, met afmetingen als van paleizen,
zijn overal de lichten ontstoken ; de geelgouden schijn
straalt of onder de donkerte der tamarindelanen.
Er is ons voor 't kort verblijf te Probolinggo gastvrijheid aangeboden bij een familie.
Na de middagthee maken wij een avondbezoek in een
der paleisachtige huizen, bewoond door de ouders van
onzen gastheer, bejaarde menschen van om en bij de zeventig
jaar. Rustig zitten zij te samen in de groote voorgalerij,
de oude dame op zijn ouderwetsch in de Indische dracht
van sarong en cabaja.
De bewondering bemerkend, waarmee wij de afmetingen van 't huis aanschouwen, vertelt de oude heer, dat
een Kapitein-Chinees het liet bouwen, doch Coen er meer
dan honderd duizend gulden was besteed en 't huis verre
van gereed was, liet hij den bouw stakes, welke later
door een ander werd voltooid.
Op de vraag of men zich soms in de bij zonder groote
afmetingen vergissen kan, omdat men als Westerling in
't Oosten door al het groote 't oog voor verhoudingen
verliest, antwoordt de oude heer, dat de afmetingen zeer
belangrijk zijn, aangezien 't huis vijftig meter diep is en
twintig meter breed.
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Zij n vrouw leidt mij door de binnengalerij, die zonder
ineubelen, versierd met enkele beelden naar Thorwaldsen
en eenige palmen langs de wanders, den indruk maakt van
een museumzaal. De achtergalerij, over de geheele breedte
van 't huis, is ingericht tot eetkamer.
„Wij hebben de ruimte noodig gehad," zegt de oude
dame met langzame zachte stem : „wij hebben tien kinderen
in dit huis groot gebracht, die nu alien over Europa en
Indie zijn verspreid. Een mij ner gehuwde dochters is nu
tijdelijk om gezondheidsredenen bij ons."
In de voorgalerij teruggekeerd, vinden wij den ouden
heer alleen , mijn reisgenoot en onze gastheer zijn naar
boven gegaan, om de dochter te bezoeken.
De oude dame wordt steeds vertrouwelijker in het
spreken. Zij vertelt, dat zij en haar echtgenoot op zeer
jeugdigen leeftijd samen uit Europa naar Indie zijn gekomen, meer dan veertig jaren van hun leven hier hebben
doorgebracht, hier het geluk hebben gevonden.
Het is zeer sympathiek, zoo stil en zoo rustig met die
beide oude menschen te spreken. Het is iets, wat in Indie
maar zelden voorkomt, omdat bijna iedere Europeaan uit
het Oosten vertrekt, voordat hij oud is. Voor mij is het
de tweede maal, en voor de tweede maal gevoel ik dat
zekere bijzondere, hier in de tropen eigen aan den ouderdom, zich kenmerkend in een zoo fijne onderscheiding,
welke men zich wel bewust wordt, maar nauwlijks omschrijven kan. Er is hier iets in den avond van het leven
als in den avond van den dag, iets van voelbare rust en
berusting, na al het heftige en moeilijke en overwonnene ,
daarbij iets van dat stille, dat toch niet volkomen stil is,
waarachter een zacht mysterie spreekt, dat zich doet aanvoelen als n.00dzakelijk voortgekomen nit al wat is voorafgegaan, nit al wat toch zoo anders is geweest dan van een
leven gesleten in het Westen.
Vol belangstelling voor wat wij gezien hebben, wenschen de oude heer en dame alles te hooren van onze
ondervindingen op den Smeroe, op de Zuidkust van Java
en op den Idjen , en als ik van al het voor mij zoo nieuwe
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en onbekende en ontzaglijk grootsche vertel, neemt plotseling de oude dame mijn hand en zegt :
„IT spreekt goed over Indie, daarvoor dank ik U."
„Ik heb ook niets dan goed ontmoet," ontvalt mij.
„Ik weet niet of IT schrijven kunt," vervolgt zij,.
„maar ach, schrijf 't alles op zooals U 't ons vertelt. Er
is zooveel kwaad gesproken over Indie ; er is zooveel slechts
geschreven, en voor wie Indie lief heeft, is dat bitter hard."
Weer neemt zij mijn hand en dringt nog eens : „Schrijft
U 't op; IT heeft 't goed gevoeld, U heeft 't begrepen,
zooals wij 't voelen, die Indie hebben lief gekregen. Wat
U zegt, is toch de waarheid."
„De waarheid ? Dat is 't zeker !"
Onwillekeurig denk ik leru.g aan alle ondervonden
gastvrijheid, welwillendheid, vriendelijke zorg en daadwerkelijke hulp ; aan de schoonheid der natuur, die zich als
een wonder aan mij heeft geopenbaard ! Dat alles is toch
geen fata morgana geweest, geen bedenksel, geen verbeeldingsbeeld ? Wanneer ik mij slechts bepaal tot den dagvan heden, denk aan de gastvrijheid op de suikerfabrieken
ondervonden, aan de vier spannen paarden op den langen
tocht, die gereed stonden, alsof zij er van zelf waren
gekomen, zoo iets als uit een sprookje ! En aan den
onvergetelijken tocht langs den zoom der zee. Dat alles
was toch waarheid !
„Ik heb niets dan goed ondervonden," antwoord ik,
„en onuitsprekelijk veel schoons gezien ! Wanneer ik ooit
moed genoeg zal hebben om 't stoute stuk te wagen over
Indie te schrijven, dan zal ik, om volkomen waar te zijn,
daarvan moeten getuigen. Maar wie anders heeft geschreven,
zal anders hebben ontmoet ; zal een anderen kant hier van
't leven hebben leeren kennen, een moeilijker, zwaarder,
donkerder zijde, die er toch zeker ook zal zijn."
„Schaduw is overal !" luidt 't antwoord, „maar 't is
jaren lang een gewoonte geweest om op Indie of te geven,
om alles wat hier is te verkleinen ! Het hangt er maar van
of met Welk oog gezien wordt, met Welke maat gemeten."
Op weg naar den Tengger is ons voor den volgenden
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nacht verblijf aangeboden in een villa te Soekapoera,
eigendom deter familie.
„Blijft .11 daar een weekje", zegt de oude mevrouw
dringend ; „reis niet zoo snel, 't is waarlijk niet goed. In
't Oosten moet men leeren van den inlander : rustig zijn,
langzaam gaan, 't leven kalm nemen."
Rustig zijn, langzaam gaan, 't leven kalm nemen ! Dat
is 't geloof ik, wat men hier in de oude menschen gevoelt ;
zij passen zich aan tot die zekere zware bezonkenheid van
de tropische natuur in ruste, misschien ook, door lange
ondervinding geleerd, tot 't stille onderworpen dragen van
den inlander.
Zij waarschuwt ons, dat wij in 't huis te Soekapoera
een Amerikaansche zendelingfamilie uit Soerabaja zullen
aantreffen ; twee echtparen en een kind ; doch 't huis is
groot genoeg, er zal voldoende ruimte voor ons allen zijn,
en een mandoer zal voor ons zorgen.
De oude peer vertelt, dat de zendelingen sedert een
jaar onder de Chineezen te Soerabaja werken. In de
benedenstad wonend, zijn zij door de Madoereesche koortsen
aangetast, een hunner heeft zijn oudsten zoon, een kind van
Lien jaar, verloren; een tragisch verlies, omdat 't een intelligent knaapje was en 't tweede, herstelde kind zeer
achterlijk is.
„De dokter heeft gemeend den kleinen jongen nog te
kunnen redden door 't toedienen van een glas champagne,"
fluistert zacht de stem der oude mevrouw, „maar de ouders
hebben 't niet gewild ; 't streed tegen hun beginselen en
tegen hun gelofte van geheel onthouding."
„Waarschijnlijk zult TI de dames en 't kind alleen
ontmoeten," herneemt haar echtgenoot ; „de heeren gaan
geregeld voor hun werk naar de stad. Aangezien de zendelingfamilie voor vereenvoudigd leven is, zullen u de
maaltijden worden aangeboden door de overburen, vrienden
van ons."
Wij nemen afscheid, keeren met onzen gastheer huiswaarts ; praten 's avonds lang na over 't vaderland aan
gindsche zij de der Oceanen.
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Omstreeks half twaalf stelt hij voor nog even een
comedie Stamboul te gaan zien. Wij bedanken voor dit
aanbod ; de dag, te half zes begonnen, heeft reeds drie
vierden van een etmaal geduurd en de nieuwe dag zal voor
ons te vijf uur aanvangen.
„Rustig zijn ! Langzaam gaan ! Het leven kaim nemen !"
De woorden van wijze ondervinding, klinken door tot in
den slaap
maar 't is ons nog niet gegeven ze te
betrachten.
II.
Geheel de stad Probolinggo gelijkt een verzameling
tamarinde-alleeen ; geheel de Noordkust van Oost-Java is
als een land van vorstelijke lanen.
En nu de vreugde van 't leven over de oude stad,
de frischheid van de koelte onder 't bedauwde tamarindeloover, op 't eerste uur van den morgenstond !
Twee met drie paarden bespannen karretjes rij den in
gestagen ren onder de luwte der lanen door in de richting
van 't gebergte. De paarden voor de eerste kar zijn krachtig
en flunk, die der tweede weerspannig en lastig. De koetsier
verontschuldigt hen, beweert, dat ze volstrekt niet ondeugend zijn. „Zij hebben alleen te veel hart !", zegt hij,
bedoelt daarmede, dat zij te overmoedig zijn.
Ook heden weer die bijna onnatuurlijke tegenstelling
van 't teedere jonge blad en de droge hitte van 't land.
Boven de rietvelden rijzen blauw in vroege nevelen,
grootsche bergsilhouetten ; niet met de zacht glooiende
lijnen van 't West-Java gebergte, maar kantig en forsch
in massalen groep van zware bergr-uggen ; het zijn de
eerste ribben van den Tengger, hie'. Nina oprijzend uit 't
vlakke land.
Twee en een half uur hebben de paarden te rij den ;
halverwege genieten zij een kwart uur rust. Wij wachten
op een klein pleintje, waar drie lanen tezamen komen.
lit een der lanen nadert langzaam een jonge vrouw,
in wit en donker indigo-blauw van sarong en cabaja ; zij
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torscht op 't hoofd een mand met groen, door de opgeheven rechter hand gesteund ; onder den linker arm draagt
zij een opgerolde mat. Aangekomen op 't pleintje, buigt
zij 't statig lichaam naar omlaag, plaatst onder de schaduw
van een hoogen boom de mand met groen, ontrolt de mat,
die zij op den bodem uitspreidt. Achter den boomstam
staat een kist, zij plaatst die op de mat ; stalt daarop uit
den inhoud van Naar mand : een paar welige planten,
flesschen en glazen, vruchten en siriebladeren.
Van onder de schaduw van de laan, komt langzaam
nu een jongen aangeloopen, twee zware waterkruiken in
de arnaen ; ook deze worden op de tafel geflankeerd, en de
warong is gereed. De vrouw hurkt achter 't stalletje neer,
de jongen strekt zich lang uit op den grond, en sluit de
oogen.
Met heftige zweepslagen worden nu de paarden de eerste
steile hellingen van den Tengger opgedreven ; telkens in
uitputting stilstaand worden zij een uur lang opgejaagd,
totdat 't werk voor hen te zwaar wordt ; twee span ossen
voor een kar, geleid door drijvers, staan op den weg gereed,
om verder ons te brengen.
In stille lijdzaamheid staan daar de groote sterke dieren ;
de doorboorde neuzen doorregen met een touw, waarmee
zij vast geklampt zijn aan 't zware hoofdstel ; de forscli
gehoornde koppen als onder een juk gebogen door den
houten balk, die hen tot span verbindt ; een beeld van
rust en onderworpen kracht, zoo staan zij op den weg te
wachten.
In de kar staat een mand met proviand, door de oude
dame uit Probolinggo meegegeven, voor ons verblijf in de
pasangrahan te Nadisari, en een mand met druiven, gekweekt in den tuin van onzen gastheer van den vorigen dag.
Wij u emen plaats voor in de kar, onder de beschutting van de zware kap.
Hoe veilig gevoelt men zich, stap voor stap geheschen
naar omhoog, door die traag gaande dieren. Nimmer uit
den tred, loopen zij voorwaarts, als reusachtige droomdieren,
vol domme kracht.
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Waar 't pad breeder is, gaan zij om meer houvast te
hebben voor de hoeven, zigzags-gewijze in gelijkmatige
slingers.
Langzaam stijgen wij al hooger ; het is alsof de ossen
loopend slapen, de koeli's drijvend slapen, wij zelf rijdend
slapen ; een stille droomreis door een wonder heerlijk land,
met bergwouden in ravijnen, bergwouden op steile heuvelruggen ; een droomreis door een onverstoorde stilte en een
atmosfeer, die altijd klaarder wordt.
Dan plotseling trilt de lach van een kind, de roep
van een vrouw ; er komen kleine huisjes in zicht ; inlanders
komen te voorschijn van achter de paggers hunner woningen. Wij hebben Soekapoera bereikt.
Aan weerszijden van den weg staan villa's met wild
begroeide bloementuinen. De trekossen staan stil voor
't huis, waarin wij zullen overnachten ; de geelbruine
huiden zijn plotseling overdekt als met een net van groote
zwarte vliegen.
Wij waken even kennis met onze nieuwe huisgenooten,
die ons leiden op 't terras achter 't huis.
Hoe hoog gevoelt men zich hier plotseling, met ginds
in de diepte voor zich de vlakte van Probolinggo, daarachter de zee.
De tegen de steile helling terrasvormig aangelegde
tuin, doet in de volheid van bloei denken aan een Spaanschen tuin in 't bergland van Andalusia ; alleen de natuur
schijnt hier nog wilder, nog losbandiger ; het licht nog
feller uitstralend op de ontembare groeikracht der bloemen
in de wij de wildernissen van groen.
Meedoogenloos brandt de tropenzon aan den hemel ;
het is tusschen twaalf en een uur op den middag, wij
zijn te vermoeid van den langen rit om meer in ons op
te nemen.
De maaltijd wordt bij de overburen gebruikt, die in
een gelijksoortige villa, te midden eener wildernis van
bloemen wonen, aan de andere zij de van den weg.
Als wij aan tafel onze bewondering uitspreken over
de weelde van den tuin, antwoordt de gastvrouw : „De

NAAR DEN TENGGER.

203

bloei is niet te breidelen, men moet den rijkdom laten
tieren , slordig is 't, maar men kan er toch niet tegen op,
't is verloren moeite en verloren kracht, maar zooveel
bloemen is een heerlijk rijk bezit !"
Thuis gekomen voor 't middag-rustuur, vinden wij de
beide dames en 't kind vereenigd in 't woonvertrek, een
ruimte midden in 't huis, waarop de deuren van alle
kamers uitkomen, zooals in de Spaansche buitenhuizen.
De dames hebben ieder een Engelschen en Maleischen
Bijbel voor zich, waaruit zij 't Evangelie van Mattheus
gaan vertalen, om zoodoende de Maleische taal te leeren;
de kleine jongen zit te teekenen.
Op onze vraag of zij 't Indisch gebruik niet volgen,
om op 't heetst van den dag een uur te rusten, antwoordt
een der dames, dat zij dit nimmer in de tropen hebben
gedaan en dit voor zichzelf, noch voor 't kind noodzakelijk achten.
„Johnny speelt den geheelen dag in den tuin", zegt
de moeder, de hand van 't magere bleeke ventje streelend,
„dit is de tijd, dat hij werken moet, en zijn werk is
teekenen, Diet waar, Johnny ?"
Johnny toont ons zijn teekenschrift ; hij is bezig met
een schaap ; het dier is goed waargenomen, en zeer juist
heeft de kleine man het weten weer te geven.
„Teekenen. is 't eenige wat hij goed en gaarne doet,"
zegt de moeder, dankbaar voor onze bewondering. „Ilii
heeft dit talent van zijn vader, die een knap teekenaar is.
Johnny teekent voornamelijk graag stoomschepen, omdat
hij die heeft leeren kennen op de groote zeereizen, die wij
met hem hebben gemaakt , maar ook vooral schapen en
lammeren, dat zijn de dieren, waarmee hij is opgegroeid."
De dames verzoeken ons na 't rustuur bij Naar de
middagthee te gebruiken ; zij verzekeren, dat zij onze rust
niet verstoren zullen, „want", zeggen zij, „eigenlijk rusten
wij ook, als wij hier zoo stil zitten te lezen en te teekenen,
zelfs Johnny staat niet van zijn stoel op."
Welk een uitzondering vormen deze vrouwen in
de Europeesch-Indische maatschappij, versmadend het
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door ieder zoo noodig geachte rustuur in de tropen.
G-ezellig aangerecht is de kleine ronde theetafel, voor
de open waranda met 't heerlijk uitzicht in den tuin, waarom wij te vijf uur aanzitten. Tusschen 't brood en de
vruchten staan mooie bloemen op de tafel.
Zoodra Johnny zijn brood heeft genuttigd, verdwijnt
hij in den tuin. De beide vrouwen vertellen van haar leven.
De oudste, de kinderlooze, is pleegzuster in ZuidAfrika geweest. Haar echtgenoot, den zendeling, heeft zij
leeren kennen in haar verplegingswerk in de binnenlanden.
Na haar huwelijk is zij onder zijn leiding overgegaan tot
't zendingswerk, waarbij zooveel verplegingswerk noodzakelijk is. De beide dames hebben elkander in haar werk
gevonden te Soerabaja. Wat zij daar bereiken zulleni) ....
Zij wezen het zelf niet. Zij hebben geregeld bij eenkomsten
in een inlandsch huis, trouw bezocht door Chineezen, en
geven onderricht in vrouwelijke handwerken aan kleine
meisjes.
V6Or zonsondergang ga ik den tuin in om. Johnny
-te zoeken. Zoodra hij mij ziet, komt hij naar mij toe, geeft
mij de hand en loopt den geheelen thin met mij door,
kleine trapjes naar omlaag, verschillende terrassen af.
Hij brengt mij in de meest verscholen hoekjes van
den hof, hem alleen bekend ; hij schijnt ook iedere bloem
-te kennen, maar heeft nauwlijks 't vermogen om te zeggen
wat hij bij intuItie weet. Hij voert mij naar kleine holen
en verborgen plekjes onder struiken, een wonderwereld,
waarvan hij alles toonen wil; hand in hand, leidt hij mij
overal rond. Er is in 't wezen van dit kind, en in zijn
weeke teere hand lets zwaks en ziekelijks, maar tevens
lets geniaals van fijngevoeligheid en geheimzinnig eigen
leven !
Hij moet naar bed. Zij n moeder roept hem ; de zon is
onder; de tuin reeds bijna duister. Maar voordat hij ter
ruste gaat, moet hij zijn werk laten zien ; een schaap met
jonge lammeren heeft hij geteekend ; wij alien moeten 't
werk zien.
Het teekenschrift doorbladerend, vraagt men zich af,
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is dit 't werk van een kind? Hoeveel meer heeft hij
bereikt, dan kinderen van zijn leeftijd doorgaans kunnen ,
en toch, als hij opstaat om goeden nacht te zeggen, heeft
hij nauwlijks besef de hand te geven, en men gevoelt in
al zijn doen 't achterlijke kind.
De maan is opgekomen, het zonnelicht getaand. Wij
blijven buiten zitten op 't terras. Overal om ons zijn maanbelichte bloemen , alles is in rust en vrede.
Ook nit de menschen met wie wij zijn, spreekt zooveel
rust en vrede , de berusting van een sterk willen voor een
vastgestelde tack.
Eindelijk spreekt de jonge moeder over haar Y erloren
kind , eindelijk nu over eigen leed. Voor een oogenblik
vervalt de door strakke zelfverloochening overheerschend
gewilde stemming van blijmoedigheid , het ware diepe
lijden spreekt nn uit de vrouw.
„Hij was zoo knap, mijn lieveling, zoo schrander , zoo
tinders dan 't arme kind dat ons gespaard werd," zegt zij zacht.
Zonder eenige bitterheid klaagt zij over haar verloren
schat. Hoeveel nader staat zij plotseling tot ons in haar
eigen leed, in haar door ons begrepen eigen levensstrijd.
Er is op dezen avond in alles lets onzegbaar weemoedigs ,
in 't zachte spreken der beroofde moeder, in 't idioot gebaren
van 't ongelukkig kind, in 't maneglanzen over de dampen
der bedauwde bloemen, in 't wonder stille van den tropennacht over den geheimzinnig wilden tuin.
Het is negen uur , het uur waarop wij worden verwacht
14 de overburen.
Een gansch ander beeld staat daar voor ons.
Omringd van haar kinderen ontvangt ons de gastvrouw,
met die zekere gemakkelijke vriendelijke voornaamheid,
welke de koloniale vrouwen uit den deftigen stand eigen.
is. Haar persoonlijkheid munt uit door een bijzondere
schoonheid van_ gelaat, statigheid van gestalte, elegance
kleeding en goede manieren.
Twee vlugge kleine jongens, vol levenskracht, met
donkere oogen en kort geknipt, bijna gitzwart haar, ravotten om haar heen, sterk en lenig van bewegen, zooals
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misschien alleen de echte koloniale kinderen zijn. Telkens
worden zij tot rust vermaand, door een Engelsche gouvernante, een tengere blonde, sterk afstekend tusschen deze
donkere typen.
Een der kleine jongens heeft een vlinderverzameling,
.die hij ons last zien. Wat weet 't ventje er veel van , hoe
scherpzinnig is hij in zijn uitleggingen, hoe vlug van begrip
in het begrijpen onzer vragen. Hoe trilt zijn mooi bruin
verbrand lichaampje van levenslust en levenskracht. Welk
een tegenstelling met den bleeken ziekelijken kleinen
droomer ginds aan den overkant. En voor de zooveelste
maal treft weer die eigen bekoring van het kind in Indie
geboren, een geheel persoonlijk element in het Nederlandsche ras.
Zilverblank schijnt 't maanlicht over den weg als wij
in den avond naar onze woning gaan. Alles is daar in
diepe rust. Hoezeer behoeven wij zelven die rust, na den
vollen langen dag.
(Wordt vervolgd).
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De stellers van het rapport, in den titel van dit opstel
genoemd, zullen zich waarschijnlijk in de laatste maanden
veelal gevoeld hebben in de positie van den vader en den
zoon uit de fabel van Lafontaine, die met hun ezel een
berg beklommen en het daarbij den voorbijgangers maar
niet naar den zin konden waken. Op gevaar of van tot
die kortzichtige voorbijgangers gerekend te worden, die
meenden de juiste oplossing der moeilijkheden met zekerheid te kunnen aangeven, moet ik verklaren in hooge
mate teleurgesteld te zijn door dat deel van het rapport,
dat op het voorbereidend hooger onderwijs betrekking
heeft. Ik had mij voorgesteld te vinden voorstellen tot
grondige reorganisatie van dat onderwijs , ik vond nieuwe
lappen gezet op een oud kleed, nieuwe namen voor oude
zaken, slechts in een opzicht een principieele verandering,
en deze een principieele misgreep : ik bedoel de afscha-ffing
van het Grieksch in de tegenwoordige B-afdeelin_gen van
het gymnasium.
Ik zeide : nieuwe namen voor oude zaken. Inderdaad
vinden wij nauwkeurig overwogen of het voorbereidend
hooger onderwijs behoort tot het middelbaar, of het hooger

208

HET LYCEUM EN HET RAPPORT DER

onderwijs, dan wel een klasse op zich zeif vormt, of lyceum
de geschikte naam is voor de school waar het gegeven
wordt, ja zelfs of het hoofd dier school moet heeten rector
of directeur, maar de vraag, wat de principieele fouten zijn
van onze gymnasia en hoogere burgerscholen, in Welk opzicht zij het meest dringend verbetering behoeven, wordt
niet gesteld last staan beantwoord.
Toch schijnt het niet zoo moeilijk dat antwoord te
geven. Twee gebreken schijnen mij zoo in 't oog vallend,
dat zij elken onbevooroordeelden toeschouwer moeten treffen.
Het eerste is de verwijdering, die kunstmatig geschapen
wordt tusschen gymnasium en H.B.S., zoodat de leerlingen
dier inrichtingen als in twee verschillende werelden komen
te leven ; het tweede is het eenzijdig intellectualisme, dal,
in beide scholen, zij het dan niet in gelijke mate, wordt
gehuldigd. Voor de Staatscommissie echter schijnen dit
punten van te geringe beteekenis te zijn. Althans het rapport, elders zoo breedvoerig, zwijgt er geheel over, en wat
ons ten slotte wordt aangeboden heet te zijn een samensmelting van gymnasium en H.B.S., inderdaad blijven beide
instellingen. (op de genoemde uitzondering na) in wezen
onveranderd bestaan, ja het bestaande antagonisme wordt
eerder verscherpt dan verzacht.
Toch diende men, zoo ergens, dan zeker hier met het
bestaande systeem te breken. Alsof wij nog niet genoeg
antithesen bezaten, leggen wij het er op toe de aanstaande
studenten te splitsen in twee kampen, de „klassieken." en
de „modernen". De „modernen" moeten de technici worden,
mannen van natuurwetenschap en praktijk ; zij kunnen
nooit genoeg wis- en natuurkunde te verwerken krijgen,
en dienen derhalve angstvallig behoed te worden voor het
gevaar, belangstelling te krijgen in zoo „onmoderne" dingen
als het Symposion of de Nike van Samothrake. Aan den
anderen leant moeten theologen en literatoren doorkneed
zijn in de oude talen, en het zou dus buiten twijfel hoogst
nadeelig voor hen zijn als zij een scheikundige formule
konden lezen, of begrijpen wat bedoeld wordt met de wet
van behoud van arbeidsvermogen. Op de spits gedreven

INEENSCHAKELINGSCOMMISSIE.

209

vindt men deze beschouwingen in de rede, door den Heer
(I e Marez Oyens gehouden bij de jongste begrootingsdebatten in de Eerste Kamer. Om toch vooral, wat een
bacterioloog zou noemen : „reincult-uren te kweeken" zal
men de theologen en literatoren moeten opleiden aan een
Latijnsche school, van moderne smetten vrij, dus ook van
moderne talen, een school waar naast de oude talen alleen
wat Nederlandsch en geschiedenis wordt onderwezen.
Daarentegen moeten de juristen (en natuurlijk ook de
medici en natuurphilosophens ) wien het toch maar om de
praktijk te doen is, voor elke kennisneming met de klassieken worden behoed. Het meest verwonderlijke daarbij
is wellicht, dat de Heer de Marez Oy ens de hoop
koestert, dat de beide dus gevormde groepen, die geen
enkel punt van aanraking, van gemeenschappelijke belangstelling meer bezitten, ten slotte toch nog wederkeerigen
invloed zullen oefenen, ja dat de eerste groep niets minder
zal vermogen dan de tweede „te bewaren voor den afval
van de grondwaarheden van het Christendom". Ik vrees
integendeel dat voor de ontmoeting van zoo opgeleide
theologen en z4:56 nuchtere practici veeleer zou gelden, wat
Graf Trast uit Sudermann's Ehre zegt van zijn ontmoeting
met zijn vader : „Der reiche liaffeekramer and der arme
Standesherr hatten sick nichts mehr zu sagen". En ik vermoed dat de uitkomst ook den Heer Oyens zou leeren,
dat men, om door een betoog overtuigd te worden, eerst
in staat moet zijn, dat betoog te volgen, en dat deze eerste
voorwaarde van onderlinge verstandhouding zou ontbreken
tusschen twee groepen, die men met opzet heeft gekweekt
tot geestelijke tegenvoeters.
Zulke uitersten nu als de Heer de Marez Oyen s,
begeert de Staatscommissie niet, maar — en dit bracht
mij er toe de rede van den Heer Oy ens te noemen —
mochten de plannen der Staatscommissie verwezenlijkt
worden, dan zullen zij ons uit den huidigen toestand
eerder leiden in de richting tot het ideaal van den Heer
°yens dan in de tegengestelde, die ik voor de juiste
hood. Ik zal daarop in den loop van dit opstel uitvoerig
O. E. XI 5
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terugkomen ; hier Bien ik nog met een enkel woord toe
te lichten wat ik zooeven zeide omtrent de tweede tout,
waaraan ons voorbereidend hooger onderwijs lijdt, (zooals
trouwens zoo veel, waarop de tweede heeft van de vorige
eeuw haar stempel heeft gezet) : zijn eenzijdig intellectualisme. Het spreekt vanzelf, en niemand zal het ontkennen,
dat een school in de eerste plaats tot taak heeft de'
verstandelijke vermogens der leerlingen te ontwikkelen.
Maar er is toch nog een groote afstand tusschen die
erkenning en de leer (of moet ik wellicht zeggen de
praktijk) die verstandsvorming maakt tot het een en het
al, tot het alpha en omega van de school, die ontkent,
althans vergeet, dat er naast het intellect nog andere,
niet minder waardevolle factoren van beschaving zijn, die
evenzeer tot hun recht moeten komen, ook op school.
En dit is mijn tweede groote grief tegen het rapport, dat
het nergens oog blijkt te hebben voor iets anders dan
intellectueele vorming, dat het in niets anders belang stelt,
dan — om een leelijk maar duidelijk woord te gebruiken —
in hersengymnastiek, dat het zelfs de vraag niet stelt of
iets anders dan dit gewenscht ware.
In de volgende bladzijden zal ik trachten zoowel de
hier ontwikkelde meening over het rapport te staven, als
den weg aan te geven langs welken Ind. wel verbetering
van den bestaanden toestand is te verkrijgen.
Zooals ik reeds zeide stelt de Commissie voor, het
gymnasium en de H.B.S. op te heffen en te vervangen
door een school, het lyceum, met zesjarigen cursus. Dit
lyceum is in drie afdeelingen gesplitst, waarvan A bedoeld
is voor de aanstaande literatoren, theologen en een deel
der juristen, B voor de aanstaande medici, natuurphilosofen
en de rest der juristen, C voor de aanstaande technici.
De afdeeling A geeft vrijwel dezelfde opleiding als de
gelijknamige afdeeling van het tegenwoordige gymnasium ;
B komt in de plaats van de B-afdeeling van het Gymnasium, met verlies evenwel van het Grieksch ; C vervangt
de H.B.S. De drie afdeelingen zijn echter niet van den
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aanvang of gesplitst ; de eerste twee jaren van den zesjarigen lyceumcursus vormen een gemeenschappelijken
„onderbouw" ; de splitsing in A, B en C treedt eerst met
de derde klasse in. Zoowel tegen het programma nu voor
dezen onderbouw, als tegen dat voor elk der afdeelingen
heb ik overwegende bezwaren.
Die omtrent den onderbouw gelden voornamelijk de
opneming van het Latijn. Ale leerlingen, dus ook de C 's,
die in de hoogere klassen met geen woord meer van de
klassieken zullen hooren reppen, zullen in de eerste en
tweede klasse gedurende zes uur in de week onderricht
ontvangen in het Latijn. Dat dit voorstel vrijwel algemeen
afkeuring heeft gevonden, zal pen verwondering wekken.
De voorstanders der „moderne opleiding" wilden er
natuurlijk niets van hooren. Maar de voorstanders van
een klassieke opleiding hebben zeker niet minder reden
er zich tegen te verzetten, althans wanneer zij onder
klassieke opleiding jets anders verstaan, dan het aanleeren
van een aantal woorden en grammaticale regels, die men
in zijn verder leven nooit zal kunnen gebruiken. Of zou
men zelfs den besten docent in staat achten jongens van
12 en 13 jaar in twee jaar tijds in zes wekelijksche lesuren
jets anders mede to deelen, hen iets to leeren kennen van
den geest der klassieke cultuur P Men kan de vraag niet
stellen zonder te glimlachen. Wilde men werkelijk het
twaalftal wekelijksche lesuren dienstbaar maken aan dit
doel, dan zou men — gelijk een bij uitstek deskundige
mij opmerkte — Loch allerminst deze twaalf uren over
vier klassen moeten verdeelen, opdat dit onderwijs niet
uitsluitend aan 12 en 13-jarige kinderen, maar althans
aan ietwat rijperen worde gegeven.
Maar met Naar voorstel bedoelt de Staatscommissie
natuurlijk ook niets van dezen aard. Haar argumenten
voor dit Latijnonderwijs, ook aan de C 's, komen hierop
neer : „dat er geen vak van kennis is bij welks beoefening
men niet, wanneer men tot de eerste bronnen wil doordringen, terecht komt bij boeken en verhandelingen in
het Latijn gesteld" (p. 605). Voorts : dat „men op weten-
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schappelijk en literarisch gebied overal citaten, uitdrukkingen en woorden aantreft, die zonder eenige kennis
van het Latijn niet verstaan worden" (p. 606) en tenslotte :
„dat het onderwijs in het Latijn een intellectueel ontwikkelende kracht bezit, inzonderheid daarin gelegen, dat de
leerling eene taal leert kennen, die in verbuiging, vervoeging, syntaxis en woordschikking belangrijk .afwijkt
van de moderne talen" (608).
Het eerste argument doet in dit verband al heel zonderling aan. Vooreerst omdat de Staatscommissie over het,
hoofd ziet, klat de natuuronderzoeker, als hij tot „de eerste
bronnen" wil doordringen, in het geheel niet bij boeken
of verhandelingen maar bij het experiment of de observatie
terecht komt. De boeken of verhandelingen die de Commissie bedoelt, zijn niet „eerste bronnen" voor hem, maar
voor den historicus, speciaal voor den geschiedschrijver der
wetenschap, d. w. z. den beoefenaar niet van een natuur-,
maar van een cultuurwetenschap. Dat er nu onder duizend
beoefenaars der natuurwetenschap wellicht ook eens een
wordt gevonden (grooter is het getal zeker niet) die naast
natuuronderzoeker ook nog historicus is, mag Loch zeker
geen reden zijn om het fundamenteele verschil tusschen
deze wetenschappen over het hoofd te zien en aan al de
anderen op te dringen, wat alleen die eene noodig heeft.
Maar bovendien, zelfs als het argument juist ware, zou het
zeker niet pleiten voor een zoo oppervlakkig onderwijs in
het Latijn, dat hij, die dan tot die eerste bronnen is doorgedrongen . . . . niet in staat is er uit te scheppen 1).
Op het tweede, terrninologische argument zal ik straks
nog moeten terugkomen, ik kan het hier dus laten rusten.
Maar ik dien wat langer stil te staan bij het argument
van de bijzondere intellectueele kracht van het Latijn. Men
1) Volgens den praeadviseur voor de vergadering in den tekst (p. 213)
genoemd, zelf een overtuigd voorstander van het Latijn in den onderbouw
„kan men in twee jaren den leerlingen niet zooveel Latijn leeren, dat zij
zelfs een gemakkelijk schrijver zelfstandig kunnen lezen". Weekbl. Gymn.
en Midd. Ond, 22 Dee. 1910 p. 680. Diezelfde overtuiging spreekt ook de
voorzitter van het Genootschap uit in het Handelsblad van 14 Sept. 1910.
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hoort dit argument meer gebruiken zoo werd in de vergadering van het Genootschap van Leeraren aan Nederl.
Gymnasien in Januari te Utrecht gehouden ter bespreking
van „het Latijn in den onderbouw", door een der sprekers
betoogd, dat de leerlingen der H. B. S. dikwijls zelfs het
verschil tusschen Nominativus en Accusativus niet kenden.
Nu dient men daarbij twee dingen wel te onderscheiden
het is inderdaad zeer wel denkbaar, dat een oud-leerling
van een H. B. S. de woorden Nominativus en Accusativus
niet kent men kan het zelfs voor mogelijk houden, dat
hij de termen le en 4e naamval niet behoorlijk nit elkaar
houdt. 1VIaar het is volstrekt onmogelijk, dat iemand een
Hollandschen zin naar behooren in het Duitsch vertaalt,
zonder dat hij de begrippen (niet de namen) subject en
object kent en weet te hanteeren. En ik noemde nu het
Duitsch, omdat daarin de naamvalsuitgangen nog een zoo
groote rol spelen, maar ik had even goed het Engelsch
kunnen noemen, waarin zij geheel ontbreken. Want juist
omdat het verschil tusschen subject en object niet uitsluitend een grammaticaal, maar ook een logisch verschil is,
komt het in elke taal tot zijn recht, daar waar het niet
in uitgangen mogelijk is, in den zinsbouw. Wie het object
in een zin niet weet te vinden, zal ook nooit een Hollandschen zin in dragelijk Engelsch weten weer te geven, en
een docent in het Engelsch kan dus de verschillen waarom
het te doen is zijn leerlingen even goed duidelijk maken
als de docent in het Latijn 1). In het algemeen zullen
alleen die grammaticale onderscheidingen, die niet logische
onderscheidingen betreffen, niet in andere talen teruggevonden worden, maar die onderscheidingen zijn dan ook alleen
belangrijk voor hem, dien het om die taal zelve te doen is.
Het leeren van de grammatica van een taal alleen om die
grammatica, als men niet van plan is die taal zelf te leeren,
maar eigenlijk een andere — en daarop komt het voorstel
voor de C's toch neer — schijnt weinig rationeel, en is
1) Al wil ik niet ontkennen, dat het verschil in het Latijn „tastbaarder" is en daardoor voor kinderen gemakkelijker te begrijpen.
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zeker voor jongens en meisjes van 12 en 13 jaar geeri
bij zonder aantrekkelijke bezigheid.
Met het voorgaande bedoel ik natuurlijk volstrekt niet
de intellectueel vormende waarde van onderwijs in het
Latijn in twijfel te trekken. Integendeel, ik schat die
waarde zeer hoog, al zou ik geneigd zijn te denken, dat
zij zeker niet ten voile kan blijken bij een Latijn-onderwijs,
dat zich uit den aard der zaak bepalen moet tot het allereenvoudigste proza. En zulk onderwijs te beschouwen als
het middel bij uitnemendheid tot verstandsoefening lijkt
mij in elk geval even eenzijdig als het tegengestelde betoog,
dat alleen heil ziet in wiskunde of moderne talen. Dit alles
lijkt mij kerspelpolitiek, die alleen de voortreffelijkheid
van eigen omgeving ziet. De waarheid zal wel zijn, dat
elk dier takken van kennis, mits zoo onderwezen dat hij
belangstelling weet te wekken, geschikte stof voor verstandsoefening kan geven. Allerminst behoeft de voorstander van
een klassieke opleiding in zulke overdrijving te vervallen,
integendeel hij behoort in te zien, dat hij daardoor slechts
schade kan berokkenen aan wat hem dierbaar is. Om twee
redenen. Vooreerst omdat elke zaak, ook de beste, verzwakt
wordt door de niet steekhoudende argumenten harer verdedigers. De klassieke opleiding staat sterk, naar mijne
meening zelfs onaantastbaar, zoolang haar voorstanders
wijzen op datgene wat , zij alleen kan geven : bekendheid
met Helleenschen geest door eigen aanschouwing verworven.
Verlaten haar aanhangers dit terrein, dan zal zij het op
den duur ongetwijfeld moeten afleggen tegenover de eischen
der practici. 1k zal hierop bij de bespreking der afdeeling
B nog moeten terugkomen. Hier wil ik mij beperken tot
de argumenten, die speciaal het onderwijs in het Latijn in
den onderbouw, voor de aanstaande C's, raken. En dan
zou ik wat ik zooeven zeide ook aldus kunnen uitdrukken.
Klassieke philologen hebben er, en terecht, groot bezwaar
tegen, dat men hun studie a,anwijst als „de studie der
doode talen". Welnu, dan moeten zij allereerst met kracht
opkomen tegen dit Latijnonderwijs aan de aanstaande C's.
Want dat dit onderwijs iets anders zou kunnen zijn dan

INEENSCHAKELINGSCOMMISSIE.

215

„beoefening van een doode taal", dit onderwijs, dat in het
normale geval eindigt met het dertiende jaar, niemand,
ook niet de leden der Staatscommissie zelf, zal het kunnen
volhouden.
Nog zwaarder weegt een tweede overweging. Zij moet
dunkt mij, een ieder, die het boven gecursiveerde voorbehoud met mij maakt, met mij doen twijfelen. zelfs aan de
mogelijkheid van intellectueele winst door deze Latijn-africhtiug der C's. En den voorstander der klassieke opleiding,
die dat voorbehoud niet mocht makenonoet zij toch toonen,
dat die winst al te duur zou worden gekocht. Men zegt,
dat onbekend onbemind maakt, en de houding van vele
oud-leerlingen der H. B. S. ten opzichte van de klassieke
opleiding bevestigt het. Maar daaruit mag men zeker niet
de gevolgtrekking maken, dat elke kennismaking doet beminnen, zelfs diet— o, ondankbaar geslacht, bovenal ondankbare jeugd — elke kennismaking. met „intellectu.eel
voortreffelijke leerstof". Men denke het zich eens in, Welke
marteling van verveling en halfbedwongen onwil het onzen
jongens en meisjes zal veroorzaken twee jaren tang elken
dag mensa mensae te declineeren en amo amas te conjugeeren, met de zekerheid, dat zij het nooit zoover zullen
brengen : „dat zij zelfs een gemakkelijken schrijver zelfstandig kunnen leden". En gelijk ik in het vervolg zal trachten
aan te toonen, zal dit niet een kleine minderheid, maar de
overgroote meerderheid van onze aanstaande studeerenden
treffen, mochten de plannen der Staatscommissie verwezenlijkt
worden. Inderdaad, wenscht men de tegenstanders der oude
talen te vereenigen tot een fanatiek en talrijk leger, z(56
sterk, dat hunne algeheele overwinning verzekerd is, dan
kan men niet beter doen dan die plannen op dit punt te
steunen. Reeds thans klaagt de Commissie : „Veen van hen,
die aan de universiteit hebben gestudeerd, maar die de
oude talen onvoldoende hebben beoefend of ook niet hebben
geleerd de kennis dezer talen toe te passen, die nooit genoegen hebben gehad in deze studie en het paedagogische
nut ervan niet kunnen inzien, steunen eerder de klachten
van het groote publiek dan dat ze die bestrijden" (p. 584).
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De diagnose is ongetwijfeld juist, maar de therapie lijkt mij
zelfs voor den homoeopaat verwerpelijk wegens de te
groote dosis.
De genoemde argunienten zijn allerminst zoo nieuw of
zoo diepzinnig, dat de leden der Staatscommissie ze niet
ook zullen hebben overwogen. Maar wie het rapport op
dit punt leest, zal zich dan ook niet kunnen ontveinzen,
dat de (kleinst mogelijke) meerderheid der Commissie, die
de minderheid op dit stuk niet heeft kunnen bekeeren,
ook zichzelf van het nut van dit onderwijs voor de C's
niet heeft kunnen overtuigen. De argumentatie is eigenlijk
aldus gesteld : Wij wenschen een gemeenschappelijken onderbouw. De latere A's kunnen daarin het Latijn niet missen.
voor de B's komt het op 't zelfde neer. Dan moet, wie A
en B gezegd heeft, ook maar C zeggen.
Men zou natuurlijk met hetzelfde recht, ja als men
let op de aantallen, zelfs met heel wat weer recht, de tegengestelde conclusie kunnen trekken. Ik zal mij daarvoor wel
wachten. Ik acht het belang van een grondige klassieke
opleiding van een deel althans van onze geestelijke leiders
veel te groot, dan dat ik dit belang aan dat der C's zou
willen opofferen. En mijn conclusie kan dus alleen luiden
Of een gemeenschappelijke onderbouw zonder Latijn 1), Of
geen gemeenschappelijke onderbouw. Natuurlijk heeft de
gemeenschappelijke onderbouw speciaal wat het later stellen
der beroepskeuze betreft, groote voordeelen ze liggen zoozeer voor de hand, dat het onnoodig is ze te herhalen.
Maar de nadeelen van het stelsel der Commissie lijken mij
zooveel zwaarder te zijn dan die van het bestaande stelsel,
1) Zulk een onderbouw heeft bovendien het groote voordeel, dat hij
gemakkelijke uitwisseling met de eerste klassen der Middelbare School mogelijk
maakt. Speciaal voor het platteland is dit van overwegend belang. Aen del)
anderen kant voorkomt hij, dat de ouders langs allerlei wegen zullen
ja
m. zelfs moeten trachten den onderbouw voor de C's te omzeilen, zoodat in de toekomst het lyceum door het Latijn in den onderbouw evenzeer
ontredderd zou worden als thans het voorbereidend hooger onderwijs door
het Staatsexamen. Op deze quaesties is reeds zoo vaak gewezen (o. a. in de
nota van de minderheid der Staatscommissie) dat ik daarbij niet behoef stil
te staan.
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dat men maar bij het laatste moet blijven als de Commissie
gelijk heeft, dat een onderbouw zonder Latijn voor de A's
niet mogelijk is. Maar is dit werkelijk zoo Voor iedereen
moet het duidelijk zijn, dat het eensdeels bezwaren zal
meebrengen de studie der oude talen tot vier jaren te beperken, maar dat andererzijds die studie des te vruchtbaarder moet zijn, naarmate zij bij gelijk blijven van den eraan
besteden tijd, op rijper leeftijd plaats heeft. Of een dies omstandigheden ten slotte overwegenden invloed moet hebben,
en zoo ja welke, daarover heb ik mij geen oordeel durven
aanmatigen. Ik heb daarom, nadat mij uit gesprekken gebleken was, dat zeker niet alle deskundigen de meening
van de meerderheid der Commissie deelen, de vraag nitdrukkelijk gesteld op de reeds genoemde vergadering van
het genootschap van Leeraren aan Ned. Gymnasien. Geen
der aanwezigen bleek het met de meerderheid der Commissie
eens te zijn ook de praeadviseur, de heer Leendertz, overigens een groot voorstander van het Latijn in den onderbouw,
achtte een behoorlijke opleiding der A's nog zeer wel mogelijk met een Latijnloozen onderbouw. En ten slotte sprak
de vergadering zich met een meerderheid van 2 /3 der stemmen uit voor een Latijnloozen onderbouw 1). Bij dit oordeel
van ongetwijfeld deskundigen en niet tegen het klassieke
onderwijs bevooroordeelden meen ik mij te mogen neerleggen;
1) Het wekt, laat mij zeggen eenige verwondering, een maand nadat
dit votum gevallen was, den heer Woltjer in de Eerste Kamer te hooren
verklaren : „De oppositie tegen de weinige uren aan het Latijn te wijden
k-onit van die enkele menschen, die naar ik vermoed zelf de voordeelen niet
kennen van eenige kennis van het Latijn". Misschien zal het hen, die door
dit vonnis getroffen worden een troost zijn, te weten dat zij dit lot deelen. met
Bellaar S p r u ij t ; althans er is geen reden om aan te nemen, dat hij thane
anders zou denken dan then hij schreef: „zwemmen, schermen, paardrijden,
ja zelfs de oefeningen met het kanon waarop sommige geestdriftvolle voorstanders vau lichaamsoefeningen ooze gymnasiasten willen onthalen, zijn
voor de jeugd van veel meer belang, dan. zulk Latijn leeren. Wie van zulk
blokken op de Latijnsche etymologie en de eerste beginselen der syntaxis
jets van de heilzame gevolgen verwacht, die een klassieke opleiding hebben
kan, toont daardoor, dat hij weinig heeft nagedacht over de wijze waarop
de atudie der klassieken hare werking openbaart". (Gids 1878 I p. 287.)
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ik heb dan ook daarmede rekening gehouden bij het positieve
deel van mijn betoog 1).
Voorloopig ben ik daartoe nog niet genaderd, maar
dien ik mijn bezwaren uiteen te zetten tegen de verschillende afdeelingen van den bovenbouw van het lyceum,
zooals de Commissie zich die denkt. Ik zal beginnen met
de afdeeling C, die gelijk gezegd de H.B.S. moet vervangen. Nu heeft de H.B.S. in de bijna vijftig jaren. van haar
bestaan ongetwijfeld zeer veel goeds gesticht, heel wat meer
dan de Commissie heeft weten te ontdekken. Ik persoonlijk zal zeker de laatste zijn om het veelal voortreffelijke
onderwijs te vergeten, dat ik zoowel op de H.B.S. met 3 j.
als op die met 5 j. cursus mocht ontvangen. Maar een
gegrond verwijt kan zij niet ontgaan, dat van de eenzijdigheid harer realistisch-naturalistische richting. Dat er jets
is buiten de natuur en haar studie dringt niet tot de leerlingen door, de literaire vakken kunnen niet tot hula recht
komen ; de „H.B.S.-geest" met zijn zin voor realiteit, maar
ook zijn nuchterheid, zoo niet banaliteit, is geen fictie,
maar werkelijkheid.
Welnu, zal men zeggen, er biedt zich thans een nitnemende gelegenheid aan om dit euvel te corrigeeren. Door
de toevoeging van een zesde leerjaar komt een zeer aanzienlijk aantal lesuren ter beschikking. Besteedt • men die
geheel en uitsluitend aan wat thans te kort komt, dan
zal men ongetwijfeld een tegenwicht van voldoende zwaarte
scheppen tegen de eenzijdigheid der wiskundig-natuurwetenschappelijke opleiding der tegenwoordige H.B.S. Niet
aldus de Staatscommissie. Van de 33 lesuren, die zij ter
beschikking krijgt deels door het nieuwe leerjaar, deels
door vermindering of opheffing van bestaande vakken (4
uur gymnastiek, 2 uur staathuishoudkunde, 2 uur boekhouden) besteedt zij er 5 (zegge vijf) aan vakken, die tot
de literaire worming kunnen medewerken (2 uur Neder1) Nadat ik het bovenstaande geschreven had, is de lectuur vau het
warme pleidooi van den heer Gunning (Gids 1898 IV p. 188) voor verschuiving van het onderwijs in de oude talen naar de hoogere klassen mijn
overtuiging ten deze nog komen versterken.
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landsch, 3 uur Engelsch); van de overige 28 uren komen
er 12 voor rekening van het Latijn in den onderbouw, 3
voor de natuurkunde, 7 voor de wiskunde, 6 voor het
lijnteekenen 1). Heb ik te veel gezegd, then ik in den
aanhef beweerde, dat de Commissie in stede van te trachten de eenzijdigheid der tegenwoordige inrichting te verzachten, haar veeleer op de spits drijft? Misschien nergens
heeft zich het ontbreken van een vertegenwoordiger der
natuurwetenschappen in haar midden van den aanvang af,
zoo gewroken als hier 2). Tot welke excessen moet dit nog
verder opdrijven van het aantal uren voor deze vakken
leiden! Reeds thans — zoo werd mij door een bekend
wiskundige, daarbij een voortreffelijk docent en man van
ervaring op dit gebied, verzekerd — is het aantal uren
voor wiskunde bestemd zoo groot in verband met de aangewezen leerstof, speciaal in de lagere klassen, dat het
nauwelijks mogelijk is den tijd te vullen zonder in voortdurende herhaling te vervallen, zonder dat men uit den
treure weer vraagstukken laat maken, die alle op 't zelfde
1) Mijn meening, dat Latijnonderwijs, met den dertienjarigen leeftijd
eindigende, waardeloos is voor het kweeken van literairen zin, behoeft na
het -voorgaande geen nader betoog. Wel dien ik er misschien voor hen,
die het niet weten mochten, op te wijzen, dat lijnteekenen slechts den
naam gemeen heeft met wat men gewoonlijk onder „teekenen" verstaat
(officieel handteekenen genaamd). Lijnteekenen is het maken van construeties, hetzij ter wille van bepaalde gedeelten der wiskunde (beschrijvende
meetkunde), hetzij voor de techniek. Met aesthetische vorming heeft het
niets te maken. Waarom de Commissie het aantal lesuren voor dit yak
wenscht te verdubbelen wordt niet gezegd. De aandrang der Delftsche
professoren, die men zoo gaarne voor het opdrijven van allerlei vakeischen
verantwoordelijk stelt — men zie bijv. de rede van den Heer de Marez
Oyen s, in den aanhef verineld — zal hier wel niet in 't spel zijn. Althans
een hunner schreef mij, dat, voor zoover hem bekend, er noch van de zijde
der vroegere Polytechnische school noch van de Teehnische Hoogeschool langs
officieelen weg eenige aandrang is uitgeoefend om het voorbereidend onderwijs
in het lijnteekenen uit te breiden. Evenmin was hem lets gebleken van een
heerschende meening, volgens welke zulk een uitbreiding wenschelijk zou
worden geaeht.
2) De Commissie bestond van 1903--'08 uit 2 theologen, 3 juristen,
een klassiek en een nieuw-literator. Eerst in October 1908 werd de Heer
Hubrecht in de plaats van wijlen Mr. C. P ij nacker Hord ij k benoemd.
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neerkomen. Wat zal dit moeten worden als het aantal
uren nog eens met zeven wordt uitgebreid. En de natuurkunde We vinden op het eindexamenprogramma van het
rapport vermeld (p. 674) : De proefondervindelijke natuurkunde, daaronder begrepen de verschijnselen van interferentie, polarisatie en dubbele breking. Ach, leefde G. J.
Mulder nog. Hij zou ongetwijfeld den moed vinden zijn
gemoed te ontlasten door de herhaling van zijn verzoek, tot
de onderwijsautoriteiten van voor veertig jaren gericht : „Mag
ik met bescheidenheid vragen : Zijt Gijlieden krankzinnig P"
Tegenover die opdrijving van de eischen voor een enkel
yak kan niet met genoeg klem de eisch gesteld worden :
Geen enkel lesuur in de Afdeeling C worde boven het
bestaande aantal gegeven aan onderwijs in de realia 1).
Het geheele aantal uren, dat vrijkomt, worde besteed aan
algemeen ontwikkelend onderwijs in humanistische richting.
Drieerlei komt daartoe in aanmerking :
1°. Vooreerst belangrijke uitbreiding van het onderwijs
in moderne talen, speciaal gewijd aan de literatuur dier
talen, die thans veel te kort schiet.
2°. Voor het onderwijs in de geschiedenis stelle men
een groot aantal uren meer beschikbaar. Niet voor uitbreiding van de politieke geschiedenis, maar voor beschavingsgeschiedenis, de kunstgeschiedenis daaronder — en niet
in de laatste plaats — begrepen. Speciaal trede daarbij
het aanschouwelijke op den voorgrond. Men trachte met
alle beschikbare middelen, niet in de laatste plaats dus
met behulp van fotografie en plastische reproductie een
1) Wat de wiskunde betreft wenscht de Commissie de beginseleu
van analytische meetkunde en infinitesimaalrekening op te nemen. Niemand,
die deze zoo bijzouder vruchtbare en leerzame deelen der wiskunde kent,
zal het niet toejuichen dat zij in het voorbereidend onderwijs worden gein.
troduceerd, speciaal omdat zij in zoo hooge mate geschikt zijn de leerstof
te condenseeren en voor leerling en leeraar hoogst langwijlige quaesties
(men denke slechts aan de stereometrie of de bewegingswetten) in enkele
woorden of te doen. Maar juist daarom is het volstrekt niet noodig hiertoe
het aantal lesuren uit te breiden; ik weet trouwens dat er thans reeds leeraren
zijn, die „onder de bedrijven door" heel wat van deze materie binnensmokkelen, en gaarne meer zouden geven, als het programma het niet verbood.
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beeld te geven van de beschaving van vroegere tijdperken,
om onze kinderen te doen beseffen, dat er nog iets anders
in de wereld is dan techniek en natuurwetenschap, en dat,
hoe eerbiedwaardig deze en hun resultaten ook zijn, wij
allerminst in elk opzicht van onzen tijd kunnen zeggen :
Dass wir es zuletzt so herrlich weit gebracht.
Dat dit onderwijs zich zoo nauw mogelijk moet aansluiten aan het onder 1° genoemde spreekt vanzelf. Waar
mogelijk, daar verbinde men aan de bespreking van een
tijdperk uit de beschavingsgeschiedenis tevens de lectuur
van enkele literaire voortbrengselen waar de origineelen
niet toegankelijk zijn, vulle men aan door vertalingen.
Nauwe samenwerking der docenten is dus hier onmisbaar,
waarschijnlijk is ook vereenigen van „vakken" gewenscht.
Door op deze wijze de aesthetische vorming te verbinden
aan de studie van taal en geschiedenis, zal men ook zonder
moeite het gevaar van zeker artistiek snobbisme keeren,
dat niet geheel te loochenen valt. Daaroin zou ik dit
onderwijs ook liever beschavingsgeschiedenis, of kortweg
geschiedenis genoemd zien, dan kunstgeschiedenis. Het
laatste woord zou trouwens ook veel enger zijn, dan wat
ik eigenlijk bedoel. Hoewel stelselmatig onderwijs in de
wijsbegeerte m. niet op een lyceum thuis hoort, zou ik
er bijv. 1) volstrekt geen bezwaar in zien in de hier bedoelde
uren philosophische vragen op bevattelijke wijze ter sprake
te brengen. Met dankbaarheid herinner ik mij, hoe Dr.
K oll e wij n de eerste bres schoot in mijn muurvaste materialistische overtuigingen door zijn idealistisch betoog „uit
de eenheid van het bewustzijn", en hoe later de herinnering
aan zijn lessen mij er toe bracht mijn eerste philosophische
lectuur, L and 's Inleiding, ter hand te nemen. En ik was
waarlijk niet een uitzondering in mijn belangstelling voor
deze vragen. Hoe levendig staat mij bijv. mijn klassegenoot
1) Dat aan den machtigsten factor van alle beschaving de plaats worde
toegekend, die hem toekomt, ml bij ons (niet alleen door de schuld der
partijen van rechts) verpolitiekte en vertheologiseerde yolk nog wel in
onafzienbaren tijd een vrome wensch blijven; hij zij dus hier slechts pro
memorie aangestipt.
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nog voor den pest, die, natuurlijk op gezag van Multatul i,
Kant „een soepkous" vond, „die niet aan het bestaan der
dingen geloofde", en die altijd voorovergebogen liep, „omdat
de mensch van de apen afstamde". Jongens van 17 en 18
jaar plegen naar mijn ervaring veelal een zeer „gevestigde"
wereldbeschouwing te bezitten. Ik geloof, dat een weinig
verstandige leiding op dien leeftijd heel wat geleerd vooroordeel van lateren leeftijd zou voorkomen. Maar dan
moeten die heilzame uren wat rijkelijker toegemeten worden,
dan ook de beste docent ervoor kan vinden, als hij ze
moet uitzuinigen op twee wekelijksche lesuren, waarin hij
eigenlijk Nederlandschen stijl, Nederlandsche literatuur en
...... Nederlandsche spelregels moet behandelen.
Maar opdat onderwijs, als ik hier bedoel, vruchten
drage, moeten twee voorwaarden vervuld zijn. Vooreerst
trooste men zich over de teleurstelling, dat er hier nu
eens niets te examineeren valt. Het moge moeilijk zijn,
maar het kan. En dan, in 's hemels naam geen programma's, geen „systematise he overzichten der kunstgeschiedenis". 1VIisschien kan ik mijn bedoeling beter dan
door een positieve uiteenzetting, duidelijk maken door te
zeggen, dat ik niet bedoel wat de subcommissie wenscht,
als zij verlangt, dat in een wekelijksch lesuur, in de eerste
plaats aan handteekenen gewijd, in B zullen moeten worden
onderwezen : in de 3e klasse de Romaansche en Gothische
kunst en de Islamitische kunst in hare verschillende vertakkingen, in de 4e de Renaissance-periode en de Empire-stijl,
in de 5e de Chineesche en Japansche kunst en de Boeddhistische kunst in onze kolonien en in de 6e de schilderen de beeldhouwkunst en de graphische kunsten (II p. 516).
Zoo ergens dan geldt zeker hier, dat men den docent volkomen vrijheid moet laten. Beter een onderwerp goed
behandeld, dan tien zonder toewijding. Ik weet natuurlijk
zeer goed, dat onderwijs als dit de allerhoogste eischen
stelt aan den persoon van den docent 1), en dat gebrek aan
1) Waar overal in dit opstel zoo hooge eischen gesteld worden aau
den persoon van den docent, dient er ook voor opgekomen, dat met die
eischen rekening worde gehouden bij de bepaling van zij n task. Het is,
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warmte, maar bovenal gebrek aan ernst, gebrek aan een.voud nergens zooveel schaden kan als hier. Maar ik weet
ook, dat de eenige weg om goede docenten te hebben, is
aan hen hooge eischen te stellen. In dit opzicht kan ons de
wet van 1863 ten voorbeeld zijn. Of was het geen bewijs
van moed een schoolprogramma te ontwikkelen, waarvoor
de geschikte leerkrachten niet aanwezig kon,den zijn ? Maar
wat men ook van die wet moge zeggen, in dit opzichte is
T h o r b e c k e 's vertrouwen zeker niet beschaamd.
3°. Ten slotte bestede men in de hoogste klassen
eenige wekelijksche lesuren speciaal aan de kennismaking
met de cultuur der oudheid. Ik vrees, dat dit voorstel op
tegenstand zal stuiten bij de „philologer pur sang" elke
kennismaking met die oudheid die niet tot voertuig bezigt
de oude talen, achten zij als dilettantisme uit den booze.
Ik zal de eerste zijn om te erkennen, dat zij, die Plato
slechts uit een vertaling kennen „hem slechts door een
nevel zien", en dat Homerus in een vertaling niet wel
dragelijk is. Maar dat degene, die geen Grieksch kent, den
Phaedrus of het Symposion beter niet, dan in een vertaling leest, daarvan zal men mij niet licht overtuigen.
En ik weet, dat het aldus ook niet bedoeld was door den
gelukkig, een axioma geworden bij het hooger onderwijs, dat de man der
wetenschap niet onder mag gaan in den docent. Welnu, lesuren- en salarisregeling werke er toe mede, dat die toestand ook voor het voorbereidend
hooger onderwijs worde bereikt. Niet in dien zin natuurlijk, dat van elken
docent worde gevergd, dat hij productieven wetenschappelijken arbeid verrichte ; dat zou misschien meer gevaar dan voordeel voor zijn onderwijs
opleveren ; maar in dien zin, dat hij steeds de frischheid van geest behoude,
noodig om in doorloopend contact te blijven met wat hij aan. de TJniversiteit
heeft verworven. Op dit punt zwij gt het rapport geheel. En al begroet ik
ook de afschaffing der middelbare examens met vreugde, en al erken ik, dat
de invoering van een paedagogisch-wijsgeerige opleiding wellicht gedeeltelijk
een tegenwicht kan vormen, Loch vervult mij in dit opzicht met groote
bezorgdheid de voorgestelde bestendiging van den te kwader ure genomen
maatregel, die het sehrijven van een proefschrift onnoodig gemaakt heeft
door het jus docendi te verbinden aan het doctoraal examen. Over de noodlottige gevolgen, die deze maatregel thans reeds voor de wetenschappelijke
opleiding onzer studenten heeft, bestaat, voor zoover mij bekend is, in de
natuurwetenschappelijke faculteiten geen verschil van gevoelen.
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schrijver in het Aprilnummer 1910 van dit Tijdschrift,
wiens slotwoord ik zooeven citeerde. Trouwens de eisch
is Loch waarlijk gerechtvaardigd, dat zij, die, terecht, ten
zeerste de vormende waarde van den omgang met de
klassieken prijzen, in staat zijn anderen, minder gelukkig
dan zij, iets van hun overvloed mede te deelen.
Het behoeft geen betoog, dat ook bij dit onderwijs
het aanschouwelijke element zooveel mogelijk op den voorgrond sta evenmin, dat het uitsluitend gegeven zal kunnen
worden door docenten, die zelf geheel thuis zijn in de
oudheid, en voor wie de bronnen geheel toegankelijk zijn.
Voornamelijk om die reden vereenzelvig ik het niet met
het onder 2° genoemde, dat overigens in aard natuurlijk
met het hier bedoelde overeenkomt. En ook, omdat ik,
al zou ik ten opzichte van andere tijdperken der geschiedenis den docent de meeste vrijheid willen laten, de
behandeling van de cultuur der oudheid in geen geval
zou willen missen. Trouwens het behoeft geen betoog, dat
juist daarvoor de geschikte leerkrachten het best te vinden
zullen zijn.
Het gebruiken van den tijd, die beschikbaar komt
door het nieuwe zesde leerjaar voor de H.B.S., in de
aangegeven richting acht ik te meer noodzakelijk, omdat
ik ten eenen male van de Staatscommissie verschil in de
meening over de beteekenis, die aan de afdeeling C bij
verwezenlijking der plannen van het rapport zal toekomen.
Gelijk gezegd stelt de Staatscommissie zich voor, dat de
afdeeling C uitsluitend bezocht zal worden door de aanstaande ingenieurs, de afdeeling B door de medici en de
natuurphilosofen en een deel der juristen, de afdeeling
A door de theologen en literatoren en de rest der juristen.
Blijkbaar zelf evenwel inziende, dat de door haar voorgestelde indeeling niet aanlokkelijk genoeg is om bij vrije
keuze gehandhaafd te blijven, is haar meerderheid afgeweken van de subcommissie en de grootst mogelijke
minderheid der hoofdcommissie, en stelt zij voor de
onwilligen „te dwingen om in te gaan", door de bepaling
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dat alleen zij, die den door de Commissie aangewezen weg
hebben gevolgd, tot de academische examens worden
toegelaten. Maar toch wederom inziende dat dit voorschrift
in zijn gestrengheid niet gehandhaafd kan blijven, voegt
zij er deze bepaling aan toe : „Om te worden toegelaten
tot de examens in de faculteiten of aan de technische
hoogeschool, niet vermeld in het verkregen getuigschrift,
moet de bezitter, naar genoegen van de faculteit of van
de afdeeling voor welke hij het examen wenscht of te
leggen, het bewijs leveren, dat hij voldoende kennis heeft
voor de studie van het door hem gekozen vak" (p. 555). In
de memorie van toelichting vinden wij dienaangaande de
meening verdedigd : Dat deze milde bepaling aanleiding
zal geven tot al te mime toepassing, is niet in hooger
mate te duchten dan onder vigueur van art. 135 H.O.W.,
dat toch ook het oordeel, in hoeverre de adspirant den
loop zijner universitaire studien reeds begonnen heeft en
of zij ne kennis voldoende is, tenslotte zoo goed als geheel
aan de faculteit overlaat" (p. 636).
Daarbij evenwel wordt een hoogst belangrijk verschil
over het hoofd gezien. Onder vigueur der tegenwoordige
wet hebben de natuurwetenschappelijke faculteiten alleen
de bezitters van een gymnasium-eindexamendiploma A al
of niet tot de studie toe te laten, en zij kunnen inderdaad
geacht worden bevoegd te zijn Ora te beoordeelen of de
candidaat de ontbrekende natuurwetenschappelijke en wiskundige kennis heeft opgedaan. Dit wordt anders onder de
door de Commissie voorgestelde regeling. Die faculteiten
zullen dan ook te beoordeelen hebben of de bezitters van
het diploma C „voldoende kennis bezitten voor de studie
van het door hen gekozen vak". Nu onderscheiden zich in
het stelsel der Commissie de laatsten alleen daarin van de
B's, dat zij minder Latijn en weer mechanica en lijnteekenen
kennen. Men moet wel zeer een vreemdeling zijn in Jeruzalem om te gelooven, dat er een natuurwetenschappelijke
faculteit zal zijn, die op dien grond den toegang zal weigeren.
Vooreerst reeds zouden er voor de faculteit eigenaardige
moeilijkheden rijzen. Faust zegt weliswaar, dat het tot de
0. E. XI 5
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taak van den hoogleeraar behoort „zu lehren was man
selbst nicht weiss", en examineeren moge gemakkelijker zijn
dan doceeren toch zijn er bezwaren tegen het stelsel. En
al wilde men zich daarvan afmaken door „vrijwillige hulptroepen", dan zouden de woorden der wet dat beletten.
Immers deze eischen, dat de candidaat bewijze : „voldoende
kennis te bezitten voor de studie van het door hem gekozen vak".
En nu zal er niet licht iemand gevonden worden, die durft
volhouden, dat voor de vakstudie der natuurwetenschappen eenige kennis van het Latijn, hoe gering ook, noodig
is. Mocht zoo iemand toch gevonden worden, dan zou het
noemen van namen als van der Waals en van 't Hoff
hem moeten doen bekennen, dat men het ook zonder die
kennis in de natuur- of scheikunde tot redelijke hoogte
kan brengen. Inderdaad hoe men ook denken moge over
de waarde van het Latijn voor algemeene ontwikkeling, de
vraag of die kennis vereischt is voor vakstudie, of men
zonder die kennis een mathematisch betoog, een physische
theorie kan volgen, een scheikundige analyse kan uitvoeren,
is althans onder beoefenaars dier wetenschappen niet meer
discutabel.
Dan zal men een andere formule moeten kiezen, of den
faculteiten het recht van toelating moeten ontnemen !
Inderdaad, dat kan men in de wet schrijven. Maar men kan
het niet handhaven. Zoo min als men er in geslaagd is te
beletten, dat 3/4 of meer van onze hedendaagsche studenten
in natuurwetenschappen of medicijnen oud-leerling der H.B.S.
zijn. Men zal eenvoudig, maar op andere wijze, de examendressuur van het Staatsexamen handhaven en uitbreiden
voor hen, die tegenwoordig de B-afdeelingen van het gymnasium vullen, en de afdeeling B van het lyceum zal blijven
wat zij is, een doodgeboren kind. En dat wel, omdat zij
datgene niet geeft, wat alleen den grond van Naar bestaan
zou kunnen uitmaken : een klassieke opleiding in den waren
zin des woords.
En daarmede ben ik genaderd tot wat ik meen omtrent
de geprojecteerde afdeeling B in 't midden te moeten brengen. Allereerst dien ik dan te zeggen, wat ik versta onder
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een klassieke opleiding en waarom ik haar voor wenschelijk
hand 1). Want ik moet wel aannemen, dat ik daaronder
lets gansch anders versta dan de Staatscommissie. Ik zeg :
ik moet aannemen, want merkwaardig genoeg, hier, op het
eenige punt waar zij een principieele wijziging voorstelt,
onthoudt de Commissie zich van alle motiveering. Zij decreteert eenvoudig, dat het Latijn wordt behouden en het
Grieksch wordt afgeschaft. Van de mogelijkheid dat het
andersom even goed of beter zou kunnen, wordt niet
gerept (p. 613).
Welnu dan, onder een klassieke opleiding versta ik
niet de verstandsoefening, te verkrijgen door kennismaking
met de moeilijkheden van Grieksche onregelmatige werkwoorden of Latijnschen zinsbouw. Ik ontken daarbij
volstrekt niet, dat deze onderwerpen zeer geschikt zijn om
het intellect te scherpen, noch dat moeilijkheden moeten
-overwinnen of het geheugen oefenen een uiterst heilzame
tank is, heilzamer dan onze voor overlading beangste
tijdgenooten gaarne erkennen. Maar ik beweer, dat men
-zulke moeilijkheden op bijna elk gebied kan vinden. Ik
zou kans zien er te ontleenen aan het door de Commissie
zoo versmade boekhouden, dat door haar slechts „la mort
sans phrase" waar dig wordt gekeurd. En zeker biedt het
-onderwijs in de moderne talen in dit opzicht ruime stof.
Een philoloog, met wien ik mij hierover onderhield,
betwistte dat, de moderne talen verschilden daartoe te
weinig van de onze. En then ik mijn bevreemding over die
meening uitte, daar ik toch, door bijzondere omstandigheden
genoopt maandelijks een honderdtal bladzijden. druks vertaling nit het Nederlandsch in het Engelsch op haar juist1) Ik had het volgende reeds geschreven, toen ik kennis nam van het
Aprilnummer 1910 van dit tijdschrift. Na de lectuur ervan heb ik mij opnieuw de vraag gesteld of op dit punt nog spreken noodig, en niet veeleer
zwijgen plicht ware. Maar de overweging, dat beschouwingen over de klassieke opleiding bij tegenstanders van die opleiding een des te minder gunstig
onthaal plegen te vinden, naarmate het oordeel van den auteur ervan meer
„durch Sachkenntnis getrtibt" is, deed mij besluiten het geschrevene te
handhaven.
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heid te controleeren, mij telkens weer getroffen voelde door
de nauwkeurige zinsanalyse, die ik mij daarvoor vaak
moest getroosten, kreeg ik ten antwoord Ja, maar als.
men op de finesses let, wordt het weer veel te moeilijk.
Ik kan niet nalaten te denken, dat met wat goeden wil
Irooral een klassiek gevormd docent in de moderne talen
er toch in slagen moet zijn vlucht te regelen naar D a edalu s' voorschrift. En ik houd mij overtuigd, dat wanneer
zij alleen stof tot verstandsoefening wilden en konden
brengen, de oude talen binnen kort „doode talen" zouden
zijn en verdienden te zijn.
Nog veel minder kan ik de voordeelen van een klassieke opleiding daarin zien dat zij ons in staat stelt tot :
„het juist opvatten en verklaren van wetenschappelijke
termen" (824). De meerderheid 1) der Staatscommissie integendeel schijnt hierin ik wil niet zeggen het eenige, dan toch
het belangrijkste argument voor kennismaking met de oude
talen te zien. Op dezen grond mede heeft zij het Latijn
ook voor de C's verdedigd. Op dezen grond alleen verdedigt
de voorzitter en de ziel der Commissie, de eenige klassiek
aerator in Naar midden, in een afzonderlijke nota aan de
Koningin een soortgelijk onderwijs in het Grieksch aan de
B's, een onderwijs nl. dat niet in staat stelt tot het lezen
van eenigen auteur, maar dat alleen dient om zich de
grammatica en wat woorden en technische termen in te
prenten. In de zeer uitvoerige nota (p. 814-825) vindt
men argumenten als deze, en let wel uitsluitend zulke
argumenten : „Het aantal wetenschappelijke termen, aan
het Grieksch ontleend of van Grieksche woorden gevormd,
loopt in de honderden en duizenden. Wil men nu deze
woorden onverklaard en onbegrepen in het geheugen laten
opnemen, dan loopt men gevaar dat ze foutief worden
opgenomen en foutief gebruikt ; men denke slechts aan
parallelopipedum, dat men niet zelden hoort in plaats van
parallelepipedum, orthopedie in plaats van orthopaedie enz."
Of: „Hoe zal een hoogleeraar in de keul-, neus- en oor1) Men zie het pleidooi der minderheid daartegenover (p. 803 en 807).
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heelkunde bijv. zijnen leerlingen de wetenschappelijke termen laryngologie, rhinologie en otologie duidelijk maken,
wanneer zij geen woord Grieksch verstaan 1 Zij loopen
gevaar, dat het hun zal gaan als den arts, die gevraagd
wat toch d. op het recept beteekent, kalm antwoordde :
„d. is gelijk dato, ik geef". Hoe zal iemand die nooit een
weinig Grieksch geleerd heeft, begrijpen dat in gynaecoloog
en in gynandrie het eerste deel der samenstelling vrouw
beteekent ? Een wiskundige term als asymptoot wordt niet
duidelijk voor wie
niet vervoegen kan." Ik heb deze
citaten eenigszins uitvoerig gegeven omdat niets m. 1. zoo
duidelijk als deze nota illustreert, waarom het rapport zoo
verre is gebleven beneden de cultuurtaak, die er aan was
gesteld. Want men mope zulke argumenten verdedigen met
de opmerking, dat geen beoog zich al te zeer mag verheffen
boven het niveau van hen, voor wie het moet gelden, de
studie van de taal van Plato en Homerus alleen aan
te prijzen om
te vervoegen en spelfouten te vermijden
is toch onder alle omstandigheden een te groot offer aan
„de goden dezer eeuw".
Wat ik dan wel verlang en verwacht van een klassieke
opleiding ? Om het in 't kort te zeggen : een dam tegen
het veramerikaniseeren van onze cultuur. Zeker, ook de
studie van andere beschavingsperioden is daartoe geschikt,
de studie van de Middeleeuwen bijv. of van de periode,
die men zoo oneigenlijk Renaissance noemt. Ik geloof in
het voorgaande voldoende getoond te hebben de waarde
daarvan niet te onderschatten. Toch, de studie der Oudheid kunnen die latere tijdperken niet vervangen, zeker
niet voor de jeugd. Vooreerst omdat zij zooveel gecompliceerder en ingewikkelder zijn, dan omdat zij te dicht bij
ons staan, te veel betrokken zijn in onze partijtwisten en
partijopvattingen, ook omdat zij niet beteekenen een afgesloten, afgerond geheel, maar bovenal omdat geen ander
,cult-uurtijdperk zoozeer het voorbeeld is van alzijdige
monische ontwikkeling.
Maar wie, met mij dit hoopt en verwacht van klassieke
opleiding, die zal zich toch wel tweemaal bedenken voor
TiTTCe
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hij met de Commissie medegaat. Hoe zij klaagt over „de
praktische en realistische richting van dezen tijd" (p. 583),
en wat doet zij Zij berooft een goed deel van onze geestelijke voorgangers van een der kostelijkste hulpmiddelen
tot het kweeken van idealistischen zin, en zij dwingt hen,
alle aandacht die zij vrij houden van math esis en natuurwetenschap te geven aan het beambten- en soldatenvolk
bij uitnemendheid, de Pruisen der Oudheid. Ik bedoel
allerminst te kort te doen aan den eerbied, dien Rome
het recht heeft te eischen. Het ware dwaasheid of erger
het cultuurwerk der Romeinen te denigreeren ; maar hun
grootste kracht was toch voorzeker hun organisatorisch
talent, hun technische vaardigheid. Het grootste Romeinsche kunstwerk, men zou bijkans geneigd zijn te zeggen,
het eenige werkelijk Romeinsch-origineele was toch de
Romeinsche staat en zijn organisatie. Maar zijn het de
eigenschappen, die wij daarin bewonderen, die ons zelven
het meest ontbreken, waarin onze tijd het meest te kort
schiet ? En wat wij wel missen, dat vinden wij in de
Romeinsche kunst en letteren (om van de Romeinsche
philosophie maar niet te spreken) toch alleen voor zoover
zij zijn navolging van het Grieksche voorbeeld, weerschijn
van het Grieksche origineel. Zeker, die navolging vertoont
haar eigen stempel, die weerschijn zijn eigen glans, toch,
als wij niet langs Rome Hellas willen bereiken is er voor
wat wij zoeken in Rome niets, dat later eeuwen ons niet
even goed of beter kunnen geven.
1k bedoel daarmede volstrekt geen pleidooi tegen het
Latijn ; integendeel vele van de argumenten, die ik voor
een klassieke opleiding deed gelden pleiten voor het behoud ook van deze taal. Wat ik wilde doen uitkomen is
dit, dat een klassieke opleiding zonder Grieksch ondenkbaar is, en dat, als men een der beide talen opofferen moet,
dit nooit het Grieksch mag zijn. Maar ik zie de noodzakelijkheid van de keus niet in, en daarmede ben ik genaderd
tot het vierde punt, de afdeeling A.
Want ook wat deze betreft kan ik mij met de voor-
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stellen der Commissie niet vereenigen , twee ernstige gebreken vertoont m.i. het tegenwoordige gymnasium, beide
laat de Commissie onaangetast. Het eerste kwaad wordt
althans door de Commissie erkend : „De philologen hebben
de studie der klassieke philologie in ons land jarenlang
in een eenzijdige kritische richting gedreven" (p. 583). Het
is diep treurig, maar het valt niet te ontkennen, dat voor
velen de herinnering aan het gymnasium nauwelijks iets
anders beteekent, dan het oproepen van grammaticale
nachtmerries. En het heeft mij juist in den jongsten tijd
telkens weer getroffen, dat ik, de oud-H.B.S. scholier, zoo
veel meer doordrongen ben van de noodzakelijkheid der
klassieke opleiding dan velen van mijn studiegenooten, die
van het Gymnasium kwamen. Nu weet ik wel, dat er in
dit opzicht een kentering is ingetreden. Het bestaan van
de „aanschouwingscommissie", de enthousiaste rede, dezen
zomer door Dr. B r a k m a n in de vergadering van het
Genootschap van Leeraren gehouden, het oprichten van de
Stichting voor Archaeologie bewijzen het afdoende. Maar
die rede toonde Loch niet minder aan, dat het pleit nog
volstrekt niet is gewonnen, en de voorstellen der Commissie zullen daartoe niet het niinste bijdragen.
Nu versta men mij wel. Ik zie volstrekt niet over het
hoofd, dat de verstandsoefening, speciaal het aankweeken
van de zoo hoog noodige exactheid, bij een klassieke opleiding moet gegeven worden door nauwkeurige zinsanalyse
en vormenkennis, en dat grondige beoefening der grammatica daarbij een eerste vereischte is.
Het verzwakken van dien eisch van exactheid, het
aankweeken van een oppervlakkig dilettantisme ware een
middel erger dan de kwaal. Maar men erkenne ook hier,
ja vooral hier, het goed recht van aanschouwelijk onderwijs ; in stede van op de moderne techniek te smalen,
make men dankbaar gebruik van het vele, dat zij ons ook
voor dit doel, bij v. door de fotografie, heeft gebracht. Bovenal
men blijve zich steeds herinneren, dat er van een klassieke
opleiding voor onzen tijd alleen heil te verwachten is,
wanneer zij beteekent : Inwijding in den Helleenschen
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geest, dien geest, dien Skopas en Praxiteles niet minder vertolken dan Homerus of Sophocle s.
En nu maak ik er der Commissie volstrekt geen
verwijt van, dat ze dit niet in een programma heeft
uitgewerkt , ik heb reeds boven gezegd, dat ik in deze
alles van persoonlijke toewijding, niets van programma's
verwacht. Maar wel mis ik in dit opzicht tweeerlei. Het
eene punt heb ik reeds in de noot op blz. 222 genoemd.
Ten tweede dient met alien nadruk de eisch gesteld, dat
elk lyceum behoorlijk worde toegerust met alles wat voor
aanschouwelijk ond.erwijs noodig is: afgietsels, photografische
reproducties van voorwerpen van kunst, liefst ook van
kunstnijverheid en huiselijk gebruik. Men kome niet met
het bezwaar van de kosten. Zij zijn niet hooger, noch
minder welbesteed dan die voor de laboratoria en kabinetten
voor scheikunde, natuurkunde en nat-uurlijke historie, zonder
Welke men zich, gelukkig, geen middelbare school weer
kan denken. En in een tijd dat wij ruin), 46 millioen ten
koste gaan leggen aan beveiliging tegen. het „Duitsche"
of het „Engelsche" gevaar, is een ton 1) Loch zeker niet te
veel gevergd voor de verdediging tegen het „Amerikaansche".
1k kom tot het andere zwakke punt in ons gymnasiaal
onderwijs : de volkomen onwetendheid waarin de leerlingen
der A-afdeeling gehouden worden ten opzichte van de
gewichtigste zaken der natuurwetenschap. De overtuiging,
dat dit een ernstig gevaar is voor den jurist breekt zich
overal baan. Dat het voor den theoloog een noodzakelijkheid is, niet geheel uitgesloten te worden buiten de gedachtensfeer van een groot deel, zoo niet het grootste, van zijn
tijdgenooten, heb ik boven reeds betoogd. En ook voor
den literator kan het wellicht geen kwaad. Al ware het
alleen opdat rapporten van later dagen de auguren niet
does glimlachen door zinnen als deze: „De natuurwetenschappen kunnen dienen . . . . om het gevoel voor de
schoonheid der natuur te wekken" (blz. 581). Want hoe
men ook het werk van een Gib b s of een Boltzmann
1) Naar Dr. Bra k in a n zoo vriendelijk was mij mede te deelen is
/ 1000 per lyceum een volkomen thereikend bedrag.
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moge bewonderen, als gidsen tot het rijk der schoonheid
zal men toch veiliger anderen kiezen.
Maar ik hoor mij al toevoegen, dat, hoe nuttig dit ook
zijn moge, de omvang van het onderwijs in de oude talen
elke poging in die richting belet. Men vergunne mij van
andere meening te zijn. Ziehier waarom. Zoo good als de
Commissie in de afdeeling C de beschikking krijgt over
een groot aantal vrije lesuren door het nieuwe zesde leerjaar,
krijgt zij voor de afdeeling A de beschikking over niet
minder dan 26 wekelijksche lesuren door een sterke besnoeiing van het onderwijs in de oude talon (Latijn en
Grieksch elk 10 uren, oude geschiedenis 6 uren). Men zou
zoo meenen, dat dan het onderwijs in de realia een weinig
uitgebreid zou kunnen worden. Het tegendeel is waar,
de natuurwetenschap wordt uitgebreid met anderhalf uur,
maar ten koste der wiskunde, die met 3i uur wordt verminderd. De overige twee uur komen aan de moderne talon.
Nog erger maakt het ten doze de minderheid der Commissie,
die de natuurwetenschap met voile 20 minuten uitbreidt
op den geheelen c-ursus, tegen vermindering der wiskunde
met 3 uur. Maar waar blijven dan die 26 uur waarmede
het onderwijs in de klassieke vakken wordt verminderd? O,
dat is heel eenvoudig. Twee uur komen aan de staatsinrichting, acht uur aan handteekenen, acht uur aan gymnastiek, de overige 8 verdwijnen definitief. Ligt het aan
mij, dat het rapport mij niet overtuigt van de onmogelijkheid een klassieke opleiding met voldoende kennis der
natuurwetenschap to vereenigen, maar veeleer van gemis
aan belangstelling in de laatste ? Of zou whet waarlijk te
reel gevergd zijn, dat van de 26 uur, waarmede het onderwijs in de klassieken wordt verminderd de kleinste helft
worde besteed aan natuurwetenschappelijke vorming P
Daar ben ik dus ten slotte toch aangeland bij het
preeken voor mij parochie. En zelfs in dubbelen zin. Want
mocht men de gesteide vragen ontkennend beantwoorden,
dan zou tevens het middel gevonden zijn om voor de
medici en natuurphilosofen de klassieke opleiding niet
alleen to behouden, maar haar zelfs een belangrijker plaats
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te verzekeren dan zij thans bezit. Ik althans zou Been
reden zien waarom men een aldus gereorganiseerde afdeeling
A niet gerust open kon stellen ook voor deze categorie8n.
Het onderwijs in de eigenlijke natuurwetenschappen zou
er niet zooveel beperkter behoeven te zijn dan dat op de
H. B. S. Wat er minder zou worden gegeven is in hoofdzaak moderne talen en wiskunde. Nu schijnt het laatste
een groot bezwaar ook voor het onderwijs in de natuurwetenschappen zelf, maar ik houd het voor minder bezwaarlijk
dan het uitziet en ik weet dat anderen er evenzoo over
denken. Het plant- en dierkunde- en scheikunde-onderwijs
immers kan geheel buiten de wiskunde, en wat de natuurkunde betreft schijnt het breed uitineten van quasi-mathematische betoogen voor zaken, die alleen met behulp van
hoogere wiskunde streng, kort en duidelijk kunnen afgeleid
worden, meer kwaad dan goed te kunnen doen. Trouwens ook
hier hangt weer zooveel van den docent af. Wat Dr. N. P.
K apt e y n mij op de H. B. S. met 3 j. c. zonder eenige
wiskunde over de wetten van breking en totale reflexie
geleerd heeft, doet mij nog steeds dienst om den samenhang
der verschijnselen gemakkelijk in te zien. En nu weet ik
wel, dat men niet van een ieder zulke waarlijk geniale
vondsten van populariseering mag verwachten. Maar dat
is ook niet noodig, omdat ieder navolger natuurlijk kan
voortbouwen op wat zijn voorganger heeft gevonden.
Bovendien, ook het wiskunde-onderwijs kan en zal zich,
bijv. door het leeren gebruik maken van graphische voorstellingen, aan de eischen aanpassen. In elk geval : datgene
waarop het voor het onderwijs in de natuurwetenschappen
in hoofdzaak aankomt, de aanschouwelijke bekendheid met
de verschijnselen, het begrip van hun verband, het inzicht
in de onnauwkeurigheid en begrensdheid van al onze ervaring,
maar daarmede tevens het inzicht in wat natuurwetenschappelijke exaetheid - is, bovenal het inzicht, dat er gebieden van
kennis zijn, waarop niet geschriften, noch personen, maar door
ieder te reproduceeren feiten als hoogste autoriteit gelden,
kortom, het kennismaken met, het zich eenigermate verplaatsen in de sfeer, waarin de natuuronderzoeker denkt
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en leeft, dit alles is zeker ook te geven aan wiskundig
minder gevorderden.
Evenmin ducht ik ernstige bezwaren voor de verdere
loopbaan van de leerlingen der afdeeling A, die medici of
natuurphilosofen zouden willen worden. Natuurlijk niet
voor hen, die mathematicus, physicus of astronoom zouden
willen worden , dezen zullen, het spreekt vanzelf, moeten
bijwerken, wat zij te kort komen , maar daar men nu eenmaal deze vakken niet kiest zonder een meer dan normale
neiging en geschiktheid voor mathesis te bezitten, zal dit
neerkomen op een weinig meer werk, en zal het verschil
spoedig genoeg uitgewischt zijn, evenzeer als thans nieinand
onder de mathematics de oud-gymnasiasten zal herkennen.
En wat de zoo zeer veel talrijker groep der medici (en
biologen) betreft, bedenke men, dat dezen wel voortdurend
met schei- en natuurkundige vraagstukken in aanraking
komen, en dat zij dus een grondige natuurwetenschappelijke
vornhing van hun geest op jeugdigen leeftijd voor den
geheelen habitus van hun denken niet kunnen ontberen
(joist omdat zij later van deze vakken niet meer hun hoofdstudie maken), maar dat de overgroote meerderheid van hen
zoo goed als nooit met wiskundig te behandelen problemen
in aanraking komt. Slechts voor zeer enkelen is het
tinders ; en voor dezen is dan toch de lyceumwiskunde, ook
die der C's, ten eenenmale onvoldoende , voor hen geldt
bijna hetzelfde als wat ik zooeven van de physici heb
gezegd. Aileen voor de ingenieurs en een deel der chemici
geldt, dat zij, ook zonder bijzondere voorliefde voor mathesis
te bezitten toch telkens daarmede in aanraking worden
gebracht, en voor hen zal dus een afdeeling A, als ik
geschetst heb, wel niet de meest geschikte opleidingsplaats
zijn, evenzoo als de afdeeling C minder geschikt zal zijn
voor juristen, theologen en literatoren. Toch acht ik deze
bezwaren niet zoo groot, dat men daarom zou behoeven
of te wijken van het door de subcommissie en de minderheid
der hoofdcommissie zoo krachtig verdedigde stelsel, dat
elk eindexamendiploma toegang geve tot alle academische
examens. Ik houd mij overtuigd, dat ook zonder dwang
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de beide geschetste afdeelingen zich zullen weten te handhaven en haar recht van bestaan te bewijzen.
Resumeerende kom ik derhalve tot de volgende wenschen.
1°. Het Latijn verdwijne uit den onderbouw.
2°. In de afdeeling C worde het wiskundig-natuurwetenschappelijk onderwijs niet verder opgedreven, maar
alle vrijkomende tijd besteed aan algemeen ontwikkelend
onderwijs.
3°. In de afdeeling A worde althans de helft van den
tijd, vrij komende door de sterke inkrimping van het
onderwijs in de oude talen, door de Commissie voorgesteld,
besteed aan natuurwetenschappelijke vorming.
4°. In beide afdeelingen worde groot gewicht gehecht
aan aanschouwelijk onderwijs, ook met het oog op aesthetische vorming.
5°. Het eindexamendiploma van elke afdeeling geve
tot elk academisch examen toegang.
Wat de afdeeling B betreft, wanneer alleen rekening
behoefde gehouden te worden met de belangen der medici
en natuurphilosofen, voor wie de Commissie die afdeeling
in hoofdzaak besteind denkt, dan zou ik aan deze vijf
wenschen zeker den zesden toegevoegd hebben, dat die
afdeeling geheel mocht verdwijnen. Maar ik heb haar
voordeelen wegens de verbinding van uitgebreid onderwijs
in de moderne talen met Latijn door juristen en nieuwliteratoren warm hooren bepleiten, gedeeltelijk tegen de
argumenten der Staatscommissie, die deze afdeeling voor
literatoren geheel ongeschikt acht. Het zou mij zeker niet
voegen over deze vraag een meening nit te spreken 1),
toch moest ik haar even ter sprake brengen. Want ik heb
gemeend het niet bij een algemeene forumleering van mij n
wenschen te mogen laten. Al te zeer zou ik mij blootgesteld hebben aan het verwijt, dat de critiek uiterst
goedkoop is, maar dat de onhoudbaarheid van wat ik
1) Het tekort aan algemeenc ontwikkeling limners, dat de afdeeling B
zal kenmerken, zal voor deze eategoriei'n zeker gernakkelijker geoompenseerd
kunnen worden door hula latere studio, dan voor medici en natuurphilosofen.
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beoog voldoende zou blijken, zoodra ik beproefde het in
details nit te werken. En ik geloof, dat dit verwijt
gegrond ware, inzoover critiek in deze materie alleen
heilzaam kan werken, wanneer zij ten slotte komt tot
nauwkeurig belijnde voorstellen, die voor verdere discussie
toegankelijk zijn. Ik heb daarom een tabel van lesuren ontworpen, die achter dit opstel is afgedrukt (p. 241) ; ter vergelijking geef ik een overzicht over het totale aantal lesuren
volgens die tabel, volgens de plannen der Commissie en de
huidige regeling (p. 240). Ik bedoel nat-uurlijk volstrekt niet,
dat ik die tabel nu voor de eenige juiste zou houden ; ik
zal dadelijk bereid zijn te erkennen, dat zij hier of daar
gebreken vertoont ; ik geef Naar alleen om aan te toonen,
dat een regeling volgens de in het voorgaande ontwikkelde beginselen mogelijk is. Om daarbij nu niet den
schijn aan te nemen een oordeel nit te spreken over de
opleiding van aanstaande juristen en nieuw literatoren,
waartoe ik niet bevoegd ben, heb ik daarin ook een
afdeeling B opgenomen ; ik heb echter zorg gedragen dat
het onderwijs in de afdeelingen B en C niet meer dan
onvermijdelijk is uiteenloopt. Speciaal in de kleinere
plaatsen toch, en vooral wanneer de afdeeling B slechts
uiterst zelden door medici en natuurphilosofen zal worden
bezocht — gelijk ik als zeker verwacht, zoowel bij de
verwezenlijking van de plannen der Commissie, als bij de
hier ontwikkelde — zal men zooveel mogelijk de genoemde
afdeelingen willen vereenigen. Met de groote besparing,

daardoor te verkrijgen, heeft de Commissie veel minder
rekening gehouden dan m.i. mogelijk ware. Zoo hebben
de C's in den geheelen zesjarigen cursus 1 uur Engelsch,
1 uur scheikunde, 2 uur geschiedenis minder dan de B's,
daarentegen drie uur wiskunde meer ; tengevolge van deze
toch zeker weinig beteekenende verschillen moet het
geheele onderwijs in al deze vakken aan beide afdeelingen
afzonderlijk gegeven worden. Ik heb daarom de regeling
zoo ontworpen, dat alleen op de uren, dat de B's Latijn
hebben, de klassen gesplitst behoeven te worden.
Ter toelichting van detailpunten mogen nog de volgende
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opmerkingen strekken welker onvermijdelijkheid naar ik hoop
haar geringe aantrekkelijkheid zal doen verontschuldigen.
Ik heb mij gehouden — zooals trouwens op alle punten,
waar de in het voorgaande gegeven redeneeringen niet tot
afwijking noopten — aan het voorstel der Commissie tot
invoering van lesuren van 50 minuten, zooals deze reeds
thans bijv. op de H. B. S. te Amsterdam bestaan. Ik vestig
daarop speciaal de aandacht, omdat de verwijten van overlading, die men tot de Commissie heeft gericht, mij alleen
verklaarbaar toeschijnen, doordat men dit over het hoofd
ziet. 32 lesuren van 50 minuten, zooals de Commissie wil,
beteekenen geen verzwaring vergeleken bij het thans door
het Kon. Besluit van 21 Juni 1887 (p. 592 Rapport) voorgeschreven aantal van 28 uur van 60 minuten, maar een
verlichting van omstreeks anderhalf uur per week. Ten
opzichte van de H. B. S. is de vermindering niet geringer,
doordat ook de uren voor practische oefeningen niet meer
op de vrije middagen vallen, Bij de 32 uren is gedacht aan
schooltijden bijv. van 9-11,30 en van 1,30-4 uur, 's Woensdags en Zaterdags van 9-12,20, tijden die toch waarlijk
niet te lang behoeven te worden geacht. Daarom heb ik
gemeend, dat de gymnastiekuren, als men ze volstrekt
op de gymnasia wil invoeren als verplicht yak, toch buiten
de gewone lesuren kunnen gehouden worden, gelijk op de
H. B. S. Ik zeg : als men ze volstrekt verplicht wil stellen,
omdat het mij voorkomt, dat onze jongens aan openluchtspel (gelijk het op de H. B. S. te Amsterdam is ingevoerd),
sport en padvinden verre en verre de voorkeur geven boven
het hun naar Duitsche mode opgedrongen „turnen". Wil
men, dat de school ook de leiding der lichamelijke ontwikkeling op zich neme — ik wil mij daarover geen oordeel
aanmatigen — dan dient men toch met die niet te miskennen voorliefde rekening te houden. Wat de overladingsquaestie betreft merk ik nog op, dat wanneer het aanschouwelijk onderwijs, gelijk ik wensch, veel meer op den voorgrond treedt, reeds vanzelf het gevaar voor overlading
vermindert, eensdeels omdat in de klasse veel minder
inspanning, althan.s inspanning van geheel andere vermogens,

INEENSCHAKELINGSCOMMISSIE.

239

geeischt wordt, andererzijds, omdat voor deze vakken het
huiswerk aanzienlijk zal verminderen.
De mechanica en de natuurkunde heb ik tot een yak
samengesmolten. De Commissie handhaaft deze allerzonderlingste splitsing zonder de redenen mede te deelen, die haar
daarbij hebben geleid. Ik vermag die redenen dan ook
niet te gissen. Immers alle natuurkunde-onderwijs begint met
mechanica en is zonder deze niet wel denkbaar. Diezelfde
quaesties dan weer in een hoogere klasse nog eens te herkauwen en breed uit te meten, schijnt weinig economisch,
en de vraagstukken, die in de eigenlijke „mechanica" van
het hooger onderwijs behandeld worden, hooren zeker niet
in voorbereidend onderwijs thuis, zijn daar ook nooit behandeld, en kunnen dat niet worden om hun mathematisch
karakter.
Onder de scheikunde-uren in de Afdeeling C (en B)
zijn 4 uren practische oefeningen begrepen in de gewone
lesuren.
Ik heb het niet van mij kunnen verkrijgen het bookhouden, dit zoo bij uitstek nuttige yak juist voor hen, die
later niet in den handel gaan, te schrappen; hetzelfde geldt
voor de staathuishoudkunde. Ik vlei mij natuurlijk niet,
dat het jets baten zal, maar ik verheug mij te zeer, dat zij
in min tijd nog wel op het programma stonden, om die
dankbaarheid hier niet tot uiting te brengen.
Het boven uitvoerig besproken onderwijs heb ik opgenomen als cultuurgeschiedenis en Kennis der Oudheid.
Om voor het Latijn der afdeeling B plaats te maken moest
dit onderwijs, het lijnteekenen en handteekenen de plaats
ruimen. Alle andere vakken in B en C zijn gemeenschappelijk gedacht.
Wat de Afdeeling A betreft doe ik opmerken, dat het
totaal aantal uren voor Grieksch en Latijn hetzelfde is als
door de Commissie wordt voorgesteld, natuurlijk echter meer
samengedrongen in de hoogere klassen. Door de inkrimping
van dit onderwijs, door de Commissie voorgesteld, behoeft
het echter nauwelijks uitgebreider te worden clan thans
de hoogere klassen der Afdeeling A het geval is (een half
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uur Latijn, anderhalf uur meer Grieksch per week). Let
men er bovendien op, dat het aanschouwelijke element
grooter afwisseling zal brengen in de leerstof en gemakkelijker de aandacht zal boeien, dan zal men moeten toestemmen,
dat het aantal voorgestelde uren de maat van wat opgenomen en verwerkt kan worden, volstrekt niet overschrijdt.
Ik eindig met de herhaling, dat ik de hier gegeven
tabel volstrekt niet als de juiste oplossing beschouw, maar
slechts als een illustratie van de mogelijkheid de boven
verdedigde beginselen in toepassing te brengen.
TABEL IL
Ly ceum
volgens tabel I.
C
A

Lyceum volgens
meerderheid der
commissie.

15

16

15

Latijn

40

IB
28

40

Grieksch
Fransch
Duitsch
Engelsch

28
14
15
11

Geschiedenis

16

Nederlandsch

18
20
16
15
b 12
c 5

a

Staatsinrichting en Staathuishoudkunde.....
Aardrijkskunde
Wiskunde en Cosmografie
Boekhouden
Natuurkunde en Mechanica
Seheikun de
Plant- en Dierkunde.. .....
Handteekenen
Lijnteekenen

2
7
17
9
6
8
4

B
15

a

4
9
29
2
13
10
8
B
10
4
B
5

16
12 1 B
1 28

El ,-. ,.- ,
§ cr
.,. ..c
c..5
141

11. B. S.
L)

14

501

28
15
14
11

15
15
12

38
141
11
11

15
15
9

16

13

211

13

2
7
17

2
9
36

81
20+

4
2
5

16
9

4-1-

8

4i

8

10

10

11

5

a. Politieke geschiedenis. b. Cultuurgeschiedenis.

c.

4
8
29
2
13
10

s

Kennis der Oudheid.

1) Rapport p. 592, omgezet in lesuren van 50 minuten.
2) Programma H.B.S. te Amsterdam.
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VLAAMSCHE INDRUKKEN
EN BESCHOUWINGEN
DOOR

P. GEYL.

Ter gelegenheid van het VIIIste Vlaamsch Studentencongres te Gent heb ik met enkele Hollandsche vrienden
bijna een week in Belgie doorgebracht en er het Vlaamsch
studentenleven meegeleefd. Dagen achtereen heb ik over
niets waders gedacht en gesproken dan over Vlaamsche
Beweging en Vlaamsche Hoogeschool, over de verhouding
tusschen Noord- en Zuid-Nederlandsche beschaving, over de
verschillen tusschen Vlaamsch en Ilollandsch volkskarakter.
1k heb veel nieuwe indrukken ontvangen en veel geleerd.
1k wil pogen het meest wezenlijke er van in dit opstel
samen te vatten.
De Vlaamsche strijd wordt op het oogenblik beheerscht
door de Hoogeschoolkwestie. Reeds vijftien jaar geleden is
die zaak aan de orde gesteld en heeft langen tijd de openbare meening in Belgie in beslag genomen. Heftig was het
verzet van Walen en Franskiljons : er werd onmiddellijk
gevoeld, dat het ging om iets van het allerhoogste belang.
Er zijn in Belgie behalve de bizondere rniversiteiten
te Leuven (katholiek) en te Brussel (liberaal) twee Staatshoogescholen : te Luik en te Gent. Het doel der beweging
was van den aanvang of een dier beide en dan wel die in
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het Vlaamsche land, de Gentsche, voor het Vlaamsch te
veroveren. De commissie, aangewezen door de groep Belgie
van het Alg. Ned. Verbond, dat de leiding in handen had
genomen, werkte een plan uit, volgens hetwelk het denkbeeld zou worden ten uitvoer gelegd, dat uiteen werd
gezet in een voortreffelijk gesteld en gedocumenteerd verslag van de hand van prof. M a c. L e o d. Dit „stelsel-M a c
L e o d" eischte de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
met afschaffing van de Fransche leergangen ; de aanwezige
hoogleeraren zouden, indien zij dit wenschten, gemachtigd
worden hun lessen in het Fransch te blijven geven, nieuw
benoemde echter verplicht zijn in het Nederlandsch te
doceeren.
Maar de zaak maakte geen voortgang. Onder de voorstanders ontstond verschil van meening. De hardnekkige
en verbitterde tegenstand der machtige Franskiljons maakte
velen bevreesd, dat men met het radicale stelsel-M ac Leo d
niet verder zou komen. De plannen om de Gentsche Hoogeschool ongerept te laten, en elders, by. te Antwerpen, een geheel nieuwe Vlaamsche van staatswege te doen oprichten,
zijn nooit zeer gevaarlijk geweest. Hun onuitvoerbaarheid
was te duidelijk. Bedenkelijker was een bemiddelingsvoorstel, door enkele geziene Flaminganten (o.a. prof. Paul Fr ederic q) verdedigd: voorloopig zouden de Fransche leergangen
te Gent onaangetast blijven, maar er naast zou een min of
meer volledig. stel Vlaamsche worden ingericht. Het lot
der voorstellers was dat van tusschenmannen in een heftigen
tijd. Hun bedoelingen werden verdacht gemaakt, hun namen
gehoond en beschimpt. Toch was hun aanhang sterk genoeg
om den onverkwikkelijken strijd over de stelsels jarenlang
te doen duren. Tele-urgesteld over dit onvruchtbaar geharrewar trok zich prof. Mac L e o d uit de beweging terug.
De studenten, op wie hij grooten invloed had geoefend,
gevoelden zich stuurloos en vermoeid. De reeks der congressen, sinds 1899 jaarlijks te Gent door hen belegd,
eindigde in 1906. Het doel leek verder weg dan ooit tevoren.
Maar intusschen kwamen nieuwe gedachten tot rijpheid. In hetzelfde jaar 1906 verscheen een boek, geschreven
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door een ingenieur, L o d. de Rae t, „Over Vlaamsche
volkskracht". Dit werk bracht een geweldig materiaal
bijeen, waarmee de behoefte van het Vlaamsche yolk aan
hooger onderwijs in eigen taal werd aangetoond, en het
bewees, dat de Technische School te Gent, waaraan zelfs
prof. Mac Leo d niet had willen raken, juist in de eerste
pllaats vervlaamscht diende te worden. Het Alg. Ned. Verbond wees een nieuwe commissie aan, waarvan ook de peer
de Ra et lid was ; en in 1908 verscheen het verslag, door
hem opgesteld.
De partij der gematigdheid bleek geslagen : zij was niet
in staat verzet van beteekenis nit te lokken tegen het
stelsel-d e Rae t, dat nog heel wat verder ging dan dat van
prof. Mac Leo d. Niet alleen dat het ook de Technische
School in de vervlaamsching betrok, de wijze van vervlaamsching zelve was radicaler : er werd voorgesteld, dat
te beginnen met zeker jaar elk aankomend studentenjaar
het onderwijs geheel in het Vlaamsch zou kunnen ontvangen. Door de noodzakelijkheid om de reeds aangestelde
Vlaamschonkundige professoren te blijven onderhouden,
zou dit stelsel kosten meebrengen, zij het tijdelijke en
minder aanzienlijke dan het stelsel der tweetaligheid.
Bereikt was nu : eensgezindheid over het programma.
Het verslag van de R a e t was het wapen geworden, dat,
als de tijd drong, ter beschikking stond. Vooreerst was het
oogenblik niet gekomen ; in de eindelooze Vlaamsche Beweging was nog een ander stadium niet afgesloten. Dat was het
stadium van het wetsvoorstel Coremans strekkende tot de
gedeeltelijke vervlaamsching van het vrij Middelbaar Onderwijs, op gelijke wijze als reeds in 1883 het Middelbaar
Onderwijs van den Staat gedeeltelijk vervlaamscht was. In
1910 eindelijk ging er dit wetsvoorstel (nu Franc k
Seger s) door, een zeer belangrijke zegepraal. Onmiddellijk
daarop schoven de Flaminganten hun eisch van de vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent op den voorgrond.
De strijd zette in met een allerbelangrijkste gebeurtenis. Belgie is een land, waar de politieke partij en zeer
scherp tegenover elkander staan. De scheiding in Katholiek
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en Liberaal heeft er heel het maatschappelijk levee doorwoekerd. De Vlaamsche Beweging heeft dat tot Naar schade
ondervonden. Onder de Vlaamschgezinden toch zijn altijd
zoowel Liberalen als Katholieken geweest. Of beter in
beide groote staatspartijen bevonden. zich Vlaamschgezinden. Want de partij ging altijd voor. Wel steunden in het
parlement de katholieke Flaminganten vaak voorstellen door
liberale ingediend, en omgekeerd, maar z66ver konden de
Vlaamsche leiders hun politieke overtuiging nooit vergeten,
dat zij altijd en overal hun politieke tegenstanders als eerlijke bondgenooten in den Vlaamschen strijd hadden durven
beschouwen. Angst voor verraad bleef hen beheerschen. Zij
luisterden naar de smeekbeden van hun Waalsche en Franskiljonsche partijgenooten om toch het belang der partij niet
nit het oog te verliezen en te spelen in de kaart van den
politieken vijand. Zij misgunden de Vlamingen van andere
staatkundige overtuiging de eer van Vlaamsche wetten en
deden hun werk mislukken of schreven zichzelf de verdienste toe 1). Een eindeloos wantrouwen, een onvermoeid
gekibbel heeft steeds het leger der Vlaamsche strijders
verzwakt. De tegenstanders lachten in hun v-uistje en hielden
het spelletje gaande. Welnu, op een meeting te Antwerpen
in December van het vorige jaar traden als sprekers op
drie Kamerleden van de drie partijen, Liberalen, Katholieken
en Sociaal-Democraten (F ranc k, van Cauwelaert en
H u y s m an s) en onder groote geestdrift bezegelden die drie
het Vlaamsch bondgenootschap met hechten handslag. Zij
maakten hun voornemen kenbaar om gezamenlijk een wetsvoorstel in te dienen ter vervlaamsching van de Hooge1) Leerzaam in dit opzicht is het overigens zeer bruikbaar boek van
prof. P. Frederic q, „de Vlaamsche Beweging". Zelfs voor wie van de
Belgische toestanden niet dan uiterst oppervlakkig op de hoogte is, springt
de partijdigheid van den liberalen schrijver in het oog. Laat me als staaltje
mededeelen, dat in dit uitvoerige werk Guido Gezell e, wiens groote
zedelijke invloed in de Beweging toch genoeg bekend is, slechts een keer
wordt genoemd, om te vertellen n.l. hoe de pastoor op bevel van zijn bisschop
tegen eigen overtuiging in een rede tegen de „blauwvoeterie" hield (a. w.
III, biz. 51 vlg.)
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school van Gent (volgens het stelsel-d e Raet natuurlijk) 1).
Sindsdien bestaat de zoo onmisbare samenwerking
over de geheele linie. Vergaderingen met sprekers van
verschillende politieke kleur zijn aan de orde van den dag
en het Studentencongres van 4 en 5 Februari (het was het
eerste na 1906) was vooral ook hierom zoo belangrijk, dat
er de eendracht van het katholieke Leuven en Gent proefhoudend is gebleken.
Het tot stand komen van deze zoo vaak vergeefs gewenschte eendracht is niet toevallig. Het is mee een bewijs
en een gevolg van het toenemen in innerlijke kracht van
de Vlaamsche Beweging. Eindelijk blijkt haar stuwkracht
groot genoeg om een eigen bedding te vormen en niet meer
door liberale of katholieke stroomingen van het doel te
worden afgeleid. Het yolk begint zich bewust te worden
meer dan vroeger zou het aan de stembus straffen, wie
het waagde de verwezenlijking der Vlaamsche eischen in
den weg te staan. En helderder dan vroeger is in alle
Vlaamsche leiders, om het even van welk politiek geloof,
het besef geworden, dat het herstellen van de taalmisstanden een algemeen volksbelang is van eerste orde.
In Holland wordt dit laatste, naar het mij voorkomt,
nog niet voldoende begrepen. Te vaak nog beschouwt men
de beweging als een kunstmatig aanwakkeren van taalpatriotisme en te vaak nog gelooft men, dat het Vlaamsche
yolk eigenlijk zichzelf een slechten dienst bewijst door het
Fransch — de wereldtaal! — te „verbannen". De oppervlakkige argumenten der Franskiljons, waartegen de Flaminganten hun taaien strijd voeren, hoort men in Holland
telkens en telkens weer. De Hollander is een zeer verlicht
persoon: hij laat zich door geen partijhartstocht verblinden.
In een strijd, die de zijne is, kiest hij, en met een onbevangenheid als ware het geen zeldzame edelmoedigheid,
1) Sedert ik dit schreef, is aan die belofte voldaan. Het wetsontwerp
is neergelegd op 24 Maart. In de plaats van H u y s m a n s komt ziju bekende Gentsche partijgenoot Anse e1 e onder de onderteekenaars voor. Dit
is niet onbelangr-ijk : Anseele is te Gent een zeer machtig persoon en
keeft de Vlaamsche Beweging lang niet altijd naar vermogen gesteund.
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regelmatig partij voor zijn vijand. Zou mogelijk de omstandigheid, dat hij niet inziet, dat inderdaad zijn eigen belang
op het spel staat, hem tot een dergelijke zelfverloochening
bekwaam maken1)
Behalve over het belang van de Vlaamsche Beweging
voor de Vlamingen wil ik dus nog spreken over het belang,
dat zij heeft voor ons.
Om te begrijpen wat de Vlaamsche Beweging voor het
Vlaamsche yolk beteekent, is het noodig de gevolgen der
gedeeltelijke verfransching te beseffen.
Men vergete niet, dat het Fransch, hoevele eeuwen
het reeds in Vlaamsch Belgie zij doorgedrongen, nooit de
onderste lagen van het yolk heeft bereikt : ja, de gansche
middenstand is Vlaamsch blijven spreken en heeft van het
Fransch slechts een zeer oppervlakkige kennis. De taal van
het yolk is onuitroeibaar; dat de tweetaligheid van Vlaanderland ooit zou verdwijnen, doordat het Fransch tot op
de boerendorpen zou worden ingevoerd, is een hersenschim.
Het voorbeeld der Vlamingen op Fransch gebied (Dep. du
Nord) is leerzaam : meer dan twee eeuwen zijn zij reeds blootgesteld aan de stelselmatige en waarlijk niet zachthandige
pogingen tot verfransching, die de steeds naar strenge eenheid strevende Fransche Staat zich verplicht meent te zijn;
inderdaad spreken de hoogere standen er thans uitsluitend
Fransch, maar onder de lagere volksklassen neemt het gebruik van het Nederlandsch volstrekt niet of I).
Een klein hoopje maar is het, de menschen, voor wie
het Fransch de moedertaal is in Vlaamsch Belgie. Maar het
zijn zij, die er den toon aangeven, het zijn zij, die er de
macht hebben, door geld en door ontwikkeling. Naar hun
behoeften heeft zich heel dat land misvormd. Tot hun gemak beijveren zich de winkeliers, de dienstboden, de afhangelingen van elke soort om althans een mondjevol
Fransch aan te leeren. Te hunnen gerieve heeft de staat
van ouds van al zijn ambtenaren — postbeambten, trein1)

Nog 200.000 menschen spreken er onze taal.
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personeel, veldwachters, politieagenten — de kennis van
het Fransch vereischt. Voor hen heeft hij gezorgd, dat op
de lagere school de kinderen uit het yolk (tot schade voor
hun overige ontwikkeling) geplaagd worden met Fransch,
en voor hun eigen zoons heeft hij het middelbaar en het
hooger onderwijs in het Fransch doen geven. Om hen te
ontzien heeft de staat er lang in toegestemd, dat het, te
midden van een Franschonkundige bevolking, den rechters
zou vrijstaan geen Vlaamsch te kennen ; nog steeds laat
hij toe, dat de officieren in het Fransch bevelen aan
Vlaamsche lotelingen.
Op die wijze is in Vlaamsch Belgie de schijn gewekt,
alsof slechts in het Fransch cultuur bestaanbaar zijn zou ;
nagenoeg alleen in het Fransch bestaat zij er, daardoor
reeds onbereikbaar voor het yolk, dat niet dan Vlaamsch
kent. De taak, die op de ontwikkelden rust van leiders
van hun yolk te zijn, is voor de verfranschte aanzienlijken
van Vlaanderland onuitvoerbaar. Zij spreken de taal van
het yolk niet ; of al, dan is het hun meest nog onmogelijk
over hoogere dan de zeer alledaagsche onderwerpen er een
gesprek in te voeren : heel die ontwikkeling, waarmee zij
het yolk konden dienen, hebben zij tot zich genomen in
het Fransch en kunnen zij slechts in het Fransch uiten 1).
Die toestand is er schuld aan, dat het Vlaamsche yolk
zoo onontwikkeld en zoo verachterd is.
De man nit het yolk vindt de poorten der wetenschap
voor zich gesloten. De gestudeerden bebben niet kunnen
zorgen voor een populair-wetenschappelijke literatuur in
de volkstaal, waarmee zich de werkman of de kleine burger
1) Het is ons moeilijk ons in te denken in den toestand, dat er
scheiding zou bestaan tusschen de taal van onzen dagelijkschen omgang
en die van ooze wetenschappelijke ontwikkeling. Ik heb dien toestand
nooit begrepen, vOor ik dezer dagen te Gent, in druk Nederlandsch gesprek
met een student in natuurwetenschappen, op een toevallige vraag: „hoe Loch
ook het theorema van Pascal weer luidde", een antwoord kreeg in rad Fransch.
Het was dien. Flamingant niet mogelijk het theorema in het Nederlandsch
te zeggen ; moeizaam en stotterend trachtte hij het te vertalen, hokkend bij
elken vakterm. Hij was er wat verlegen om en zei : „Daarvoor moeten we
nu juist de Vlaamsche Hoogeschool hebben !"

VLAKIVESCHE INDRUKKEN EN BESCHOUWINGEN.

249

zou kunnen versterken in den strijd om het bestaan. Hollandsche boeken schijnen meer en meer ingang te vinden ;
maar ook pier zou leiding van de wetenschappelijk-ontwikkelden noodig zijn, een leiding die bijna geheel ontbreekt,
daar zij slechts van de Fransche vakliteratuur op de hoogte
zijn 1). Te Brussel, de stad waar de verfransching het diepst
is doorgedrongen, maar waar niettemin de arbeidersklasse
in groote meerderheid geen Fransch verstaat, wordt ambachtsonderwijs alleen in het Fransch gegeven. Het zou onmogelijk zijn (en dit blijkt in andere plaatsen, waar Vlaamsche
vakscholen bestaan), een voldoend aantal leeraren te vinden,
in staat, niet om Vlaamsch te spreken, maar om in het
Vlaamsch technische kwesties uiteen te zetten. Het gevolg
is, dat te Brussel bijna geen einddiploma's worden uitgereikt. De Vlaamsche werkman blijft een onkundige, die
tegen zijn Waalsche landgenooten de concurrentie niet
kan volhouden. Er bestaat in Belgie een inrichting voor
landbouwonderwijs, te Gembloux. Alle lessen worden er in
het Fransch gegeven. De nieuwere landbouwmethoden
dringen dus door in het Walenland, maar de Vlaamsche
boer blijft in onkunde en daardoor in armoede. Dit is een
enkel voorbeeld. Het is zoo in alles. Het yolk lijdt onder
het gemis van een rationale beschaving.
De merkwaardig ongezonde toestanden in Belgie ziij n).
in menig opzicht leerzaam. Aan de droeve werkelijkheid
worden ons daar waarheden gedemonstreerd, die we in den
rustigen gang van zaken in ons eigen land wel eens
geneigd zijn te vergeten. Zoo deze, dat inderdaad de wetenschap meer is dan een liefhebberij, gedreven door een
klein getal verkorenen, dat zij een taak heeft te vervullen
tegenover het yolk, in welks midden zij ontstaat. En meer
dan dat. Slechts door die taak te vervullen kan de wetenschap, kan de beschaving bloeien. Wat Loch is de cultuur
van Vlaamsch Belgie ? Ze is er nauwelijks. Ze is een onecht
1) Er w ordt bovendien hevig geklaagd, dat de Nederlandsche uitgevers
zoo weinig moeite doers hun boeken in Belgie te plaatsen, terwijl de Belgische boekhandelaar weinig voordeel schijnt te behalen door den verkoop
van een in Nederland uitgegeven boek.
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en laf namaaksel naar Fransch model. Het blijkt, dat de
cultuur, hoezeer zij in het bezit der hoogere standen schijnt,
den vasten grondslag in den volksaard niet ontberen kan.
Het blijkt, dat de cultuur niet is een sieraad, waarmee de
aanzienlijken naar vrije keus zich tooien, maar een der
manifestaties van een maatschappij, van een yolk. De
cultuur, — de wetenschap zoo goed als de . kunst — nioet
kracht putten uit de gestadige aanraking met het yolk.
Zij kan niet op eigen krachten alleen steeds hooger rijzen;
nooit kan zij haar oorsprong verloochenen dan tot haar
onberekenbare schade. Maar de beschaving kan slechts
nemen van een yolk, wanneer zij aldoor gevende is. Er
bestaat hier een onverbrekelijke wisselwerking.
De Vlaamsche Hoogeschool — het spreekt vanzelf —
zal het r groote middel zijn om den verbroken samenhang
te heelen. Door haar zal eigen beschaving in Vlaamsch
Belgie kunnen ontbloeien. De honderden jonge Vlamingen,
die het yolk jaarlijks aan de wetenschap oplevert, zullen
niet langer door hun opleiding vervreemd worden van hun
oorsprong. Want z66 gewrongen is de toestand, dat de
Fransche Hoogeschool meer dan reeds bestaande verwijdering te bestendigen, telkenmale verwijdering kunstmatig in
het leven roept. Het overgroote deel der stu.denten te Gent
en zelfs te Leuven heeft, uit den middenstand gesproten,
Vlaamsch tot moedertaal 1). De hervorming zal allerminst
1) De aankomende studenten, die een Staatsathenaeum in het Vlaamsche gedeelte des lands hebben afgeloopeu, hebben een gedeelte van hun
voorbereidend onderwijs in het Nederlandsch on.tvangen. (volgens de wet van
1883; rinds 1910 zal op de vrije athenaea een soortgelijke toestand intreden).
Deze hervorming is onvoldoende. Het is op zichzelf al een raadsel, hoe een
onderwijsstelsel kan bestaan, volgen s hetwelk jongens van 12 tot 18 jaren
worden onderwezen in twee talen, sommige vakken in de eene; de rest in
de andere. Welk een onmogelijke verzwaring van het onderwijs ! En tot w elk
een bevoorrechting geeft dit stelsel aanleiding, waar de jongens, die thuis
Fransch spreken, door dk.., voertaal hun Vlaamsche inakkers in de belangrijkste vakken (oude talen, wiskunde) de baas moeten zijn. En welk een verwarring in zulk een Vlaamsch jongenshoofd, dat wel weet wat „landengte" of
„voorgebergte" (aardrijkskunde door middel van het Nederlandsch !), maar niet
wat „isthme" of „promontoire" beteekent, en niet wat „veelhoek", maar wel
wat „polygone". Bovendien wordt de wet van 1883 (zooals zoovele taalwetten
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indruischen tegen den maatschappelijken toestand. Slechts
een betrekkelijk zeer gering getal jongelui nit de aanzienlijke familien in het Vlaamsche land zal de Vlaamsche
Hoogeschool mijden. Veelal tot eigen schade. Want ook
voor de ontwikkelden kan de huidige toestand onaangenaam zijn. Van juristen, Flamingant of niet, hoort men
vaak de klacht, dat jonge advokaten, pas door de Academie afgeleverd, niet in staat zijn in het Vlaamsch te pleiten
en eerst na heel wat moeite en studie zoover komen, dat
zij belangrijke zaken niet meer behoeven of te slaan nit
vrees een dwaas figuur te maken. Onmiddellijk zal dus de
nienwe Hoogeschool een talrijke en dankbare schade van
discipelen trekken. En het Vlaamsche yolk zal medici krijgen,
in staat den patienten duidelij k in hun eigen taal de noodige
voorschriften te geven ingenieurs, die moeilijke en ingewikkelde gevallen in de eigen taal aan het werkvolk kunnen
uiteenzetten; advokaten en rechters, die de zaken behoorlijk
in de taal der beschuldigden of der rechtzoekenden kunnen
behandelen. En er zal een mid.delpunt van beschaving zijn,
van waaruit kennis en ontwikkeling door heel Vlaanderland
zal kunneu uitstralen.
Deze inzichten zijn tegenwoordig eigen aan elken
Flamingant. De tijd van het „romantisme" der beweging
is voorbij. Geen fantastisch gezwaai met „goedendags" en
geen schimmen van Breydel, de Conine of Artevelde
meer 3 ). De strijders voor de Vlaamsche Hoogeschool weten,
dat zij strijden voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van
hun yolk. En dat bewustzijn geeft aan hun overtuiging en
aan hun willen een innerlijke kracht, die door geen belemmering van het doel zal worden teruggehouden. Dat bewustzijn heeft het hun als plicht doen voelen de politieke
verschillen op zij te schuiven, om gezamenlijk te streven
naar wat het yolk in de eerste plaats behoeft. Het samenin Belgie) nog steeds zeer onvolledig uitgevoerd, ten deele gevolg van onwil
bii leeraren en leerlingen, ten deele van gebrek aan goede Vlaamsche onderwij skrachten.
1) Men zie Vermeylen's geestig en diepgaand opstel : Vlaamsche
en Europeesche Beweging (1900) Verzam. Opst. I (1904).
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gaan van Katholiek en Liberaal en Socialist is geen politiek
opportunisme, het is het hechte bondgenootschap, dat slechts
innig en hartstochtelijk hetzelfde-willen tot stand brengt.
En door dit bewustzijn ook is het den Flaminganten mogelijk
met de zaak der Hoogeschool voor het yolk te treden.
Zij weten, dat zij niet voor zichzelf vragen, maar dat zij
het yolk leeren zijn eigen belang te zien. Zoo heerscht
dan allerwege in het Vlaamsche land een hoopvolle bedrijvigheid. Gemeenteraad op gemeenteraad stemt cooties ten
gunste van de vervlaamsching der Gentsche Universiteit.
Tot in de kleinste plaatsjes worden meetings belegd, waar
sprekers van verschillende politieke kleur spreken over het
groote onderwerp. De Gentsche studenten geven er hun
yrije Zondagen aan en gaan „op den buiten" om de boeren
van de Vlaamsche Hoogeschool te overtuigen. De kleine
Vlaamsche centenblaadjes, die in massa's onder het yolk
verspreid worden (dagelijks 400000 exemplaren !) zijn in den
laatsten tijd Flamingant als de beste en oefenen een onschatbaren inyloed: Meer dan ooit is de Vlaamsche Beweging een volksbeweging geworden en het is treffend en
ontroerend, dat joist de vervlaamsching van bet hooger
onderwijs in staat is gebleken daartoe den scoot te geven.
Met het volste recht herinneren de Vlamingen telkens en
telkens weer aan' de beteekenis, die de Berlijnsche Universiteit gehad heeft voor de opheffing van het Duitsche yolk.
Reeds voor haar oprichting verheft de Vlaamsche Hoogeschool de Vlamingen.
Deze beschouwingen heb ik beleefd. Beter dan alle verstandelijke redeneeringen hebben de toewijding, de overtuigdheid en de geestdrift, die ik gevoeld heb bij de enkelingen en bij de menigte mij dit alles doen verstaan.
Wat ik in Gent heb meegemaakt, zal een schoone herinnering voor mij n leven blijven. Het is een heerlijk gezicht
een yolk tot nieuw leven zich te zien wakker schudden.
Men glimlacht in ons bezadigd Holland gaarne om Vlaamsche betoogingsgeestdrift. De geestdrift, die ik heb bijgewoond
en die zich aan me heeft meegedeeld, liegt niet. Zij bleek
me in elk bizonder gesprek gegrondvest op stevig gedocumenteerde overtuiging.
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Nog steeds zijn er Flaminganten — en het zijn de
minsten niet — die ontevreden blijven en mopperen over
de luidruchtigheid en over de verspilling van zooveel kracht
op volksvergadering of bij betooging. Zij zijn het, schoon
de beweging hen thans vergeet en zij voor de beweging
de schouders ophalen, die haar gemaakt hebben, tot wat
zij is. Hun nuchtere kritiek, hun spotlach voor hol geschetter, hun eeuwig aandringen op persoonlijke wilskracht
en persoonlijke verdieping, hebben misschien meer goed
gedaan dan wie weet hoevele meetings. En nog is hun taak
niet afgeloopen. Het is nuttig, wanneer door het groot
geraas der beweging niet verzuimd wordt in kleinen kring
te werken, b.v. door het verspreiden van Nederlandsche
lectuur. Het is nuttig vurige Flaminganten als den student
in natuurwetenschappen, dien ik gedacht, te blijven vermanen, dat hij goed zou doen te beginnen met zichzelf, en
Nederlandsche vakboeken door te werken. Maar vergeten
wij ten slotte niet, dat slechts door deelneming van de
massa de Vlaamsche Hoogeschool er komen kan en de wijze,
waarop de massa deelneemt, kan eenmaal niet aan het
ideaal beantwoorden. De massa blijft steeds in zekeren zin
oppervlakkig in haar overtuigingen. Minder oppervlakkig
dan zij zich in den huidigen strijd in Belgie toont, kan
zich, dunkt mij, slechts een verstokt idealist haar wenschen.
De beweging, zooals ik die in den korten tijd, dat ik
te Gent vertoefde, heb waargenomen, en zooals ze me verscheen in de verhalen van menschen, die mee stuwen en
leiden, is kerngezond en onweerstaanbaar. De Hoogeschool
te Gent zal vervlaamscht worden. Dat was aller oordeel.
De Franskiljons sporrelen wanhopig tegen. Alle drogreden,
die vijftien jaar geleden reeds weerlegd zijn, doen dienst.
„Houdt vast aan het Fransch, de wereldtaal : ge zijt er
door in contact met de Europeesche beschaving. Past op,
dat ge door uw Vlaamsch niet een Chineeschen muur om
uw land trekt !" De Flaminganten antwoorden, dat het
contact met het yolk voor gaat : „Wij willen Vlamingen
zijn om Europeers te worden" (A u g. Vermeyle n). En
spottend wijzen zij op den wereldroem van de Noord-
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Nederlandsche wetenschap, die toch ook in het Nederlandsch
aan de Hoogescholen bloeit 1). De leugens, die vijftien jaar
lang zijn tegengesproken, worden in den laatsten tijd met
frissche kracht herhaald. „Er bestaat geen Nederlandsche
wetenschappelijke literatuur". De bekende Paul Janson
heeft in 1910 zelfs in de Kamer durven zeggen, dat er in
het Nederlandsch Latijnsche spraakkunsten nosh woordenboeken bestaan. De uitvluchten, die vijftien jaar geleden
de voorstanders van het Vlaamsch hooger onderwijs in
verdeeldheid brachten, worden door de tegenstanders in
den treure aangepreekt maar zij blijken thans onmachtig :
in het leger der Flaminganten waagt zich geen stem te
verheffen voor een tweetalige Universiteit of voor het
inrichten eener nieuwe buiten Gent 2). De bangmakerij van
den Gentschen middenstand met een „ontvolking" der
Hoogeschool als gevolg der vervlaamsching zal na den indrukwekkenden optocht van bijna duizend Vlaamschgezinde
studenten op 5 Febr. 1.1. wel weinig succes meer hebben.
De Hoogeschool te Gent zal vervlaamscht worden. Dat
beteekent de herleving van Vlaamsch Belgie. Wat kan die
zijn voor ons
De Vlamingen zijn een ander yolk dan wij. Daaraan
valt niet te twijfelen. Aanleg en geschiedenis hebben ons
ver gescheiden. Veel sterker dan wij, gelijk vanzelf spreekt,
1) De Nobelprijzen, door Nederlandsche geleerden behaald, zijn. schering
en inslag op de Vlaamsche meetings. Ik geloof, dat ik in den korten tijd
te Gent doorgebracht de namen van Lorentz, van 't Hoff, Kamerlingh
Onnes, Zeeman, van der Waals en Hugo de Vries vaker gehoord
en gelezen heb, dan ooit te voren.
2) De gebeurtenissen hebben deze bewering reeds te sehande gemaakt.
In de maand April heeft de Mechelsche gemeenteraad goed Flamingant —
een cootie, zooals er in de laatste maanden allerwege worden aangenomen :
ten gunste van de vervlaamsching der Hoogeschool te Gent, op zij geschoven
voor eene ten gunste van een Vlaamsche Hoogeschool. De hooge geestelijkheid — Mechelen is de standplaats van den Belgischen primaat, kardinaalaartsbisschop Mercier — schijnt haar pogingen de beweging te belemmeren
door verdeeldheid te wekken onder de voorstanders nog niet te hebben opgegeven. Dat toch de Mechelsche gemeenteraad uit vrije beweging zoo
gehandeld heeft, gelooft niemand. Enkele dagen tevoren waren de heeren
alien aanwezig op een zeer talrijke meeting, waar o.a. Huy sman s en v a n
Cauwelaert spraken, en zij -waren niet karig met hun toejuichingen.
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hebben de Vlamingen den Franschen invloed ondervonden.
Tot diep in de zeden heeft hij doorgewerkt. Het Katholicisme heeft het volkskarakter in het Zuiden evenzeer
gevormd, als ten onzent naar zoo gansch ander model het
Calvinisme. Maar geen verschil tusschen hier en ginds
heeft mij zoozeer getroffen, als de jeugd en de frissche
kracht van dat yolk. Het is de ongunst der tijden — de
rampzalige toestand van het land gedurende de 17de en
18de eeuw, de taalmisstanden in de 19 de — die er schuld
aan heeft, dat de Vlaamsche volksgeest zoo lang gedommeld heeft. Maar ook dat heeft zijn goede zij de. Juist die
eeuwen zijn het, die de meeste Europeesche volken zoo
hebben vermoeid. De Vlamingen zijn frisch en jong gebleven
en bruisen van levenslust. En vooral : die eigenschappen
zijn niet beperkt tot de onontwikkelden. Juist onder de
studenten heb ik ze zoo hevig gevoeld. Die Vlaamsche
studenten zijn een met hun yolk het zijn er in vollen zin
de leiders van : zij staan in het yolk, zooals de Hollandsche
erbltiten.
lift een heel oude, vergeestelijkte, verfljnde wereld
voelde ik me als in den natuurstaat teruggeworpen, die
dagen dat ik in de Gentsche studentenmaatschappij meeleefde. De prettige, goedmoedige ongebondenheid, de eenvoud van leven en denken, de vervuldheid met een groot
denkbeeld en een Joel, het was . . . . verjong end, ik weet
geen beter woord. Hoe heb ik, onbezorgd one de blikken
van eerzame Gentsche burgers en burgeressen, mijn keel
rauw geschreeuwd, „eischende" „een Vlaamsche Hoogeschool", of latende „de leeuwen dansen" ! Hoe heb ik uren
achtereen, nu aan die dan aan andere „makker"-amen
hangend, achter den bundel kleurige vaandels aangeloopen,
zing end en juichend, alsof er geen deftigheid en geen_
bezadigdheid bestond ! Hoe bewonder ik nog den kinderlijken, clecoratieven schoonheidszin., die ons dat in al zijn
naieve opzettelijkheid aangrijpend tooneel bereidde, toen
heel die optocht van misschien duizend Vlaamsche studenten
jubelend en schreeuwend stand hield voor het Academiegebouw : op de trappen waren de vaandels geklommen en
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daar midden tusschen stond de voorzitter van het congres :
)5Broeders ! . . . ." ; ik hoor nog de doodsche stilte, vOor hij
de kernachtige toespraak begon, en het donderend geraas,
waarmee het eentonig lied werd ingezet :
„Dit wordt de Vlaamsche Hoogeschool !" . . . . 1)
Inderdaad, de Vlamingen. zijn Anders dan wij. Zal dat
misschien een inwerken van Vlaamschen op Hollandschen
geest of omgekeerd beletten I) Integendeel ! Er zijn zooveel
oorzaken, d,ie uit eigen kracht tot nauwe geestelijke verbinding en tot be1nvloeding over en weer zullen leiden,
dat de verscheidenheid de wording van een hoogere cultuureenheid niet in den weg zal staan. En welk een zegen kan
juist die verscheidenheid dan blijken !
De Vlamingen zouden zich wellicht uit hun toestand
opheffen, ook al bestond er geen Koninkrijk der Nederlanden aan de overzijde van hun Noordgrens. Maar hoeveel
gemakkelijker valt hun de overwinning, nu zij den steun
van een levende, zelfstandige beschaving in hunne taal
kunnen inroepen. Meer en meer beseffen zij zelf, dat nauwe
aansluiting aan de Noord-Nederlandsche cultuur hen sterken
moet. De tijd, dat het taalparticularisme tierde, is voorbij.
Niemand droomt meer van een zuiver-gehouden WestVlaamsch, gelijk Guido Gezelle deed, noch schimpt
langer op het „Hollandsch" als een vreemde taal. Het
algemeen streven der Vlamingen is tegenwoordig Nederlandsch te spreken, en de vorderingen, die de algemeene
cultuurtaal in de laatste jaren maakt, moeten zeer belangrijk zijn. Uit eigen waarneming kan ik slechts meedeelen,
dat bijna alle studenten die ik gesproken heb, alle yolksredenaars die ik heb gehoord, en zelfs verschillende winkeliers, kellners enz. te Gent en elders een ongetwijfeld
Vlaamschgetinte, maar voor een Hollander zonder eenige
moeite verstaanbare taal gebruikten ; maar men verhaalde
mij van Hollanders, die verscheidene jaren geleden Gent
hadden bezocht en die van de redevoeringen, waarop hen
1) Het was een variatie van het krijgslied, dat onder de zanglievende
Vlamingen tegelijk met de beweging geboren is :
Wij eischen een Vlaamsche Hoogeschool! . . .
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de studenten van „'t Zal wel gaan" (de liberale, Vlaamschgezinde studentenvereeniging te Gent) onthaalden, geen
woord verstonden 1). Ongetwijfeld zal het geestelijk verkeer
tusschen Noord en Zuid levendiger worden, zoodra de
Hoogeschool van Gent vervlaamscht is, en daardoor. Zooals ik tevoren betoogde, een Vlaamsche cultuur, een Vlaamsche wetenschap vooral, bestaat ternauwernood. De baanbrekers, die de Vlaamsche Hoogeschool zullen inwijden,
zullen veel van Noord-Nederland te leeren hebben. Heel
onze wetenschappelijke literatuur zal den Vlamingen als
springplank moeten dienen. Zoo zal dat verkeer aanvankelijk zeker vrij eenzij dig zijn: Vlaanderen zal heel wat neinen,
voor het geven kan. Maar Loch, ook dat zal gaan geschieden.
De jeugdige kracht en de ongereptheid van den Vlaamschen geest, zooals ik die aanwees, zijn er een waarborg
voor. Terwij1 de overige volken vermoeid en oud aan de
eindpalen eener loopbaan geraken, verheffen zich de Vlamingen, sterk en jong, om met frisschen moed den tijd,
die voor hen ligt, te doorschrijden. In de inspanning van
alle vermogens, waartoe de trotsche vreugde van de zegepraal in den taalstrijd en het nieuw geluk van aan eigen
cultuur te arbeiden hen zullen aanzetten, zullen zij grootsche dingen verrichten. Een levende cultuur in heel het
Vlaanderland, men denke zich het droombeeld ! Een eigen,
1) Er kan ook in deze richting overdreven worden. Ik sprak studenten, Wier eerzucht het was „Hollandsch" te leeren spreken „als een Hollander." Waartoe ? Mij dunkt, dat de „beschaafde taal" die zich in Vlaamsch
Belgie aan het vormen is en die men reeds van zoovelen hoort, geheel aan
het doel beantwoordt : de Hollander verstaat haar onmiddellijk ; aan den
anderen kant is zij (blijkens meetings e.d.) geheel verstaanbaar voor het
Vlaamsche yolk. Zou het zuivere „Hollandsch" dat ook zijn ? Trouwens. . .
die eerzucht is vrij ongevaarlijk : het is onmogelijk de taal der beschaafden
meer te verhollandschen dan geschiedt. -- Over het algemeen, merkte ik
op, spreken de Leuvenaars een sterker dialecttaal dan de Gentenaars. Men
verklaarde mij dit door den invloed van het middelbaar onderwijs : de katholieke
Leuvensche studenten komen alien van vrije, d. w. z. katholieke, athenaea,
waar vrijwel alle onderwijs door middel van het Fransch werd gegeven ;
werd, want de wet van 1910 gaat daarin verandering brengen. Men ziet intusschen den invloed, dien enkele urea onderwijs door middel van bet Nederlandsch hebben kunnen.
O. E. XI 5
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een Vlaamsch-Nederlandsch geestesleven in dat land met
vier millioen inwoners, met groote steden als Gent en Antwerpen, als Brussel misschien (want de Vlamingen rekenen
er vast op, dat zij Brussel zullen heroveren). Zulk een yolk
zal geen aanhangsel van Holland kunnen blijven. Juist
door zijn verscheidenheid en door zijn innerlijke gezondheid
zal het zelf scheppen en meedeelen van zijn eigen geest.
Er zullen buiten Leiden, Den Haag, Amsterdam andere
middelpunten van Nederlandsche beschaving ontstaan. De
Nederlandsche beschaving zal verdubbeld worden.
Hoe krachtig dit alles zal inwerken op Holland, kan
men slechts hopend droomen. Zou de jeugd van dat nieuwe
Nederlandsche yolk niet deugd doen aan het oude ? Zal na
enkele tientallen van jaren, waarin Belgie een stroom van
nieuwe denkbeelden en nieuwe gevoelens noordwaarts heeft
gezonden, de Hollandsche beschaving zich niet „verjongd"
gevoelen, gelijk een paar Hollandsche studenten na een
kort verblijf te Gent ? Zeker zal de Nederlandsche cultuur,
door meer menschen gedragen, en rijker door verscheidenheid, steviger haar zelfstandigheid kunnen handhaven tegenover de overmacht aan onze Oostgrens. Na de kunst, die al
zooveel aan de Zuid-Nederlanders dankt, zal de beurt aan
de wetenschap zijn. Niet alleen zullen meer boeken door
Nederlanders geschreven worden, er zullen meer Nederlandsche lezers zijn en heel wat werk, dat nu in het Duitsch
wordt geschreven, zal dan voor Nederlandschen tekst een
uitgever vinden.
Wat zal er niet meer geschieden !
Grootsche en schoone mogelijkheden bewaart ons de
toekomst. De herleving van Vlaanderen stelt ons een wijder
gezichtseinder. Andere en jonge idealen zijn ook voor ens
leefbaar. Een yolk, dat heel een helft herwinnen gaat en
droomen kan van een nieuwe en breedere beschaving,
behoeft nog zijn toevlucht niet te nemen tot het zoeken
van een min of meer kunstmatige „roeping" om den naam
van „een duf land en een gebluschte natie" te ontgaan.
Dat, onder meer, beteekent voor ons de Vlaamsche
Beweging.

DE GRIEKSCHE TRAGEDIE EN
HARE BESTRIJDING DOOR PLATO
DOOR

Prof. K. KUIPER.

I.
Plato en de Tragedie ! Het is niet onwaarschijnlijk dat
menigeen bij het zien van deze tegenstelling twijfel koestert
aangaande hare belangrijkheid. Van menigen modernen
wij sgeer zal men het beeld volteekend mogen achten, al
zwijgt de biograaf geheel over zijne verhouding tot de poezie ,
en van menig poeem hebben wij voor ons zeif de waardeering vastgesteld zonder een oogenblik ons bezig to
houden met de vraag, hoe de philosofen van des dichters
tijd daarover hebben geoordeeld.
Dit feit vindt zijne verklaring in de positie van de
poezie in ons leven. De invloed dien wij aan de dichtkunst,
ja in het algemeen aan de fictie-literatuur, zelfs den roman
niet uitgesloten, op onze handelingen toestaan, is feitelijk
niet zoo heel groot. De beteekenis van het zuiver literaire
is in onze moderne cultuur, ondanks den hedendaagschen
honger naar letterkundige ontspanning, betrekkelijk gering
en in ieder geval geringer dan in den antieken tijd.
Juist dit verschil tusschen het oud-grieksche geestesleven en onze beschaving geeft beteekenis aan den strijd
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in den titel van deze studie aangeduid. P1 a t o verstaat
men niet geheel, tenzij men ook tracht den omvang en
de strekking van zijne bestrij ding der dramatische kunst
te begrijpen ; maar die bestrij ding zelve wordt eerst duidelijk, wanneer men overweegt hoe groot de beteekenis der
dramatische poezie in het geestelijk leven der Atheners is
geweest.
In de volgende bladzijden wordt op grond van het
tweeledig karakter dezer vraag eene poging gedaan, om in de
eerste plaats in het licht te stellen, Welke de positie der
dramatische kunst in het Athene van Plato's jongelingsjaren is geweest, en daarna, hoe en waarom de wijsgeer de
tragische poezie 13 eeft bestreden.
De beteekenis der dramatische kunst, niet slechts in
haar literair karakter, maar ook, zelfs voornamelijk, als
theatrale opvoering, en haren invloed op het publieke leven
van P e r i c 1 e s' tijd wenschen wij te verstaan. Het is daarvoor niet noodig dat wij ons verdiepen in de grondbeteekenis
der tragische aandoening, of de moeilijke vraag onder de
oogen zien, of de affectus animi dien wij bij het leven of
aanschouwen eener antieke tragedie ondergaan, eenigermate
gelijkt op de ontroering, die eenen Athener beving wanneer
hij Oedipus de teedere woorden hoorde uitspreken, waarmede Sophocles' aangrijpendste tragedie aanvangt. Na
een vluchtige schets van den weg langs welken de Grieksche
poezie de middaghoogte der Attische tragedie heeft bereikt,
willen wij trachten het voile licht te doen vallen op de
positie van de dramatische vertooning in het Atheensche
volksleven, op haar karakter als godsdienstige en publieke
handeling en op den invloed die haar ten opzichte van
het geestelijke leven der Atheners moet worden toegekend.
De Oud-helleensche letterkunde kenmerkt zich voor
ons die haar zien uit de voile drukte van onze eigene
zeer gecompliceerde moderne cultuur, door eene doorzichtigheid van historisch perspectief die de klaarheid en helderheid van de Grieksche vergezichten als van zelve in onze
herinnering terug roept. Wij zien in die literatuur op zeld-
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zaam duidelijke wij ze de vertakkingen der literaire genres
nit elkander voortspruiten, wij verstaan zeer goed uit de
omstandigheden hunne geboorte en snelle ontwikkeling,
en ook blijkt klaarder dan in de geschiedenis der moderne
volken, hoe nauwkeurig de letterkunde luistert naar rhythinns en golfslag van het staatkundig leven. De verdeeling
van Hellas' letterkundige geschiedenis in perioden is dieritengevolge' geheel iets anders dan eene naar min of meer
willekeurig gekozen theorieen gemakshalve of terwille van
de vereenvoudiging der stof ingestelde schematinering zij
kondigt zich van zelve aan aan elkeen die eenvoudig de
verschijnselen waarneemt.
Daar is b.v. in de Grieksche Letterkunde in de eerste
plaats eene Ionische periode. Dat is de tijd waarin het
hoofsche leven der dynasten van Klein-Azie de klanken
eischt en schept van het ridderepos, dat den Olympus bevolkt met een heir van goden, in den hemel de hierarchie
der aardsche staten en legitimeerend en parodieerend dat
is ook de tijd waarin de klimmende bewegelijkheid dier
zelfde vorsten, kloeke avonturiers in handel en roofvaart
op die Aegaiesche zee die door Karen eilandenrijkdom sterk
lokt tot niet al to moeilijke tochten, toon en kleur van
het epos gaat wijzigen en naast het heldendicht van den
strijd one. Ilios, de Odyssee schept die een lied van avonture is. Dat is eindelijk de tijd en ook de streek —
waarin nit de levendige, ofschoon woordkarige, natuurbeschrijving der epische zangers en uit den beeldenrijkdom
hunner plastische vertelling de lyriek wordt geboren.
Weelderigheid en politieke hartstocht, liefdesklacht en
felle spotlust, waar zouden zij vruchtbaarder akkergrond,
vinden dan in het stedenrijke Ionie Waar tot warmer
leven worden gekweekt, waar in rijker modulatie van
tonen worden genit dan onder den zachten hemel der
kleurige en geurige klein-Aziatische kust
Zoo hecht zich in de Grieksche literatuur elk genre
van kunst in zijne bloeiperiode aan eene bepaalde streek.
Daar komt het op, daar bloeit het, daar gaat het onder.
Want ook in den levensduur geldt eene dergelijke beperking.
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De epische kunst, karakteristieke uiting van de beschaving
der riddergeslachten die in de negende en achtste eeuw leefden
aan de Ionische trust, herhaalt zich na dien tijd niet meer
in levenskrachtige openbaring en wordt eerst eeuwen later
weer wakker geroepen tot kunstmatig leven, wanneer in
den hellenistischen renaissancetijd Apollonius It ho dius
het onderneemt, op het stramien der oude Argonautensagehet romantisch drama van Medea's liefde voor Jason
te borduren. En iets dergelijks geldt van de lyriek. Natuurlijk zou het dwaasheid zijn te beweren dat Attica of de
Peloponnesus nooit een lyrisch dichter had bezeten. Maar
wie spreken wil van den bloei der individueele lyriek, van
het eigenlijke Lied, die richt zijne oogen naar L e s b o s,
die noemt den naam van Sappho en van A l c a e u s of
Anacreon.
En zooals er eene Ionische periode is geweest, zoo is
er ook eene Attische periode. Dezelfde strijd met Perzie,
die het Grieksche yolk in zijn geheel het eerst heeft gewekt tot eenheidsbesef, heeft ook Athene gemaakt tot
heerscheres over het geestelijk leven van Hellas gedurende
meer dan eene eeuw. Niet dat daardoor nu in de steden
van Ionie het licht zou zijn gedoofd ! Maar Athene trekt
tot zich en stempelt met haren beeldenaar zoowel de eerste
fantastische beschouwingen der Ionische natuurfilosophie
als de ontwakende historiografie.
Van die Attische periode is e6n karaktertrek de ontwikkeling van het proza; maar de zorgvuldiger beoefening
van den prozavorm — in de Grieksche letterkunde jonger
en oneindig minder spontaan dan de poezie — maakt het
proza zelf nog niet tot eene vrucht van den Attischen
bodem. Doch het drama als literair kunstwerk is eene
zuiver Attische schepping. Zelfs zou men kunnen zeggen
dat de poezie van epos, lyriek en elegie zich voor een groot
deel in de tragedie heeft opgelost. Niet alsof Athene in
de dagen. der Attische tragedie geen andere dan dramatische dichters zou hebben gekend ! Het epigram, die gedrongene puntige vorm van poetisch spreken, die onder
alle dichtsoorten het meest tot het proza nadert, heeft in
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de kristalheldere taal van Athene zijne hoogste volkomenheid bereikt ; de meditatieve elegie, dochter van Ionischen
huize, had reeds in Solon eenen vertolker gevonden, die aan
de zachte klanken van dezen Aziatischen dichtvorin de
kracht had gegeven van Attische vastberadenheid en Attischen levensmoed. Maar ondanks deze verscheidenheid blijft
het waar : de Attische periode beteekent bovenal den bloei
van de Grieksche tragedie.
Den ontwikkelingsgang van het Attische drama in
bijzonderheden na te gaan is- op dit oogenblik voor ons
niet noodig, mits wij bedenken dat het spel, de vertooning,
met enkele sterk sprekende eigenschappen van den Helleenschen geest in het nauwste verband staat, daar immers,
zoover wij het maar kunnen nagaan altijd het nabootsingsspel bij de oude Grieken, speelziek als ze waren, heeft geleefd. Die oude herkomst blijven de tragediedichters zich
wel bewust. Gelijk Aeschylus dat naar den literairen inhoud
erkent, wanneer hij zijne drama's „kruimpjes" noemt „van
den disch van Homeru s", zoo manifesteeren dat de koorzangers der Attische tragedien in het dialect hunner liederen.
ondanks den welbekenden trots der Atheensche burgers
op hun glasheldere taal — „klaar en fielder", zoo zeiden
ze zelf, „als de lucht van Attica" — zongen zij hunne
koorliederen in de kleurige maar veel donkerder klanken
van het Aeolisch en Dorisch, de afstamming der lyriek
uit het Oosten openlijk daardoor erkennend. Ja de geheele
tragedie zelve, ofschoon in Attica geboren, stamt uit
godsdiensti g
b e gebruiken die over geheel Griekenland
waren verspreid. Immers de nabootsing, het mimetische
spel, treedt in verschillenden tempeldienst reeds vroeg op den
voorgrond. De bevalligste verzen van den bekoorlijken homerischen hymnus op Apollo zijn die waarin de dichter
het tafreel voor onzen geest roept van de Delische tempeldienaressen, wier bedrevenheid in den heiligen dans „stem
en spel van alle menschen weet weer te geven". De Delphische tempelfeesten geven ieder jaar den geloovigen toeschouwers te zien, hoe eens Apollo den draak Pytho heeft
verslagen die de heilige kloof van Delphi laewaakte. En
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een geheel drama lag gereed in de Mysterien van Eleusis :
de geschiedenis van Persephone die onwillig en door
den geur der geplukte bloemen half bedwelmd wordt weggevoerd ter belle, de geschiedenis van Demete r, de beroofde moeder, klagend ronddolende over de geheele aarde.
De mythologie en de eeredienst der oude Grieken is
zoo rijk aan levendige, ter vertooning uitlokkende voorstellingen, dat theoretisch uit iedere godsvereering van
dit tot nabootsing zoo vaardig yolk de geboorte der tragedie
zou kunnen worden verklaard. Maar het is bepaaldelijk de
eeredienst van een der allerjongste goden van Hellas geweest die aan het eigenlijke drama het leven heeft geschonken. Dionyso s-B acchus is in derdaad een god van jongeren
oorsprong dan de Olympiers, en hij draagt andere familietrekken. De homerische helden hadden hem nauwelijks —
en zeker niet als god — vereerd, de theologische Hesiodus
erkent zijne onsterflijkheid, maar geeft hem geen zetel aan
den Olympischen feestdisch der Twaalf, en eerst in de zevende
eeuw dringt zijn eeredienst door in verschillende steden,
soms onder ernstig verzet van het meer behoudend deel
der bevolking. Geen godenleven is zoo dramatisch als het
zijne, z66 aangrijpend door geheimzinnig lijden, geen
eeredienst zoo afwisselend door den beurtelingschen keer
van mystieken ernst en dolle uitgelatenheid. Want tweeledig is het karakter van den nieuwen god uit het noorden !
Als beschermer van den wijnstok brengt hij de vreugde,
de loszinnige dartelheid, de dronkenschap aan Welke men
alles vergunt, indien ze uit hem is. Doch als geheimzinnige
verpersoonlijking van de eeuwige vruchtbaarheid der
natuur, die slechts door den dood ingaat tot nieuw leven,
is hij een god van mystiek, waarlijk tragisch lijden. Zijn
dubbele persoonlijkheid heeft dubbel spel geschapen. De
nabootsing van het lijden zoowel het lijden dat hij
draagt, als het lijden dat hij brengt — heeft aan de tragedie
de geboorte gegeven dock de comedie stamt in rechte
of van de ommegangen, de woeste processies, de iiitgelaten
vermommingen, waarmee wijnbouw en wijnoogst werden
gevierd.
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Onafhankelijk van elkaar hebben in verschillende
Staten van Griekenland godsdienstige vertooningen, door
koorzang opgeluisterd, het voorspel gevormd voor hetgeen
straks het drama zou heeten. In den eersten tij d echter
waren die spelen van nabootsing nog elementair. Wat wij
dien aangaande nit de vrij vage gegevens mogen vermoeden
wijst hoogstens op koorzangen met vraag en antwoord, op
vermommingsfeesten van geslachten en buurtgenooten.
Maar in het midden der zesde eeuw is dat veranderd, en
wel te Athene.
De Grieksche geschiedbeschrijving hier zooals zoo
vaak histoire aneedotique, plaatst door een karakteristiek
verhaal de eerste krachtige opkomst der tragische vertooning te Athene in Solons ouderdom. Zij verhaalt namelijk hoe de oude wetgever getuige was van het optreden
van The s p i s, dien men gewoonlijk noemt als den eersten
eigenlij ken Attischen treurspel-dichter, tevens naar het
oude gebruik vertooner van zijne stukken, daar deze nog
aan een acteur naast het koor genoeg hadden. Toen nu
Solon den ouden Thespis had zien spelen, ging hij
naar hem toe en zeide : „Schaamt ge U niet ten overstaan
van zoovele menschen te veinzen en leugens te verhalen P"
T h e s p i s antwoordde : „In spel is zoo iets toch geoorloofd !" Toen stampte Solon met zijn staf op den grond
en riep uit : „Ik vrees dat, als wij zulk een spel eeren en
prijzen, wij het weldra ook in onze overeenkomsten met
anderen zullen terugvinden".
Zonder twijfel is het latere, moralizeerende, wijsheid,
die aan den ouden Atheenschen wetgever deze pessimistische beschouwing over den invloed der theatrale kunst op
den waarheidszin en de eerlijkheid van zijn. yolk in den
m.ond legt. Toch schijnt hier de verdichting uit te gaan
Tan eene inderdaad bij, benadering juiste dateering, en van
eene treffende tegenstelling tusschen oude en nieuwe tijden.
Immers, de dramatische vertooning als openbare, niet meer
toevallige of particuliere feestviering, begint in het yolksleven der Atheners beteekenis te krijgen in den qd die
onmiddellijk op Solons werkzaamheid volgt. Evenals in
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vele andere openbaringen van geestelijk en artistiek leven,
heeft hier de alleenheerschappij van Pisistratus en zijn
zoon een krachtigen en zegenrijken invloed gehad. De
„tyran" die, ongeveer een menschenleeftijd voor den Perzischen oorlog, Athene heeft gedwongen afscheid te nemen
van de bekrompene rust eener provinciestad, en die het
heeft verstaan de ontwakende wereldstad te vervullen met
de heerlijkheid van jonge kunst en veelzijdig literair leven,
heeft ook in den Atheenschen eeredienst aan nieuwe beteenisvolle levensuitingen den steun van zijn krachtige persoonlijkheid gegeven. Aan Pallas Athene wijdde hij op
den burcht een tempel ; de herinnering aan zijn Olympieum
is nog in het Athene van onzen eigenen tijd bewaard ;
maar vooral bleek duidelijk zijn besef van de eigenaardig
gemengde religieuze behoeften zijns yolks door twee
gewichtige instellingen. Eenerzijds verrijkte hij de stad met
het Panathenaeen-feest, welks statige optocht (voor onze
oogen bewaard in de ongeevenaarde gratie van Phidias'
parthenonfries) de eer en de trots was van Attica's voorname jongelingschap, en andererzijds schonk hij aan de
stadsburgerij en het landvolk een feest, dat zij wel in de
allereerste plaats een volksfeest mochten achten : de groote
Dionysia.
Zoo bezit dus sinds de dagen van Pisistratus
Athene als haar eigene schepping het drama. Hoe zich nu
in den loop van enkele menschen-geslachten uit die eerste
primitieve beginselen de tragische kunst der groote meesters,
en uit de in lossen kring samengeschoolde menigte het
theater heeft ontwikkeld, behoeft thans niet in het licht
te worden gesteld. Voor ons komt het er op dit oogenblik
op aan, hierop den nadruk te leggen dat deze Dionysien
het karakter dragen van eene openbare plechtigheid.
Voor openbare feestvertooningen zijn wij, Noord-Nederlanders der twintigste eeuw, door onzen karakteraanleg noch
buitengewoon geschikt, noch bijtonder waardeerend. Maar
zelfs, al hadden wij, als de landgenooten van Rubens, onze
landjuweelen, of als de Franschen onze karnavals-optochten,
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toch zou het ons moeilijk vallen ons door vergelijking met
onzen eigenen tijd eene juiste voorstelling te vormen van
de beteekenis der openbare goden-vereering en van het
feestelijk opgewekte karakter der Atheensche religie. Want
ofschoon het godsdienstig geloof der Grieken niet te kort
schiet in veelzijdigen ernst en geestelijke diepte, in dit
opzicht onderscheidt het zich toch scherp van alle moderne
religie, dat het in zijne uitingen zoo bijzonder sterk spreekt
tot de zinnen. Waar het zich in den eeredienst manifesteert, ontzegt het zich geen enkel van al de middelen
waarmede men door de oogen of door de ooren kan naderen
tot het gemoed der schare. Gedachtig aan zijne geboorte
uit de behoeften van een yolk dat wel de hulp, maar niet
— als onbevoegd — de bemiddeling zijner priesters vraagt,
zoekt steeds de Grieksche staatscultus de deelneming, de
medewerking van dat yolk. En eindelijk : daar de staat weet
hoe onmisbare elementen in de Grieksche feestvreugde de
vertooning en de wedijver zijn, tracht hij in zijne voornaamste feesten vooral ook aan die tweeledige begeerte
bevrediging te schenken.
Het is onder het licht van deze opvatting, dat men de
theatrale vertooningen in het oude Athene — vooral, en
in de eerste plaats, de tragische ; doch daarna ook de
comische — moet beschouwen. Zij zijn een gedeelte van
het Dionysusfeest. Eigenlijk van de feesten, want naast de
groote Dionysian viert Athene ook andere Dionysusfeesten
met scenische opvoeringen. Maar in hoofdzaak kunnen wij
ons tot de groote Dionysian bepalen.
Het groote Dionysosfeest valt in het voorjaar (MaartApril). Dat is de tijd waarop in Attica de wij nstok bloeit
en de lentenatuur door Bacchus zelf gesymbolizeerd weer
ontwaakt tot nieuw leven. Die lentebloei vervult het yolk
van Griekenland met zeer sterke blijdschap over de allerwege geopenbaarde wedergeboorte van al het geschapene,
met eene antieke paaschvreugd, welke in haar intensiteit
zeer nauw aan den weemoed verwant, een van de duidelijkst uitgesproken karaktertrekken der Attische religie is.
Ook in de verfijnde vormen van den lateren Dionysus-
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dienst heeft steeds die grondaandoening haren invloed bewaard, en slechts indien wij in het oog houden, hoe ook
hierin het verband tusschen god en spel gehandhaafd bleef,
kan het ons niet verrassen, wanneer soms in de angstigste, de
somberste oogenblikken der tragedie onverwachts het koor
de oogen opslaat naar God Dionysos en woorden spreekt
van troostvolle hoop op zijne uitredding.
Maar het is niet slechts een tijdstip van heiligheid,
het zijn ook dagen van feestelijke drukte.
De woelige Aegelsche zee heeft de geeselslagen van den
winterstorm weer vergeten tusschen de veelkleurigheid
harer bloeiende eilanden mengt zich het purper en blauw,
het rood en zwart en wit van honderden zeilen, want
Athene's bondgenooten, de leden der machtige zeeconfederatie welker bestuurster en schatmeesteres de stad van
Pericles is, spoeden zich naar de hoofdstad Loch zeker
niet alleen om hunne belasting, hun langzaam doch zeker
stijgende bijdrage tot de heerlijkheid van het Attische rijk,
te betalen ! Ook om te genieten komen zij, om te zien en
to hooren wat door de merkwaardige productiviteit der
wonderstad wederom voor nieuws is geschapen. De stad is
vol vreemdelingen, en trotsch op hare gastvrijheid draagt
zij het hoofd hoog, zelfbewust, en vrijgevig met den rijkdom harer wijsheid en kunst. De zaken staan stil, ja de
rechtbanken zelfs, die dorado's van Attica's pleitzieke en
luistergrage burgers, zijn grootendeels gesloten.
Nu nadert de dag, bij zij nen aanvang gehuld in den
stillen glans eener mysterieuze plechtigheid. Het oude, en
dus hoogheilige, houten beeld van God Dionysos — eertijds als een door Athene's aristocratic nauwelijks getolereerden Boerengod uit Boeotie ingevoerd, is reeds van te
voren heimelijk uit zijn heiligdom ten zuiden van de Acropolis weggebracht naar een kleinen tempel in de buurt van
de Academie, om op nieuw, maar thans in zijn voile heerlijkheld, te worden geleid naar de plek die hem gewijd is. Dat
geschiedt in eene plechtige pompe.
Zulke processies dragen te Athene een Stempel van
Toorname openbaarheid. De deelneming van hooge staato-
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ambtenaren, in schitterende, soms purperen feestkleeding,
de sierlijkheid van den stoet der burgerdochters, kruikdraagsters en mandendraagsters, de onmisbare begeleiding
van kloeke jonge Atheners, Epheben, in hun eerste wapenrusting, dit alles werkt mede, om sterk te doen uitkomen
dat het de geheele burgerij is, welke met plechtigen ernst
het beeld van Dionysos begeleidt naar de orchestra. Het
geheele yolk brengt pier den god naar de plaats waar hij
getuige zal zijn van den scenischen wedstrijd, door dit yolk
zelf ingesteld en bijgewoond, eindelijk in den naam van
dit yolk geleid door de magistraten, uit hun midden gekozen, en wel door magistraten — dit vergeet geen enkele
dier burgers — die door de souvereiniteit des yolks zijn
bekleed met eene macht, kart van duur en voor ieder
volgerechtigd Athener evenzeer bereikbaar.
Geen toevallig gekozen spel, dat men evengoed kan
verzuimen als waarnemen, doch eene taak die evenzeer genot als plicht is, heeft in dit Dionysosfeest de archont
voorbereid. De Archont. Want uithoofde van zijn publiek
godsdienstig karakter is het feest der groote Dionysian
toevertrouwd aan de zorg van Athene's hoogsten magistraat,
zooals het andere door theatervertooningen opgeluisterde
Bacchusfeest, het winterfeest der Lenaeen, staat onder
leiding van den tweeden Archont, den z.g. Basileus. Voor
de richtige uitvoering der scenische vertooningen op de
beide hoofdfeesten van Dionysos zijn dus deze magistraten gedurende hun ambtsjaar verantwoordelijk, en daarvan
zullen zij aan het einde des jaars rekenschap hebben of
te leggen in handen der commissie van contrOle. Men
denke daarover niet gering. De zorg voor de feesten, die
in den Atheenschen kalender een groote plaats bekleeden,
moet in het algemeen den archonten heel wat hoofdbreken
hebben gekost, maar niet in de laatste plaats geldt dit
van de staatsbemoeiing voor den scenischen wedstrijd der
Dionysian !
Zeer spoedig, ongetwijfeld, nadat de archont het stedelijk bestuur uit de handen van zij nen voorganger heeft
overgenomen, begint hij zijne voorbereidende maatregelen.
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Dit geschiedt omstreeks half Juli. Aan al het andere moet
voorafgaan de zorg voor de noodige koren. Het koor is
de kern waaruit de tragedie is ontstaan, de hulde aan
Dionysos is in zijnen oorsprong niets dan een koorlied,
al of niet in wedstrijd voorgedragen ; en dus, al ontbraken
— wat in dezen bloeitijd geheel ondenkbaar is — alle
aanbiedingen van treur- en blijspelen, een koor om ter
eere van den God op te treden in zijne orchestra, zou niet
mogen ontbreken. Om daarin te voorzien wiejst de archont,
op daartoe gedane voordracht, een aantal zoogenaamde
choregen aan. Het eigenaardige en vrij elementaire belastingstelsel, dat men te Athene volgde, bracht mee dat niet
door eene gelijkmatig over alle „draagkrachtige" burgers
verdeelde heffing in de geregelde behoeften van den staat
werd voorzien, maar dat sommige bepaalde diensten in
hun geheel bij beurten door de meest vermogende burgers
werden gedragen. Tot deze dienstpraestatien behoort ook
de zorg voor de verschillende feestkoren ; en alzoo heeft
voor alles de Archont toe te zien dat in tijds zoowel voor
de koren der drie op de Dionysia mededingende tragische
dichters als voor de drie blijspeldichters de benoodigde
choregen (in den tijd van welken wij spreken zes) aangewezen worden. Dit gedeelte van de taak des archonten
is op den duur, bij de stijging der eischen en de algemeene
verarming door den oorlog zeer zwaar geworden. In P e r ic 1 e s' dagen zal het doorgaans niet zoo moeilijk zijn geweest. Athene was Coen rijk, de kas der confederatie van
zeestaten, aan Wier hoofd de stad stond als machtige presidente en schatmeesteres, bleef ook ondanks de zware eischen
door de verfraaiing van de burcht daaraan gesteld, goed
gevuld ; de uitvoer- en invoerhandel bloeide, en evenmin
als in de jeugd van het tegenwoordige koninkrijk Griekenland ontbrak het toenmaals te Athene aan zoogenaamde Euergeten, aan weldoeners die hetzij uit eerlijke vaderlandsliefde,
hetzij uit minder verheven beweegredenen, aan den Staat
r-uimer geldelijken steun aanboden dan door de afwisselingen van het belastingstelsel van hen gevorderd werd.
De zorg van deze choregie is veel omvattend. De cho-
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regen zijn verplicht vooreerst bij de samenstelling hunner
koren nauwlettend the te zien, dat niemand, die onbevoegd
is tot deelneming, daarin worde opgenomen. Dan hebben tie
te zorgen voor een geschikt oefenlokaal, voor onderwijzers,
voor muzikale begeleiding. Gedurende den geheelen oefentijd moeten zij de koorzangers, voor zoover dezen dat wenschen, onderhouden, de salarissen der tooneelspelers komen,
in den ouderen tijd althans — v66r de Staat die uitgave
had overgenomen — te hunnen laste, en als de groote
dag daar is, moeten zij niet slechts de koorzangers, maar
ook de sours vrij talrijke figuranten voorzien van costumes,
frisch en schoon genoeg om de meer en meer verwende
schare te bevredigen, die in 't voile daglicht hun praestatie zal beoordeelen.
De monteering van het koor was dan ook geenszins
eerie zaak van een beetje klatergoud en een vlugge verfkwast. Kijkgraag en kritisch is het yolk van Athene , en
wie in zijne choregie de koninklijke dienaren te poover
uitrusten zou, of te weinig zorg zou wijden aan de kleeding
der jonkvrouwen van het koor, zou niet ontsnappen aan
het waakzaam oog der schare. Maar meestal zullen de
choregen in den bloeitijd den prikkel der vrees niet noodig
hebben gehad. De traditie van een voornaam geslacht
dringt den een zijn farnilienaam eer aan te doen, de hoop
op de volksgunst stuwt den ander voort. En velen doen
meer dan de wet eischt, mu te ontkomen aan een vonnis.
Onder de pleidooien van L'y s i a s is er een, geschreven
voor een burger die van omkOopbaarheid was aangeklaagd.
Deze staatsweldoener rekent der jury voor, dat hij alleen
aan choregische diensten in den loop van Lien jaar de som
van ITV en een half duizend gulden had uitgegeven —
wat men veilig met een waarde van f 25.000 in onzen tijd
kan gelijk stellen.
Zoo drong onderlinge wedijver, hoop op de luisterrijke
onderscheiding van den eereprijs, ambitie in den goeden
zin des woords den choreeg, tot hooge krachtsinspanning.
En als daarbij de koorzangers, burgers van Athene, zooals
te verwachten was, naar hunne beste krachten medewerkten,
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dan was voorzeker deze inrichting der kooroefening bij
uitnemendheid geschikt om in ruimen kring niet alleen belangstelling in de opvoering te wekken ; maar vooral ook
de burgerij op te voeden tot eene bij zondere bekwaamheid
in het vormen van een aesthetisch oordeel ten opzichte
van de lyrische d.w.z. de moeilijkste en duisterste gedeelten
der tragedie.
Het is dus de Archont die de choregen aanwijst. Naar
als opperste leider der feesten beslist hij tevens, welke dichters aan den wedstrijd zullen deelnemen. Want zelfs aan
mannen als Aeschylus, Sophocle g of Euripides
stond het niet vrij, op him eigen tijd en plaats met een
drama voor het yolk te treden. De eenige weg tot de
publieke gunst liep voor alle dramatische dichters door het
ambtslokaal van den archont. In het begin van het ambtsjaar roept voor de Dionysian de eerste archont en voor
de Lenaeen de tweede archont, de dichters op die aan de
Agones willen deelnemen. Lyrisch koorgezang, tragedie en
comedie omvat deze wedstrijd ; voor ons echter zijn op dit
oogenblik alleen de laatste twee van belang. leder der competitoren voor den tragischen agon levert nu drie tragedian
en een z.g. satyrdrama (een spel van ouderwetsche boert)
in, de blijspeldichters ieder eene comedie. En dan beslist
de Archont, welke drie tragische dichters, elk met zijne
trilogie, en welke drie blijspeldichters, elk met Mile comedie,
tot den wedstrijd zullen worden toegelaten. Welken maatstaf hij bij deze, geheel eigenmachtige, keuze aanlegt ; of
dichters die reeds vroeger bekroond waren een voorkeur
konden laten gelden, of de magistraat zich door deskundigen liet voorlichten, of de klank van een beroemden naam
en de uitgesproken voorkeur van het yolk invloed op zijne
keus hadden, dit alles is ons ten eenen male onbekend.
Zooveel is echter zeker : nit den inhoud van de ons bewaarde
drama's, en vooral van Arist o p h a n e s' comedies, blijkt
ten voile, dat in deze archontale beslissing nooit het idee
van censuur heeft gelegen. Zij is eenvoudig een uitvloeisel
van het feit dat de geheele dramatische vertooning een
publieke daad is. Op dien zelfden grond beslist ook de
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archont, welke choreeg aan ieder der door hem geadmitteerde dichters zal worden toegevoegd, gelijk hij ook de
tooneelspelers aanwijst die des dichters arbeid zullen hebben
te vertolken.
Gewichtiger dan dit alles is in de oogen der Atheners
de beslissing over den prijs. Merkwaardig echter is het,
dat bij de zeer uitvoerig vastgestelde aanwijzing der juryleden wel wordt zorg gedragen voor vertegenwoordiging
van het geheele yolk, maar uit Diets blijkt dat in de eerste
plaats wordt gezocht naar deskundigen. Alsof alle burgers
van den democratischen staat gelijkelijk in deze materie
bevoegd zijn, beslist hier naast het lot, ambtelijke autoriteit
en partijpolitiek. Eerst maakt de raad — een lichaam van
niet minder dan 500 leden ! — bij stemming, en voorgelicht
door de choregen, wat blijkbaar moet dienen om kwaadgezinde rechters te weren — een candidatenlijst op voor
het jurylidmaatschap. De namen dier candidaten worden
op houten plankjes geschreven en verdeeld over tien urnen,
naar de tien stammen van het Atheensche yolk. Voor aller
oogen verzegeld, worden dan die urnen gedeponeerd in het
heilig archief op den burg tot ze op den feestdag in de
orchestra worden geplaatst. Daar opent de archont de urnen
aan den aanvang van den wedstrijd en trekt uit iedere urn
een biljet, zoodat iedere stam door een jurylid wordt vertegenwoordigd. Aan het eind van de gansche vertooning der
drie maal drie tragedies brengt dan ieder jurylid schriftelijk zijn stem uit. Maar uit dit tiental tabletten trekt de
archont er slechts vijf en de meerderheid van deze vijf geeft
de eindbeslissing. Zoo wordt aan de eene zijde bij de rechters, daar niemand hunner weet of zijne stem in de eindbeslissing mee zal werken, een zeer wenschelijk gevoel van
vrijheid in het oordeelen bewaard, en aan de andere zijde
zeer sterk nadruk gelegd op het feit dat het yolk van
Athene hier beschikt krachtens zijne souvereine macht, en
alzoo bij monde van zijne gedelegeerden eenig en alleen
uitmaakt, welke cyclus van drama's en welke kunstenaars
moeten worden geacht aan. Dionysos de waardigste hulde
te hebben gebracht.
0. E. XI 5
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Te nauwernood zullen wij dezen kamprechters hun eereplaats benijden. Hoe zullen zij oordeelen ? Naar literairen,
naar psychologischen, naar politieken maatstaf ? Zullen zij
de gedachtenschoonheid, of den poetischen vorm het hoogste stellen ? En hebben zij rechtvaardig geoordeeld? Is
hun grand prix ook de onze ? De beantwoording deter
laatste vraag ligt buiten het bestek van ons onderwerp
wat de andere vragen aangaat, moge dit antwoord genoeg
zijn zij weten dat zij vrij zijn in hun oordeel, maar tevens
daarvoor verantwoordelijk. Alle burgers, die uit de handers
der democratie van Athene een ambt ontvangen, zijn daarvoor rekenschap schuldig. Dus blijft feitelijk in allerlaatste
en hoogste instantie zelfs bij eene vraag, zoo nauw met
aesthetiek, religie en zielkundig oordeel samenhangend als
deze, de hoogste beslissing aan het yolk dat de breede rijen
romdom de orchestra bezet.
Het is inderdaad het yolk van Athene dat die hoogopgaande rijen vult, of althans een zeer belangrijk deel
van het yolk : twintig duizend toeschouwers, mannen,
vrouwen en kinderen, hebben daar plaats genomen, maanden
lang gespeend van het theatrale genot, waartoe hun voor
de macht des woords zeldzaam ontvankelijke geest hen
zoo bij uitstek geschikt maakt. Zij zijn daar aanwezig in
het besef eener plechtige feestviering. Op de voorste rij,
vlak tegenover de spelers zitten immers hunne priesters,
midden tusschen dezen de hoofdpriester van Di onys o s Eleuther e u s, dien het feest geldt op gereserveerde plaatsen
zetelen de gezanten der bondsstaten, de leden van den
IRaad, allerlei waardigheidsbekleeders doch verder zijn alle
plaatsen gelijk, en voor denzelfden uiterst geringen prijs
toegankelijk. Twee obolen nauwelijks vijftien cent —
heft de theaterpachter van elke plaats, en ieder die dat
nog to veel geld vindt kan zich aan de staatskas zijn entreegeld doen uitbetalen. Zoozeer heeft de Atheensche staat
het theaterbezoek burgerrecht en burgerplicht geacht. De
gedachte die aan deze subsidie ten grondslag ligt was dan
ook consequent en gezond, en zij is pas verbasterd, toen
de staat den burgers feestgeld uitbetaaide met de vrijheid
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dat to verteren zooals zij maar wilden en de feestgelden
uitbreidend de staatsruif vulde ten koste van het arsenaal.
Als rechters zitten ze daar, die twintigduizend, doch
tevens als leerlingen, een dankbaar, een lastig, een druk
publiek. Vaak overstemt hun gesis en gefluit den tooneelspeler, het geklapper hunner sandalen tegen de steenen
zitplaatsen klinkt luider dan het lessenaargeklap in zekere
moderne parlementen, en menig acteur moot verstommen
onder hunne interrupties, of vOOr zijn tijd het tooneel verlaten, overmand door eene ongewenschte toezending uit de
proviandkorf der souvereine toehoorders. En wanneer dan
tegenover die spontane uitingen van ontevredenheid de
gehuurde claque of het handgeklap van goede vrienden
zich doet golden, verplaatst zich wel eons ten ongunste van
den dichter de belangstelling van het publiek met de
belangrijkheid der actie naar de bankers der toeschouwers.
Maar dit rumoer ontneemt zeker aan de burgers niet de
aanspraak op den naam van leerlingen der tragische dichters.
De rijkste vrucht, en ook de kostelijkste vrucht der oudgrieksche poezie is in hun midden gekweekt, en zulks ter
hunner opvoeding. Het theater der Atheners heeft willen
zijn hunne kerk en hunne school en het is dat althans voor
een tijd geweest.
Zal zulk eene bewering niet den schijn hebben van
eene frase, dan moeten wij Naar waar trachten to makers
door voorbeelden. Is niet de tragedie, zelve geboren uit de
oude mythologische godenaanbidding, in de handen van
diep godsdienstige denkers als Aeschylu s, en van vrome
dichters als Sophocles een uitnemend middel geweest
om het Atheensche yolk op to voeden tot dieper religieus
inzicht ? Hoe hoog rijst uit de elementaire allegorien der
oude fabelleer iedere mythe, eons door A eschylu s' hand
aangeraakt. Tot welke overpeinzingen van het wezen der
goddelijke almacht roept de gekluisterde Prometheus het
yolk van Athene, hoe ernstig en dringend klinkt hun uit
de „Persen" de waarschuwing tegen dat niemand, in eigenwaan, op zijn geluk alleen betrouwe.
Elk lezer der antieke tragedie vermenigvuldigt doze

276

DE GRIEKSCHE TRAGEDIE

voorbeelden uit eigen herinnering. Laten wij in een voorbeeld duidelijker, weer in bijzonderheden, nagaan, langs
welke wegen van inzicht hier de luisterende schare werd
geleerd, hoe zij de wisselende antwoorden der denkers op
de diepste vraagstukken harer religie hier zag in beeld
gebracht , herdenken wij de wijze waarop het tooneel door
de poetische kunst beurtelings van een' Aeschylu s, een'
Sophocles en een' Euripides het tragische leerstuk
van de erflijke besmetting der zonde voor de oogen der
Atheners heeft gesteld.
Eerst Aeschylus die, in zijn ),Agamemnon" al de
gigantische kracht zijner sombere fantasie had gewijd aan
de teekening der schuldige echtgenooten, zoodat naast
de schrikwekkende hoogheid der vreeslijke Clytaemestra
niet slechts Agamemnon en de laffe Aegisthus dwergen
schijnen, maar ook straks in de tweede tragedie der Orestestrilogie de schuldige moeder de figuur harer lijdende dochter
Electra in de schaduw stelt.
Dan volgt Sophocle s, niet om de kunst van zijn
grooten voorganger te niet te doen, doch om die te vervullen. Noch in Agamemnons dood, noch in de daad
van Orestes, die moedermoordenaar moet worden om den
heiligsten plicht jegens zijnen vader te vervullen, legt de
dichter van Antigone en Oedipus het tragische hoofdmoment; neen in de jonkvrouwelijke Electra, naar wie hij
zijne tragedie noemt, in Electra, die jarenlang „der goddeloozen vrede" heeft moeten aanzien. Haar brengt hij op
den voorgrond, haar omringen alien, in haar geest reflecteeren
zich de daden der anderen, hare ziel is het tragisch tooneel.
En even als Antigone hare Ismene zoo heeft deze Electra
hare Chrysothemis tegenover zich, opdat niet een maal maar
telkens weer aan de gespannen aandacht der zwijgend toeziende schare de ernstige vraag worde voorgelegd, wat
vrouwentaak is, te tuchtigen wat haar zonde dunkt, of
het hoofd in stilheid te buigen. Want Sophocles is een
ernstig, dringend vrager.
Maar Euripides is een prediker, zij het dan ook niet
een prediker van geloof. De oude mythen — immers ook
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buiten het theater voorwerp van bittere kritiek, en wel voor
een deel zeker van kritiek op zeer ernstigen grondslag —
brengt de dichter-filosoof veeleer in de orchestra om ze te
veroordeelen dan om ze aan de vrome aandacht zijner burgers aan te bevelen. Enkele jaren wellicht zijn verloopen
sinds Sophoeles zij ne Electra getoond heeft aan de Atheners, dan roept Euripides Agamemnons dochter op het
tooneel terug. Hoe is zij veranderd — door den wil van des
dichters bitter realisme ! Gruwzaam is zij gedegenereerd.
Eene dochter des leeds in den wreedsten zin des woords,
heeft zij met de smart ook de vergroving des gemoeds
moeten aanvaarden, zij is door Clytaemestra uitgehuwelijkt
aan een boer, en zelve is zij een boersche geworden. Zij —
niet Orestes heeft in jarenlang wrokkend overpeinzen
geleerd, hoe een moord het listigst wordt gepleegd, zij bedenkt den aanslag, zij dringt haren aarzelenden broeder,
zij lokt hare moeder met een leugen in haar huis, zij helpt
zelfs bij den moord.
Eene school van ernstig nadenken, eene plaats waar
naar het onsterflij k woord van Aristoteles onze menschelijke aandoeningen door deernis en smart worden gelouterd,
ziedaar wat alzoo voor het Atheensche publiek in den
bloeitijd der stad de tragedie heeft kunnen zijn, en dikwijls
ook voor velen geweest is. Helaas echter niet voor alien en
niet Ongetwijfeld heeft het yolk van Athene niet
te vergeefs in het theater jaar aan jaar verkeerd met de
groote helden van zijn voorgeslacht. De groote dichters
hebben den smaak en het taalgevoel hunner medeburgers
verhoogd en verfijnd door de ongeevenaarde zorg aan dialoog
en koorzangen besteed. Den krachtigen invloed, door de
wel geevenredigde schoonheid der dramatische vertooning
op de plastische kunst geoefend, ziet niemand voorbij ; ook
heeft onmiskenbaar de treffende stof van het mythologisch
drama tal van kunstenaars bezield tot scheppingen in
mariner, tot fresco's en vazenschildering, welke den Athener
de poezie zijner mythen telkens weer voor oogen bracht.
Maar dit alles kan de vraag niet terug dringen die
ons telkens op de lippen komt, wanneer wij de ontwikke-
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ling van de psychologie der tragedie in den arbeid der drie
groote tragici nagaan. Toen een eerlijk nadenken en een
dieper wij sgeerig inzicht aan Euripides de overtuiging
gaven, dat de oude mythologie aan welke hij volgens den
eisch eener onafwijsbare gewoonte moest voortgaan zijne
stof te ontleenen, op dwaling of erger dan dwaling berustte
— kon Coen nog, onder zijne leiding, het theater de leerschool van het yolk blijven ? Was die schare van twintigduizend burgers rijp om naar dezen wijsgeer te luisteren
zonder hem mis te verstaan I) Hij ontvolkt hunnen Olympus,
maakt het godenfeest tot eene aanklacht tegen de goden
zelf, en verdiept zich in psychologische vraagstukken die
ver boven de bevatting der schare gaan !
„Wat nood," zal men zeggen, „er waren framers rechters
te Athene, en ook het yolk heeft Loch Euripides uitgekreten als eenen godloochenaar!" Juist hierin lag het gevaar
waarop ik doelde. Euripides was een ernstig, niet een
goddeloos man , hij was een moralist, niet een prediker
van zonde. Maar het yolk zag in zijne drama's niet den
psychologischen ernst, doch den hartstocht en het schroeiende vuur van den haat , en gaandeweg vond het juis4 in
die prikkels zijn welbehagen. Er is alle reden om te veronderstellen dat de prijsrechters die in 428 Euripides om
zijn Hippolytus hebben bekroond, in de tragische diepte
van Phaedra's lijden een geheel ander inzicht hebben gehad
dan de dichter zelf. En zeer zeker is menige schoonheid
in Euri pi d e s' werken alleen daarom met zoo goed gevolg
door A r i s t o p h a n e s geparodieerd, omdat het yolk wat
E u r i p i d e s hun met de rechterhand had aangeboden, aannam met de linkerhand.
Zonder twijfel was dit een gevolg van de ontwikkeling
zelve der tragedie, die hetgeen zij won aan psychologische
diepte, wel moest verliezen aan geschiktheid om te spreken
tot de groote schare. Maar parallel daarmede gingen andere
gevaren. De vertooning zelve, die op den zeer levendigen
geest der Atheners grooten invloed had, werd in dien invloed minder onschadelijk naarmate zij meer najaagde al
't geen wij effect noemen, en ook naarmate zij, al was het
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dan ondanks den dichter, de fantasie meer prikkelde en
de verwachting meer spande. Het drama deed op die wij ze
het kijkgrage publiek te zeer leven in de wereld der verbeelding, hun op het tooneel vertoond. Er is overdrijving
in de beschuldiging van Aris t op h an e s, dat Euripides
Atheensche Phaedra's heeft gekweekt, maar zonder grond
was dat verwijt niet. Yinet zegt, doelende op een eigenaardigen karaktertrek dien hij bij de Franschen waarneemt
55Q uand tout un peuple fait son pain spirituel des emotions
dramatiques, it y a lieu a de tristes reflexions sur le principe de cette disposition et a de tristes previsions sur ses
consequences". Onpartijdige waardeering der historische
verschijnselen dwingt ons te erkennen dat naast den invloed ten goede die van de tragedie uitging, in het
Athene van den peloponnesischen oorlog, overtoegankelijk
als het was voor de bekoring van rhetoriek en dramatische
emotie, de inclination thiatrale tegen welke V i n e t waarschuwt, zich meer dan wenschelijk was heeft doen gelden.
Maar naast de Attische tragedie staat de comedie,
Welker beteekenis in het Atheensche volksleven veel grooter
is dan ooit elders of later de beteekenis van het blijspel
is geweest. Het Atheensche treurspel is van alle tijden, en
't leeft 1 voort tot in onze moderne tragedie, maar de Atheensche „nude comedie" verstaan wij slechts uit de verte.
Jongere zuster van de tragedie, is zij Karen vader Bacchus
meer getrouw gebleven. Uit woeste, ongebondene scherts
is zij geboren. In de beschonkenheid der feesten van den
wijnoogst, met hunne boerenoptochten vol brutalen spot
en ruwe zinlijkheid heeft zij Naar eerste lachen geleerd ;
maar al is zij dat nooit vergeten, in eene enkele eeuw
heeft zich toch uit die elementen van dronken zotternij
een spel ontwikkeld, tintelend van humor en levenslust.
Eerst op Sicilie, waar E p i c h a r in u s, de fijn ontwikkelde,
wij sgeerige waarnemer van het burgerleven, zij ne Syracusaansche typen, zij nen koopman, zijn' tafelschuimer, zijn veelvraat heeft geschapen, wier achterkleinkinderen ons nog
verrassen bij Molière en Shakespeare; Coen te Megara,
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waar zich in de parodie en de karaktercomedie de politieke
strijdlust begon te mengen. En dan weldra in Attica! Het
heeft te Athene eenigen tijd geduurd voor de comedie als
gelijke van het treurspel werd erkend en tot den Dionysischen Agon werd toegelaten. Maar van het oogenblik of
dat de archont ook drie blijspeldichters opriep tot den
wedstrijd, was dit spel — namiddagverpoozing na de prediking der tragische trilogie — ongelooflijk populair. Wij
— ernstige Nederlanders — kunnen, als wij onzen A r istoph a n e s openslaan, niet anders dan ons in stomme
verbazing afvragen, hoe het mogelijk was dat de Atheners
hun vrouwen en kinderen hebben toegelaten bij een spel
dat in zijn ongesluierde obsceniteit zoo buitengewoon
duidelijk de ruwheid van de diony-sische dronkenschap bewaarde, dat zoo onbeschaamd zinnelijk was, en zoo onkieskeurig in zijne middelen tot vermaak. Sommigen onder ons
trachten dan zich zelf en anderen tevreden te stellen door
de verzekering dat ongetwijfeld de fatsoenlijke Atheensche
vrouwen wel zullen zijn thuis gebleven. 1k laat daar, of
dit de zaak voor de eer der Atheensche mannen zoo heel
veel beter maakt; maar in ieder geval is het zeker dat de
zelfde Atheners, die des voormiddags in aandachtigen ernst
de tragische conflicten van een Philoctetes of eene Hecuba
hadden gevolgd, zich in den namiddag gretig plachten te
verkwikken aan de schelmerijen van Aristophanes en
zijne collega's. Dat het ons, tot op zekere hoogte, evenzoo
gnat, dat ook wij ondanks den afstand van ti.jd, ondanks
de wijziging in onzen smaak op zeer belangrijke punten,
nog steeds weer ontwapend worden door den lach, neen
ons verlustigen in de onuitputteljjke vindingrijkheid van
den schalkschen comicus, behoort thans slechts in het
voorbijgaan erkend, daar wij op dit oogenblik niet zoeken
naar de lijnen waarlangs dit geestige doch wonderlijk slecht
gecomponeerde Atheensche blijspel zich heeft ontwikkeld
tot Ajner literair werk. Wij kunnen gerust verzekeren dat
Aristophane s, Wiens poetische gaven hem tot alle y bekwaam maakten, niet heeft noodig geacht naar dramatische
waarschijnlijkheid of karaktercontinuiteit te streven. Zijn.
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publiek vraagt daar evenmin naar als hij zelf. Aan caricaturen hebben zij volkomen genoeg. Zijne comedie wil zijn
een politiek spel. En terwiji zij daarin eene hoogte van
talent en invloed heeft bereikt die nooit is geevenaard,
voldoet zij zonder verdere literaire volmaking aan een
Atheensche behoefte. Bij geen yolk heeft zich ooit de
openbare samenleving tot zulk eene hoogte ontwikkeld als
bij de Atheners. Gelijk de wijsheid van Socrates niet in de
stilte van het studeervertrek, maar in de zonnige vroolijkheid der openbare worstelperken bloeide, zoo werd handel
en nijverheid, wetenschappelijk en godsdienstig debat, zoo
werd ook politick overleg op straat gevoerd. „Als de markt
vol is" zoo zegt een Athener, wanneer hij den voormiddag
wil aanduiden, en op die voile markt, zoowel als in de
barbierswinkels, de schoenlapperijen en de wijnhuizen om
de markt heen zit het souvereine yolk en praat en oordeelt,
en wikt en weegt over het besluit, straks in de oppermachtige
volksvergadering of rechtbank te nemen.
En van die volksmacht, die vloten uitzendt en veldheeren verheft, die bonden sticht en bondgenooten tuchtigt,
van die burgerschap die een korten tijd den droom scheen
in vervulling te brengen eener harmonische heerschappij
van alien door alien, wil nu op de Dionysian de blijspeldichter de tolk en de reciter zijn : alwat is overlegd in de
straten, geschimpt in de winkels, gedroomd bij den beker,
besloten in het volkspariement, dat wordt daar geestiger
herhaald, gehekeld, geprezen. De macht des dichters ontziet
niets. Zijn recht is het de betrouwbaarheid der magistrates,
den cooed der veldheeren, den ernst der tragedie, den nasporingsijver der wijsgeeren aan te tasten zoo als het hem
lust. Voor hem beeft ieder voor zijn woord, omdat het
doodelijk wondt, voor zijn zwijgen, omdat het leveed begraven kan.
Die dichter is voor ons Aristophane s. Het noodlot
heeft ons de kennismaking met zijne voorgangers en tijdgenooten, den geweldigen Cratinu s, den fijnbespraakten.
Eupoli s, den vindingrijken Magnes misgund. Maar
Aristophanes weegt tegen tientallen op. Misschien heeft
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nooit in volksvergadering of raad iemand de macht geevenaard, waarmede deze dichter geheerscht heeft op het
publieke tooneel. Zeker heeft nooit een Athener in gelijke
mate als hij de buigzame taal gedwongen gehoorzaam te
volgen in het verlokkende spel van bonmots en den ongebreidelden rondedans van carnavalsgrappen, noch ook die
macht met zooveel inzicht omgezet in directen invloed op
zijn -yolk. Knelt de oorlog tegen Sparta Attica's hoofdstad
met ijzeren vuist, de vredesapostel Aristophanes maakt
van zijn tooneel een idyllisch vredespaleisje en prikkelt
met de geuren van de lang ontbeerde welvaart de reukorganen van het publiek, dat straks zal hebben te beslissen
over oorlog en vrede. Stijgt Cleo n, de avont-uurlijke opvolger van Pericles hooger en hooger in de volksgunst
— Aristophane s, de aristocraat, zal hem ontmaskeren
en daarbij zich niet ontzien bet yolk zelf, den souvereinen
meester, voor de oogen der goedlachsche Atheners te
brengen in de gedaante van een versuften grijsaard, speelbal
van den vleienden dienaar die hem in waarheid beheerscht ,
brengt Socrates nieuwe wijsheid of Euripides nieuwe
tragische kunst : de conservatief Aristophanes staat
gereed om in naam van het oude Athene te protesteeren.
Den wijsgeer zonder aarzelen, en tegen beter weten in,
identificeerend met de sofisten, toont hij in de stoutmoedigste
persiflage, wat van die nieuwe wijsheid worden inoet, als
men die zaait in den bodem van het Attische boerenverstand,
gelijk hij van Euripides en de bestrijding der goden
brandmerkt als godslastering, en de nieuwe dramatiek
kenschetst als bedelaarstragedie en vrouwenbederf. Zijne
kunst is vlijmender dan eenige moderne caricatuur, geestiger
dan Punch, zotter dan Kladderadatsch, en zij treft dieper dan
eenige moderne revue; vooreerst omdat zij spreekt tot een
veel uitgebreider publiek, en ten tweede omdat zij over
zulk een zeldzame literaire bedrevenheid beschikt. Niet dat
deze psychologische bekwaamheid aan onze letterkundige
eischen voldoet ! Men zoeke hier niet naar karakterontwikkeling of persoonlijke gelijkenis. Het masker toont ons
S o crate s, maar de type is de sofistiek. C 1 e o n is niet
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Cleo n, maar de incarnatie van Athene's grootste vijan.din_:
de politieke omkoopbaarheid en kuiperij ; Lamachos heeft
met den veldheer van dien naam niets dan de wapenrusting
gemeen : hij is slechts de verpersoonlijking van den brallenden vechtlust : de Miles gloriosus. Zoo brengt hij de
types als in eene harlequinade bij een. En als hem dan die
marionetten vervelen, dan duwt hij ze allen terzij, hij veinst
to vergeten dat de comedie reeds een eeuw van kunstontwikkeling achter den rug heeft, hij valt uit zijn rol, en
als ware hij de aanvoerder van een oud Dionysiastenkoor,
zoo keert hij zich tot zijn publiek, laat zijn drama staan
waar het staat, hij giet over zijne burgers al de betooverende
macht nit van zijn Attische zeggenskracht, zijn poetisch
gevoel, zijn melodieuze rhythmiek — en brengt ze waar
hij wil.
Of heeft hij ten slotte zijne Atheners gebracht waar
hij niet wilde 7 Zullen wij ook aangaande de comedie
moeten erkennen, dat hare voordeelen door zeer ernstige
gevaren werden in de schaduw gesteld 7 Wie onzer is bij
machte om to zeggen, wait van het Athene der vijfde eeuw
zou zijn geworden als de kunst van Aristophanes niet
had geleefd I' Den val van het Attische bondsrijk heeft hij
— uit aanleg en overtuiging een dichter der reactie, —
niet kunnen verhinderen. De tragische kunst, in hare
Euripidelsche fase zoo vinnig op zijn tooneel gegeeseld
zou ook zonder zijne waarschuwing wel hebben bemerkt,
dat de ure harer gedaanteverwisseling daar was. En Socr at e s is evenmin gedood door de aantijgingen van den
spotter, als de Socratische wijsheid door hem in het hart
is getroffen. Wie om onbillijkheden een blijspel vonnist,
die vonnist den lachlust zelf: nooit heeft een caricatuur
een staatsman doen vallen, of een spottend woord de wijsheid tot dwaasheid gemaakt. En zoo houden wij aarzelend
de balans. Aan de eene zijde staat de gezonde haat der
comedie tegen al wat schijnheilig is, de heilzame vrees van
ieder voor den dag waarop de dichter hem aan de kaak
zal stellen, de verfrisschende vroolijkheid, door het comediespel over het yolk gebracht in dagen van groote nationale
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droefheid en angst. Maar aan de andere zij de staan ernstige
beschuldigingen. Om nog te zwijgen van de onreine atmosfeer, waarin de platheid en zinlijkheid van dit spel van
jaar tot jaar de Atheners bracht op een hunner gewichtigste godsdienstige feestdagen, zien wij in den spot zelf iets
dat den Ath'eenschen volksgeest, reeds uit zich zelf tot
lichtzinnigheid neigende, zeer gemakkelijk in eene richting
leidde die den kleinzonen van de 1VIarathonstrijders niet
waardig was.
Maar de balans, die wij ondoordacht ter hand hebben
genomen, kunnen wij gerust neerleggen : de geschiedenis
zelve heeft geoordeeld. De politieke comedie heeft den
Peloponnesischen oorlog niet overleefd. Ook haar wachtte
eene gedaanteverwisseling. Na eene hervorming die weer
dan twee menschengeslachten aanhield, herleefde zij in
de kunst van Menander, dus in dat blijspel dat feitelijk
ook de erfgenaam der oude tragische kunst mag heeten.
Zoo is er dan een tijd geweest, dat openlijk en op goede
gronden de scenische kunst te Athene werd erkend en
behandeld als een der uitnemendste middelen om den ernst
van het yolk te verhoogen, zijnen schoonheidszin te bevorderen en zij ne blijmoedigheid te bestendigen. Op welke wijze
en op welke gronden die eeretitels haar zij n betwist geworden, zal in het tweede gedeelte dezer studie worden
onderzocht.
(Wordt vervolgd.)

VERZEN
DOOR

JACQ. E. VAN DER WAALS.

HET LIGHTEN DER ZEE.
De ruischende golven rollen aan
Uit de duistere diepten der zee;
Een zachte glans, als een droom, als een waan,
Een glanzend licht op de waterbaan
Loopt met de golven mee.
De lichtende golven rollen voort
En zwart is de nacht en de kust,
En 't schijnsel, dat daar binnen gloort,
Het maakt mij zoo moede, want, onverwoord,
Laat mij dit licht geen rust.
De lichtende golven loopen naar
Het strand en op mij toe;
De golven komen, baar op baar,
Ze komen, ze breken en ruischen maar
En waken mijn hart zoo moe.
De golven breken en bruisend gloeit
De blinkende schijn. .. en verflauwt,
En, waar de vlakke vloed, vermoeid,
Tot voor mijn voeten komt gevloeid,
Ligt stervend het vonkengoud.
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En waar ik treed, en waar mijn voet,
Al gaande, den vochten grond
Beroert of 't water trillen doet,
Daar vonkt het vuur van den vreemden gloed,
Dien mij de diepte zond.
De golven wentelen, lichtbezwaard,
Naar den oever hun zwaren last,
En het magische vuur dat de diepte baart,
Het maakt mij zoo moede, want, onverklaard,
Houdt mij dit schijnsel vast.
Ik zoek in de diepten het tooverwoord,
Dat den ban verbreken moet,
In het ruischende licht, dat daar binnen gloort,
Maar de lichtende golven rollen voort,
En 't vuur danst voor mijn voet....
Indien ik mijn angst en ontroering verstak,
Indien ik mijn onrust begroef
In een ledigen klank ? en den toover brak
Door het noemen eens naams? en rustig sprak
— Omdat ik toch rust behoef — •
„De glans, die over de golven glee,
— En ik dacht dat het vreemde gezicht
Eens drooms mijn ziel ontstellen dee —
Het is het lichten van de zee,
Het is maar de zee, die licht"?. ..

BLOEIENDE HEI.
Nu is de heide blij getint
Met paarsche bloemenkleur,
Nu is de zoete heidewind
Vol zoelen hopinggeur,
Nu gonst de aarde van 't gebrom
Der bijen wijd en zijd,
Nu is de hooge lucht alom
Een blauwe zaligheid .. .
Maar als de heide 't schoonste wordt,
Dan komt de winter aan,
Want bloemenschoonheid duurt maar kart,
En vreugd is gauw gedaan.
En 'k zou mijn leven lang wel graag
Zoo loopen door de hei . . . .
De vreugde, die ik voel vandaag
Is haast to groot voor mij.

WINTERMORGEN.
Week op het wit van het wazige land,
Week door het grijs van de wolken daarachter
Schemert de schijn van de zon, die met zachten
Goudglans de zoomen omrandt.
Blank, als de glans op het wazig verschiet,
Week, als de schemer der zon door het grijze,
Weifelt het licht door mijn stille gepeizen,
Schemert de vreugd doorraijn lied.

ECONOMISCHE KRONIEK.
[De wijziging van de Arbeidswet in de Tweede Kamer.]

In ooze vorige kroniek spraken wij reeds met een enkel woord
over de wijziging van de Arbeidswet: deze wetsvoordracht is in
de voorlaatste week van Maart door de Tweede Kamer in openbare
zitting behandeld en wij mogen te dezer plaatse over een zoo belangrijk onderwerp als dit niet zwijgen. Echter zal ons doel niet
zijn in de bijzonderheden der zaak te treden — waartoe vele vellen
druks noodig zouden zijn en wat op napleiten zou neerkomen.
Maar eenige algemeene opmerkingen omtrent de wijze, waarop de
Kamer deze aangelegenheid heeft behandeld, mogen bier ook nu
nog wel worden gemaakt.
Door Minister Talma was, gelijk men weet, bij bet Parlement
aanbangig gemaakt eene wijziging van de Arbeidswet, welke in
al haar belangrijkste onderdeelen beteekende eene uitbreiding van
de „bescherming", immers door verhooging van de leeftijdsgrenzen,
door verscherping van de bepalingen omtrent den toegelaten arbeidsduur, door de verplichting tot een vrijen Zaterdagmiddag voor de
gehuwde vrouwen enz. Deze ontworpen wijziging was het onderwerp geweest van niet minder dan 57 tot de Tweede Kamer gerichte adressen : 21 Kamers van Koophandel en Fabrieken hadden
hare bezwaren tegen de voorgedragen regeling kenbaar gemaakt;
12 adressen waren afkomstig van industrieelen in de textiel-nijverheid (Twente en Brabant), andere waren door woordvoerders van
andere nijverheidstakken gezonden. Al deze adressen kantten zich
tegen de voorgenomen veranderingen en verzochten de Kamer den
Minister niet te volgen op den door hem aangegeven weg, omdat
groot nadeel voor de voortbrenging daarvan te duchten zou zijn.
Daartegenover werd in 12 adressen van vakvereenigingen of vakbonden instemming met het ontwerp betuigd en (of) verlangd dat
de bescherming nog meer verruimd zou worden dan in des Ministers
voornemen lag.
0. E. XI 5
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Wat heeft de Kamer, aldus voorgelicht, gedaan ?
Zij heeft, vooral in den avond van Donderdag 23 Maart bij
de behandeling van de belangrijkste uitbreidende sociaal-democratische amendementen, verschillende van deze, waaronder van zeer
verre strekking, aangenomen, tegen het afwijzend betoog des
Ministers in. De meerderheid, die aldus de leiding der sociaaldemocratische kamerfractie in zake arbeidswetgeving boven die
der Regeering verkoos, was uit zeer uiteenloopende bestanddeelen
samengesteld: behalve „de" parlementaire „arbeiders-partij" bevatte
zij — behoudens de twee ter vergadering aanvaezige vrij-liberalen
en behalve nu en dan dezen of genen Unie-liberaal — heel de
linkerzijde, waarbij zich telkens voegden verschillende anti-revolutionairen en Roomsch-Katholieken. Het was dit zeer gemengd
gezelschap dat (met 49 tegen 21 stemmen) een amendement-de
Wijkerslooth aannam, waarbij de wekelijksche arbeidsduur niet zou
zijn (gelijk de Regeering voorstelde) 60 uur en slechts dan 58,
wanneer de dagelijksche arbeidsduur 101/ 2 uur was, doch altijd 58
uur; een amendement-Schaper (41 tegen 28 stemmen), hetwelk den
aanvang van den vrijen Zaterdagmiddag voor gehuwde vrouwen
van 4 uur op 1 uur vervroegde , een amendement van denzelfde
(36 tegen 33 stemmen) waarbij — als novum — een vrije Zaterdagmiddag van 1 uur of aan alle beschermde personen bij bestuursmaatregel kan worden voorgeschreven ; eindelijk nog een amendement van den Appingedamschen afgevaardigde waarbij alle
nachtarbeid voor jongens in glasblazerijen onvoorwaardelijk werd
verboden (38 tegen 31 stemmen).
Uit deze stemmencijfers over de zoo ver strekkende voorstellen
ziet men dat in het gunstigste geval slechts 70 van de 100 leden
tot de beslissing medewerkten, dat in geen enkel geval de volstrekte meerderheid der plenaire Kamer zich voor een dezer voorstellen verklaarde, dat een dier voorstellen met een meerderheid
van 36 stemmen (dus weinig meer dan het J /3 der 100 stemmen)
werd goedgekeurd!
Wat voor gewichtigers mogen de 30 afwezige volksvertegenwoordigers dien avond wel te doen hebben gehad dan, door hun
„voor" of „tegen", uit te spreken of zij de verantwoordelijkheid
voor wetsbepalingen als deze aanvaardden of verwierpen ?
En wat mag de voorstemmers bewogen hebben zoo veel verder
te gaan dan de Regeering verlangde? Hier valt to onderscheiden.
Van de sociaal-democraten is bekend dat zij altijd, waar het geldt
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eenig „voordeel" voor de arbeiders binnen te halen, present zijn
-en dadelijk het hoogste bod doen ; bezwaren daartegen bestaan er
voor hen niet; loopt het straks spank, des te fortuinlijker zullen
zij weer in het troehele water visschen ; de bedenkingen, door
werkgevers tegen hun voorstellen ingebracht, zijn in hun oogen
een bewijs dat die voorstellen voor de arbeiders gunstig zullen zijn,
want krachtens de leer van den klassenstrijd lost immers heel de
verhouding tusschen den werkgever en den arbeider zich op in eene,
over heel de lijn voortgezette, onverzoenlijke tegenstelling van
belangen. Voor hen brengt de behandeling van een ontwerp als dit
altijd winst: welk een gelegenheid weer om zoo forsch als 't kan
to getuigen voor het proletariaat en tegen het winzuchtig „ondernernerdom", de „A rbeiter-freundlichkeit" te toonen door het indienen
van ver-reikende amendementen, die — worden zij aangenomen —
een succes voor de fractie beteekenen en die bij verwerping als
nieuw propaganda-materiaal dienst doen. Dit alles en meer nog,
dat tot de vaste taktiek der ,,partij in de Kamer" behoort, is overbekend en men behoeft Kier naar motieven waarlijk niet to zoeken.
Maar de anderen ? Hebben de komende gebeurtenissen van '13
reeds Naar schaduw vooruitgeworpen en moest reeds bij deze gelegenheid aan het land getoond worden hoe eensgezind alle mannen
van links, except de Tydeman-groep, straks achter Troelstra c. s.
zullen optrekken tot ,,verovering" van het algemeen kiesrecht ? Of
werkte bij die voorstemmers links — en ook bij de rechtsche voorstanders van Schaper's wetgevende denkbeelden — die zekere
zuigkracht van de sociaaldemocratische actie, die niet-sociaaldemocraten tot heel of half meegaan trekt, opdat men tegenover
het hoogste bod niet de leege handers toone ?
Het is wel niet uit te maken of en in hoever ,,de politiek" —
,en Welke politiek dan — deze stemmingen geheel of ten deele heeft
beheerscht. Doch dit eene staat wel vast : bij hen, die zich ten
gunste dezer ver reikende voorstellen verklaarden, woog het nadeel,
dat aan de aanneming van die voorstellen verbonden is, niet zoo
zwaar dat daarbij de andere, voor aanneming pleitende motieven
werden achtergesteld. Men heeft dat nadeel niet gezien of niet willen
zien, heeft niet daaraan geloofd, het niet of niet-genoeg geteld.
Want ware het anders geweest, dan had toch wel meenigeen, die
overigens, om welke redenen ook, zijn stem voor had willen uitbrengen, dit nagelaten, wijl hij terugdeinsde voor maatregelen, die
voor de ontwikkeling van onze volkswelvaart schadelijk moeten
zijn. Al wat in de vele adressen van industrieelen over die schade-
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lijkheid (N. B. van het door den Minister voorgestelde en dus in
sterker mate van de verder ingrijpende amendementen) was aangevoerd, heeft klaarblijkelijk bij vele Kamerleden niet den noodigen
indruk gemaakt. Want een juiste indruk daarvan had hen tot
tegenstemmen genoopt.
De Tweede Kamer heeft op Bien bewusten Donderdagavond
besluiten genomen, waarvan het nadeelig gevolg voor onze nijverheid niet zal uitblijven en ook voorspeld was. Dit is een feit van,
groote beteekenis, niet alleen (schoon wel allermeest) om die rechtstreeksche gevolgen voor onze industrie, maar ook omdat uit het
nemen van die besluiten bij velen een zekere „mentaliteit" bleek to
bestaan, welk hen er toe leidde al die door werkgevers geopperde
bedenkingen als van nauwelijks eenige waarde te beschouwen.
Hoe is zoodanige mentaliteit te verklaren ?
Meer dan Bens reeds wezen wij op deze bij velen bestaande
voorstelling : bij elke inperking van de bewegingsvrijheid der voortbrenging plegen de werkgevers te hoop te loopen en luide jammerklachten aan te heffen over het verval, waarmee de nijverheid door
zoodanige inperking wordt bedreigd ; komt dan trots dit protest
de beschermende (d. i. beperkende) wet tot stand, dan merkt men
van die voorspelde noodlottige werking niets ; de wereld blijft
draaien en ook de machines blijven draaien ; de industrie breidt
zich uit en de werkgevers blijven aan de winnende hand. Nu, wie
dit eenmaal weet, hoe zou hij nog telkens weer dupe zijn van zulke
ongeluks-profetieen, wanneer die bij nieuw-ontworpen bescherming
opnieuw zich doen hooren ?
Het kan wel niemand verbaasd hebben dat men dit ,,argument"
ook door den heer Schaper heeft hooren ontvouwen (16 Maart)
noch ook dat hij het op zijne wijze heeft geillustreerd door de
jaarlijksche inkomens van eenige bekende Twentsche industrieelen
over verschillende jaren na te gaan. Op het voetspoor van het
adres der textiel-organisaties, waaraan hij deze gegevens ontleende,
koos deze spr. daartoe voor de „katoenbaronnen" van Enschede de
jaren 1876 en 1909. Was het hem bekend — of was hij wellicht
niet zoo diep in de zaak doorgedrongen ? — dat het jaar 1876
juist een jaar van ongekende depressie in de Twentsche nijverheid
was? Onder den voortdurenden invloed der ontmunting van het
zilver door Duitschland en de algemeene malaise in den handel
had een zeer aanzienlijke daling in de katoenprijzen plaats, waardoor ook de waarde van het fabrikaat aanmerkelijk daalde. De
waarde der productie van katoenen goederen in Enschede was
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over 1871 geweest
f
1

f
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6.696.000 ; over 1876 viel dit cijfer terug op

4.586.000; de export-waarde daalde over die twee jaren van.
3.316.000 tot f 1.258.0 . 0. Doch zeker, daarna ziet men de Twent-

sche industrie een steeds stouter vlucht nemen. De waarde der in
Enschede alleen uitgevoerde manufacturen nam tusschen 1880 en
1909 toe met niet minder dan 760 Q/c . Stelt deze vooruitgang wellicht ook den vooruitgang van de inkomens der „katoenbaronnen" in
een ander Licht ? Ware het ook niet gewenscht geweest althans jets
over de stijging der loonen mee te deelen? Hoever is men reeds verwijderd van den toestand in 1850, toen een wever in Twente t 3.a /' 4.— per week verdiende ? Omstreeks 1888 was dat loon gestegen
op

1

6.—

f

10.— . De Kamer van Koophandel te Hengelo berichtte

in 1891 aan de Commissie voor de Handelspolitiek dat sedert 1879
de arbeidsloonen per tijdseenheid zeer belangrijk

ongeveer 30

— waren gestegen. Overbekend is dat vooral te Enschede de loonsstijging van groote beteekenis geweest is en nog steeds is . . .
Dit en meer nog zou men in het midden kunnen brengen ten
einde te vragen of het wel aanging om, gelijk de heer Schaper in
de Kamer deed, van de vermeerderde werkgevers-inkomens te
zeggen „ Dat alles is verdiend aan de katoentjes, maar ten koste
van het bloed en het zweet van de arbeiders en hun ongelukkige
vrouwen en kinderen".

Maar alvorens dergelijke beschouwingen over die opgaven van
inkomens te gaan voeren, zou men dan toch vooraf moeten weten
dat die opgaven juist zijn. En er is wel eenige reden om daaraan
te twijfelen. De heer Schaper stelde hier voor Enschedesche werkgevers tegenover elkaar inkomens over 1876 en over 1909. Nu waren
die „inkomens" over '76 zeker wel de ruw-weg door den gemeenteraad
geschatte inkomens, die als maatstaf golden voor den gemeentelijken
hoofdelijken omslag en op welker volstrekte nauwkeurigheid het dug
niet zoozeer aankwam, wanneer slechts de onderlinge verhouding der
vastgestelde grondslagen juist was. Het deed er destijds niet toe of de
Raad voor *den hoofdelijken omslag alle inkomens b.v. de helft te
laag schatte ; het verhoudings-cijfer voor den omslag werd daar
niet onzuiver door. Maar de inkomens over 1909 zijn zeker wel
ontleend aan de kohieren der gemeentelijke inkomstenbelasting,
waarbij de volstrekte juistheid een veel grootere rol speelt. Reeds hierin
ligt een reden om de bewijskracht van de twee deelen der vergelijking te wantrouwen. En daar zijn nog wel eenige redenen voor.
De heer Schaper verklaarde „natuurlijk niet absoluut" voor deze
cijfers te kunnen instaan. Overbodig was dat voorbehoud inlet ; hij
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gewaagde o.a. van „Herman van Reek", wiens jaarlijksch inkomen
tusschen 1876 en 1909 van 27 op 92 mille gestegen was... Maar :
de Herman van Reek, wiens inkomen over 1909 werd opgegeven,
was in 1876 nog niet geboren; de Herman van Heek van 1876 zal
wel zijn grootvader geweest zijn. Van W. en van 0. Stork in
Hengelo worden de inkomens over 1891 en 1910 tegenover elkaar
gesteld, zonder de mededeeling dat ten jare 1891 hun vader nog
leefde. Enz.
Doch bovendien : bewijzen dan deze groote inkomens dat de
ondernemingen deter werkgevers wel eenige jaren desnoods met
verlies zouden kunnen werken ? Kon ook de spreker in het Parlement niet vernomen hebben waaruit deze groote inkomens voortvloeien ? Deze werkgevers hebben vooral in de laatste veertig jaar.
door afwisselende conjuncturen heen, voor den afzet hunner goederen in binnen- en buitenland een steeds ruimer markt weten te
vinden ; aan dat uit sociaal oogpunt allernuttigst werk heeft meer
dan een hunner heel een lang leven van onverpoosden arbeid gewijd ; om dat werk te verrichten, daartoe was wel jets meer noodig
dan „een beptje intelligentie en wat goede trouw ten opzichte van
den arbeider", hetgeen men — aldus de heer Schaper -- van den
tegenwoordigen bedrijfsleider verwacht. Door de expansie, die zij
aan de nijverheid in Twente wisten to geven, hebben zij heel een
landstreek tot bloei en vroeger ongekende welvaart gebracht, door
de vermeerderde vraag den prijs van den arbeid verhoogd en rijke
bronnen van arbeidsgelegenheid ontsloten Vooral in de gelukkige
jaren zagen deze werkgevers hun streven met rijke vruchten bekond. Men had dan, wanneer de zaak eenmaal goed ging, haar
kunnen laten gelijk zij was, het genoten dividend verterend of
beleggend in soliede pandbrieven, des noods in Amerikaansche
spoorwegen. Doch juist dit deed men in Twente niet. Herinnerde
de heer Schaper aan de klacht van den heer Vliegen, „dat de Hollandsche kapitalisten hun geld liever belegden in effecters dan in
arbeid" , — van de Twentsche „kapitalisten" kan dit niet worden
gezegd. Eenvoudig levende, hielden zij van hun inkomen genoeg
over om het verschil weer op nieuw in de zaak te steken, aldus
deze zonder pulp van buiten uitbreidende. Die jaarlijksche besparingen, in de ondernemingen gestoken, stelden tot nieuwe expansie
in staat en zij brachten tevens aldus weder behoorlijke rente op.
Wil men nu al zeggen dat deze handelwijze dus — achteraf! —
van goed financieel inzicht getuigde, men zal dan ook moeten
eikennen dat de daardoor mogelijk gemaakte uitbreiding der wader-
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nemingen in breeden kring de welvaart vermeerderde, erkennen
ook dat bij zulk een staat van zaken, waarbij om zoo te zeggen
heel het kapitaal van den werkgever in de onderneming vast ligt,
het rendabel blijven van die onderneming een levensvraag voor den
werkgever wordt. De voorzichtige ondernemer-financier, die de
jaarlijksche zoete winstjes terzijde legt, die ze ziet cumuleeren
doordat de solide belegging buiten de fabriek de reserve vanzelve
doet aanwassen en die de zaak klein houdt omdat dan de kans op
winst het veiligst is of die voor uitbreiding geld van anderen opneemt, — die werkgever kan, waar nadeel voor het bedrijf dreigt,
met zekere gelatenheid zeggen dat de oogst van jaren en jaren
reeds lang door hem is binnengehaald. Maar wie het met arbeid
verdiend geld weer aan den risico van den arbeid blootstelt, die
huivert wanneer het aldus belegde gevaar loopt niet meer goed
belegd te blijken. En diens onderneming — zonder reserve — kan
dan ook niet zonder vrees voor onherstelbare schade een tijdperk
tegemoet gaan waarin — b.v. wegens een door de wet opgelegde
wijziging in de regeling der productie — de productie aan ernstige
belemmering en beperking wordt blootgesteld.
In dit licht moet men die beruchte groote inkomens der
„katoenbaronnen" bezien en dit moet men bedenken om het goed
recht te begrijpen, waarmee deze „kapitalisten" vragen dat door
hen schadelijk geachte maatregelen aan hun bedrijf bespaard
mogen blijven.
Heeft de Tweede Kamer bij het aanhooren van des heeren
Schaper's cijfers iets van dit alles overwogen ? Of hebben die cijfers
op haar toch wel eenigen indruk gemaakt ? En moesten die cijfers
dan bewijzen dat alle voorspellingen omtrent nadeelige gevolgen van
productie-beperking voor de ontwikkeling van de nijverheid ijdele
bangmakerij zijn ? Nam men dit aan als een bewijs dat ook de
thans door de Regeering voorgestelde, ja zelfs de door den Neer
Schaper ontworpen verdere beperking zeker wel Been schade aan
de nationale voortbrenging zou doers ? Zoo ja, dan heeft men wel
op uiterst oppervlakkige wijze zich laten overtuigen van de onjuistheid eener stelling, welker juistheid toch op zoo goede gronden te
verdedigen valt.
Bij die verdediging moet men natuurlijk onderscheiden de
algemeene geldigheid van deze economische waarheid : dat bescherming als belemmering van voortbrenging aan de voortbrenging
schade toebrengt ; en hare bijzondere toepasselijkheid in bepaalde
gevallen. De algemeene geldigheid schijnt nauwelijks betwistbaar;
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men zou kunnen zeggen: uw stelling is een tautologic. Wie de
productie beperkt, belemmert haar expansie. Dat bescherming van
den arbeid practisch op productie-beperking neerkomt, schijnt wel
evenzeer onomstootelijk. Doch de vraag is: welke de gevolgen der
productie-beperking zijn zullen. In het algemeen moet het antwoord op die vraag aldus luiden : gegeven een zekere onderneming
met zekere blijvende onkosten (rente van het kapitaal, afschrijving,
onderhoud, directie, salarissen, toezicht, administratie, assurantie enz.), dan moet die onderneming in verband met de bedrijfsconjunctuur een zekere massa producten afleveren, om winstgevend te kunnen blijven. Daalt die massa beneden zeker peil,
dan daalt noodwendig de winst, wanneer het niet mogelijk is
de hoogere productie-kosten in een evenredig hoogeren verkoopsprijs van het product te disconteeren. Dit laatste nu zal slechts
in weinige gevallen mogelijk zijn en vooral bij export, bij mededinging op de wereldmarkt, is die uitweg wel altijd afgesloten.
Blijkt het mogelijk den prijs voor den afzet in het binnenland
althans zooveel te verhoogen dat daarin ten minste eenige vergoeding voor de duurdere voortbrenging wordt gevonden, dan wordt
dus de „sociale" last ten deele op den verbruiker afgewenteld.
Waarbij men bedenke dat juist de arbeidersbevolking een zeer
belangrijk deel der verbruikers van allerlei goederen uitmaakt.
Aldus dragen zij dan ongewilde en onverwachte solidariteit —
elkanders lasten. Intusschen wekt dan de prijsstijging van dergelijke benoodigdheden bij den arbeider het verlangen naar hooger
geldloon, opdat hij niet in koopkracht achteruitga. Maar den fabrikant, die door de productie-verzwaring ook zijn bedrijfslasten verzwaard ziet, valt het moeilijk aan dat verlangen te voldoen : loonsverhooging zou nog een extra lasten-verzwaring aan de reeds
bestaande toevoegen. Doch nog voordat de prijs-stijging door de
productie-belemmering is veroorzaakt, ontstaat bij de arbeiders in
het beschermd bedrijf de zucht om hooger loon te vragen. De
bescherming Loch bedreigt hen met verlaging van het weekloon :
de wettelijke beperking van den arbeidsduur doet hen over minder
urea dan voorheen het tijdloon beuren en — is er stukloon — dan
ook zal veelal het aan het eind der week verdiende loon den
nadeeligen invloed der arbeidsduurbeperking ondervinden 1).

En

hier ziet men reeds aanstonds gebeuren wat boven bij het verder
1) Wanneer n.l. niet in den korteren tijd evenveel als vroeger in
den langeren tijd wordt voortgebracht, iets wat niet altijd, wat slechts
tinder bijzondere omstandigheden zich voordoet en voordoen kan.
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verwijderd gevolg werd geschetst : hier wordt nu hooger uur- of
stukloon gevraagd — niet reeds omdat door bescherming de prijzen
der artikelen gestegen zijn, doch omdat bij gelijkblijvend uur- of
stukloon de week-verdienste daalt. En ook hier rijst voor den
fabrikant hetzelfde bezwaar. Er zijn dan ook

't is overbekend

voorbeelden van stakingen, die rniddellijk voortvloeiden uit
wettelijke arbeidsduurbeperking : de werkgever zag daarin allerminst aanleiding om naast de reeds door productie-beperking beloopen scha nog het nadeel van hooger loon te dragen, doch de
arbeiders wilden niet wegens de hun verleende „bescherming"
minder per week verdienen dan voorheen. . . .
Wij gaven hierboven niet dan zeer beknopt aan, welke verschuivingen te duchten zijn wanneer de wetgever in het productieproces ingrijpt ; een breedvoerige ontwikkeling van gebeurlijkheden
zou ons te ver voeren ; ook doen zich hierbij allerlei vaak onvoorziene werkingen en wisselwerkingen voor, waardoor niet met een
a + b = c vooraf te voorspellen valt, wat gebeuren zal. Doch
dit is wel duidelijk : de algemeene strekking van arbeidsbescherming is productie-beperking en de algemeene gevolgen van productie-beperking kunnen van zeer ernstigen aard zijn, ook en dan al-

licht in de eerste plaats voor de beschermden.
Ziedaar de algeineen-geldende theorie. Doch ook waar zij haar
werking zou doen gevoelen, kan op grond van andere overwegingen het niettemin verleenen of uitbreiden van arbeids-bescherming
een door het algemeen belang of door het belang der jeugdige
arbeiders gebiedend gestelde eisch zijn, waaraan voldaan behoort
te worden, al zou en al zal ook die voldoening niet zonder schade
voor de nijverheid, ook niet zonder nadeel voor de beschermden
zelve of voor andere arbeiders kunnen plaats vinden. Hier moeten
belangen tegen elkaar gewogen worden, — belangen, die men
(natuurlijk !) vooraf grondig moet kennen alvorens ze in de balans
te leggen. Daarbij zal dan ook in aanmerking kunnen worden genomen dat de arbeidsbescherming in de praktijk niet altijd zoo
groote nadeelen met zich brengt als sours wel aanvankelijk wordt
geducht. Spraken wij niet reeds van werkingen en wisselwerkingen ?
De aan jeugdigen verleende bescherming kan aan hun lichamelijke,
geestelijke en zedelijke ontwikkeling ten goede komen zoodat
straks het menschenmateriaal van beter gehalte blijkt dan voorheen. Illogelijk is ook de opleiding in de fabriek vruchtbaarder
wanneer niet reeds zoo jonge kinders als voorheen worden toegelaten. En zoo kunnen — zullen ook, niet zelden — andere stoffelijke voordeelen en onstoffelijke, die weer gunstig op stoffelijke

298

ECONOMISCHE KRONIEK.

inwerken, zich doers gevoelen. Wellicht ook wijzigt zich onafhankelijk van des wetgevers inmenging in de productie-regeling deze
regeling onder den invloed van andere factoren en heeft deze
wijziging tot gevolg dat zij de aanvankelijke nadeelen van des wetgevers bemoeienis opheft. Misschien ook wordt door het spel van
onvoorziene invloeden de conjunctuur voor het bedrijf later zoo
gunstig dat het eerst wel gevoeld bezwaar der wettelijke beperking
van de voortbrenging daarna niet of nauwlijks meer te bespeuren
valt, al blijft het op zichzelf bestaan. Van overwegend belang zal
ook veelal zijn de vraag wat in andere, concurreerende landen op
het gebied der arbeidsbescherming al of niet tot stand komt. Door
een of door sommige van deze oorzaken of door alle te samen kan
wat eerst voor een ernstige bedreiging werd aangezien, in de
praktijk meevallen, zonder dat me n, zoo dit geschiedt, d e swege zou mogen zeggen dat zij, die in het begin de bezwaren luide deden klinken, zich aan tastbare, veelmin aan opzettelijke overdrijving hebben schuldig
gemaakt en zonder dat dit in de praktijk meevallen
van vroeger schadelijk geachte regelingen daarna
mag uitgespeeld worden tegen hen, die bij een volgende gelegenheid op nieuw den gevaarlijken kant
der zaak in het licht stellen.
Maar bij de overweging van de vraag of aanvankelijk ernstig
geachte bedreigingen inderdaad in de praktijk meegevallen zijn,
zal men bovendien nog een en ander in aanmerking moeten nemen,
dat veelal zich aan rechtstreeksche waarneming en waardeering
onttrekt. Het enkele feit dat, ook na invoering van een wet, die
gerekend werd schade aan de nijverheid te zullen toebrengen, die
nijverheid overeind is blijven staan, ja, zich heeft ontwikkeld ; —
dat enkele feit is op zichzelf, gelijk ieder bij eenig nadenken wel
moat inzien, niet voldoende om daaruit de gevolgtrekking of to
leiden dat dus alle vrees ijdel is gebleken. Er is ook bier naast
de wereld der „dingen die men ziet'' een breed veld van dingen,
die aan de aandacht vooral van den oppervlakkigen, vaak ook
van den nauwgezetten onderzoeker te licht entgaan. Het kan zijn
dat de verzwaring van de sociale lasten, de bemoeilijking der
voortbrenging, het verscherpen van den concurrentiestrijd als gevolg hebben dat het geven van zijn geld en van zijn arbeidskracht
aan zoodanig bedrijf veel minder aantrekkelijk wordt dan voorheen
en dat dus ook daarin voor fabrikanten-zoons een rodeo gelegen
is om liever niet den vader in diens emplooi op te volgen, doch
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elders een minder netelig en meer loonend werk te zoeken ; —
een ongewenschte staat van zaken, waarop wij in onze vorige
kroniek reeds wezen. Het kan zijn dat, naast bloeiende, andere
(zelfs zeer groote) ondernemingen worden gevonden, die met
geringe dividenden en lage directie-salarissen nog even het hoofd
boven water kunnen houden, .. . mits het water dan ook niet
hooger wast. Het kan ook zijn dat de genoemde oorzaken de
onderlinge mededinging dermate verzwaren, dat „the survival of
the fittest" het eind is van den verscherpten strijd, waarin de
zwakkeren zijn te gronde gegaan, omdat zij niet onder zooveel
moeilijker gemaakte omstandigheden het hoofd boven het water te
houden vermochten. Alsdan zal men onder de werking van steeds
verzwaarde sociale lasten eene concentratie zich in het bedrijf zien
voordoen, waardoor een steeds grooter deel der totale voortbrenging van voorheen zich samentrekt in enkele zeer groote ondernemingen, zulks ten koste der kleinere en middensoort-ondernemingen, — een staat van zaken, welker bevordering een schrede
vooruit moge heeten op weg naar het marxistisch ideaal, doch die
door alien, wien een ander ideaal van bedrijfsontwikkeling voor
oogen staat, niet juist toegejuicht zal worden. Ziedaar sommige
minder dadelijk tastbare, maar daarom niet minder reeele nadeelige
gevolgen, welke uit de wettelijke productie-belemmering kunnen
voortvloeien en welker al of niet, in overwegende of in geringe
mate, bestaan nagegaan moet worden alvorens men de te haastige
slotsom uit enkele vluchtig waargenomen feiten trekt : dat alle
vroeger geuite bedenkingen tegen zekere maatregelen nul en van
geener waarde zijn gebleken, daar iinmers ook onder de werking
van die maatregelen de nijverheid niet slechts niet opgehouden
heeft te bestaan, doch zelfs nog is toegenomen. Is het niet een ongelooflijk-lichtvaardige uitvlucht: het pak-ezeltje heeft al zoo dikwijls
gekreund, als wij het belastten ; toch is het tot dusver gezond gebleven ;
dus : wij kunnen met de overbelasting „in indefinitum" doorgaan ?
Het „argument" : de werkgevers slaken bij elke voorgestelde
Arbeidswets-wijziging altijd luide jammerklachten en altijd stelt
de toekomst hen volkomen in het ongelijk ; — dat argument moet
o.i. in het Licht der boven gevoerde beschouwingen worden bezien,
ook — vooral — door hen die over zoodanige wijzigingen van de
Arbeidswet het laatste woord hebben te spreken. Zij behooren bij
elke gelegenheid opnieuw onbevangen en nauwgezet, zonder hartstocht en zonder vooroordeel, de belangen te onderzoeken en te
wegen. Elke wet, vooral een „sociale" als de Arbeidswet is (dat
heet: moet zijn) een compromis tusschen velerlei, soms geheel,
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soms gedeeltelijk, uiteenloopende belangen. Die belangen kennen
is de eerste eisch, te stellen aan hem, die de weegschaal houdt.
Wat heeft bij de jongste behandeling van de Arbeidswet en
van de door ons genoemde amendementen, de Tweede Kamer gedaan in de richting van gezette overweging der te verwachten
gevolgen, die uit de te nemen besluiten zullen voortvloeien ? De
werkgevers hadden in tal van adressen hun bezwaren geuit. Verlangde iemand dat de Kamer klakkeloos die bezwaren tot de hare
zou maken? Hier geldt het woord van D. W. Stork, door ons in
ooze vorige kroniek aangehaald : „Zeker, men moet voorzichtig zijn
bij het wegen der bezwaren van hen, die persoonlijk belanghebben
bij eenigen maatregel, maar dit mag er niet toe leiden aan hun
oordeel geen groot gewicht toe te kennen''. En ditzelfde woord
gold ook — met een kleine verandering voor de aanprijzing
van de voorgestelde maatregelen door de arbeiders-vereenigingen
ook bij bet wegen daarvan behoort de Kamer voorzichtig te zijn,
doch ook daaraan moet zij groot gewicht toekennen. Het een en het
ander tegenover elkaar wegend, had zij dan de harmonische oplossing
van de verschillende belangen gezocht en zeker ook wel gevonden.
Dit nu is niet geschied.
Al of niet onder de suggestie van de sociaaldemocratische
liefelijkheden aan het adres van werkgevers 1), heeft een groot deel
der Kamer blijk gegeven de door werkgevers geopperde bedenkingen niet ernstig op te nemen. Meende men dan soms dat die
leiders der voortbrenging niet tot een oordeel over de gevolgen
van wettelijke regeling der voortbrenging bevoegd waren ? Dacht
men dat een fabrikant niet kon nagaan wat voor zijn onderneming
de werking der ontworpen maatregelen zijn zou ? Men schijnt zich
die vragen zelfs niet gesteld te hebben. De Schwarzseherei der
ondernemers sproot of uit vuige winzucht Of uit starre bekrompenheid voort. De bescherming — hoe meer bescherming hoe beter
zou een onvermengd goed voor de beschermden zijn. En zoo
liep men met de vaan der Arbeiterfreundlichkeit in de hand acliter
de sociaal-democratische fractie aan, bescherming hier, bescherming
daar uitdeelend. . . .
In zulk een stemming komt geen al-zijdige, geen on-zijdige,
maar eenzijdige wetgeving tot stand. En eenzijdige wetgeving is
H. S.
soh adelij k.
1) „Die willen" aldus de heer Schaper — „nu eeninaal alle y wat
in de arbeiders zit, in hun vrouwen en icinderen, er uithalen, dikwijla
zonder geweten, zonder schaamte, zonder eenige 8crupules." (Cursiveering
van mid . H. S.)

LEESTAFEL.
Dr. M. G. de B o e r. De Armada van 1639. Groningen. Noordhoff. 1910.
Een aangenaam leesbaar en toch streng geschiedkundig betoog,
waarin uit gegevens van allerlei kant bijeengebracht, niet in de
laatste plaats uit Spaansche bronnen en archivalia, die tot nog toe
niet of niet voldoende gebruikt waren, de schrijver er uitnemend
in geslaagd is oude opvattingen recht te zetten. Een reproductie
van de prent van V e r w e r verduidelijkt de voorstelling, die na
doze studie wel vastgesteld mag heeten, en een roemrijk stuk vaderlandsche historie vol treffende tafereelen en verheffende tooneelen.
P. J. B.
Dr. J. H. Gunning W z. Verzamelde paedagogische
opstellen. Tweede bundel. Amsterdam. Van Loo y, MCMXI.
In dit 18-tal opstellen, uit verschillende tijdschriften, met name
nit „Het Kind" samengelezen, zal men zich een voorstelling kunnen
maken van het streven van dezen vruchtbaren schrijver over paedagogie. Waar iemand als de heer Gunning zijne denkbeelden ontwikkelt, kan men zeker zijn veel goods te zullen lezen naast veel,
wat tegenspraak wekt. Moderne begrippen over opvoeding zal men
Kier over het algemeen Diet gehuldigd vinden : de heer Gunning
is Diet bang voor wat gezagsuitoefening, voor wat dwang om in
te gaan, voor wat ouderwetsche kracht in de opvoeding maar daarnaast ook Diet voor wat meer liefde en wat minder theorie bij de
opvoeding in school en huis. Er worden in deze opstellen sours
krasse woorden gezegd maar zij worden gemotiveerd ook. Het
hoogereburgerschooldom komt er slecht of in deze beschouwingen
over school en opvoeding, die de kennisneming alleszins waard zijn.
P. J. B.
Theo de Veer. Mexico. Reisstudies van een journalist. Amsterdam. S c h el tema en Holkem a, 1910.
In lossen stijl en met aardige kiekjes het verhaalde illustreerend geeft deze reisbeschrijving een holder beeld yan land en yolk
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zooals het zich voordoet aan een scherpzienden vreemdeling, met
geoefenden smaak en veelzijdige kennis gewapend. De president
Porfirio Diaz heeft door zijn krachtig, iet wat despotisch maar
in ieder geval zegenrijk bestuur van dit Wilde oud-Spaansche
land een geordenden staat weten te maken, waar hij met ijzeren
vuist recht en wet, door hem gesteld, handhaaft en geen inbreuk
op de maatschappelijke orde ongestraft laat. Herhaaldelijk spreekt
de schrijver, die den merkwaardigen man meermalen ontmoette,
zijn ongeveinsde bewondering uit voor dezen monarchalen republikein gelijk zijn sympathie voor het schoone en rijke land, dat hij
bereisde. Het boek verdient vele lezers ; zij zullen zich den tijd,
aan het aandachtig lezen van het boeiend reisverhaal besteed, niet
beklagen, vooral niet, nu Mexico juist weer aandacht vraagt.
P. J. B.
Dr. P. L. Muller en mr. W. H. de Beaufort. Geschiedenis van onzen tijd. Vierde boek, vijfde stuk. Haarlem. Tjeenk Willink. 1911.
Met doze nieuwe aflevering schreed dit monumentale werk
verder in een achtste hoofdstuk, handelend over de vestiging der
Fransche Republiek tot op het aftreden van Mac Maho n. Men
bericht, dat de heer De Beaufort bij de conferentie van Berlijn
zijn aandeel in den arbeid zal eindigen en dien overdragen aan
prof. Bussemake r, die dan als derde bewerker dit mooie boek
zal hebben to voltooien tot waar . . . onze tijd begint ?
P. J. B.
Dr. C. A. Verrij n Stu art. Inleiding tot de beoefening der statistiek. [Eerste Deel. De statistische methode
en hare toepassing op het gebied der dem ografied Haarlem.
De Erven F. Bohn, 1910.
Wanneer men b.v. op een kiezersvergadering over statistiek
spreekt of statistische gegevens in het geding brengt, dan staat
er wel altijd iemand gereed om a toe to voegen dat de statistiek
de kunst der cijfer-groepeering is en dat men met cijfers alles bewijzen kan. Behalve dezen, die schijnen voorbij te zien dat men
zelfs met cijfers niet „bewijzen" kan wat niet waar is, zijn er nog
veel meer lieden, die — wanneer ge hun b.v. de Jaarcijfers voorlegt — ietwat verbijsterd zichzelf of u afvragen waartoe in vredesnaam al die cijfers dienen en wie ter wereld nu toch wel daarin
belangstelt. Klimt men wat hooger en belandt men bij hen, die
voor een door hen to leveren betoog wel graag den steun van
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cijfers willen inroepen, dan bevindt men dat het gebruik maken
van door de statistiek ons verschafte gegevens niet maar ieders
werk is en dat belangrijke abuizen begaan worden door hen, die
zonder voldoende kennis der materie lustigjes in de Jaarcijfers of
in de officieele statistieken gaan grasduinen. Slechts wie in een
onderdeel onzer samengestelde staatshuishouding vrij diep is doorgedrongen, beseft dat de cijfers slechts dan waarde hebben, slechts
dan „spreken", wanneer men weet wat zij ons te zeggen hebben,
d.w.z. wanneer men de omstandigheden en alle factoren ke pt, welker
werking op die cijfers van invloed is geweest. Men moet — om
een voorbeeld te noemen — van ons armwezen meer dan oppervlakkige kennis bezitten en men moet ook de geschiedenis onzer
armenzorg-statistiek van vrij nabij kennen om onze armenzorg-gegevens...
niet te misbruiken. En wie op zulk een speciaal gebied
eenig inzicht heeft gekregen in het gevaar van oppervlakkige cijfergroepeering, beseft dat ook op allerlei andere terreinen, dus over
heel het veld, dat gevaar bestaan zal.
Het is daarom een gelukkig denkbeeld geweest van den
Groningschen hoogleeraar, die vroeger Directeur van het Centraal
Bureau voor de Statistiek was en nog secretaris is der Vereeniging
voor [de Staathuishoudkunde en] de Statistiek, een Inleiding tot
de beoefening van deze wetenschap te geven 1). De strekking van
zijn boek is, volgens zijn eigen getuigenis, om, na een korte uiteenzetting van de statistische methode als zoodanig, hare beteekenis
te doers kennen aan de hand der belangrijkste uitkomsten, welke
er mede zijn verkregen.
In dit eerste deel dan handelt de schr. over de statistische
methode (afd. I) en over haar toepassing (afd. II). Wij kunnen in
het kort bestek onzer aankondiging slechts kort bij den rijken inhoud van dit eerste deel stilstaan ; in het algemeen moge het ook genoeg zijn hier de aandacht te vestigen op deze belangrijke uitgave
en den lezer er op te wijzen dat een betrouwbare gids hier zich
aanbiedt om hem road te leiden en wegwijs te maken op een veld
waar voor den leek allerlei voetangels en klemmen liggen. Toch
weerstaan wij de verzoeking niet nog heel even bij enkele punten
stil te staan.
Engel verklaarde op het statistisch congres in Den Haag dat
hij 180 defitinities van de statistiek kende en sedert is, zegt schr.,

1) Of is zij niet een „wetenschap" ? Volgens schr. moet men de
pretensie, als zou de statistiek een wetenschap zijn, loslaten.
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het aantal nog belangrijk vermeerderd. Schr. zelf noemt haar „de
methode van onderzoek, welke door massale waarneming der verschijnselen, zoo op zich zelve als in onderling verband, in hun verscheidenheid regelmaat, en dus eenheid, tracht aan te toonen, en
daardoor op te klimmen tot hun type," Of, wil men, korter : ,,Statistiek is de methodische boekhouding der voor massale waarneming
vatbare levensverscilijnselen." [Het was T h i e r s, die de statistiek
noemde „Part de preciser les chores qu'on ignore".] Schr. spreekt
daarna (Hoofdst. II. De statistische methode) over de grondwet der
statistiek, het theorema van Bernoulli : „groote getallen" en
„gelijkwaardigheid der eenheden" als te stellen postulaten. Terecht
waarschuwt schr. hier voor toepassing van de massale waarneming
op individuen. Een mannelijk kind in Nederland leeft gemiddeld
46,2 jaar ; dit beduidt niet dat een bepaald kind niet ouder zal
worden. In Hoofdst. III wordt gewaarschuwd tegen het onoordeelkundig gebruik van gemiddelden en verhoudingscijfers, waaraan
nitvoerige beschouwingen worden gewijd , hier leeren wij de beteekenis van sterfte-index en van sterfte-coefficient. Na een korte
bespreking van de grafische statistiek leidt de schr. ons dan tot
de ontwikkeling der statistiek, in het algemeen, van de Nederlandsche en van de internationale.
De tweede afdeeling wijdt ons dan in de toepassing der statistische methode in, voorshands slechts (in dit eerste deel) in de
bevolkingsstatistiek, verdeeld in de statistiek I van den stand en
II van den loop der bevolking, waarbij ter sprake komen (I): het
absoluut bevolkingscijfer en de bevolkingsdichtheid, de toeneming,
de geslachtsverhouding, de opbouw naar leeftijd enz., (II) de geboorten, huwelijken, sterfgevallen, verhuizingen.
Ziedaar slechts een uiterst schetsmatig beeld van dit eerste deel
der „Inleiding". De twee volgende zullen bevatten :
de statistiek der geestelijke eigense,happen van den mensch en
hare openbaringen (de statistiek van de intellectueele ontwikkeling,
der religieuse uitingen, der criminaliteit, en hetgeen verder pleegt
to worden gerangschikt in het gebied der „Moralstatistiek");
de statistiek van het sociaal-economisch leven (onder te verdeelen in die van het bedsijfsleven in zijn onderscheiden uitingen
en die der sociale verhoudingen van de menschen onderling). In
dit deel zullen de statistieken van den landbouw, van handel,
nijverheid en visscherij, de statistieken van de organisaties op het
gebied van den arbeid, van de werkstakingen, van loon en werkluur, van het verzekeringwezen, der instellingen van voorzorg en
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van het armwezen, de statistiek van het verbruik enz. moeten
worden behandeld ;
de statistiek van den staat en zijn werkzaamheid (verkiezingen,
openbare werken, overheidsbemoeiingen met onderwijs, rechtspraak
enz., finantien van publiekrechtelijke lichamen, defensie).
En ziedaar dus wat ons nog te wachten staat. Deze korte
aankondiging moge velen opwekken kennis te makers met het werk,
dat reeds in dit eerste deel blijk geeft zooveel belangwekkends op
dit rijk veld van studie te geven. „Non coquis sed convivis"
bestemde schr. zijn boek. Mogen de convivi aan zijn welvoorzienen
disch velen zijn !

H. S.

Ellen. Een vriendschap. Amsterdam. Scheltema en
Holkema's Boekhandel.
Wie is Ellen? Ik weet het niet. Zij is de ,,ik", die aan het

woord is in deze brieven, welke zij richt tot haar vriend, den jongen
Duitschen professor. Zij is — in deze brieven — de nog jonge vrouw,
die, zooals zij schrijft, eenmaal het ongeluk en eenmaal het geluk
heeft gehad weduwe te worden. Zij is moeder van een lief kind,
waarvan ze heel veel houdt en waarover ze vaak spreekt. En verder
onthult ze zich in deze epistels als every inch een vrouw, tevens
als een schrijfster van nu Bens boeiende, dan vermakelijke, altijd
lezenswaardige brieven. Wie zij dan ook zijn moge, zij geeft bier
soms kostelijke humor : den lach en de traan. Humor tot in de
alleruiterste tragiek. Want hoeveel valt er niet weg uit haar leven,
als deze goede vriend, aan wien ze zoo alles kon schrijven en die
haar ook zoo alles schreef, haar ineens ontvalt ; hoe schokt haar dat
telegram van zijn jonge vrouw, zijn plotselinge dood berichtend !
Dagen lang wil dit ontzettende feit voor Ellen maar geen werkelijkheid worden; eerst als ze in een leege straat vol zon loopt om
St. Nicolaas-cadeaux voor haar dochtertje te koopen en daar een
orgel dreint, eerst dan valt in voile zwaarte het besef van het
verlies op haar en zij „vliegt" naar huis, werpt zich op haar bed
en snikt het uit. „Mijn hoed kreeg een deuk. Ik zelf ook."
Is hier de grens van humor bereikt ? Zal niet z(56 schrijven
wie zeif iets dergelijks doormaakt ? Maar Ellen is nu eenmaal een
vat van tegenstrijdigheden, is in voortdurende zelf-beschouwing, al
schijnt zij dat niet te weten. Maar ook, hoe fijn is in dit kleine
boekje de vriendschap geteekend van deze jonge weduwe en den
jongen professor en hoe vol gedachten — buitensporige, dwaze en
toch weer zoo echt-men.schelijke en typisch-vrouwelijke gedachten —
0. E. XI 5

20
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zijn deze weinige bladzijden. Een literair genot, de lezing van dit
brieven-bundeltje. Wellicht wat al te uitsluitend lite i . air genot? Doch
er trilt toch ook wel een warm hart in.

H. S.

L. B u ckman n. Uit Eigen Land. Nederlandsch Leesboek
voor Christelijke scholen voor meer uitgebreid Lager Onderwijs, Hoogere Burgerscholen, Gymnasia, Kweek- en Normaalscholen. Met een Inleiding van Dr. J. van der Val k,
Rector van het Marnix-Gymnasium te Rotterdam. le deel.
Utrecht, H. Honi g, 1911.
Dr. A. van der Hoeven, G. J. Uit den Boogaard,
J. J. De e t m a n (Leeraar of h. Chr. Gymnasium, Directeur
der Ned. Herv. Burgerschool, en Hoofd eener Bizondere
School ; te Utrecht). Van Nabij en Ver. Leesboek voor M. U.
L. 0. Scholen, Gymnasia, H. B. S., Kweek- en Normaalscholen. le deel. Groningen, J. B. Wolter s, 1911.
Deze boeken op onze leestafel vindende dacht ik dadelijk : dit
is een vergissing. Immers het zijn leesboeken voor de school, en
een tijdschriftredacteur behoeft toch ook al niet mede to praten
over wat men noemt „schoolboeken". Integendeel, hij is daartoe
onbevoegd. Maar ze lagen er nu eenmaal. En „de menschelijke
nieuwsgierigheid" . . . gij begrijpt, nietwaar, welwillende lezer?
Daarenboven : men praat het gemakkelijkst over jets mede, juist
als men daartoe onbevoegd is. Dus ik neusde eens in de Inleiding
van het eerste boek. En las daar dat de inhoud van dit boek „niet
alleen voor de jongens, ook — grootendeels — door hen (was)
gekozen". Precies als gebeurde te Jasnaia Poljana, mocht ik zoo
denken. Nu ward ik ook nieuwsgierig wat die jongens, ongemerkt,
door hun „bijval" bij het „voorlezen op school", hadden gestempeld
tot een echt christelijk Leesboek. Want, besluit de inleider : „deze
bloemlezing is er allereerst een voor Christelijke scholen ; toch zoo,
dat alle ze kimnen, stellig vele ze ziillen gebruiken. Niet enghartig
is het goede op het terrein der Gemeene Gratie voorbijgegaan.
't Principieele is gezocht nOch vermeden. Dit schoolboek brengt
ook het eene noodige. Het voile leven, ook dat voor den Christen,
zijn leven en zijn sterven". Nu, als dat geen kranige jongens zijn !
Dus dubbel nieuwsgierig den inhoud ingekeken. Want van
keuze hangt zooveel, hangt bij kunst alles of ! En vooral hier, waar
alleen gekozen is „uit boeken die de jeugd mag lezen, zoodat de
titel van elk genoemd boek tevens een aanbeveling is". Een aanbeveling door onze jeugd, wat?... aan onze jeugd ? Enfin, dat
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wordt vat moeilijk. In elk geval vermeldt de inhoud den naam van,
beveelt dus aan het werk van ... Augusta de Wit. Uitstekend.
Verder : van A. J. Hoogenbir k. Den dichter of den prozaschrijver
Hoogenbirk? Beide, met emphase. Want vijfmaal prijkt zijn
naam. Best, wij willen geen kwaad. spreken van den poOet, noch
van den prozaschrijver Hoogenbir k. Maar als wij dezen naam
telkens en dien van Bastiaanse b y . of van van Deyss el by.
niet eens vinden, dan zeggen we : „beste jongens, je hebt natuurlijk
zorgvuldig gekozen, en bedacht dat dit een nationaal werk moest zijn,
tegelijk een aanbeveling van goede auteurs. Dat onze jeugd gaat
naar de Technische, Vrije of Rijksuniversiteit zonder uit dit „Nederlandsch Leesboek'' gemerkt te hebben van het bestaan van schrijvers
als by. Bastiaanse en van Deysse 1, is een bezwaar dat volmaakt is ondervangen door uw loffelijke vermelding van den dichter,
van den dichter vooral, A. J. Hoogenbir k. Prosit labor !"
Met het tweede schijnt het anders gesteld. Immers De Bewerkers zeggen in een Woord Voorafdat zijzelf gekozen hebben. „In deel
I en II is zooveel mogelijk nieuwe leesstof verzameld, van schrijvers uit
onzen laatsten en den voorlaatsten tijd." Dus in dit eerste deel krijgen
wij werk, „zooveel mogelijk", ook „van schrijvers uit onzen laatsten
tijd". Misschien zullen we dus hier gelukkiger zijn, en de hierboven
gemisten vinden? De inhoud vermeldt den poeet Hoogenbirk
(uitnemend 0, den prozaschrijver Hoogenbirk (voortreffelijk !), en
van alle andere schrijvers uit onzen laatsten tijd . . . . Ja, wacht,
wie kept die alien! Fluks leg ik mijn ledenlijst van den Bond van
N.-Nederlandsehe Letterkundigen er bij, vergelijk en vind in beide
vermeld : J. H. van Bale n, and meine Wenigkeit. Wat de peer
van Balen nu doers zal weet ik niet; ik weet wel dat ik bloos. . . .
over zooveel eere. Trouwens, al bevat genoemde ledenlijst ook veel,
en daaronder zeer bekende, namen, voliedig is ze niet. Dus zoek
ik tegelijk den inhoud van dit boek nog eens door, misschien,
vind ik daar schrijvers, die lid kunnen worden van onze loffelijke
Vereeniging van Letterkundigen. En werkelijk daar vind ik onder de
dichters. . . Ds. G. J. A. Jonke r. Nu weet mijn vriend Jonker dat
ik zijn gespierd, stichteiijk proza hoogelijk waardeer o. a. zijn voortreffelijken bundel

Aan Stille Wateren

(Utrecht 1910). Maar ik weet

ook dat hij liever Gezelle b y . dan zichzelf in aanmerking ziet
komen voor de eer gerekend te worden onder de poeeten uit onzen
laatsten tijd, en dit zoowel op onze openbare, als op onze ,.christelijke" gymnasia en H. B. S.
Men vergeve mij dat ik wat erg duidelijk mijn onbevoegdheid
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in dezen verklap. Met opzet deed ik het en eigenlijk voor
eigen genoegen. We hebben nu toch pas de eerste deelen van deze
nederlandsche leesboeken, die leiding moeten geven aan den letterkundigen smaak onzer jeugd. En nu ben ik een beetje benieuwd,
hoe „christelijk" de tweede deelen, of de herdrukken der eerste
deelen dezer werken, de dwaasheid mijner opmerkingen zullen ontmaskeren, b y. door ze triomfantelijk te negeeren. Dat de heeren
samenstellers gelijk hebben, staat natuurlijk vast; ik ben alleen
wat nieuwsgierig hoe ze dit al dan niet motiveeren.

G. F. H.

M. A. P. C. Poelhekk e. Woordkunst. Leerboek tot
het bijbrengen van inzicht in letterkundige verschijnselen.
2e herziene dr. Gefflustreerd. Groningen, J. B. Wolters'
U. M., 1911.
Een voorrecht acht ik het dat ons niet de eerste, maar de na
een jam' reeds noodige, tweede druk van dit werk ter aankondiging
is toegezonden. De eerste druk toch schijnt aanleiding gegeven te
hebben tot het maken van „ verschillende opmerkingen". 1k vermoed
wel dat die niet zoo heel gewichtig geweest zijn, juist omdat de
schrijver zoo gaarne erkent er „dankbaar gebruik van gemaakt te
hebben". In elk geval „het boekje is geheel herzien" — en in
plaats van aan te komen met eenige opmerkingen, kan ik volstaan
met het vluchtig te karakteriseeren. En wel als een smakelijk
leerboek van een smaakvol man. Dat de schrijver, directeur der
H. B. S. met vijf-jarigen cursus te Nijmegen, zulks is, weet ieder
die kennis nam van hetgeen hij reeds deed om liefde voor onze
nederlandsche letterkunde, en vooral voor de nieuwe, aan te kweeken.
Maar zelfs die dit weet, staat verbaasd hoe goed hem deze arbeid
is gelukt. Werkelijk geeft hij wat hij zich voorstelt, nl. „inzicht
in letterkundige verschijnselen". En kan dit geven, omdat hij
het zelf heeft. Deze leeraar is een man, die veel, en zelfstandig,
en met onderscheiding der geesten, en met artistiek gevoel gelezen
heeft; daarom kan hij voor zijn leerlingen zulk een uitnemende
gids zijn. Kort, helder en meestal juist, zijn de omschrijvingen der
kunsttermen, flunk op den man of de verklaringen, en van belezenheid en inzicht getuigen de uitweidingen.
De verdeeling in tweeen : norm en inhoud ligt voor de hand.
Het eerste deel bespreekt in zooveel hoofdstukken : woordkunst,
plastiek, het rhythme, het vers, strofen, het sonnet, het proza. Het
tweede deel evenzoo : volksdichting en kunstdichting, hoofdsoorten
van dichtvoortbrengselen, epiek, lyriek, dramatiek, didaktiek.
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In elk van die hoofdstukken staan goede en nuttige opmerkingen
te lezen, vooral in die over woordkunst, het sonnet, volksdichting
en kunstdichting, en het proza. Toch komt dit laatste er m. te
mager af. Wel erkent hij uitdrukkelijk : „het proza heeft gelijk
recht op bestaan als het vers", citeert hij met instemming
G eel 's woord : „last ons het proza bewerken" en schijnt hij vooral
veel op te hebben met sterk gerhythmeerd en melodieus proza
maar hierbij blijft het dan ook. De verschillende soorten van proza,
het onderscheid tusschen goed en slecht proza, de voortreffelijkheid
en de gevaren van het proza — en zoo meer, te veel om te noemen
— had ik gaarne door den schrijver op zijn eigen, helderen, smaakvollen trant althans zien aangestipt. Als hij daaraan eens eenige
bladzijden wijdde — desnoods ten koste van die anders wel-goede
zijn boek zou nog beter doen, dat wat het nu reeds

illustraties
zoo goed doet.

G. F. H.

A r t h u r van S c h e n d e 1. Shakespeare. Amsterdam.
Versluys, 1910.
Hoe vaak heeft men niet geklaagd dat Shakespeare voor
ons nagenoeg een onbekende is, van wiens leven zoo magere berichten tot ons zijn gekomen dat wij er onmogelijk een beeld van
kunnen vormen. Gelukkig hebben de schrijvers der laatste kwart
eeuw, zonder jacht te maken op, of op 't spoor te komen van veel
nieuwe bescheiden, in de werken van den dichter zelf den draad
gevonden voor zijn leven, waar dan nog bij komt wat wij van zijn
tijd en omgeving weten. Kan het zijn dat een dichter bijna 40
grootere werken naiaat en dat wij daarin niet vinden wat ons hem
doet kennen ? Als wij maar lezen kunnen. En zoo is allengs een
Shakespeare-litteratuur ontstaan, die ons den dichter veel nader
brengt dan Coen men zijn werken alleen in 't licht beschouwde
van algemeene denkbeelden.
Op den bodem dier nieuwere onderzoekingen staat A. v an
S c h e n d e I, die in zijn smaakvol boekje veel meer stof verwerkt
dan de aangename litteraire vorm doet vermoeden, Zeker : de fantazie
is te hulp geroepen om het milieu te teekenen, maar natuur, yolksgebruiken, tooneeltoestanden, stroomingen in den tijdgeest : alles
wat 's dichters geest heeft gewekt en gevormd ooze schrijver
vindt het in de drama's terug. En op dien achtergrond teekent
hij de ontwikkeling des dichters, ongeveer in de groote lijnen die
sedert bet boekje van Bernard ten Brink vrijwel vaststaan.
Het geheel is een levend beeld met veel talent geschetst.
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Wie Shakespeare van naderbij ke pt zal misschien hier en
daar vraagteekens zetten. B.v. of de donkere schaduw den geest
des dichters reeds geheel bezette in de jaren der 4 groote treurspelen, m.a.w. of wij voor Antonius en Kleopatra, Coriolanus, Troilus en Cressida, vooral Timon, toen het geheel
duister werd in zijn ziel, niet een nieuwe periode moeten afbakenen.
En de psychologisch belangrijkste tijd, toen vrede weer gedaald was
in zijn gemoed, en hij lichte beelden kon tooveren in Cy mbelin e,
vooral in Win t e r s t a 1 es en T e m p es t, maar toch zoo anders dan in
de dagen toen de Viola's en Rosalinde's dartelden over zijn tooneel ;
hierover verspreidt ook v.' S c h e n d e 1 geen licht, al geeft hij van
dit einde te Stratford een tafereel dat beter bij de stemming dier
slotdrama's past dan wat wij er elders van te lezen krijgen.
Ik acht dus dat niemand zich de lectuur van dit litterair zeer
verdienstelijk boekje zal beklagen.

1. S.

Dr. I s. van D ij k. Macbeth en de nieuwste crimineele
psychologie. Groningen. P. No or d h off, 1911.
Laat ons van dit mooie boekje nu maar de eerste 26 pagina's
tegen een paar „crimineele uitleggers" en 't naschrift over v a n
Looy' s vertaling van Macbeth ter zijde leggen. Mocht de schrijver
hiertegen protesteeren ; dit ter zijde laten loopt ten slotte op een
hoogere waardeering van zijn eigen werk uit. Hij zal zeggen dat
het hem juist er om to doen is die „crimineele uitleggers" in
hun onwaardigheid ten Loon te stellen, en dat het boek van G o 11,
door een van v. D ij k' s Groningsche coliega's ingeleid, in veler
handers is; maar ten slotte moet ook Herr Johannes Hagel zijn
litteraire vo. orlichters hebben ; laat ons ze hem gunnen ; en 't schieten op vogels die 't schot niet waard zijn is toch eigenlijk een
„wicked pleasure". Prof. v. D ij k heeft een zeldzaam talent om
geestig en vernietigend de dwaasheden van theorieen en de tekortkomingen in vertalingen te hekelen ; hij heeft dit laatste bij herhaling gedaan, doet het ook nu weer ten aanzien van v. Looy;
maar wij zijn geneigd hem te zeggen : sat prata biberunt. Dat hij
zijn talent beter kan gebruiken daarvan levert ook weer de kern
van dit geschrift het duidelijk bewijs, en in de ontleding der drie
karakters van Macbeth, de Lady, Banquo geeft hij een proeve
van wat de taak en de kunst van lezen is, waarin zoovelen to kort
schieten. Over de tragedie van 't geweten geeft hij een fijne en
diepe beschouwing, soms op 't voetspoor van Bradley (de schrij
ver die tot nog toe wel 't best over de 4 groote tragedies heeft ge-
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handeld), soms ook wel een appeltje met hem schillend over een
of ander detail. Ten aanzien van zulke details kan men twijfelen ;
maar niet over het heilzame van met een grooten geest te verkeeren, zijn gedachten en gevoelens zoo nabij te komen als
mogelijk is ; uiterlijk door nauwkeurig wikken en wegen van den
tekst, innerlijk door het tragische te speuren in de roerselen van
het hart, de stemmingen van 't gemoed, de verbijstering onder de
machten van een noodlot dat en van buiten op ons aanstormt en
van binnen in ons woelt.
Het is moeilijk lets nieuws over Shakespeare te zeggen. Ook
wat v. D ij k hier ontwikkelt is niet volstrekt nieuw. Toch heeft
de ontleding van de fantazie die bij Macbeth de rol van 't geweten
overneemt, stellig oorspronkelijke trekkers.
En voorts blijven er raadselen. Wie heeft de zonde dieper
gepeild, haar verschrikkingen en verwoestingen dieper gevoeld dan
Shakespeare ? Toch : als „gentle Will" in zijn laatste jaren te Stratford met vroolijke makkers bij een pint bier zat, trok hem allerminst het gezelschap van hen die 't woord

zonde weer in Engeland

luide deden klinken : de puriteinsche predikers naar wie zijn vrouw
Ann zoo gaarne luisterde. De wereldsche belangen van bezit en
gezin verloor hij allerminst uit het oog ; en als er iets droomerigs
was in zijn blik, dan zag hij den tooverstaf dien Prospero en zijn
dichter, moede en tevreden, beiden zouden neerleggen.

1. S.

Voorts zijn door de redaetie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Uit onzen Bloeitijd : II. 8. Kermissen door Dr. G. A. Wumke s. II.
10. Het Boek en de Boekhandel door Tiddo Folme r, Kerk en Secte XVII.
De Los-van-Rome-Beweging door Otto Sch rieke; XVIII. De Grieksche
Kerk door J. Qua st Hzn. ; Pro en Contra : De Vrije Wil door Dr. H. W.
Ph. E. van den Bergh van E ysinga en Dr. W. Meyer. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1910.
Tooneel-Bibliotheek : Sheridan : De Rivalen, vert. door Carry van
Bruggen; Een boete door Suze La Chapelle—Roobol.Mij. van Goede
en Goedkoope Lectuur.
Dr. A. G. Honi g. De persoon van den Middelaar in de nieuwere
Duitsche Dogmatiek. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan. de Theol.
School te Kampen. Kampen. J. H. Kok, 1910.
Wereldbibliotheek. Carl Larse n. De Biecht eener Vrouw. Vert. d.
Betsy N or t. 4e dr. Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur.
J. Winkler Prins. Gedichten. Ingeleid en uitgezocht door J.
Reddingiu s. Ned. Bibl. 94/95.
L. M. Montgomery. In Veilige Haven. Met toestemming van de
schrijfster nit het Engelsch vertaald door Betsy de V r i e s. Haarlem.
H. D. Tjeenk Will ink en Zoon, 1910.
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Dr. J. A. Vi ssche r. Van de Arme Friesche Heide. Met een voorwoord door Dr. J. H. Gerretse n. Uitgegeven ten voordeele van de Nederlandsche Landkolonisaties en Inwendige Zending. 2e goedk. druk. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon.
Doopsgezind Jaarboekje voor 1911. Met 2 pl. en 1 kaartje. 10e Jaarg.
Amen. L. Han sm a, 1910.
De Protestantsche Zending : I. Dr. J. I. P. Valet on J r. De Christelijke Zending; Groote Godsdiensten I. Dr. M. W. de Visse r. Shinto. De
Godsdienst van Japan; Uit onzen Bloeitijd : Mr. J. van Ku ij k. Het Privaatrecht. Kerk en Secte : J. M. Valet o n. Het Methodisme. Uit Zenuw- en
Zieleleven : J. van D e v e n t e r. Genie en Waanzin. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1911.
C. J o h. K i e v i e t. Gouden Daden. Naar verschillende Bronnen bewerkt, geill. d. 0. Geerlin g. Rotterdam. J. M. Bredo e.
Steenhouwersarbeid en Steenhouwersziekte ; Rapport eener commissie
(van afgevaardigden uit verschillende vereenigingen); W. L. en J. B r u s s e,
Rotterdam ; MCMX.
Anna Freiin von K r a n e; De groote Zondares ; to Amsterdam bij
C. L. van Lan genhuizen.
Mr. P. A. Diepenhorst; Voorlezingen over de geschiedenis der
economie. Utrecht, G. J. A. R u y s, 1910.
We len Kelle r. De wereld, waarin ik leef; uit het Engelsch vert. en
met een inleid. voorzien door Louise S t u a r t. Utrecht, J. J. B r o e s e, 1910.
T h. Caspari Op dwaalwegen. hit het Noorsch door Mevr A. M.
van der Linden-van Eden. Amsterdam. P. N. v an Kampen en Zoon.
Mr. J. A. Veraar t. Arbeidsloon. (Acad. Diss.) Gebr s. Schoder
(A. W. Coebergh) Amsterdam, 1910.
Mr. N. P. Zijde r 1 a a n. Wettelijke regeling van het Levensverzekeringsbedrijf. W. L. en J. Bruss e. MCMX. Rotterdam.

NAAR DEN TENGGER
DOOR

C. M. VISSERING.

III. (Slot.)
Het is heden. Zondag. Er zijn hier in de eenzaamheid
geen kerkklokken, die door plechtig luiden den rustdag
verkondigen ; en toch, het is alsof men den Zondag gevoelt.
Een openbaring van schoonheid is ons de omgeving
in 't vroege ochtendlicht.
In 't verschiet achter den tuin ligt 't wij de dal, met
in schittering van licht de vlakte van Probolinggo, daar
achter in zachtblauwe glanzen de zee.
Weg nu de weemoed van den maanavond ! Niets dan
heerlijkheid, in 't louterend licht van den vroegen jo-ngen
Oosterschen dag ; niets dan leven, bekoring en geluk in
de natuur.
Wij nemen afscheicl van onze tijdelijke huisgenooten.
Wij zijn elkander niet geheel vreemd gebleven in de
korte uren, die wij samen doorbrachten, sprekend over het
leven.. Met een handdruk scheiden wij, ieder den weg volgend van eigen bestemming; zij om te geven aan de menschen, wat bewust of onbewust ieder toch in zich zelf gekregen heeft van de Verhevenste Macht : geloof in het
hoogste ; wij om den gezegenden weg van vrijheid en geluk
te vervolgen, om misschien later des te beter te kunnen
getuigen van hetgeen door hen wordt gepredikt.
O. E. XI 6
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Te zeven uur zitten wij te paard. Mooi, sterk, moedig
is mijn paardje, donkerbruin van kleur, met rose kwasten
op 't hoofd, waarmee het telkens behaagziek gooit en
schudt. Als dame rijdend, heb ik een kinderzadel ; gansch
niet aangenaam; maar Asro, de paardenknecht, zegt, dat
er geen ander zadel is, en wie in 't binnenland de dingen
met neemt, zooals zij zijn, trekt aan 't kortste eind.
Maar er is vergoeding; daar is de ijle frissche lucht,
de ochtendzon, 't hooggebergte ; daar zijn de geuren van
de planten, de wijdte van de horizonten, de kracht der
atmosfeer. Daar is, wat hoog stemmend grootsch, met niets
ter wereld te vergelijken is, het Indisch bergland in 't
vroege ochtenduur ; een levenwekkend paradijs !
Onder 't lommer eener tjemaralaan, geeft 't licht diepe
schaduwen. Aan weerszij den van de laan heerscht koelte
van tjemarabosch. bog in de lucht opgaand met donzig
groen, staan stijf de stammen van 't bosch ; maar in de
laan zijn van den bodem of tot aan de ranke kronen de
boomen met ragfijn loof omwaasd ; zij staan als duistere
pyramiden tegen de lichte 1 ucht.
Spoedig verandert de omgeving. De weg slingert zich
door gouvernements koffiebosschen, uitgestrekte verwaarloosde gronden met verwilderde koffieboomen. Hier en daar
bloeit een oude boom, als besneeuwd met wit Le bloesems,
de atmosfeer vervullend met bloesemgeuren. Voorbij de
koffiebosschen wordt de weg steiler, straf stijgend op heuvelruggen, sterk 'dalend naar afgronden, met aan weerszij den
diepe ravijnen.
wij naderen het hart van den Tenggerkolos.
Hoe verschilt hier de natuur van andere bergstreken
in Indiê gezien. Hoe geheel anders is in zijn isolement
deze kraterreus, als het liefelijk glooiend bergland met de
breede dalvlakten der Preanger ; hoeveel verlatener, maar
toch minder woest zijn de breede boschgordels van den
Smeroe ; hoeveel meer wildernis de onmetelijke oerwouden
op den Idjen, maar toch als het meest ruw gehouwen
stuk aarde, doet zich het Tenggergevaarte aan ons voor.
Een paar lage bruggen overbogen diep in 't dal de
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woest gevormde steenbeddingen van bergstroomen. Verder
't gebergte worden de ravijnen immer duizelingwekkender,
staan de bergkammen immer steiler tegen de blauwe hemelen.
Er gaat veel landvolk op den weg.
Het schijnt dat de dessabewoners met geheele familien
uittrekken om de velden op de steile hellingen te bewerken.
Mannen, vrouwen, jongelingen, meisjes, kinderen, de zuigelingen in slendangs gedragen op de ruggen der moeders,
trekken een voor een achter elkaar, langs den weg ; de
heel oude menschen volgend op een afstand ; lange kleurige
menschenrijen, gewapend: met spaden en grasmessen, vlug
de hellingen afrennend, langzaam met berekenden pas de
hoop bergruggen opklauterend.
Het kinderzadel wordt op den duur toch wel wat kras.
Het is een kunst te paard te blijven, wanneer 't kittig
diertje lijnrecht de hoogte opklautert, .een oogenblik later,
lijnrecht daalt Haar omlaag.
Ik ga een uur te voet. De weg is zeer uitlokkend ;
een prachtig zandsteenachtig bergpad uitgehouwen in de
rotsen, hel en zonnig, want er zijn geen boomen op den
weg, slechts enkele zwarte schaduwplekken bij scherpe
hoeken of breede wendingen om rotsgevaarten. Nu de
tropenzon op den rug, straks bij een volgenden zigzag,
recht in 't gelaat ; een verwarming tot in merg en been.
Maar Indie blijft Indie, ook in de koelere zonen; na een
-uur gaans is men verplicht te paard te stijgen ; de krachten
zijn verbruikt, vooral 't stijgen in de zon mat uitermate af.
Hooger 't gebergte in volgen de dessa's elkander spoedig op. Blijkbaar heeft dit bergvolk bij voorkeur de hoogste
punten verkozen tot woonplaats.
De dorpen van den Tengger hebben een eigen Stempel.
Kleine gesloten huisjes staan rij aan rij geschaard, bijna
zonder erven, door bloemenheggen afgeschoten van den
weg de lengteweg eener dessa gelijkt een gang tusschen
bloemen, tusschen roode fuchsia's en wilde Oost-Indische
kers. Ook binnen de omheiningen overal bloemen, overal
klein geklok van in de zon trillende wilde fuchsia's. Tusschen
de dessa's koffietuinen en groene velden ; een aaneenschake-
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ling van glinsterend groen, met langs den bodem 't onkruidbloeien van 't wild verstrooide zaad der bloemen.; hooger,
krachtiger vaak van bloei 't onkruid, dan de boomen,
waarom 't zich in voile ranken slingert. Welk een weeldrigheid van Leven, in bekoring van 't wilde, 't ongedwongene,
't onbesnoeide !
Maar hoe warm wordt 't nu weer ! Het zou niet mogelijk zijn thans te voet te gaan. De zon klatert en Brandt !
Het uur van twaalven nadert. Waarlijk men behoeft in
het Oosten geen uurwerk om dit te weten ; in 't tropenlicht vergist men zich niet.
Van Soekapoera hebben wij den weg gevolgd door het
eigenlijke splijtingsdal van den Tengger ; tot op bijna twee
duizend meter gestegen, zijn nu de ribben zoo smal, dat
er vaak nauwlijks voldoende ruimte voor 't voetpad is.
Wij rijden onder de dessapoort van Nadisari, 't hoogste
dorp van den Tengger, door ; stijgen of voor de pasangrahan, een ruim inlandsch huis, op een hoog punt in de
dessa gelegen. Hier zullen wij overnachten.
Voor de pendopo der pasangrahan is een grasveldje.
De weelde, zich daar nu even nit te strekken, zoo van 't
zadel afgestegen.
De mandoer gaat met zwaren tred heen en weer ;
groot, grof gebouwd, met een breed dom gelaat, is hij 't
type van den boschmensch. Hij ontlast 't pikolpaard van
de bagage, waaronder een zekere hoeveelheid levensmiddelen. Hij ontkurkt een flesch mineraalwater, opent 't
eerste 't beste busje, dat hij in de hand krijgt, waaruit
krentenroggebrood te voorschijn komt, plaatst dit met een
mand druiven voor ons. Hij loopt steeds heen en weer,
norsch de bevelen opvolgend. Hoe anders is deze Tenggerees, dan de elegance, scherpzinnige, beschaafde Javaan, die
ons in de pasangrahan te Poeger bediende.
De mandoer heeft twee kamers gereed gemaakt met
vier slaapplaatsen. Hij vraagt ons, waar de heeren zijn ;
twee dames zonder geleide zoover 't gebergte in, strookt
niet met zijn begrippen der afhankelijkheid van 't vrouwelijk geslacht. Met de verzekering, dat de heeren vooruit

NAAR DEN TENGGER.

317

zijn gegaan om den weg voor ons te banen te Tosari,
neemt hij vrede. Hij toont ons de kamers ; op de Witte
lakens, gespreid over de bedden, zijn overal zichtbaar de
bruine afdrukken van des mandoers voeten ; hij is blijkbaar
in 't bed gehurkt geweest om het op te maken.
De zware stap vervolgt ons om aanwijzingen voor 't
middagmaal.
Voorzien van eenige bussen met levensmiddelen, volgen wij den mandoer naar 't woonhuis, om in overleg met
zijn vrouw het maal te bestellen.
In een groot vertrek met een lange tafel, en met
banken langs de muren, brandt tegen den achterwand een
hel opvlammend vuur van tjemarahout, geurige houtrook
verspreidend. Voor 't vuur zitten drie vrouwen. Met verbazing staren zij ons aan ; er komt even een glans in de
wijd opene oogen als wij ze toeknikken en zij vriendelijk
teruggroeten met de woorden : „Tabe, Njonja Besar".
Er is iets aan ons, dat haar aandacht trekt, maar wat,
is moeilijk te zeggen.
De besprekingen over 't middagmaal zijn spoedig geeindigd. Even loopen wij 't huis door ; een tweede groote
ruimte staat recht op het eerste vertrek, zonder eenige
afscheiding. Ook hier zijn overal britsen langs de wanders.
De boschmensch beweert, dat wij hier best hadden
kunnen overnachten ; eenvoudig weg in gezelschap met zijn
talrijke familie ! Want dat deze Tenggerees een aartsvader
is, het hoofd van een geheel geslacht, en onder zijn
stamgenooten een man van invloed, is aan alles merkbaar.
In den hoek van 't tweede vertrek staat een gamelang
naast 't woonhuis is een stal vol paarden. Wij zijn hier
in de woning van een welgesteld man.
Het dak van de pendopo werpt nog een streep schaduw
op 't grasveldje voor 't huis. Het uur van den dag is heet,
maar Loch is 't heerlijk buiten.
Welk een uitzicht daar voor ons Becht vooruit de
smalle dessaweg, tusschen de bloemenheggen. Achter de
heggen aan weerszijden in het enge dal huisjes, vlak naast
elkaar, dak aan dak.
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Nadisari beteekent „Bloemendorp". Hoe goed gekozen
is de naam, voor een oord van zooveel bloemenweelde.
Om ons in den tuin overal kleine wild groeiende rose rozen
in roodachtig groen loover ; overal boomhooge fuchsiaplanten, als overgoten met kleine roode klokjes ; breed
uitgegroeide gerani-u.mstruiken ; geheele vlakken met lavendel ; en alles wat omgroeibaar is, omslingerd door OostIndische kers. Tusschen al dat rose, rood, oranje en geel,
de Witte leliekelken van de ketjoeboeng, zoo sierlijk nu in
't licht, zoo mooi hier in 't gebergte terug te zien, nadat
men ze in 't laagland heeft gemist.
Overal om ons grootsch belijnde bergen, beboscht met
tjemara's ; enkele huisjes verspreid op de ontgonnen velden,
hoog tegen de steile hellingen. Licht staan de bergen in
de zon, zwart de tjemara's tegen de schittering der helle
vlakken groen van de ontgonnen velden.
Hoeveel liefelijker zijn hier de dorpen dan in de fabrieksstreken ; hoe geheel verschillend van die in West-Java en
in de Vorstenlanden ; volkomen anders, dan ik ze tot nu
toe in Indie zag. Wie 't geluk heeft te kunnen uitgaan en
oogen om te zien, zal waarlijk niet spreken van Java's
eentonigheid.
Hier in den Tengger is het alsof wij leven in een
bloemenbergiand, in een twin, omringd van rotsen. Maar
telkens dreunt door de lucht de zware galm van den Bromo,
getuigend van de innerlijke woestheid van 't land. Onder
den bodem van dit bloemenland werkt in oerkracht het
onderaardsche vuur.
Ons dienend aan tafel, zegt de mandoer, dat zijn vrouw
mijn hoed zoo prachtig vindt ; zij heeft nog nooit zoo'n
mooien hoed gezien ; zij zou hem gaarne willen hebben.
Dat was dus de reden, waarom de vrouw zoo naar ons
keek ; de Tangerangsche zonnehoed heeft haar geboeid.
Ik zeg dat ik den hoed niet missen kan ; dat ik in de
zonnehitte toch niet kan uitgaan zonder hoofdbedekking.
De mandoer antwoordt, dat zijn vrouw graag haar
eigen hoed aan mij wil geven. Hij verzekert, dat die bijna
geheel hetzelfde is.
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Is deze inlander zoo brutaal of zoo nalef, om zulk een
voorstel te durven doen ? Wij kunnen het niet uitmaken ,
hij zegt alles met zoo'n dom gezicht, en is toch zoo geslepen.
Wij vragen den hoed van zijn vrouw te mogen zien.
Hij komt terug met een soort grof strooien mand, van
binnen en van buiten even vuil. Ik dank voor den ruil en
de mandoer druipt at
Voor zoover de Bromo dit toelaat, rusten wij na tafel.
Hoe nabij moet de vuurpoel zijn, hoe kernkrachtig,
om zulk een zwaar geluid te kunnen voortbrengen , een
geluid, dat van zoo nabij gehoord, gevoeld wordt als een
obsessie, als de overweldiging der onzichtbare macht van
ontketende natuurkrachten.
Het is vier uur.
Als een verheuging schittert 't licht over 't land !
Nu leven de bloemen alle voor zich, als los gebarsten
van den klaterenden vlammengloed aan den tropischen
hemel.
Een weldaad zou het zijn, nu na den langen ochtendrit, hier stil te blijven op 't grasveld tusschen de bloemen.
Maar er is een kracht, die dwingt. Wij willen zien, aanschouwen, ginds dien reuzenkrater, die niet ophoudt ons
te roepen, telkens met luider galmen in heftiger drang.
Lang kunnen wij niet toeven , binnen twee wren valt
de nacht. Wij hebben mood voor de verschrikkingen van
't vuurmonster, maar onder 't licht van den dag. De tropische nacht in zoo'n wilde bergnatuur heeft op zichzelf verschrikking genoeg.
Hoog stijgt de dessaweg achter de pasangrahan tusschen
twee woningenrijen , een lange rechte streep, op een bergrif zoo smal, dat wij morgen juist ruimte genoeg z-ullen
hebben, om er met de paarden door to rijden. Dan wordt
't bergpad zoo steil, dat de afgronden aan weerszijden
griezeling geven. Hier in 't woeste hart van den Tengger
zijn de hoogste bergwanden; maar overal, waar de mensch
een voet kan zetten, zijn de hellingen, hoe steil ook, door
menschenhand ontgonnen.
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Wij komen in een bosch, waar de weg nog steiler
wordt. Omhoog klimmend, staan de voeten bijna recht
naar boven , men moet zich voorover bukken om 't evenwicht te houden , waar de breedte van den weg dit toelaat, gaat men zigzagsgewijze.
IRitsen paarden komen naar omlaag, geleid door drijvers. Zij keeren terug van Lawang, waar de oogst der
dessa's van deze zijde van den Tengger wordt verkocht.
Zonder uitzondering vragen de mannen: „mana ?", waarheen wij gaan.
Wij antwoorden : „Dasar", vlakte.
Nog hooger gestegen, vragen de menschen : „Dasar ?"
Wij antwoorden ! „Dasar".
Zij waarschuwen dan niet vender te gaan. Nu niet
naar den Bromo, zoo laat op den dag ! Nu niet naar de
zandzee, waar binnen twee uren zich de duisternis van den
nacht zal hebben gespreid !
Wij stappen door , wetend van afstand, tijd, noch
angst ! Wij hebben ons doel , wij hooren den Bromo, wij
willen hem zien, aanschouwen nu in den avondstond, in de
stile rust van den naderenden nacht. Wij loopen maar
door met stevigen pas, eindelijk gevoelend, dat wij er zijn.
Cirkelvormig staan in 't verschiet tjemarakronen ; zware
dampliolommen worden zichtbaar , nog zijn wij onder hoog
geboomte, waar alles meer vermoed wordt dan gezien.
Een korte bocht van den weg en wij staan op den
Tjemara Lawang, den kraterwal.
Wat ligt daar voor ons ? . . .
Een Chaos . . . . een oerwereld . . . .
„Toen God hemel en aarde maakte, was de aarde
woest en vormloos. . . . Gods geest dekte het water" . . . .
Zoo is het alsof de wer gild voor ons ligt. Het allereerst
begin. Een droge zee met rotsen . . .
Een gierende wind waait over de kratervlakte.
Zwijgend zetten wij ons op de helling van den kraterwal.
Wij moeten zien, zien, zien ! Zien naar dezen oerchaos
op den grauwen ring van zand, om te beseffen, wat zich
daar voor ons openbaart , zien om te begrijpen, hoe wij
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pier staan als stervelingen van enkele jaren tegenover het
eeuwig gewrochte.
Het is alsof een ijzeren vuist ons dwingt tot zwijgen,
ons dwingt tot zien.
Naar het Westen daalt de zon ter kimme.
Niet in kleuren van bloed ! Noch in vlammen van
vuur, waarin aarde en hemel oplaaien met klaterenden
brandgloed, zooals men in zoo een reuzennatnur zou moeten
verwachten. De zon daalt in zachte glanzen van zilver licht,
met liefelijkheid en stille pracht !
Wolken zweven tusschen hemel en aarde, verfijnend de
kleuren, verzwak-kend de lijnen, wijdend den chaos tot rust.
Midden in de woesteniej rijst recht naar den hemel
nit het hart van den krater, een zware dampzuil omhoog,
grijzig verwasemend in de avondwolken. Tegen den glanzigen einder ver naar het Zuiden, verheft zich de kegel
van den Smeroekolos, ook met regelmaat hoog den vuuradem spuwend.
Zichtbaar daalt de zon ; vaster waren wolkenschaduwen
over 't kraterdal. Gloedplekken van doorschijnend licht
verklaren de lucht ; rozige schijn kleurt even den wasem
boven den rand van den krater. Zachter omlijnd staan
violetachtig blauw de rotsen op tegen den porceleinglanzigen hemel.
Immer dieper daalt de zon. Reusachtig strekt zich de
kraterwalcirkel om den chaos, zwaar van lijnen onder de
egaalheid van licht ; duisterder dekken de schaduwen het
dal, versomberend tot grauwgrijs den bodem der zandzee;
onwerkeNker straalt in doorzichtige dampen het licht over
de bergen, immaterialiseerend materie en kleuren.
Dan plotseling staat in uiterste verfijning van glans
over de wijdte der zandzee, recht voor ons nit, een der
randbergen op als een berg van glas. Het is de Moenggal,
de berg der geesten. !
}en oogenblik is het, alsof alle licht van daar nu uitstraalt ; langzaam zich strekkend in kristallijnen schijn
langs de kammen der bergen, glans verspreidend over heel
den chaos.
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De zon daalt achter den Moenggal. De schijf wordt
onzichtbaar in vervloeiing van goud. In de zandzee lichten
onbewogen twee waterplassen op, als roode vlekken vuur.
Dan valt de avond, met macht van mysterie in overwicht van doffe rust.
Als wachters van eenzaamheid staan nu somber de
tjemara's, hoog op den rand van den kraterwal.
In den duisterenden zandkrans, slingert midden uit den
chaos, de krater met koolzwart gesteente het vuur uit de
brandende aarde omhoog, in heftige barning, met woesten
galm. Dan dood het geluid, onzichtbaar het vuur, bestendig
alleen de doffe rust.
Immermeer daalt het duister. Het doorzichtig kristal
van den glanzenden Moenggal is versomberd tot zwarte rotsmaterie. Vaalheid, grijsheid, dofheid alom, over zand en rotsen, tusschen hemel en aarde. Donderend alleen in gestadigen
opstand raast het vuur nit den nimmer rustenden bodem.
Bromo alleenheerscher nu in den nacht ! Bromo, God
van vuur, alleen lichtend in het somber heelal. Bromo alleen
nu beheerschend den Chaos !
Het is ontzettend om te blijven. De aarde gelijkt hier
nu een hel.
Bandeloos giert de wind over de vlakte. Het gras van
den kraterwal wordt klam vochtig; de lucht kil, huiveringwekkend koud, hangt eng als een lijkwade om ons. En
nooit rustend de wanhoopsgalm nit den krater !
Het is niet langer uit te staan. Deze wereld is hier te
weinig menschelijk ! Weg, weg, nu weg van hier !
Schooner nog treft de weg bij 't terugkeeren ; edeler nog
de lijnen van 't gebergte, duister staand tegen de luchten.
Voor de bloemenpoorten der huisjes van Nadisari staan
overal menschen ; alleen jonge menschen. Jonge meisjes
met bloemen in de haarwrong rustend tegen de poortspip ;
jonge mannen, thuis gekomen van 't werk. Hier wordt een
steigerend paard de banaboepoort door geleid, ginds wordt
gras naar binnen gedragen, verder nog de oogst der velden
thuis gebracht ; maar onveranderlijk staan de mooie jonge
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meisjes tegen de ingangspoort geleund, de armen kruislings
over de borst.
Van het eene erf hier, van het andere erf ginds, wippen
de jongelingen over. Zoo staat er tegen de tweede spij1 van
de poort een tweede mensch, met gekruiste armen over
de borst, even rustig, even zwijgzaam als de eerste. Toch
gaat er leven om tusschen die zwijgzamen , leven dat het
uit- en ingangspunt vindt in de groote glanzende vochtigzwarte oogen.
Welk een ras van kracht, die Tenggereezen !
Het is geheel duister en zeer koud als wij thuis komen.
Er staat een groote ouderwetsche kachel in de pasangrahan,
echter geheel verroest en onbruikbaar. In mantels gewikkeld
zitten wij in de kamer. Wij bestellen 't avondmaal : een
blik zalm, doperwtjes, aardappelen en een blikje kersen ;
goede gaven, meegegeven door de oude dame uit Probolinggo.
De boschmensch bedient ons. Hij begint dadelijk weer
over den hoed.
„'t Mooie blauwe lint mag er Wel af," zegt hij ; „als
de njonja den hoed maar voor zijn vrouw wil geven."
Als hij bemerkt, dat ik standvastig blijf, vraagt hij
hoeveel de hoed kost,
„Zes gulden."
„Zes gulden ? Dat is veel !" zegt hij ; maar hij kan 't
wel betalen.
„Waar moet ik zoo'n hoed koopen ?", vraagt hij.
„In Soerabaja."
„Soerabaja ?" herhaalt hij. „Zes gulden, Soerabaja, zes
gulden, Soerabaja ;" 't is als een les, die hij van buiten
leert.
Ontzettend buldert de Bromo. Wij maken er den mandoer opmerkzaam op, vragen of dit iederen avond zoo is.
„De Bromo is boos," zegt hij. „De Bromo heeft een
kind verslonden."
De man krijgt een geheel andere uitdrukking in 't
gelaat, terwijl hij over den Bromo spreekt , jets van geheimzinnigen angst.
„Bij 't groote Bromofeest zijn er veel offers in den
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Krater gelegd; kippen, eieren, pisangs en nog veel meer,"
zegt hij met een dom gezicht, als kan hij zich al dat
andere niet meer herinneren. „Maar den volgend.en morgen
zijn de menschen dat alles terug komen halen, en Coen is
er een kind in den krater gevallen en levend verbrand;
dat was de straf."
Wij vinden die straf verdiend ; wanneer men een geschenk geeft, moet men het niet terugnemen. De mandoer
vindt dit ook.
„De Bromo was in zijn recht," zegt hij ; „maar kassian
den armen kleinen jongen in den vuurpoel."
Laat in den avond gaan wij nog even naar buiten om
de bloemen to zien in het maanlicht.
Strak is de hemel, vol flonkering van sterren; de maan
glansvol stralend van licht, over de fuchsia's, de rozen, de
lavendel, en de Witte kelken der ketjoeboengs ; over heel
het bloemenland vloeit 't zuivere strakke licht der maan.
bog boven de bloemen staan de berg-en, hoog daarboven
in stille pracht van glanzen dat eene klare hello licht van'
gulden schijf in hemelzeeen.
Alles staat onbewogen ; zelfs 't gazig loof van de
tjemaraboomen staat onbewogen. Welk een tegenstelling
met ginds den helschen fellen luchttocht bij den krater.
Hier het leven tusschen bloemen, ginds het leven tusschen
vuur en asch.
De nacht gaat voorbiej. De Bromo buldert.
Men kan den krater niet vergeten ; 't is binnenshuis
alsof hij naast ons staat. Hij laat zich hooren in den door
vermoeienis zwaren slaap ; doet zich gevoelen in de droomen.
Sons is 't of men ontwaken moet uit onbewust gevoelen,
alsof hij dwingt tot luisteren. Een overweldiger, zoo staat
hij in zijn grauwen ring van zand, hoog naar het Westen,
achter de bloemen van den tuin en de steilten van de wegen.
IV.
Indio is het land van den gouden dageraad !
In glorieschijn verrijst boven de aarde de nieuwe dag !
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Wij rijclen te zeven uur uit. Wij hebben de paarden
van den vorigen dag besteld, maar. wij hebben buiten
den waard gerekend, dat wil zeggen buiten den mandoer.
Jen paard van A s r o," heeft hij ons duidelijk gemaakt,
„en een paard van mij. Waarvoor zouden er tien paarden
op stal staan indien de reizigers ze niet gebruikten ?"
1VIijn reisgenoot bestijgt een grooten krachtigen schimmel; 't bruine paardje van den vorigen dag met de rose
kwastjes boven de ooren, is weer voor mij. Heden is er
keuze tusschen een kinder- en een heerenzadel ik verkies
't laatste. Asro zal ons vergezellen om de paarden terug
te leiden.
Zonnig is de weg frisch nog onder glinstering van
dauw staan de dessahuisjes.
't Geheele dorp is als uitgestorven v66r 't rijzen van
den dag zijn de gezinnen uitgetogen, 't gebergte in, ter
bebouwing van de velden.
Wij volgen den weg van den vorigen avond. Vlug
bestijgen de paarden de steilten •, geheel buiten adem, tracht
Asro hen bij te houden.
Op de kromming van den weg, vlak voor den Tjemara
Lawang, staat plotseling mij n paard stil met een ruk
wendt het zich om. Verbaasd zie ik den paardenknecht aan.
„Bromo !", zegt hij, vooruit wij zend op den Bromo.
„'t Paard is bang voor Bromo."
De man van 't paard zet een gezicht, alsof ook hij
bang is voor Bromo. Mensch en dier, alles leeft hier onder
vreeze van den Bromo !
Wij staan op de helling van den Tjemara Lawang.
Door de geringe hoogte van den wand, slechts honderd
meter boven de zandzee, is in 't schelle daglicht 't kratercomplex bijna geheel te overzien, duidelijk te onderscheiden
de randbergen van den kraterwal : rechts de Penandjaan
met den hoogen Argawoelan, links de Poendak-Lemboe ;
naar 't Noorden tegenover ons de Moenggal, ver naar 't
Zuiden de geweldige ruggen van den Ider-Ider.
Duidelijk als op een legkaart, ligt 't kraterpanorama
in verblinding van lichtschittering voor ons !
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Uit den schijnbaar vormloozen chaos van den vorigen
avond staan de vijf bergkronen van den Tengger machtig op ;
zonnig groen de Batok ; glinsterend rotsenzwart de Bromo ;
daarachter hooger de Widodaren en de beide toppers der
Segarawedi. Ver verwijderd naar het Zuiden staat de Smeroe,
met de wonderlijk gemaakte rookpluim hoog in de lucht.
Hier en ginds zweeft een blij wit wolkje onder den
strafblauwen hemelboog ; een hangend veertje in de wij de
atmosfeer. Maar of 't licht heerscht, of de duisternis regeert,
de Bromo werkt, de Bromo buldert, de Bromo raast zij n
gloeiend leven op, met grootschen schal van reuzenstem,
Welke telkens de aarde sidderen doet.
Wij dalen den kraterwal af, rijden de zandzee door
langs den Batok naar den Bromo ; een klein stukje slechts
van de vlakte. Maar hoe groot is de afstand, en hoe beseft
men opnieuw, hier gevoel voor maat en afstand verloren
te hebben.
De hoeven der paarden kletteren op den grond ; 't is
alsof zij slaan op ijs of op glas ; de bodem onder ons moet
hol zijn ; iedere paardenstap verwekt een eigen geluid.
Wij naderen den Bromo. Breed met steile hellingen,
diepe gleuven, hooge ribben ligt de kraterkolos voor ons,
een overweldigende woestenij !
Er is een weg, die over den krater leidt, nu breed, dan
smal over lavaruggen en over zand met schittering van
kristallen. Een deel van den zwaren Bromovoet is van
den weg te overzien , een golvende bergmassa dalend naar
de vlakte van den zandring.
Eindelijk een smal pad over een rib, waar wij van de
paarden afstijgen, dan recht voor ons uit tegen den kraterrand, een houten ladder van meer dan honderd-vijftig
treden hoog, die rechtop naar den hemel schijnt te leiden ,
een ladder Jacobs, voerend van de aarde naar de hoogste
sferen.
Wij bestijgen de ladder, staan voor den gesperden
moil van 't bergmonster, voor den open zwarten gloeienden haard.
Duizendmaal meer dan gisteren, drukt de ijzeren vuist nu.
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Hevig waait de wind om den kraterrand ; woeste vlagen
ieren
door de ruimte.
b
g
Onwillekeurig neigt men zich ter aarde. Met den
diepen afgrond voor zich zoekt men veiligheid, houvast in
den bodem.
Onmid.dellijk onder 't' oog nu, vlak naast 't oor, raze n
de uitbarstingen. Zij zijn van den oorsprong af te volgen.
Een dof langdurig diepgaand rommelen onder de aarde ;
dan plotseling de knal en 't hoog opslaan van steenen,
asch en vuur in ondoorzichtbaren grauwen wasemwalm.
Dan langzaam boven de aarde de wasemwalm zich verijlend tot een glanzend witte door de zon bes.chenen ranke
pluim ; een sierlijke panache, roetzwart uit de diepte opgekomen, door licht en glans verlucht, smetteloos wit ten
hemel stijgend ; besmeurde helledamp verreind tot walk
aan den hemel.
Weer barst de aarde open ! . . . . nomaals
.•••
bcr
nogmaals ! ....
Dan voor enkele minuten rust . . . totdat 't weer opnieuw begint.
Zoo gaat 't voort in bandelooze kracht van onbeperkte
heerschappij.
Het is eerst bijna niet om uit te staan van zoo nabij.
Maar langzaam komt die zekere beschouwingsr-ust, welke
cooed geeft naar omlaag te staren, te wachten op den
ontploffingsknal.
Hoe klein gevoelt men zich, getroffen door de almacht
van een onvermijdelijk noodlot. Een te heftige beving van
den Bromo, en onafwendbaar volgt verdelging ; een te zware
hartklop van den vuurreus, en al wat leeft en tiert daar
op den Tengger, is verloren.
Kleine wolken om den Smeroekegel groeien tot een
Witten wolkenmantel om den massalen voet. Ook aan de
zijde van den Moenggal komen nevelen op.
Het wordt tijd nu om te gaan,
Wij dalen van de ladder af. Tot halverwege zijn de
sporten nu betreden door toeristen, komend van Tosari.
Een lange slinger van jonge vrouwen en jonge mannen,
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hand aan hand elkander helpend, struikelend, vallend, dan
weer opstaand ; uitbundig vroolijk. Welk een voorrecht den
Bromo nu gezien te hebben, geheel alleen daarboven.
In de zandzee vinden wij de paarden terug. Een stapje,
dunkt ons, wanneer wij te paard gezeten, met 't oog den
afstand naar den Moenggal meten. Een uur rijden, leert
de ondervinding !
Holler nog klinkt hier de klank der paardenhoeven ;
't is alsof wij voortgaan over een dunne aardlaag boven
een diepen afgrond. Kort droog gras groeit bij bosjes op
de vlakte, als de helm onzer duinen , blauw van vergeetmij-nieten licht op tusschen 't gras. Deze plantengroei
geeft aan den bodem van de zandzee hier een gansch anderen aanblik dan aan de zijde van den Tjeraara Lawang.
Te'rugziend, onderscheiden wij nu duidelijk de diepe groeven
der uitgeschuurde wander van den Ider-Ider.
Wij hebben den voet van den Moenggal bereikt ; een
berggevaarte, twee honderd-vijftig meter hoog, met een
lengteafstand tot den top, van misschien honderd meter.
Een geweldige klauter staat ons voor den boeg.
A s r o beweert, dat wij te paard kunnen blijven. Hij
zegt, dat de paarden sterk genoeg zijn om hun last 't
steile pad op te torsen.
Aangenaam is deze rit niet. De berijder moet geheel
in de gedachten van 't paard komen ; dat is de kunst. Hij
is als een pakje, dat mee gedragen wordt en onder alle
afwijkende gebeurtenissen, slechts te zorgen heeft in 't
evenwicht te 151ijven ; dat is de allergrootste kunst.
De weg is slecht, vol gaten, op de steilste punten geheel uitgeregend. Hooge sprongen moeten de paarden telkens waken our houvast te hebben voor de hoeven ; vervaarlijke schokken krijgen de berijders, wanneer sours met
een sprong de afbrokkelende punt van een scherpen zigzag
wordt bereikt. Welk een inspanning voor paarden en
menschen.
A s r o te voet, gaat in even groote spanning als de
paarden , hij spreekt geen woord, moedigt zelfs de paarden
niet meer aan. De Moenggal is voor den Tenggerees een
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berg vol gevaren, een stukje aarde, zwaar bevolkt met
geesten, dat betreden dient te worden met bijzondere gedachten.
Ons denken gaat niet verder dan de sprongen van
de paarden, en de vurigste aller wenschen het hob aam te
vrijwaren voor al te ruwe stooten.
Eindelijk is de top bereikt.
Wij stijgen van de paarden om in 't kleine huisje op
den bergpas een oogenblik te rusten.
De nevelen, opgekomen om den Smeroe en om den.
Moenggal, zijn tot een nevelenzee gegroeid, geheel de zandzee overdekkend. Nog even komen de rotsenkruinen van
den Penandjaan en van den Batok uit de wolkenmassa op.
In doodsehe stilte ligt het nevelendal aan onzen voet, totdat plotseling nit de diepte met luiden knal de reuzenstem
opschalt.
„Satan werpt 't vuur op om Bromo te helpen," fluistert
A s r o, die naast ons staat.
Wij meenen, dat Satan dan gisteren en heden geen
oogenblik rust heeft gehad.
„Satan wordt bijgestaan door de gestorven Tenggereezen," verzekert A s r o. „De zielen der doode Tenggereezen waren duizend dagen op den Moenggal rond, dan
gaan zij voor altijd in 't eeuwige vuur om Satan te dienen."
Op ooze vraag, of dit ook eenmaal zijn lot zal zijn,
antwoordt hij met een blij gelaat, dat hij een „orangslam"
is ; hij is mohammedaan, alleen den undoes wacht dit
werk na den dood.
A s r o vertelt verder, dat 't vroeger noodzakelijk was,
dat jaarlijks 't mooiste meisje van den Tengger aan den
Bromo werd geofferd. Gelukkig offert men thans slechts
gevogelte en vruchten, offers, die men na vier-en-twintig
urea mag terughalen, omdat Bromo alleen Loch de essence
der aardsche spijzen kan gebruiken.
Wij moeten pier van paarden verwisselen. Wij hebben
nieuwe paarden te Tosari besteld, die reeds staan te wachten. Maar den er van is zoo lastig, dat drie koelies hem
niet tot stilstand kunnen brengen om te worden bestegen.
22
0. E. XI 6
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Asro heeft medelijden met oils; de of te leggen weg
is zeer steil; een lastig, onwillig, zenuwachtig paard is een
bepaald gevaar, meent de trouwe paardenknecht. Hij biedt
zijn eigen paard aan tot Tosari. Ik bestijg dus weer den
kleinen Bruin. Het dier is frisch en moedig als op den
vroegen dag.
Tot de hooge toppen is nu 't wolkenmeer gestegen.
Ook de Moenggal en de Penandjaan zijn nu geheel omwademd. Wij rijden door een ondoorzichtbaar witten mist.
Steil is 't pad; op enkele plaatsen volkomen uitgespoeld tot diepe geulen. Niemand van ons spreekt; om ons
is niets te onderscheiden. 't Gaat als door een droomenland. Eerst langs een geheimzinnig stil tjemarabosch, in
den mist een sprookjesbosch gelijk ; soms even zichtbaar
donkere stammen en donzig loof, achter de witte dampen.
Een wonderlijk metaal geluid vaart door de boomen ; 't
zingt als harptonen over de kronen; 't ruischt van verre
aan onwerkelijk als de witte mist, geheimzinnig als de
zwarte boomen, geheimzinnig als 't verre schallen van den
Bromo, als 't strak gelaat van A s r o.
Rustig voorwaarts gaan de paarden, in zoo eentonig
kalmen tred, alsof zij slapend loopen.
Er schijnt geen eind te zullen komen aan den langen
steilen weg, geen eind aan 't geruischloos gaan door de
eindelooze mist. Wanneer de damp soms even optrekt, zijn
diepe afgronden onmiddellijk naast de paardenvoeten zichtbaar. Altijd dichter dringt de Bruin zich naar den afgrond
en Asro loopt maar voort, als een opgewonden automaat,
en ziet niet om.
Is dit nu waarlijk Indie ?... Is dit het Tropenland?...
Het land van gloed en zonneschijn? ...
Wij rijden de poort van de dessa Padakojo door,
naderen Tosari. 't Begint nu zacht te regenen. Op de
paarden zijn wij voor den regen onbeschut.
De weg gaat sterk dalend naar omlaag, wordt glibberig
glad. Op de steilste hellingen zijn bamboelatten aangebracht, waarvan de paarden als langs trappen behoedzaam
afgaan; wij moeten telkens de hoofden buigen om van den
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zwaren watervoorraad, in den hoedenrand verzameld, outlast te worden.
Eindelijk is het doel bereikt, wij stijgen of voor 't
Hotel Tosari !
Een week geleden zijn de kamers besteld. Op ons verzoek om de kamers, luidt 't antwoord : „Er is geen plaats,
geen enkel bed vrij !"
Op onze vraag of er te Tlogosari kamers open zijn,
't zelfde antwoord : „Ook te Tlogosari geen enkel bed vrij !"
Wat moeten wij doen ? Het is twaalf uur. De eenige
gelegenheid om elders onder dak te komen is te Nadiwono,
nog anderhalf uur rijdens in de bergen, of te Poespo op
eon afstand van twee uur. De regen valt nu in stroomen neer.
Ons besluit staat vast : Wij zijn onder dak, wij blijven
onder dak ! Eindelijk zullen wij handelen naar het voorschrift : „Rustig zijn ! Langzaam gaan ! Het leven kalm
nemen".

BEGINSEL EN STELSEL DER
ONTWORPEN TARIEFWET
DOOR

Mr. Mr. H. SMISSAERT.

Zeer gering schijnt ons de kans dat de „Algemeene
Beschouwingen" in de Memorie van Toelichting tot de
nieuw-ontworpene tariefwet een vrijhandelaar zullen overtuigen van de dwalingen zijn weegs of zelfs een weifelaar
zullen brengen tot het inzicht dat bescherming noodig of
nuttig is voor Nederlandsche handel en nijverheid. Wordt
door die beschouwingen dat doel niet bereikt, dan mag
zulks wel niet daaraan geweten worden dat zij niet polemisch
genoeg zouden gesteld zijn ; op een wijze, die in dergelijke
staatsstukken weinig gebruikelijk is, heeft de Regeering
haar betoog hier en daar verlevendigd met zinnetjes, die
aan hoofd-artikelen in plattelands-krantjes ontleend schijnen.
Zoo b.v. schrijven de Ministers van Financien, van Buitenlandsche Zaken en van Landbouw, Nijverheid en Handel
in § 4 der „Algemeene Bescho-uwingen" „Zij, die den vrij handel met hart en ziel zijn toegedaan, zullen, wellicht
ondanks zichzelf 1), in het meerendeel der voorgestelde tariefposten wel niet anders kunnen zien dan even zoovele
poging en om het alg emeen belang to schaden"). — Polemisch
genoeg, gelijk men ziet, zij het niet in den fijnsten of
1) Cursiveering van mij. H. S.
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gelukkigsten trant. Maar overtuigend ? In diezelfde § 4
wordt gesproken van bezwaren tegen het voorgedragen
stelsel, die slechts rijzen „wanneer men niet wil 1) inzien,
dat de binnenlandsche prijs van eenig voorwerp niet uitsluitend afhangt van de buitenlandsche mededinging" • • •
enz. Ook zulk eene veronderstelling van onwil mist
overredende kracht.
Wanneer dan trots dien eigenaardigen Loon de
verdediging van stelsel en beginsel der nieuwe tariefwet
blijft beneden Karen eisch, dan ligt dit wel hieraan dat
men in deze paragrafen niet vindt het rustig-gedragene,
klemmende betoog van hem, die met een klaar inzicht in
de voortreffelijkheid zijner leer, de gronden daarvoor ontwikkelt op zulk een wijze, dat ook een anders-oordeelende
de verdienstelijkheid der bewijsvoering moet waardeeren;
men vindt hier het wat al te druk geredeneer van een, die
daardoor te bemantelen tracht wat aan de argumentatie —
op den keper beschouwd — al te zeer ontbreekt.
In het onderstaande willen wij pogen deze kenschetsing
van wat dit betoog wel en "lief, geeft, te rechtvaardigen;
dit kan afdoende slechts geschieden door den tekst van
nabij te volgen en van kantteekening te voorzien.

* *
De Regeering begint (§ 1) met er aan te herinneren
dat zij in de baten der invoerrechten het noodige geld
voor verschillende verzekeringswetten wil vinden, doch
gaat voorloopig niet over tot eene bestrijding van de
critiek, die dit denkbeeld heeft uitgelokt. Laat ook ons
dan niet hierbij stilstaan; het is trouwens een vraag van
andere orde dan de algemeene questie van wenschelijkheid
eener tariefwet-wijziging als de onderhavige. Wie die
wenschelijkheid ontkent, wil ook niet dat deze wijziging
voor dat doel strekke.
„Het hoofdzakelijk karakter" der herziening wordt
dan (§ 2) afgeleid uit de omstandigheid dat de meerdere
opbrengst f 10.000.000 bedragen zal: Wilde men immers
1) Cursiveering van mij. H. S.
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uitsluitsend of voornamelijk de eigen nijverheid beschermen,
dus buitenlandsche fabrikaten zooveel raogelijk wezen, dan
zou zoodanige raining van hoogere opbrengst „eene onoprechtheid" zijn.
Een onoprechtheid ? Het zou ook eene vergissing of
een misrekening kunnen wezen. Het is niet gemakkelijk,
met eenigen graad van zekerheid te voorspellen welken
invloed de verhooging van dit of dat recht op den invoer
(dus op de opbrengst daarvan) zal uitoefenen. Niemand
durft zich vleien dat een verdubbeld recht verdubbelde
oaten zal afwerpen, want iedereen twijfelt aan het gelijkblijven van den invoer bij belemmering daarvan. Men staat
her voor geheele reeksen van vraagteekens ; het is duidelijk
dat de gang van taken bij het eene artikel geheel anders
zijn zal dan bij een ander, doch ho e die gang zal wezen
kan slechts de tijd leeren. Het cijfer van de 10 millioen
gulden is• de resultante van zeer vel e vraagteekens, in de
plaats waarvan de Regeering stellige cijfers heeft gegeven,
welker stelligheid hoogst twijfelachtig is, terwij1 voorts zeer
vele opbrengsten als memorie-posten zijn uitgetrokken.
Het is trouwens wel wat heel oppervlakkig te zeggen :
gij ziet wel dat wij niet uitsluitende of hoofdzakelijke
bescherming van Nederlandsche nijverheid door wering
zooveel mogelijk van buitenlandsche waren beoogen, want
wij rekenen op 10 millioen meer en gij verdenkt ons Loch
wel niet van onoprechtheid I) De mogelijkheid der wering
van buitenlandsche fabrikaten in Nederland is altijd slechts
zeer betrekkelijk. Bescherming van Nederlandsche nijverheid
is wel degelijk wat het nieuwe tarief beoogt — gelijk wij
zoo dadelijk erkend zullen zien ; is dit wat „uitsluitend"
of wel „voornamelijk" beoogd. werd ? Het is ijdel werk, over
zulke termen te twisten.
In den gedachtengang der Regeering is dus niet „uitsluitend" of „voornamelijk" bescherming door wering van
vreemde waren het doel. „Aan den anderen kant" — zoo
vervolgt zij — „valt het niet te ontkennen en behoeft het
niet te worden ontkend, dat bij de vaststelling van het
invoerrecht .... rekening is gehouden met de bezwaren,
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die de Nederlandsche industrie en handel ondervonden als
gevolg van het protectionistisch stelsel, dat in nagenoeg
alle Europeesche Staten, de Vereenigde Staten van Amerika
enz. voor en na en doorgaans in zeer krachtigen vorm
toepassing heeft erlangd". — Stippen wij voorloopig hierbij
slechts aan dat hier gesproken wordt van bezwaren, die
de Nederlandsche industrie en de Nederlandsche handel
van protectie elders ondervonden hebben. Maar volgen wij
nu het betoog : ons land het afzetgebied van de buitenlandsche
overproductie , wat elders niet met behoorlijke winst kan
worden verkocht, komt hier binnen tegen prijzen, die de
concurrentie van zelfs onder gunstige natuurlijke voorwaarden
werkende Nederlandsche industrie iiitsluit , — een voordeel
voor onzen consument, maar „bij nader inzien" een nadeel,
want „meerdere Nederlandsche industrieen, waarvan wordt
ondersteld, dat zij onder normale omstandigheden zeer goed
zouden kunnen concurreeren", worden daardoor in hunne
ontwikkeling geschaad. Is eenmaal de Nederlandsche concurrentie terzijde gesteld, dan bepaalt de buitenlander den
prijs voor levering hier, let daarbij alleen op een behoorlijken Afzet, die verband houdt met de grootte van zijn
bedrijf, en op „eventueele buitenlandsche concurrentie".
Is, Neerland, dit uw beeld ? mag men hier met den
dichter vragen. Wij zien in den loop van dit laatste
betoog „de Nederlandsche industrie en handel" als door
den geschetsten gang van zaken bezwaard reeds inkrimpen
tot „meerdere. . . industrieen". Voor den handel is het feit
niet waar gemaakt. En voor de industrie ? Laat het juist
zijn — en het is zeker juist — dat een proces, als boven
werd geteekend, voorgekomen is en voorkomt, dan valt
daarover nog wel wat weer to zeggen dan door de Regeering wordt gedaan. In de eerste plaats mope zij worden
gewezen op de door haar zelve bezorgde „apercu' s" van
handel en nijverheid in Nederland 1). De Vereeniging „Het
1) Bedoeld zijn de 20 vlugschriften, door de Afdeeling Handel van
het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel bewerkt, welke in
de Nederlandsche afdeeling der Brusselsche Wereldtentoonstelling verkrijgbaar waren gesteld.
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Vrije Ruilverkeer" heeft deze officieele overzichten beschouwd als uitmuntend propaganda-materiaal om den
indruk van het welvaren in onze nijverheid en handel te
versterken. In algemeenen zin of op groote schaal kan
zich dus zeker het door de Regeering aangewezen euvel
der moordende mededinging van vreemden niet doen gevoelen. Of, bleek door de werking van dat euvel eenige
positie voor onze eigen voortbrenging niet houdbaar, straks
wist kloeke ondernemings-zin voor den verlaten post weer
een anderen te betrokken. Bovendien (de Regeering wees
er terecht op) : de schade voor den Nederlandschen ondernemer was een voordeel voor den Nederlandschen consument. En hem mag men dit voordeel te eer gunnen, daar
— zooals gezegd — de conjunctuur, die hem deze bate
bracht, niet aan de Nederlandsche industrie den doodsteek
gaf, nosh ook de nationale welvaart knakte, doch waarschijnlijk slechts sommigen tijdelijk in het gedrang bracht,
waaruit zij zich allicht spoedig wisten te redden met een
stevigen, oud-vaderlandschen ellebogenduw, om dan op
gunstiger terrein fortuin te zoeken en te vinden. Ware
dit niet zoo, bracht het „dumping" door het buitenland
ons over een breede lijn blijvend nadeel, de blijvende gevolgen daarvan zouden merkbaar zijn, o.a. in eene ten
onzent algemeener en sterker dan elders heerschende
chronische werkloosheid van bekwame vaklieden.
De Regeering had er wellicht ook in dit verband op
kunnen wijzen dat „de consument", die zich in de buitengewoon lage prijzen verheugde, veelal zelf weer rechtstreeks
of zij delings betrokken is bij de voortbrenging of den ruil
van goederen en dat de door hem wegens lage prijzen van
benoodigdheden gewonnen besparing hem in staat stelde
met weer kracht voor zijn deel tot verhooging van productie
of handel mede te werken. Die zoo laag genoteerde, door
het buitenland aangeboden goederen hebben ons naast
eenig allicht voorbiigaand kwaad veel zeker blijvend goed
gedaan.
Maar — aldus de Regeering in Naar boven weergegeven betoog — inmiddels zijn dan Loch in hun ontwikke-
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ling geschaad „meerdere Nederlandsche inclustrieen, waarvan wordt ondersteld, dat zij onder normale omstandigheden
zeer goed zouden kunnen concurreeren". — Voorzichtiglijk
wordt hier van eene „onderstelling" gesproken. Men neemt
aan, men gelooft dat deze industrieen, ware de zaak anders
geloopen, zich wel hadden kunnen staande bouden of uitbreiden. En omdat men dit onderstelt, aanneemt, of gelooft,
daarom zal dan nu de wetgever de zaak in een andere
richting wringen ; hij zal een stevigen, voldoend-hoogen
tariefmuur voor den buitenlander oprichten en hem den
toegang tot deze zij de van dien muur slechts openstellen
tegen betaling van zulk een tol, dat de concurreerende
Nederlandsche voortbrenger hem niet meer te vreezen heeft.
De consument zal dan het gelag betalen. . . . De „normale
omstandigheden", waaronder die ontwikkeling van thans
nog calamiteuse nijverheidstakken mogelijk zal zijn, bestaan
dus in bescherming.
Het is wellicht reeds hier de plaats te wijzen op de
rol, die de Regeering zich op het stuk der voortbrenging
in Nederland toebedeelt. Komt bij Naar de onderstelling
op dat eenige nijverheidstak hier onder „normale omstandigheden" (zie boven) zich zou kunnen ontwikkelen, dan
meent zij tot normaliseering van die omstandigheden te
mogen en te moeten overgaan. Hier raakt men aan een
der meest fundamenteele verschilpunten tusschen vrijhandel
en bescherming als beginsel van regeeringsbeleid tot bevordering van de nationale welvaart. Het beginsel van
bescherming stelt der Regeering ten plicht na te gaan
welke belangen door het vrije spel der maatschappelijke
krachten in het nauw gebracht worden om dan daaraan de
helpende hand te bieden ; de Regeering moet overwegen
waara an het ligt indien dit of dat bedrijf min gunstige
uitkomsten oplevert en moet dan tusschenbeide komen.
Met vaderlijk-e zorg moet hier van boven worden toegezien
hoe het alien vergaat ; en waar nood is, moet de overheid
het middel tot redres aanwenden. Dit is het standpunt,
waarop — met steeds meer beslistheid en met voor het
algemeen belang steeds noodlottiger uitkomsten ! — de
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Nederlandsche Regeering zich in de eerste helft der 19de
eeuw heeft gesteld. Welnu, mede door die ervaring geleerd,
hebben daartegenover de vrijhandelaars verkondigd wat zij
ook nu nog verkondigen : dat wel in algemeenen zin de
overheid ten aanzien der ontwikkeling van de volkswelvaarts-bronnen gunstige voorwaarden moet scheppen, vooral
door opheffing van belemmeringen, voorts ook door leiding
en voorlichting, door onderwijs en door openstelling van
nuttige gelegenheden, maar dat de Regeering zich behoort
te onthouden van een rechtstreeksch ingrijpen. Zij hebben
er op gewezen en wijzen er ook nu nog op : dat de overheid
eene onmogelijk naar den eisch te volvoeren taak aanvaardt, wanneer zij, lettend op de moeilijkheden in deze
en gene bedrijven, die door wettelijke maatregelen uit den
weg wil ruimen, de productie dwingend naar haar inzichten
omtrent de meest wenschelijke regeling, in vaak tijdelijke
verschuivingen voorziende door bepalingen, Welker gevolgen
niet altijd aan de bedoeling beantwoorden, de balans
houdende tusschen veelal onderling strijdige belangen en
dus feitelijk haar gunsten uitdeelend aan den een, ton koste
en op kosten van den ander. Van een hooger plan bezien,
stelt zich dus de quaestie van vrijhandel of bescherming
als de vraag naar het al of niet doeltreffende, toelaatbare,
gewenschte van overheids-inmenging in productie- en ruilverhoudin.gen. En uit de aangehaalde zinsneden der M. v. T.

tot de nieuwe tariefwet is wel dit reeds duidelijk : dat in
dezen ouden strijd van meeningen het huidig bewind kiest
vO6r rechtstreeksche bemoeiing, zoo vaak als zij „onderstelt"
dat deze tot iets goeds kan leiden, en tegen die onpartijdigheid,
Welke de vrijhandelsleer aan de overheid tot richtsnoer stelt.
Bescherming willen deze ministers verleenen „ook daar,
waar niet blijkt, dat de Nederlandsche industrie direct benadeeld wordt door in het buitenland van Regeeringswege
genomen maatregelen". Dit voornemen kondigen zij aan
in een passus, waarin gezegd wordt dat men aan sommige
goederen. „eenige meerdere" protectie geven zal dan daaraan
door het geldend tarief wordt gegeven. Want — zoo oordeelen deze ministers — ook dat geldend tarief werkt be-
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schermend, „al wordt er van zekere zij de gaarne de nadruk
op gelegd dat men in '62 en '77 „de bedoeling" had een
„fiscaal" tarief samen te stellen". Als bewijs van dat beschermend karakter der nu van kracht zijnde regeling
wordt dan dit gezegd : „Hun, die bijvoorbeeld de stelling
zouden willen bestrijden, dat de Twentsche katoenindustrie
mede hare krachtige positie dankt aan het invoerrecht van
5 pct. der waarde, dat van katoenen goederen wordt
geheven, zouden de ondergeteekenden willen wijzen op
artikelen als „bier" en „verd-a-urzaamde levensmiddelen",
waarvoor thans reeds invoerrechten worden geheven tot
zoodanige bedragen, dat niemand daaraan het beschermend
karakter zou durven ontzeggen".
Een passus als deze kan den door den steller gewenschten
indruk slechts maken op den lezer, die niet al te veel van
de zaak of weet. Het is waar, dat men in '62 en in '77
niet zoover in de richting van vrijmaking gegaan is als
velen toen wel wenschten , vooral het belang van den
fiscus verzette zich daartegen. In '77 troostte men zich
met de gedachte dat men binnenkort het werk der vrijmaking zou voltooien, maar daartoe is men niet geraakt.
Het „beschermend" karakter van het geldend tarief voor
Twentsche manufacturen wordt door de stellers dezer M. v.
T. niet als onomstootelijk aangenomen ; over de quaestie
valt veel te zeggen en is veel gezegd ; hier moge volstaan
worden met de opmerking dat de krachtige positie der
Twentsche textielnijverheid niet is verkregen toen zij haar
product met 5 % beschermd zag, dock dat deze industrie
zich vooral heeft ontwikkeld toen de haar door differentieele rechten op Java verleende bescherming wegviel ; dat
de luttele 5 % op het beperkt binnenlanclseh debiet geen
invloed kan gehad hebben op den wassenden export, waarin
vooral de kracht van Twente gelegen is. Wat bier en conserven betreft, het is bekend dat men bij de vaststelling
van ons tarief eene afzonderlijke regeling voor eet- en
drinkwaren en andere verbruiksartikelen, ten deele in verband met de accijns-heffing en ten deele als verbruiksbelasting tot stand gebracht heeft. Overigens mag gevraagd
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worden of b.v. de stand onzer -hoog „beschermde" conserven-fabricage eene aan.prijzing van bescherming bevat ?
Doch dit alles en meer nog daargelaten, wat beduidt dit
beroep dezer Regeering op beschermende werking van het
tegenwoordig tarief ? Die werking is dan toch naar de
meening dezer Regeering zoo zwak of zoo weinig algemeen,
dat zij niet verhinderd heeft het ontstaan van den door
de Regeering geschetsten toestand, waarbij voor „meerdere"
industrieen de Nederlandsche concurrentie ter zijde gesteld
wordt door den vreemden fabrikant, die dan voor Nederland eigenmachtig de prijzen vaststelt.
Maar al zal dan nu ook char worden bescherind, waar
niet blijkt dat de Nederlandsche industrie door maatregelen
elders benadeeld wordt, men meene toch niet dat deze
Ministers „stappen hebben gedaan in eene richting, die
moet leiden tot eene handelspolitiek als op dit oogenblik
in nagenoeg geheel de wereld wordt toegepast" ; „de kennelijke bedoeling van de meeste buitenlandsche tarieven is
den invoer van een meer of minder groot aantal goederensoorten te beperken". Wil onze Regeering dan zoodanige
beperking van den invoer niet ? Zij antwoordt dat de door
haar voorgestelde rechten in het licht der buitenlandsche
tarieven zullen moeten erkend worden „in het algemeen
zeer matig" te zijn. Zelfs zijn er rechten, die zij verlaagt.
Verhooging of verlaging is „eenvoudig te verklaren uit de
systematische groepeering en onderverdeeling, der verschillende goederensoorten, die het mogelijk heeft gemaakt om
met de mate, waarin een grondstof is bewerkt tot een
gedeeltelijk of geheel afgewerkt fabrikaat, rekening te
houden bij de vaststelling van het recht". — Ziedaar dus
het stelsel aangeduid. De op zichzelf reeds ondeugdelijke
onderscheiding in grondstoffen, half- en heel-fabrikaten
wordt hier door „systematische groepeering en onderverdeeling" op de spits gedreven en tot grondslag van het
stelsel voor rechten-bepaling gemaakt. Men wil dus de
goederen hooger belasten naarruate daaraan meer buitenlandsche arbeid is verricht ; het hoogere recht moet — in
der ontwerpers gedachtengang — door prijsverhooging er
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toe leiden dat die arbeid voortaan in Nederland zal worden
gedaan. Doch wil dat opzet slagen, dan moet men hopen
dat de invoer achteruitgaat. Dus toch beperking van den
invoer als gewenschte uitkomst !
Wij gaan de korte § 3 voorbij : over de noodzakelijkheid eener technische herziening is wel iedereen het eens.
Maar de 4de § brengt ons weer midden in het debat. Het
hoofddoel der herziening is : sneer geld ; de „bijkomstige
bestemming" is : „de productievoorwaarden te verbeteren,
waaronder tal 1) van Nederlandsche industrieen, hoofdzakelijk als gevolg van in het buitenland getroffen maatregelen, moeten werken", kortweg gezegd dus: bescherming.
Daarop volgt : „Reeds om die reden kon men zich niet
bepalen tot het voorstellen van zuiver fiscale rechten, waaronder de ondergeteekenden verstaan rechten op goederen,
die hier te lande niet of slechts onder zeer bezwarende
omstandigheden kunnen worden geproduceerd". — Bij de
overweging van de vraag Welke goederen dan naar het
inzicht der Regeering voor fiscale rechten in aanmerking
zouden komen, moet men even een uitstapje maken naar
de §§ 5 en 6. In § 5 wordt de vrijdom geproclameerd van
„grondstoffen, die de nijverheid en de landbouw uit het
buitenland moeten betrekken, omdat die hier te lande niet
of niet in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar zijn". Het is
duidelijk dat juist dergelijke goederen wegens de onmogelijkheid van productie hier te lande in het stelsel der
Regeering voor fiscale rechten aangewezen zijn moesten.
Maar (§ 6) terwijl dus fiscale rechten in theorie zouden
kunnen geheven worden van „tabak, sinaasappelen, mandarijnen, citroenen, vijgen, rozijnen, krenten, garens (niet
wollen), arbeidswerktuigen, petroleum enz.", valt daarbij
allerlei te bedenken, dat de praktijk van hooge rechten op
zulke goederen zeer onraadzaam zou maken. Want de
importeurs van die goederen zouden, daar Nederlandsche
concurrentie is uitgesloten, de verkoopprijzen „tenzij onderlinge mededinging hun zulks belet" met het bedrag van
1) d. z. de „meerdere", bovengenoemd.
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het recht kunnen verhoogen „zoodat dit uitsluitend werkt
als eene belasting op den consument". Hierbij ook moet
dus met „de eischen eener goede handelspolitiek" worden
rekening gehouden. Rechten op garens zouden de grondstof voor de weverij duurder maken zonder aan ooze
spinnerij eenige uitbreiding van beteekenis te geven. Verhooging van het recht op tabak zou „Nederlands positie
op de wereldmarkt in gevaar kunnen brengen". Andere
overwegingen weer gelden voor andere genotmiddelen
(sinaasappelen enz.), ook voor petroleum. Men ziet het dus
wel: de Regeering komt er met zuiver fiscale rechten niet,
wanneer „het hoofddoel" der herziening meer geld voor
de schatkist zijn zal; wel is uit dien hoofde meer geld te
verkrijgen, doch daartegen verzetten zich de eischen eener
goede handelspolitiek . . . Men is dus wel op andere, d. i.
beschermende rechten aangewezen ! Gelukkigerwijze kan
men dan aldus tevens de „bijkomstige bestemming" van het
nieuwe tarief bevorderen, d. i. de productie-voorwaarden der
vaderlandsche nijverheid verbeteren door goederen te belasten, die hier wel gemaakt worden of waarvan men
onderstellen mag, dat zij onder de werking van dat nieuwe
tarief hier gemaakt zullen kunnen worden !
Aldus handelend verklaart echter de Regeering zich
ervan bewust te zijn noch de vrijhandelaars noch de protectionisten te bevredigen. Wij haalden in den aanhef
reeds dat leelijke zinnetje aan, waarin de toelichters te
kennen geven dat vrijhan.delaars met hart en ziel „wellicht
ondanks zichzelf" in de wetsvoordracht slechts zullen zien
een reeks pogingen om het algemeen belang te schaden.
Zij daarentegen, zoo vervolgt de Regeering, die hooge
invoerrechten „het eenige middel" achten om een krachtige
Rationale industrie te verkrijgen, zullen oordeelen dat de
aanhangige voorstellen bij lange na niet ver genoeg in die
richting gaan.
Dit is de lof der matiging, dien de Regeering zichzelf
bier wederom toezwaait. Zij schijnt te hopen dat Naar
tarief velen niet al te zeer verschrikken zal, wanneer zij
ervaren dat de uitersten gelijkelijk ontevreden zijn. Door
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de vrijhandelaars als heilloos verworpen, door de protectionisten als geheel onvoldoende afgewezen, heeft dit tarief
immers den schijn voor zich het juiste midden te houden,
waarin de ware oplossing gelegen moet zijn ! Hoopt, men
dat een dergelijke overweging zal rijzen bij hen, die in
zake deze levensvraag voor handel en nijverheid zich niet
de weelde eener eigen, wel-gevestigde overtuiging veroorloven of bij die lieden, welke met een gewichtig gezicht
pleb en te zeggen dat vrijhandel heel mooi is in theorie,
maar dat in de praktijk bescherming — natuurlijk niet
a outrance — de voorkeur verdient ?
Tot dat slag van lieden schijnen deze Ministers te
behooren. Zij „willen hier gaarne verklaren, dat zij het
principe van vrijhandel zouden omhelzen, indien zij niet
meenden, dat zulks vooral met het oog op hetgeen in de
laatste halve eeuw in het buitenland heeft plaats gehad,
op den duur tot stilstand, zoo niet tot achteruitgang van
de Nederlandsche industrie moest leiden". Deze platonische
omhelzing is merkwaardig. Vrijhandel is voortreffelijk,
doch daar men elders hooge tariefmuren optrekt, doen wij
dat ook. Vraag : zullen deze platonische vrijhandelaars
straks onzen muur slechten, als elders de staketsels wegvallen ? Vraag : moesten deze heeren, protectionisten ondanks
zichzelf, niet liever trachten andere Regeeringen tot vrijhandel over te halen, b.v. door althans in ons land niet
het slechte voorbeeld te volgen en daardoor te toonen dat
men ook zonder protectie kan blijven bestaan ? Overigens
moet men in een wel-overwogen staatsstuk als dit wel
letten op wat al of niet wordt gezegd. Motief voor de
protectie tegen wil en dank is : hetgeen in de laatste halve
eeuw elders is geschied. Wat kwaad heeft dit ons gebracht ?
Hier wordt nu eens Diet gesproken van „de bezwaren, die
de Nederlandsche industrie en handel ondervinden", hier
dus Diet herhaald de algemeen-klinliende klacht over nadeel
aan heel de nijverheid; ook wordt hier niet nog eens gewezen op de „meerdere industrieen", waarvan ondersteld
wordt dat zij onder „normale" omstandigheden zouden
kunnen concurreeren doch die in hun ontwikkeling worden
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geschaad , — verwijzing dus ook naar een (niet nader gespecificeerd) feit. Neen : motief is thans de meening dat
wat sedert v ij ft i g j a a r elders geschiedt, op den
duur tot stilstand of achteruitgang onzer industrie moet
1 e i d e n. Men zou, leuk-weg, den heeren willen toevoegen :
doch zoo gij liefst het vrijhandels-beginsel zoudt willen
omhelzen, ziet het dan nog eens aan en wacht nog eens
of hoe het loopt ! In de laatste halve eeuw neemt het
buitenland zekere maatregelen en nu meent gij dat dit op
den duur ons moet schaden , sedert diezelfde laatste halve
eeuw hebben wij feitelijk den vrijhandel „omhelsd" en zijn
blijven levee en zijn vooruitgegaan en hebben onze nijverheid en handel zich zien ontwikkelen op de gelukkige
wij ze, die in uw „Apercu's" wordt geschetst. Waarlijk,
gij kunt toch zelf geen perieulum in morn aanwezig achten ,
ziet het dus nog eens aan !
De gemoedelijke redeneering (met prikkels) wordt voortgezet : nu ja, zoo heet het voorts, men kan tegen elk, zelfs
matig, invoerrecht bezwaren inbrengen „wanneer men nitsluitend zich plaatst op het standpunt van den consument
en men niet wil inzien, dat de binnenlandsche prijs van
eenig voorwerp niet uitsluitend of hangt van de buitenlandsche mededinging, doch tevens van de concurrentie,
die binnenlandsche industrieelen elkander aandoen". — Even
een woordje over dit punt. Wij weten niet of er menschen
zijn, die dit niet willen inzien. Er zijn lieden, die zeggen :
wanneer gij door bescherming de binnenlandsche industrieelen in staat stelt den prijs (hun prijs) te verhoogen met
iets minder dan het bedrag van het invoerrecht, dan zal
hun onderlinge concurrentie hen niet beletten van die
gunstige gelegenheid gebruik te maken.
En men moet toch ook — zoo redeneert de M. v. T.
verder — bij voorstellen als deze met de omstandigheden
rekening houden. Er is immers geld noodig voor de verzekeringswetten. Er is immers menige industrie hier te
lande die door de buitenlandsche bescherming belet werd
zich zoover uit te breiden als wel mogelijk ware geweest.
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Zeker, „de mogelijkheid [is] niet uitgesloten, dat van enkele
consumptie-artikelen de prijs eenigszins zal stijgen", maar
men wachte zich voor het schrikbeeld dat alles duurder
zal worden , de rechten zijn toch zoo hoog niet dat het
buitenlandsch goed hier wordt geweerd en, waar de importeur de mededinging van de binnenlandsche nijverheid te
overwinnen heeft, ,,bestaat er goede kans, dat hij in plaats
van zijn product hier te lande duurder te kunnen plaatsen,
tot behoud van zijn afzet een gedeelte van zijn whist zal
laten vallen". Men ziet : na een samenvatting van reeds
vroeger meegedeelde overwegingen wordt hier een nieuw
punt in het geding gebracht : stuit de importeur op concurrentie van Nederlanders achter den tariefmuur, dan zal
hij zelf de rechten betalen. Dit is het in Engeland geliefde
„tax the foreigner" ! Waarbij echter te bedenken valt dat
bij die onderstelling het profijt der bescherming voor de
Nederlandsche nijverheid wegvalt. Dit profijt toch ligt in
de -mogelijkheid van prijsverhooging, doordat het vreemde
goed wegens het invoerrecht ook in prijs verhoogd wordt ,
geschiedt dit laatste niet, dan is de kans verkeken !
Boven spraken wij reeds met een enkel woord over
de § § 5 en 6, die wij nu verder maar met stilzwijgen zullen
voorbijgaan, al viel daarover ook nog wel wat te zeggen.
1Viaar bij § 7 moge nog eene kantteekening gegeven worden,
Verklaarde de Regeering zich doordrongen van haar plicht
om bij de bepaling van „fiscale rechten" rekening te houden
„met de eischen van eene goede handelspolitiek", dit geldt
naar haar inzicht nog sterker bij de aanwijzing van rechten
voor goederen „die hier te lande onder normale omstandigheden tegen concurreerende prijzen kunnen worden geleverd" 1).
En dan volgt : „Immers waar' het gaat om heffing van
invoerrechten op fabrikaten of halffabrikaten, die op hunne
beurt weer grondstof of hulpmiddel van andere industrieen
kunnen zijn, daar heeft men nauwgezet te overwegen den
invloed, dien elke industrie van de heffing van een zeker
invoerrecht of van het vrijlaten van goederensoorten ver1) Cursiveering van mij. H. S.
0. E. XI 6
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moedeliji zal ondervinden. De ondergeteekenden ontveinzen
zich geenszins, dat dit gedeelte van hunne taak bijzondere
moeilijkheden heeft medegebracht, dat het geenszins is nitgesloten, dat wellicht nit de kringen der industrie bezwaren
zullen worden ingebracht tegen het voorstellen van eenig
recht of tegen de vrijlating van eenig artikel , zij vleien
zich echter, dat men in het geheel aan hunnen arbeid het
praedicaat „systematisch en doeltreffend" niet zal willen
onthouden".
Wat te autwoorden op de verkapte vraag, die door de
in de laatste zinsneden uitgesproken verwachting wordt
gesteld ? Laat ons maar herhalen dat de werkgever hier
grijpt „caber die Kraft". Hit te maken — niet te onderstellen, maar vast te stellen — welke goederen hier te
lande onder „normale" omstandigheden tegen concurreerende
prijzen kunnen worden geleverd, de „normaliseering" van
die omstandigheden tot stand te brengen, . . . maar is het
niet duidelijk dat dit allernoodwendigst eischt velerlei
kennis, die de wetgever, d. i. de Minister met zijn staf, niet
bezit ? Waren- en zaken- en feiten-kennis , inzicht in de
conjunctuur waaronder verschillende bedrijven worden nitgeoefend, wetenschap omtrent de werking welke de voor
eenig bedrijf beraamde maatregel op een ander bedrijf zal
hebben. De kundigsten in elken tak van nijverheid zullen
u wel weten te zeggen wat voor hun tak zeker fiscaal of
ander recht uitwerken zal, ook, bij benadering, welke de
invloed van zoodanig recht zijn zal op andere bedrijfstakken,
waarvan zij kennis bezitten doordat zij met de producten
daarvan door hun eigen bedrijf in aanraking komen. Maar
al wat in die hoofden steekt zou dan in des wetgevers
hoofd moeten gevaren zijn en bovendien zou zijn alles overziende blik heel het samenspel en samenstel der elkaar
kruisende belangen moeten beheerschen. Hoe weinig hebben
deze ministers gevoeld van het onuitvoerbare dezer taak,
toen zij van „bijzondere moeilijkheden" gewaagden en
zeiden het geenszins uitgesloten te achten dat wellicht nit
de kringen der industrie bezwaren zullen worden ingebracht
tegen het voorstellen van eenig recht of tegen de vrijlating
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van eenig artikel ! 1) „Systematisch en doeltreffend", dit
werk ? Ziehier ons oordeel: men kan wel — gelijk in de
toelichting tot de artikelen geschiedt — blijk geven bij
dezen en genen nuttige inlichtingen te hebben verkregen
omtrent de meest voor de hand liggende consequenties van
beraamde belastingen of vrijstellingen ; men kan wel uitgaan van het beginsel dat de omstandigheden voor de
vaderlandsche nijverheid genormaliseerd moeten worden
en doorgaans dat beginsel bij de herziening toepassen ; men
kan wel, door deskundigen voorgelicht, die toepassing
temperen of nalaten, waar anders de schadelijke gevolgen
zonneklaar te voorzien zijn ; — maar wanneer men meent
aldus te kunnen komen tot een regeling, die in de praktijk
van het bont bedrijfsleven niet slag op slag zal blijken uit
des wetgevers gis te vallen en voor hem en anderen onverwachte gevolgen te hebben ; dan past daarop slechts
an woord: aanmatiging.
Zeker, ook in het buitenland heeft de wetgever de
volvoering van die taak aangedurfd en heeft zoodanig
netelig werk tot stand gebracht. Maar heeft zich daar niet
telkens gewroken — en wreekt er zich niet nog telkenmale
de aanmatiging, waaraan ook hij ginds zich schuldig maakte ?
Staat men daar niet voor gevolgen, die onvoorzien waren ?
Bleken daar niet belangen geschaad te worden, welker
samenhang met de genomen maatregelen den wetgever
ontgaan was ? Het notoir feit, dat bescherming, eenmaal
aan enkelen verleend, overal straks zich over anderen nitbreidt, bewijst niet alleen hoezeer dit stelsel van gunstenuitdeeling door den wetgever de begeerigheid van steeds
breeder kringen om gunsten ook voor zich opwekt; het
bewijst mede dat de wetgever op het hellend vlak wordt
voortgedreven omdat hij, met ruwe hand in het bedrijfs1) Men zal zich de scherpe kritiek herinneren die dadelijk na de
verschijning van het tariefontwerp door het dagblad De Nederlander werd
uitgeoefend op de feit el ij k e beschouwingen der M. v. T. in zake rechten
.op meel op bloem. De slotsom dezer kritiek was dat de Minister wel nooit
(een invoerrecht op tarwe- en roggebloem zou hebben voorgesteld, indien
bet hem niet aan de juiste practische voorlichting had ontbrokeu.
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leven ingrijpend, daardoor wonden slaat op plekken, die
naar zijn inzicht immers niet gekwetst noch zelfs geraakt
zouden worden.
Doch bovendien : neem voor een oogenblik het ondenkbare aan dat de wetgever pro hoc et nunc over alle benoo digde kennis beschikt om tusschen alle belangen de balans
te houden en naar recht en redelijkheid elk het zijne te
geven of te onthouden , — is het dan niet klaar als de
dag dat door de gestadige wisselingen in het bedrijfsleven
(wisselingen, waarop OOk het normaliseerend tarief zelf
inwerkt) dat tarief — heden voortreffelijk — morgen
ondeugdelijk zal geworden zijn ? Mede daarom draagt elke
tariefwijziging, die kunstmatige verschuiving der productie
beoogt, de kiem van andere tariefwijzigingen in zich : na
de verschuiving past straks uw tarief niet meer op den
nieuwen staat van zaken. Nieuwe belangen zijn gerezen
en vragen om voorziening , het werk moet worden overgedaan. En telkenmale zal men wederom de fictie moeten
doen Belden dat ditmaal dan toch de wetgever met voile
kennis en al-omvattend inzicht tot het maken van een
alien bevredigende regeling in staat en bekwaam is !
Het thans bij ons aanhangig ontwerp eener nieuwe
tariefwet beoogt ingrijpen in het spel der buiten- en binnenlandsche productie-verhoudingen. Noem dit matige bescherming of bevordering van den nationalen arbeid of
normaliseering van omstandigheden of hoe ge wilt. Redeneer
in-en-uit daarover in verschillende paragrafen, waarin gij
zegt dat het u vooral om geld te doen is en gij dus niet
buitenlandsche goederen wilt weren, dat gij wel de vaderlandsche nijverheid tegen buitenlandsche mededinging wapenen
wilt, doch niet de hooge rechten wenscht die elders worden geheven en dat gij niet den invoer beperken wilt doch wel hoopt,
dat voortaan in Nederland velerlei in Nederland gebruikte
arbeid zal verricht worden, die tot nog toe elders gedaan
werd; verklaar desnoods dat gij in theorie den vrijhandel
zoudt willen omhelzen, indien maar niet het buitenland
door zijne maatregelen ons zoozeer benadeelde. Zeg, wat
ge wilt. . .. 'Wits maar vaststa, wat niemand ontkenn. en
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kan, dat de uitgesproken bedoeling en de stellige strekking
van uw tarief is eene wijziging te brengen in de verhouding, waarin tot nog toe onder de working van ons
5 %-tarief de buitenlandsche en de binnenlandsche arbeid
onder de nagenoeg onbeperkt-vrije werking der wisselende
conjuncturen de voorziening in Nederlands behoeften op
allerlei stoffelijk gebied hadden verdeeld. Welnu, heel het
geredeneer in deze zeven paragrafen (en de volgende) kan
dit felt niet wegnemen dat thans ook de Nederlandsche
wetgever het zijne wil doen om dit vrije spel van productieve krachten loinnen en buiten de grenzen to binden aan
de door hem in zijne hooge wijsheid als „systematisch en
doeltreffend" gekeurde regelen. Alle overige zoo theoretische
als practische bezwaren tegen zoodanig regeeringsbeleid
daargelaten, moge dit nog eenmaal met ernst en klem
worden gezegd: onvermijdelijk zal blijken dat de „bijzondere
moeilijkheden_" van dit work voor den wetgever te groot
zijn dat hij eon wog opgaat waarvan hij zelf het einde
niet kan zien dat hij in zijn eigenwijsheid eon allergevaarlijkst spel drijft met groote volksbelangen en dat zijn voile
verzekerdheid omtrent hetgeen hij in deze moot doen en
laten belachelijk zijn zou, indien zij niet zoo betreurenswaardig was.
Mag men nog hopen dat altlians van ons Parlement
het gezond verstand zich tegen zulke allergevaarlijkste
proeven op onze volkswelvaart zal verzetten?

NOGMAALS NAUNDORFF
DOOR

Prof. F. J. L. KRÃME R.

Opnieuw is de aandacht van Europa gewekt voor eene
zaak, die sinds eene eeuw van tijd tot tijd weder opgerakeld wordt en een deel van het publiek in spanning brengt:
het is de zaak van Naun dor ff, die in de dagen van de
Juli-monarchie optrad als de doodgewaande dauphin, de
eenige zoon van Lodewijk XVI en Maria Antoinette.
De dagbladen hebben dezer dagen melding gemaakt
van een verzoek, ingediend door den heer Bois s y d'A ng 1 a s, senator voor het departement de l'Ardeche, om van
regeeringswege een ernstig onderzoek in to stellen in zake
de aanspraken van N a u n d o r ff en zijne nakomelingen op
de erkenning als afstammelingen van het Bourbonsche
koningshuis, en deze stap, gedaan door een man, die zijn
geheele leven een overtuigd aanhanger is geweest van den
republikeinschen regeeringsvorm, heeft natuurlijk nieuwe
hoop en groote verwachtingen gewekt in den kring der
Naundorffisten.
Maar niet alleen de heer Boissy d'An glas heeft
zich de zaak aangetrokken. In de laatste jaren roeren zich
de verdedigers der Naundorff-belangen geweldig. Losse
geschriften, van grooteren en van kleineren omvang, overstroomen den boekhandel en houden de belangstelling
gaande, terwijl bladen en maandschriften, uitsluitend aan
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de „question Louis XVII" gewijd, zooals de „Legitimite"
en de „Revue historique", het hunne doen om to zorgen
dat „het geheim van den Tempeltoren" aan de orde van
den dag blijft. Geheele bibliotheken zijn reeds gevormd
van de Naundorff-literatuur — of liever van die der Naundorffisten en der „evasionisten" of „survivantisten", want
ieder evasionist is bij lange na nog geen Naundorffist. Ook
zijn er nog aanhangers van andere pretendenten naar het
dauphinschap. Nog zeer onlangs o. a. verscheen van de
hand van M. Jean de Bonne fo n een werkje : „Le dossier du roi. Le baron de Richemont, fils de Louis XVI",
waarin van de Naundorff-aanspraken gesproken wordt als
van „la plus effrontee des impostures". De schrijver van
dit boekje komt daarin tot het verrassende besluit, dat de
ware Lodew ij k X VII gekerkerd en telkens veroordeeld
is onder de namen van Hervagault, Mathurin Bruneau, Bourlon, Perrein, Hebert, Giovanni, Picted, Benard, Saint-Julien, Legros, Lemaitre,
Transtamare, Gustave en Richemont: al die personen zouden er tezamen dus eigenlijk 44n zijn geweest.
G r u au de La Barre had er vier tot een gemaakt, nu
worden het er veertien. Inderdaad men zou aan scherts of
spot moeten gelooven, indien men in de literatuur over
het zoogenaamde „geheim van den Tempeltoren" niet gewoon geraakt was aan de wonderbaarlijkste beweringen, in
den volsten ernst uitgesproken en als onomstootelijke waarheden verkondigd. Zoo heeft men er zich ook al niet
over to verbazen, dat Joseph T u r qua n, die over het
tijdperk van de revolutie en het eerste keizerrijk verscheiden
lezenswaardige boeken geschreven heeft, in zijn geschrift
„Du nouveau sur Louis XVII. La solution du probleme",
een uitvoerig verhaal doet over den dood van den dauphin
door moord, op last van het Conaite de salut public, den
19den Januari 1795, een verhaal, dat de schrijver van het
begin tot het einde uit de lucht gegrepen heeft, en dat
als voortbrengsel der verbeeldingskracht een waardige
tegenhanger is van de geschriften der Naundorffisten.
Dat deze laatsten zich aan zulke boeken ergeren
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spreekt van zelf. Maar hunne bitterste ergernis geldt toch
de „histoire officielle", de „histoire patentee". Zij kunnen
het niet dulden, dat ernstige geschiedkundigen de uitkomsten van hunne studien openbaar maken, zoo weinig
strookende met de romantische verhalen, waarmede het
goedgeloovige publiek in spanning wordt gehouden. Jean
E c k art, een rechtsgeleerde en letterkundige, die den tijd
der omwenteling doorleefd had, en onder Napo le on en
de Bo u r b o n s verschillende studien in het licht gaf, heeft
door zijn „Memoires historiques sur Louis XVII", reeds in
1816 verschenen, het allereerst aanstoot gegeven, zoo zelfs
dat een vurig survivantist —P aul Ma c qua t — hem
betitelt met de vriendelijke nemen van „plat valet" en
„vulgaire fumiste", welken laatsten naam hij ook toepast
op De Beauchesne en Chantelauze, die door hunne
boeken. over L ode w ij k XVII „en zijn dood in den Tempel" de hartstochten niet minder opgewekt hebben. B e a uc h e s n e was gentilhomme de la chambre du roi geweest
onder K a r el X en later chef de section aux archives,
Chantelauze had het ongeluk de neef te zijn van
's konings grootzegelbewaarder, den inedewerker van Poli gn a c indien zulke menschen zich verstouten historische
studien te maken, dan zijn zij, indien hun arbeid tot antievasionistische gevolgtrekkingen leidt, vanzelf als „vils valets"
gebrandmerkt, en h-un- werk is daarmede voldoende wederlegd.
Wat zouden de heeren Mac q u a t c.s. wel gezegd
hebben, wanneer zij kennis hadden kunnen nemen van het
Gids-artikel, dat in 1874 professor Fr u in aan het Naundorif-vraagstuk gewijd heeft Dien geleerde als een „vil
valet" te bejegenen zou hun wel wat bezwaarlijk zijn geweest, en hem, als o. a. Erne s t Daudet, een „falsificateur
de documents" te noemen, zou ook niet wel gaan, en
daarom is het maar gelukkig voor hen, dat het bedoelde
artikel hun verborgen gebleven is, want zulk een stukje
historische critiek is voor romantische verhalen toch altijd
vrij hinderlijk. De Naundorflisten klagen er tegenwoordig
over dat de geschiedkundigen zich niet de moeite willen
geven hen te bestrijden, en het is ook waar dat de mannen
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van het yak zich niet verwaardigen met de paladijnen van
Naundorff in het perk te treden. Een enkele maal,
wanneer door den pretendent en zijn aanhang pogingen
gedaan werden om op de een of andere wijze eene ambtelijke erkenning te verkrijgen, heeft de historische critiek
zich doen hooren en, zonder in persoonlijken strijd te
treden, hare onverbiddelijke uitkomsten wereldkundig gemaakt, en onmiskenbaar heeft haar invloed op de openbare
meening zich doen gevoelen. Maar bij velen is nog altijd
de neiging tot het geheimzinnige sterker dan het koele
verstand, en ontvoerde of gekerkerde prinsen en weggemoffelde prinsessen blijven eene groote aantrekkelijkheid
voor de verbeelding. Hoevelen zijn er niet, die in den man
met het iizeren masker nog altijd een tweelingbroeder van
koning Lodewij k XIV zien, en voor wie Alexandre
Dumas met zijn Vicomte de Bragelonne on_vergelijkelijkmeer gezag heeft dan Funck-Brentano met zijn Masque de fer — hoevelen ook die alleen Dumas kennen en
van Brentano nooit hebben gehoord !
Op dit oogenblik is, door het optreden van den senator
Boissy d'Anglas in de Naundorff-zaak, de aandacht
weder gevestigd op de aloude cause célèbre, en het heeft
den schijn of in Nederland — niet, voorzeker, onder de
geschiedkundigen, maar onder het groote publiek — het
Naundorffisme nog ernstige aanhangers telt : zeker is, dat
er weder m oeite wordt gedaan den aanhang te vergrooten.
F ruin s G-ids-artikel schijnt vergeten te zijn, al is het,
door de uitgave zijner verspreide geschriften, binnen ieders
bereik. En dit is zeer jammer.
Onschuldig toch is de Naundorff-zaak niet, en voor
Nederland is zij geenszins zonder gewicht, omdat telkenmale, ook thans weder, driestweg en met nadruk de bewering wordt uitgesproken, dat N a u n d o r ff „est formellement reconnu par le roi Guillaume et toutes les autorites
du pays". In hoeverre de vergunning om den naam B o urb o n en den titel due de Normandie te voeren, hetzij die
werden aangenomen door den pretendent tijdens zijn leven,
zooals in Engeland, of hem werden gegeven door zijne
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nazaten bij zijn overlijden, als eene „erkenning" uitgelegd
kan worden, is eene vraag van staatsrechtelijken aard, die
geheel buiten rekening kan blijven, en evenzoo eene tweede
vraag : of koning Willem II al dan niet persoonlijk
overtuigd is geweest van de identiteit van Naundorff
en den dauphin : het komt er niet op aan wat indertijd
werd gedacht of geloofd, hetzij door een vorst of door een
burger, maar wat het historisch onderzoek en de historische critiek hebben aan het licht gebracht omtrent den
dauphin en omtrent diegenen, die zich later voor hem hebben
uitgegeven. Dit alles, sinds langer of korter tijd bekend,
maar verspreid in velerlei geschriften, kan, samengevat, tot
een gegrond oordeel leiden over deze geruchtmakende zaak.
V66r alles behoort streng onderscheid gemaakt te
worden tusschen het vraagstuk van den dood of de ontvoering van den dauphin in 1795 en dat van de Naundorffaanspraken in 1834 en later.
Men heeft gepoogd aan te toonen dat reeds in den
zomer van 1795, toen het bericht van den dood bekend
gemaakt was, de waarheid van dat bericht in twijfel getrokken werd, maar metterdaad zijn de aangevoerde bewijzen zeer zwak. Het is waar, dat uit een politie-rapport
en nit een prentje van dien tijd kan afgeleid worden, dat
er waren, die aan den dood en de ter aarde bestelling van
den dauphin Been geloof sloegen, maar zulke geruchten
beteekenen niets hoegenaamd : aan den dood van den
hertog van Monmout h, die in het openbaar was onthoofd, weigerde men halsstarrig te gelooven, en, toen hij
nooit meer voor den dag kwam, werd hij candidaat voor
de eer de man met het ijzeren masker te zijn , — ook
denke men, om dichter bij den tijd der handeling te blijven,
aan den beruchten schoenmaker Antoine S i m o n, den
bewaker van den dauphin zelven : den Nen Thermidor 1794,
een dag na Robespierr e, was hij op de Place de la
Revolution geguillotineerd, maar des ondanks verhaalde
men onder het yolk, dat hij leefde, en er zijn er geweest,
die beweerden, dat hij tot in 1830 stil te Joinville woonde,
waar hij zwijnenhoeder was.
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Zulke volkspraatjes, waartoe eene gereede aanleiding
bestond in hetgeen verluid was aangaande de mislukte
pogingen om den koning, daarna de koningin, en eindelijk
ook de beide koningskinderen te bevrijden, werden waarschijnlijk te eer voor waarheid gehouden, omdat onbewust
medelijden deed gelooven wat men hoopte.
Eerst eenige jaren later werd het gerucht omtrent de
ontvluchting van den dauphin onverwachts verlevendigd
door het optreden van Jean Marie Hervagaul t, die
in 1802 met de bewering voor den dag kwam, dat hij de
doodgewaande koningszoon was, en aanstonds een grooten
aanhang vond onder koningsgezinden, die zonder aarzeling
den jongen man erkenden als hun wettigen, uit de klauwen
des doods geredden vorst.
Die Hervagault was de eerste, die de welbekende
verhalen opdischte van de verruiling in den Tempeltoren,
de ontvoering door handlangers van de royalisten in de
Vendee, de kenteekenen op het been en den arm — op
last van den Paus ingebrand — de omzwervingen in Italie,
Spanje en elders, kortom zoowat den geheelen roman, dien
de meeste pseudo-dauphins hebben voorgedragen.
La Sicotiere heeft reeds lang geleden verklaard hoe
die ontvoeringsverhalen in de wereld zijn gekomen. In het
jaar 1800 gaf een bekend romanschrijver, RegnaultW a r i n, een boek uit, dat hij den titel gaf van „Le cimetiere de la Madeleine", in den vorm van gesprekken met
den abbe Edgeworth, die Lodewijk XVI begeleid
had bij zijn gang naar het schavot. Die roman had tot
onderwerp de vlucht van den dauphin, en verhaalde die
vlucht juist in den vorm, dien H e r v a g a u l t, M a t h u r i n
Bruneau, Richemont en eindelijk ook Naundorff,
getrouwelijk hebben gevolgd : de bedwelming met opium,
het kartonnen hobbelpaard, de rieten mand, het doofstomme,
rachitische kind, de ontvoering in een rijtuig, alles is in
dat boek aanwezig. Het zou natuurlijk mogelijk wezen,
dat de schrijver zijne stof ontleend heeft aan het loopende
gerucht rakende de bevrijding, in 1795 verspreid, maar de
middelen, die voor die bevrijding zouden zijn beraamd en
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beproefd, zouden door de personen, die ze met gevaar van
hun leven aangewend hadden, zeer zeker niet openbaar
zijn gemaakt, zoodat de behandeling der stof in Le ohnetiere de la Madeleine geheel het werk is van de verbeelding des schrijvers.
HervaganIt had dien roman gelezen Coen hij, voor
een vroeger gepleegd bedrog, opgesloten zat ; Mathurin
las hem, eveneens als gevangene, to Rouaan in 1816, kwam
onverwijld met de bewering voor den dag dat hij de bevrijde koningszoon was en vond op zijne be-urt een groot
aantal getrouwe aanhangers. Van dien tijd of heeft het
verhaal van het hobbelpaard, de wand, het stomme kind,
en wat er verder bij behoort, de ronde gedaan, en is de
wereld belang gaan stellen in de vraag of de dauphin al
dan niet in 1795 is overleden, later ook in die of hij nog
leefde en misschien in een der pretendenten, Richemont,
N a u n d o r ff of wien dan ook, moest herkend worden.
De meening, dat Lodew ij k X VII den 8 sten Juni
1795 gestorven is, wordt op verschillende gronden bestreden.
Allereerst hebben vele schrijvers — de Naundorffistische dilettanten buiten rekening gelaten — twijfel geopperd aan hetgeen verhaald wordt aangaande de ziekte,
waaraan het kind zou geleden hebben. Toen de kleine
dauphin in den Tempeltoren kwam, in Augustus 1792, was
hij ongetwijfeld gezond, en men hoort niet van ziekte voor
Augustus van het volgende jaar, behalve van eene tijdelijke ongesteldheid — koorts met steken in de zijde — in
Mei. Met veel nadruk wordt er verder op gewezen dat
Simo n, bij zijn vertrek uit den Tempel den 19 den Januari
1794, een schriftelijk bewijs ontving, dat het kind in
goeden welstand (en bonne sante) was overgenomen, en dat
bovendien de harde behandeling sedert den gewelddadigen
dood der koningin, in October 1793, was verzacht, om welke
reden ook. Dus, zoo zegt men, kan in 1794 de toestand
van het kind niet zijn achteruitgegaan 1).
Sterk is dit betoog zeker niet. De zuster van den
dauphin verklaart in hare gedenkschriften van het verblijf
1) Aldus o. a. Dr. Caban6s, Les Morts mysterieuses, II. p. 193.
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in den Tempel, dat haar broertje na de ziekte in Mei 1793
aan het sukkelen is gegaan, en later herhaalt zij dat zijne
gezondheid geheel van streek raakte : hij werd zeer genet,
maar groeide niet. Het is waar, dat zij hem, zoover men
weet, in 1793 na den 3 den Juli slechts e'enmaal zag, maar
des te meer kan haar de verandering van zijn uiterlijk zijn
in het oog gevallen. En wat zijn toestand in Januari 1794
betreft, het is zeer mogelijk, dat het kind toen nog niet bepaald
ziek was en geenerlei reden kon geven om zijn bewaker het
gevraagde bewijs te weigeren. Waarom daarna de toestand niet
zoo hebben kunnen achteruitgaan, is niet wel te begrijpen.
Maar er is meer. Het oudste zoontje van Lod e w ij k
XVI en Maria Antoinette, geboren in 1781, een zeer
gezond kind tot op het tijdstip zijner inenting tegen de
pokken in 1785, was in 1786, al of niet tengevolge dier
bewerking, aan koortsen en verzwakking gaan lij den,
daarna weer wat beter geworden, doch in 1788 al meer en
meer achteruitgegaan, en het viel niet meer te verbergen,
dat hij leed aan rachitis in ernstigen graad : de ruggegraat
kromde zich zeer zichtbaar, en het kind werd zeer zwak.
Den 4den Juni 1789 bezweek het, acht jaren and, na een
paar jaren lijden, aan de genoemde ziekte, die door een
aantal geneesheeren in bijzonderheden werd omschreven,
maar niet met name genoemd : alleen Dr. Petit had van
den beginne of „caries van de wervelkolom" vastgesteld.
Volgens de bedoelde omschrijving, na de lijkopening opgemaakt, noemt Dr. C a b a n è s 1) de ziekte „vertebraaltuberculose" of „verteloraal-caries".
Hoe stand het nu tusschen 1792 en 1795 met het
jongere zoontje, het ongelukkige „Tempelkind" ? In Mei
1793 heeft hij aanvallen van koorts, in Augustus op nieuw,
in November groeit hij niet meer, maar wordt — naar gezegd
wordt door gedwongen overmatig eten en wijn drinken —
onnatuurlijk dik, en in Juli 1794 — ja, in Juli 1794
vinden wij een getuigenis, dat de evasionisten liever maar
zooveel mogelijk doodzwijgen. Den dag na de terechtstel1) A. w. p. 176.
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ling van Robespierre en de zijnen, den iOden Thermidor,
d. i. den 28 sten Juli, bezocht, op last van het Comite de
salut public, dat van planners tot ontvoering gehoord had,
de bekende B a r r as de beide koningskinderen in huilne
gevangenis, en wijdde zijne aandacht vooral aan den jongen
dauphin. Hij vond het kind slaperig, bijna niet wakker te
krijgen ; het klaagde over pijn in de knieen, en het bleek
Barra s, dat die knieen, als ook de enkels en de polsgewrichten, waren opgezwollen ; ook bemerkte hij, dat het
„gelaat bleek en opgezet" was. B a r r a s heet bij de survivantisten altijd de bewerker van de ontvoering van den
dauphin in 1795, en dat wel op aansporing van Joséphine
de Beauharnais, de latere gemalin van Napoleon.
Maar José') hine had, na haar terugkeer uit Martinique
en de verzoening met haren eersten echtgenoot, op diens
goederen geleefd, tot eerst hij en daarna zijzelve in hechtenis werd genomen ; zij bleef in de gevangenis tot na den
val van Robespierr e, Coen zij door Tallien werd bevrijd, die haar eerst daarna in kennis bracht met B a r r a s :
zijn getuigenis van zijn bezoek op den 29 sten Juli, des
morgens te 6 uur, voor hij nog eenig belang bij het
lot van den dauphin kon hebben, tenzij voorzoover zijne
eigene verantwoordelijkheid in het spel was, is dan ook
zoo onverdacht mogelijk.
Eenige maanden later kregen de beide kinderen een
tweede officieel bezoek, op last van het Comit4 de sfiret4
g4nerale, waarvan H. Harm and, gezegd de la Meuse,
die den last kreeg dat bezoek te brengen, in 1814 zelf een
verslag heeft openbaar gemaakt. Tot dusver heerschte er
verschil over den datum, en men nam meestal (met B e a uchesn e) aan, dat het plaats had in Februari 1795. De
peer Barbey, die in • 1905 zijn boek uitgaf over Mme
Atkyns — eene dame, die alles in het werk heeft gesteld
om den dauphin te bevrijden — heeft kunnen aantoonen,
dat het moot zijn gebracht op den 19den December 1794,
en gebruikt die ontdekking zegevierend als bewijs voor de
echtheid van een der drie geheimzinnige brieven, in later
jaren (1835) in afschrift voor den dag gebracht door N a u n-

NOGMAALS NAUNDORFF.

359

dorff en voor dezen door Bourbon-Leblanc in het
licht gegeven 1), maar geheel ten onrechte, want die datum
was reeds lang bekend uit het verhaal van de zuster van
den dauphin. Harmand dan ging op dien l9den December
met twee andere leden van het Comite naar den Temple,
en vond er den kleinen gevangene in eene allertreurigste
omgeving. Hij was bezig met kaartenhuisjes te bouwen,
maar gaf overigens weinig of geen teeken van leven. Naar
hetgeen hem gezegd en gevraagd werd luisterde hij, maar
hij antwoordde niet en bleef onverschillig zijn bezoeker
aanstaren. Toch gaf hij, op H a r m a n d s verzoek, dezen de
hand, en dit deed de drie Comite-leden bespeuren, dat hij
een gezwel aan het handgewricht had. Bij vender onderzoek vonden zij ook een gezwel aan den elleboog en aan
de beide knieen. Toen hij, op verzoek van Harman d,
opgestaan was, had hij „de houding van een lijder aan
rachitis en was misvormd" (le maintien du rachitisme et
d'un defaut de conformation) , zijne „beenen en dijen waren
lang en dun, zoo ook de armen, het bovenlijf was kort, de
borst stak naar boven, de schouders waren hoog en samengedrukt" (resserr6es). Spreken deed het kind geen woord, en
de bezoekers gingen verwonderd over dat zwijgen hunsweegs.
Het is waarschijnlijk, dat nit het uitgelekte verslag
omtrent dat bezoek, waarin van het wonderlijke stilzwijgen
zeer zeker melding gemaakt werd, het verhaal is ontstaan
dat het kind, door Harmand en de zijnen onderzocht,
stom was, en dit gaf den bovengenoemden romanschrijver
11 égnault-Warin gelegenheid, de verruiling van den
dauphin voor een stom kind in te lasschen. De zooeven
bedoelde geheimzinnige brieven, waarin van die verruiling
melding gemaakt wordt, gaan een stap verder : het kind
wordt daar „sourd de naissance" en dus 66k stom, en
zulks wordt medegedeeld naar aanleiding van het bezoek
van Harman d, die zelf verhaalt dat de dauphin aanstonds
alles deed wat hij verzocht : een hand geven, opstaan,
loopen. Maar ter zake, of het kind van den 19den Decem1) Madame Atkyns et la prison du Temple, par F r d d. Barb e y,
bl. 184.
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ber stom of doofstom was of niet, stellig is dat het volmaakt dezelfde ziekteverschijnselen had als dat van den
28sten Juli, alleen blijkbaar in erger graad.
Weder een half jaar later, den 8 sten Juni 1795, stierf
de kleine lij der, en den volgenden dag had eene lijkschouwing plaats door vier geneesheeren : den chef van het
hospitaal l'Unite, den eersten chirurg van het groote gesticht l'Humanit4, den oud-hoogleeraar aan de Ecole de
medecine te Parijs, en den hoogleeraar in de gerechtelijke
geneeskunde aan de Ecole de santel aidaar. In het verslag
van de uitkomsten dier lijkschouwing heeft men een nieuw
punt van vergelijking. Wat nu vonden die vier deskundige
mannen ? „Eene ftlgemeene vermagering, een zeer gespannen
buik, aan de rechterknie een gezwel, een tweede gezwel
aan het linkerhandgewricht, beide etterende . . . , in de ingewanden en de buikholte eene groote hoeveelheid tuberkels, dezelfde (etter)stof bevattende als de gezwellen aan
de knie en bet polsg,ewricht . . ." Alweder dus nauwkeurig
dezelfde verschijnselen.
Men heeft weliswaar uit het verhaal van Harmand
willen opmaken, dat het kind, dat hij zag, de gezwellen
aan den rechterarm had en aan beide knieen, terwijl bij de
lijkschouwing van den linkerarm en van eene knie gesproken wordt, maar de evasionisten zelven, zooals Dr.
Cabanes, achten deze schijnbare tegenstrijdigheden van
geen beteekenis 1). Trouwens, in het stelsel van die heeren
komt het er niet op aan of er onderscheid is of niet : zij
verkondigen eenvoudig, dat er twee malen eene verwisseling
heeft plaats gehad : eens voor een stow kind, daarna van
dit ongelukkige schepseltje voor een derden knaap, die niet
stom was, maar in het laatste tijdperk van rachitis of van
kliertering verkeerde. Inderdaad, die tweede verwisseling
is in het stelsel onmisbaar, want op den duur moest het
bedrog met het stomme kind aan den dag komen, en hoe
dan den waren dauphin, die op eene zolderverdieping verstopt was, te redden ? Immers door nog een ander kind
1) Harmand gaf zijn verhaal in het licht in 1814, d. i. dus negentien jaren na het bezoek, waarvan hij verslag geeft.
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binnen te smokkelen, liefst een, dat spoedig sterven zou :
men kon dan, o zoo gemakkelijk, door eene schijnbegrafenis
den dauphin ontvoeren ! Volgens dit keurig in elkander
gezette plan, — waarvoor nooit een ander getuigenis of
bewijs is te berde gebracht dan hetgeen men een kleine
veertig jaren later bij het Naundorff-proces dienaangaande
pour le besoin de la cause uit de gedenkschriften van de
hertogin van An g o ule m e, het verhaal van Harman d.
en den roman van It égnault-W a r i n heeft samengeflanst — volgens dit fraaie stelsel waren er dus een tijdlang
drie kinderen in den Tempel, twee sprekende en een stom,
maar, zooals aangetoond is, alle drie behept met gewrichtsgezwellen aan dezelfde ledematen. Om nu die kinderen
alle weg te krijgen was niet gemakkelijk. Het stomine
kind was in een kartonnen paardje binnengesmokkeld, hoe
zou dat nu weer verdwijnen ? Ja, dat wordt nu eigenlijk
in het midden gelaten, en eerst in het tweede, omgewerkte
verhaal van den zoogenaamden Naundor ff wordt het
goedgeloovige publiek op de hoogte gesteld : dat stomme
kind is bij vergissing door de handlangers van Joseph in e
gered : men dacht den dauphin voor zich te hebben !
Deze uitkomsten van het onderzoek zouden reeds meer
dan voldoende zijn om tot het besluit te komen, waartoe
v66r meer dan vijf en dertig jaren de hoogleeraar Fruin
gekomen is : dat de dauphin reeds spoedig na zijne opsluiting in den Tempeltoren is gaan lijden aan eene rachitische of scrofuleuze ziekte , dat die ziekte, na enkele
tusschenpoozen van schijnbare verbetering, een geregeld
ongunstig beloop heeft gekregen en in Juni 1795 een einde
heeft genomen met den dood. Blijkbaar was het dezelfde
ziekte, of eene soortgelijke, als die, Welke het oudere
broertje van den lijder ten grave gesleept had, op achtjarigen leeftijd. Men zegt weliswaar, dat dit kind die ziekte
overgeerfd had van eene min, en wijst er op dat de ouders
beiden volmaakt gezond waren, dat dus de dauphin niet
scrofuleus of rachitisch kan zijn geweest, maar dit betoog
en de gevolgtrekking zijn uit den aard der zaak onlogisch
en onwaar.
24
O. E. XI 6
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De evasionisten hebben nog andere bedenkingen. Zij
wijzen er op, dat in het proses-verbaal van de lijkopening
wordt gesproken van „een kind dat men ons zeide de zoon
van den overleden Louis Capet te zijn", en steeds heeft
men, tegen beter weten in, sterk op dit schijn-argument
gedrukt. Tegen beter weten in, want ieder weet, dat geneesheeren, bij het lijk van een onbekende geroepen, niets
anders te verklaren hebben, dan hetgeen zij aan het lichaam
waarnemen, zonder zich met de identiteit van den doode
in te laten, en dat zij aldus ook gewoon zijn te handelen,
getuige o. a. — LenOtre wees er dezer dagen zeer ter snede
op in de „Temps" — het verbaal der lijkschouwing van
N a u n d o r ff in 1845, „dien men verklaarde te zijn enz."
Evenzeer tegen beter weten in houdt men steeds vol,
dat de acte van overlij den vervalscht is, omdat zij niet
binnen drie dagen na den dood is opgemaakt en niet medeonderteekend door de zuster van den doode. Tegen beter
weten in, want A 1 fr e d Bégis heeft reeds ,vijftien jaren
geleden aangetoond, dat, ondanks de wettelijke bepaling
van 1792, die termijn van drie dagen zelden werd in acht
genomen, o. a. niet bij koning Lode w ij k X V I, bij Hobe sp i e r r e, bij S t. Just en vele anderen. Bovendien rekende
de dag van het overlijden zelf niet mede. En wat de zuster
aangaat, vrouwen mochten, niet als getuigen bij zulke zaken
optreden, en niemand kon er dus aan denken, bij de strenge
afzondering, waarin de kinderen twee jaren lang van elkander
gehouden waren, op eigen verantwoording dit jonge meisje
van zeventien jaar als getuige te roepen. De acte werd
onderteekend op den 12 den Juni, den vierden dag dus na
het overlij den, door den bewaker Lasn e, den beambte
Big o t, en den officier public Robin; genoemde Bigot
was dien dag als commissaris van zijne sectie van dienst
in den Tempel. Twee dagen tevoren had bovendien de
sectie-commissaris van politie Dusser een certificaat afgegeven van de identificatie van het lijkje, dat door zes
personen „herkend werd als dat van Louis Charles
Cape t". Er kan geen t-vvijfel weer zijn — Fruin niet
alleen, maar o. a. ook Lenôtr e, die de mogelijkheid dat
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Lode w ij k XVII is ontsnapt niet verwerpt — G. Bord en
anderen hebben herhaaldelijk aangetoond, dat alles wat die
acte betreft volmaakt in orde is. En wat zou men ook met eene
zoodanige vervalsching hebben voorgehad, terwijl, zooals de
leider der Naundorifisten, Otto Friedrich s, zelf beweert 1),
de „overheid er het duidelijkste belang bij had zoo helder
als de dag te bewijzen, dat de zoon van L o d e w ij k X V I
dood was" !
Het is overbodig hier nog de onbeduidende bedenking
-ter sprake te brengen, dat van de beide bewakers van den
dauphin alleen L a s n e teekende, niet G o m i n, waarop bij
de Naundorff-processen zoo dikwips gewicht gelegd is.
Terecht kon Fruin in 1874 schrijven : „ . . . Wat mij verwondert is de eigenaardige methode van onderzoek, de
zonderlinge waardeering van de bewijskracht van getuigenissen en documenten. Hoe worden hoofdzaak en bijzaak
-/erward ! Hoe pluist men kleinigheden uit, hoe glijdt men
over de eigenlijke quaestie heen. Hoe hooge waarde wordt
er gehecht aan geruchten en vermoedens, aan den indruk,
dien feiten en voorstellingen op anderen hebben gemaakt,
zonder dat men zich afvraagt of op het oordeel van die
anderen vertrouwd kan worden ! De minste afwijking van
de voorgeschreven formule ontneemt aan een acte alle
waarde. De kleinste tegenstrijdigheid in beuzelingen, die
met de hoofdzaak weinig of niets te makers hebben, is
voldoende om aan een geheele getuigenis alle geloof te
doen ontzeggen. Daartegen stapt men zonder omzien heen
over ongerijmdheden die, sedert de tijd der wonderen
voorbij is, niet meer geloofd kunnen worden dan door
kinderen en dwazen of door een advokaat voor de balie".
Een barsche uitval, maar zeer zeker verdiend.
Van niet meer gewicht is het breed uitgemeten bezwaar, geput uit de omstandigheid dat kort voor den dood
van den dauphin zijn geneesheer De sault en diens vriend
Choppar t, weidra ook een tweede goede bekende, Dr. D o ub 1 e t, na elkander kwamen te overlijden. Dr. D e s a u 1 t,
geneesheer aan het gesticht l'Humanite of Hotel-Dieu, was
1) Vgl. de treffende stukken van G. L e n ô t r e in de „Temps".
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in een der eerste maanden van 1789 in consult geweest
bij het eerstgeboren zoontje van den koning, en had dus
diens jongere broertje, destijds nog geen vier jaren oud,
wellicht terloops gezien. Nergens is dit getuigd, en waarschijnlijk is het niet, en de verhalen dat de geneesheer
„den (tweeden) dauphin vroolijk, lachend en mededeelzaam
(expansif) gekend had" behooren bij de andere getuigenissen der phantasie te worden opgeborgen. Maar al had hij
het knaapje een oogenblik gezien, na zes of zeven jaren
later in het doodzieke kind in den Tempeltoren dat knaapje
met zekerheid al of niet te herkennen zou zeker zeer
moeilijk geweest zijn. Dat hij aanstonds bemerkt zou hebben
dat een vreemd kind voor den dauphin in de plaats gesteld was, berust alleen op „hooren zeggen", zoodat hetgeen
ten deze wordt aangehaald 1) al bij ster weinig beteekent
tegenover de feiten en de getuigenissen van tijdgenooten.
Dr. Des ault weed, toen de toestand van den lijder
zichtbaar verergerde, na de herhaalde waarschuwing der
beide bewakers, dat er levensgevaar bestond, den 6 den Mei
1795 naar den Tempel gezonden om den kleinen lijder te
onderzoeken en te behandelen. Hij bezocht hem vervolgens
dagelijks tot den 2 9sten, toen hij zeif onverhoeds ziek werd ;
na drie dagen, den I sten Juni overleed hij. Een paar dagen
later stierf zijn vriend Chopp art, die hem had bij gestaan
tot in zijne laatste oogenblikken , den 5 den Juni blies
Dr. Doublet den adem uit. Al deze heeren waren nog
betrekkelijk jong, tusschen de veertig en vijftig jaren oud.
Er kon wel geen gereeder aanleiding zijn voor de verdenking, dat er vergif in het spel was, en onder tijdgenoot
en nageslacht heeft het verhaal daarvan de ronde gedaan,
en gretige ooren heeft het gevonden : de geneesheer van
den dauphin was vermoord, de apotheker was vermoord,
de vriend van die beiden was ook vermoord.
En waarom was D e s a u 1 t dan vermoord ? Omdat hij
bemerkt had dat het zieke kind niet de dauphin was ?
1) Zoo zou b.v. een zeer oud Neer, vroeger oogarts van de hertogin,
van Berry, een vriend van Dr. D e s a u i t, in 1851 hebben verklaard „niet
te twijfelen of De sault was vergeven".
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Maar dan zou men Loch wel al te dwaas gehandeld hebben
met hem meer dan drie weken lang gelegenheid te laten
om zijne ontdekking ruchtbaar te waken en hem dan nog
te dooden. Omdat men gewenscht had dat hij het zieke
kind zou doen omkom.en door een giftdrank ? Maar dat
kind was immers al stervende. Inderdaad, eene voldoende
beweegreden heeft niemand ooit kunnen noemen. En waartoe er ook naar te zoeken : men weet beter. C o r v i s a r t,
de later zoo beroemde lijfarts van Napoleo n, heeft de
lijkschouwing van Des aul t gedaan, en de deskundigen
leiden uit het proces-verbaal af, dat de oorzaak van den
dood of typhus Of meningitis is geweest, zeer zeker geen
vergif 1). De ziekte wordt bovendien nog verklaard door
hetgeen Mme d e Tourzel — voorzeker eene onverdachte
getuige, — in hare gedenkschriften verhaalt : „Dr. D es ault
was diep ontroerd door den droevigen toestand van het
doorluchtige ongelukkige kind . . . dacht over niets anders
en sliep nacht noch dag . . . hij werd aangetast door eene
ingewandsaandoening (dysenterie), die hem binnen weinige
dagen ten grave sleepte".
En C hoppar t, de apotheker, die de geneesmiddelen
voor den dauphin bereid had ? Welnu, Choppart was in
het geheel geen apotheker, maar een zeer bekend chirurg,
die zijn ambtgenoot in zijne ziekte behandelde, maar zelf
„door langdurig 'Oen verzwakt en gebogen door den
ouderdom voor den tijd, zijn natuurlijken dood vond", misschien verhaast door den schrik over het onverwachte
overlijde-n van zijn vriend.
En Doubl et? Na elf dagen ziekte is deze geneesheer overleden aan „ataktische hersenkoortsen".
Dat is nu de prozaische uitkomst van het onderzoek
dier vergiftigingslegende. D esault, die „aan eon maaltijd
van de conventionnels" zou zijn genoodigd en daar vergeven, heeft nooit aan zulk een maaltijd deelgenomen en
krijgt typhus. Ch oppar t is geen apotheker geweest, en
Doublet ligt elf dagen ziek, na lang te hebben gesukkeld!
1) Dr. C a b a n e s (de reeds genoemde evasionist) heeft in deze eene
zeer stellige meening uitgesproken : Morts mystêrieuses, II. p. 219 vgg.
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Zooals boven vermeld is werd het kinderlijkje den
Juni, dus twee dagen na het overlijden, door zes
personen ambtelijk geldentificeerd als dat van den dauphin.
Die zes waren de twee sectie-commissarissen, een commissaris van politie, de twee bewakers van den zieke en nog
een burger-commissaris nit eene naburige sectie , bovendien
onderteekenden al de manschappen van de wacht, ten
getale van twintig, eene verklaring van herkenning v6Or
het lijkje begraven. werd. Ook van dit laatste bedrijf in
de treurige geschiedenis van den dauphin hebben de evasionisten allerlei onware verhalen in omloop gebracht, en zij
doen dit nog, niettegenstaande alle bijzonderheden daaromtrent sedert de verschijning van B e g i s' en L a m b e a u's
geschriften bekend zijn. Zoo blijven zij herhalen, dat de
begrafenis plaats greep in een nachtel0 uur, of tegen den nacht,
alsof zij niet moisten dat de ter aarde bestelling des avonds to
halfnegen plaats had, en dat het den 12 den Juni op dat
uur klaarlichte dag is. Bovendien verzwijgen zij of stappen
eenvoudig heen over de bijzonderheden, uit het procesverbaal der begrafenis bekend geworden : dat het lijkje
werd weggebracht in een wit houten kist, op eene draagbaar, die door vier, elkander twee aan twee aflossende
personen gedragen is naar het kerkhof Sainte-Marguerite,
en dat al de personen, die de baar begeleidden, bekend
zijn, alsook de weg, Bien de stoet nam. Het is dan ook
hoogst hinderlijk dat door deze bijzonderheden de roman
van het rijtuig met den dubbelen bodem zoo geheel onmogelijk wordt, of ... wel zeker, er is nog altijd een redmiddel : de proces-verbaalacte is valsch ! Men zou het niet
gelooven, maar zulks wordt waarlijk beweerd : men kan het
lezen in het toornige stuk vain den heer Otto Friedrichs,
op bl. 295 van het Rapport au Senat etc., gericht tegen
den heer Georges Montorguei I, „le defenseur le plus
ardent de l'histoire officielle, (qui) n'a jamais compris
que celle-ci est par essence mensongere". Arnie histoire
officielle !
De bewaking van den dauphin en zij ne zuster is altijd
uiterst streng geweest, en in het laatste jaar van zijn leven
lOclen
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verkeerde de kleine lijder in volslagen afzondering. Na het
vertrek van zijn zoogenaamden opvoeder, Antoine Simo n,
achtte men het niet noodig diens taak aan een ander op
to dragen, maar men belastte vier commissarissen, die
elkander elken dag aflosten, met de bewaking, terwij1 tegelijk
het kind in een zwaar getraliede binnenkamer werd opgesloten. Dit geschiedde den 20sten Januari 1794, den dag
na het vertrek van Sim o n, die als lid van den Municipalen
Raad geene betrekking meer mocha bekleeden. Men heeft
in dezen maatregel eene verslapping van het toezicht willen
zoeken, doch het behoeft geen betoog, dat de bedoeling
juist eene verscherping was.
Na den val van . Robespierre en het daaropvolgende
bezoek van B a r r as in den Tempel werd weder een bepaalde Wachter of bewaker aangesteld, met stipte orders
zoowel van het Comite de saint public als van het Comite
de s-arete generale. Die bewaker was Lauren t, een Jacobijn, voorgesteld door Barra s. Hij was afkomstig nit
St. Domingo, en, naar het heet, aanbevolen door J o s 4phine de B e a u h a r n a i s. Naar het heet, want weder
moet er op gewezen worden, dat Josephine gevangen
zat, en eerst na den 9den Thermidor in vrijheid gesteld
werd. Het was juist in dezen tijd, dat nu en dan de vrees
werd geuit voor koningsgezinde samenzweringen en het
sprak van zelf, dat dan ook gesproken werd van de gevangen koningskinderen. Het is dan ook zeer mogelijk, dat
men beducht was voor ontsnapping of bevrij ding, hetzij
dan door geweld of list, en het is in geenen deele onbegrijpelijk, dat een adjudant van dienst eens verklaarde „dat
men niet moist of men steepen of jets anders bewaakte".
Maar wel is het onbegrijpelijk, hoe men in dat gezegde
eene aanwijzing heeft kunnen zoeken dat er door den
genoemden Laurent een complot werd uitgevoerd : de
wacht zag immers de kinderen nimmer.
Den gsten November werd aan dezen Lauren t, die
het gebonden leven in den somberen Tempeltoren op den
duur niet kon uithouden, een tweede bewaker toegevoegd,
G o m i n, en Coen Laurent den 29sten Maart 1795, op
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zijn verzoek antslagen, den Tempel verliet, kreeg deze
Go min op zijn beurt L a s n e tot helper. Deze beide lieden
nu, geboren in 1757 en 1756, leefden nog tijdens het rechterlijk onderzoek in 1834 en 1837, na het optreden der pretendenten, en uit den aard der zaak heeft men hun getuigenis ingeroepen. Op zeer stellige wijze verklaarden toen
en Go min en L a s n e, dat de dauphin in den Tempel
gestorven was. Dit getuigenis is door velen — door L o u i s
Blanc b.v. — voor weinig gewichtig verklaard, omdat de
beide tachtigjarige menschen zich en elkander op meer dan
een punt tegenspraken, en vooral niet eenstemmig waren
ten opzichte van het al of niet spreken van den dauphin.
Kan daarom hetgeen zij voor den rechter getuigden inderdaad niet afdoende en zelfs niet van groote waarde geoordeeld worden, zeker kon het niet dienen tot staving van
de evasionisten-stelling, en het tijdvak van 8 November
1794-8 Juni 1795 kon niet in aanmerking komen voor
de verruiling van den dauphin voor het stomme kind. Men
hield zich dan ook aan een gezegde van Lauren t tot
Go min bij diens komst den 8 sten November : „als gij den
dauphin nooit gezien hebt, dan zal het een pool duren
voor hij een woord tot u spreekt", en leidde daaruit eenvoudig af, dat voor dien tijd de dauphin door een sprakeloos kind was vervangen. Daarmede was de roman voldoende voorbereid : L a u r e n t was de man van den ruil,
Lauren t, het werktuig van Bar r a s, op zijne beurt het
werktuig van Josephine de Beauharnais.
Tot welke wonderbaarlijke redeneeringen men zijne
toevlucht neemt om het verhaal van den kinderruil ingang
to doen vinden, moge blijken uit een enkel voorbeeld,
ontleend aan het boekje over de „Evasion et survie du
fils de Louis XVI", van P a u 1 F. Ma c qua t, met eene
voorrede van Otto Friedrichs. „Mevrouw A u v y n e t,
aangehuwde kleindochter van den particulieren secretaris
van Ch a r e t t e, had van Mevrouw Roseau x, de kleindochter van Cazot t e gehoord . . . enz." : pier volgt een
verhaal dat „eene vrouw verteld had dat eene goedgekleede
dame haar eens had overgehaald haar ziek kind, dat op
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den dauphin geleek en klierachtig was, in een ziekenhuis
te brengen (waar zeid.e zij niet), en dat zij haar kind nooit
teru.ggezien had .. ." Niet waar, een verpletterend bewijs !
En vooral, omdat de zoon van Cazotte die vrouw op
Martinique teruggezien had, Martinique, het geboorteland
van Jo séphin e en .. ., volgens een der andere voorvechters van het evasionisine, den heer A. S e n e x, ook
van Lauren t. Dit is nu wel niet waar, maar het publiek
zal het wel niet zoo nauw nemen : Martinique of St. Domingo,
dat maakt niet veel verschil.
Dat goede publiek moet meer verduren. Treffend
immers is, dat de Tempelknecht Caro n, die de koningskinderen driemaal daags hunne spijzen bracht, en na de
terugkomst van de hertogin van Angouleme deze op de
hoogte stelde, eensklaps verdween, en kort daarop ook zijn
zoon, die vergeefsche moeite deed hem op te sporen. Zeer
treffend inderdaad, dock gelukkig (of ongelukkig) van het
begin tot het einde onwaar : Caron verklaarde in 1817,
als getuige in het geding tegen den valschen dauphin
Ma thurin Brunea u, zeer beslist dat de dauphin in den
Tempel gestorven was, en leefde nog in 1829, in het genot
van een pensioen des Konings, „als belooning voor zijne
toewijding aan het koningschap" : het dossier-C a r on ligt
nog in de Archives Nationales te Parijs. Wat Carons
zoon betreft, die stierf te Lyon in een ziekenhuis, in 1864 1).
Maar het publiek ziet immers geen archiefstukken, en
de geschiedkundigen van beroep doen immers niets dan
onwaarheden opdisschen.
Doch misschien spreken de heeren in onwetendheid ?
Het is te wenschen. Zeker is het dan ook onwetendheid,
dat als bewijsgronden aanhalingen worden gegeven uit de
Memoires van Napoleon I, door Lamothe-Langon,
en uit de Me/noires van T all eyr an. d, door gravin D u
Caill a, die nog wel, in een. noot 2), uitdrukkelijk als
„authentiek" worden aangegeven ! Alsof niet ieder weten
1) Vgl. het artikel van den heer G. LenOtre in de Temps van
15 Maart.
2) S e n e x, La question Louis XVII—Naundorff r8sum6e, p. 56.
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kan, dat beide boeken romans zijn, en als romans ook
zijn uitgegeven.
Maar genoeg. Er valt niet aan te denken de survivantisten op al de kronkelpaden van hunne veelsoortige en
vaak geheel tegenstrijclige betoogen te volgen, en het is
ook — men kan het niet anders uitdrukken — niet de
moeite waard.
Vraagt men, of er dan onder die survivantisten geen
geschiedkundigen zijn, Wier onderzoekingen de aandacht
verdienen? Zij zijn er inderdaad, zij het ook slechts weinige,
maar Naundorffisten zijn daaronder, voor zoover mij bekend
is, niet. Er zijn twee gronden, waarop sommigen nog altijd
twijfel meenen te moeten koesteren aan den dood van den
dauphin in 1795. Vooreerst erkennen zij, dat Dimmer op het
kerkhof St. Marguerite het lijkje gevonden is. Tot drie
malen toe heeft men daar een kinderlijk opgegraven, maar
telkenmale is het geneeskundig onderzoek tot de slotsom
gekomen, dat het van een minstens vijftienjarigen knaap
was, niet van een tienjarig kind. Op Welke plaats van het
kerkhof de ter aarde bestelling in 1795 geschiedde, weet
men 66k niet : de getuigenissen daaromtrent, niet zeer
betrouwbaar, verschillen, en bovendien wordt verteld van
eene verplaatsing. Wat dus zou het bewijzen, al vond men
in onzen tijd nog een lijkje van een tienjarig kind ? Het
was immers een algemeen kerkhof.
Bovendien hechten velen aan het verhaal van de weduwe
Simon, die het kind anderhalf jaar lang onder Naar
hoede had. De vrouw leefde tot in 1819, verpleegd in een
gesticht voor ongeneeslijke ziekten, waarin zij sedert 1796
verpleegd werd ; alleen door verwarring of vergissing heeft
men verteld dat zij in de Salpetriere, het krankzinnigengesticht, vertoefd heeft. Die vrouw nu heeft altijd volgehouden, dat de dauphin uit den Tempel ontvoerd is.
Aan die verklaring kan intusschen niet al te veel gewicht gehecht worden. Voor de politie geroepen in 1816
verhaalde zij, dat zij den dag v66r dien, waarop de dood
van den dauphin werd bekend gemaakt, den waschwagen
van den Tempel had zien voorbijrijden, en dat zij daarop
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een mand of korf had opgemerkt, waarin men een kind
had kunnen verbergen, dat voor den dauphin in de plaats
gesteld moest worden , dat zij in die meening versterkt was
doordat men van Dr. D e s a u 1 t vertelde dat hij „in het
lijkje van den zoogenaamden L o d e w ij k X V II niet het
kind herkend had, dat hij had behandeld". Gissingen dus
en praatjes, want Dr. D e s a u 1 t had immers het lijkje niet
gezien : hij was reeds een week lang overleden. Buitendien,
in 1818 verhaalde de weduwe Simo n aan Dr. R émusa t,
die haar behandelde, dat „zij zelf den dauphin had gered,
door hem to verbergen in een pak waschgoed" : de geneesheer verklaarde dit in 1834 onder eede voor de rechtbank.
Hetzelfde vertelde zij aan de pleegzusters, er nog bijvoegende, dat het gebeurd was bij hare verhuizing uit den
Tempel (dus den 19 den Januari 1794) : in een kartonnen
paard had men een kind binnengesmokkeld, en den dauphin
onder een pak linnen verstopt. Toen de wacht den waschwagen Wilde onderzoeken, had de vrouw zich boos gemaakt en uitgeroepen „dat het haar vuil linnen was en
dat men het moest laten gaan". Een ander verhaal dus.
Wat wil men nu_ met dit getuigenis, dat Rich emont
in 1831 voor zijn bedrog gebruikt heefl, aanvangen ? Zal
men daarin, ondanks de tegenstrijdigheid, een grond van
waarheid moeten zoeken ? Zal men het, in verband met hetgeen de hertogin van Angoulê m e heeft opgeteekend
over „een luid gerucht bij den dauphin, hetwelk haar deed
gelooven dat haar broeder uit den Tempel vertrokken was",
voor ernstig en gewichtig moeten houden ? Er zijn enkele
zeer voorzichtige mannen, zooals LenOtr e, die niet tot
het besluit durven komen, dat de dauphin stellig en zonder
twijfel den 8sten. Juni in den Tempel is overleden, en het
is begrijpelijk, dat zij de mogelijkheid der ontvoering niet
voetstoots van zich werpen, maar niemand onder de g eschiedkundig en acht die ontvoering ook maar in de geringste mate
bewezen, en, het zij pier aanstonds bijgevoegd, niemand onder
hen hecht eenige waarde aan de fabelen der Naundorffisten.
De voorstelling van de weduwe Simon heeft, zooals
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terloops werd opgemerkt, Hichemont zijn verhaal in de
pen gegeven : de 19 d e Januari was de dag der bevrijding.
Natuurlijk koos hij dezen tweeden vorm van Karen verk-laring, niet dien der andere, welke zij in 1816 voor de politie
had afgelegd, want die zeide eigenlijk niets. Maar die eerste,
onbepaalde verklaring kwam meer in het gevlei van Rich em o n is mededinger Naundorff, die in hetzelfde jaar,
waarin R i ch emont in hechtenis genomen werd, in 1833,
in Frankrijk kwam, om zij nerzijds aanspraak te maken op
den naam en den titel van den dauphin Louis Charle s,
hertog van Normandie.
Het zal niet overtollig zijn de zaak van dezen man,
die thans weer opgerakeld wordt, maar bij het nu leven_de'
geslacht niet anders meer dan bij name bekend is, in korte
trekken in herinnering te brengen : van zelf biedt zich dan
de gelegenheid aan op te merken wat allengs omtrent den
persoon en zijne beweringen is gebleken.
De persoon, dien men gewoon is met den naam N a u nd or ff te blijven noemen, kwam in het laatst van 1810
te Berlijn aan, en stapte daar of in het groote hotel de
Zwarte Adelaar ; hij had geen andere bagage bij zich dan
een knapzak, maar was in het bezit van omstreeks 800
gulden aan Duitsch goud. Kort daarop betrok hij eene
kamer in de Schtitzenstrasse, en daar kwam al heel spoedig
eene zekere weduwe S o n n fe l d (of Sonnenfeld) bij hem
wonen. Natuurlijk verlangde aanstonds de politie te weten
wie hij was en vroeg 'mar zijne papieren, vooral zijn paspoort. Volgens zijn verhaal wendde hij zich toen, op raad
van die weduwe, tot den „president der algemeene politie"
Le Coq — onwaar : die heer Le Coq werd eerst in 1812
tot dat ambt benoemd, maar was in 1810 en 1811 chef
van het paspoorten-bureau ; de Naundorffisten noemen dat
„eene vergissing". 'Tit hetgeen hij daar, bij dien heer
Le Co q, verteld heeft is alleen dit op te maken, dat hij
jets opdischte over een zekeren Naundorff, dien hij,
rondzwervende in het Diibener-woud (in Saksen), had zien
langsrijden, en die hem in zijn rijtuig genomen had, maar
niet met hem in Berlijn was gekomen ; alleen had hij hem
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een brief gegeven voor de weduwe Sonnenfeld. Die N au nd o r ff komt verder niet meer op het tapijt, maar niettemin geeft Le Coq den onbekende nit de Schiitzenstrasse
op den naam van C a r l Wilhelm N a u n d or ff een patent
als horlogemaker. 11 i j doet dit, naar het heet, omdat het
hem „uit de overhandigde papieren" gebleken was, dat
een koningszoon voor hem stond. Die papieren „gaf L e
C o q nooit terug". De heer Le Coq stierf in 1821, en
kon dus in 1833 en later dit fraaie verhaal niet meer
wederleggen, maar de Pruisische regeering heeft al herhaaldelijk verklaard, dat de bedoelde papieren nooit bestaan
hebben, en nog onlangs heeft de algenaeene directeur der
geheime staats- en huisarchieven in Pruisen, Dr. R 6 i n hold K o s e r, in het Heerenhuis, waarvan hij lid is, op
de meest besliste wijze het bestaan van geheime stukken
over de Naundorff-zaak ontkend, met bij voeging dat alles
dienaangaande voor ieder belangstellende ter inzage staat.
En waar zouden de zoogenaamde „papiereri" vandaan
gekomen zijn ? Men herleze nog maar eens den rooversroman, dien de pretendent in 1836 in het licht gaf onder
den titel : „Abrege de l'histoire des infortunes du dauphin" 1 ) .
Laat mij er een paar trekken nit inlasschen.
De dauphin zou, zooals men weet, nit den Tempel ontvoerd zijn, en geheel Frankrijk, waarschijnlijk wel geheel
Europa, kende de geschiedenis van de pop, het stomme
kind, het rachitische knaapje, den lijkwagen met den dubbelen bodem en zoo meer, waarmede Her v a g a u 1 t en
Brun eau opgetreden waren. Ook wist men dat Her v a g a u 1 t onder meer een eigenaardig teeken op de dij had,
dat R i c h e m o n t sprekend op de Bourbon s geleek, en
dat en hij en Br-une au en Her v ag ault een litteeken
aan de lip hadden: de weduwe Sim on had immers aan
ieder, die het hooren wilde, verteld dat de dauphin door
een konijntje in de lip gebeten was, en dat men hem
daaraan altijd herkennen kon , in 1816 herhaalde zij het
nog bij het politie-verhoor. Zulk een litteeken was dus voor
1) Het verhaal werd niet lang geleden, met aanteekeningen, nog
eens uitgegeven door Vitrac en Galopin, to Parije bij Albin Michel.
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een dauphin een onmisbaar kenteeken, dat, gelukkig, ook
N aun d or ff bezat, evengoed als een kenteeken op de dij ;
bij Hervagault was dit, in tegenwoordigheid van kardinalen, ingebrand op last van den Paus, bij N a u n d or ff
was het aangeboren. Het Abreg6 geeft, na een verhaal
van de gevangenneming der Koninklijke familie, dat in
iedere geschiedenis van dien tijd te lezen stond, eene uity oerige beschrijving van de ontvoering in den lijkwagen,
die, zooals door Montorgueil afdoende bewezen is, bij de
begrafenis niet is gebruikt. Natuurlijk is Laurent daarbij
de hoofdpersoon, en deze is het ook, die de „papieren", diezelfde papieren, welke Le Coq later den „dauphin" — zeker
om zij n beschermeling een bij zonderen dienst te bewijzen —
ontfutselde, ter hand stelde aan den generaal Fr o t t é,
door wien zij overhandigd werden aan Montmori n, door
tusschenkomst van een markies De Brig e s. Alles zeer
goed.: graaf Louis Fr o t t 6, de aanvoerder der royalisten
in Normandie en Bretagne, was in 1800 doodgeschoten ;
van De Briges hoort men nooit meer, en Montmorin
— zeker een niet geguillotineerde zoon van den graaf d e
Mon t m o r i n de 116r e m, vermoord in de Septemberdagen,
Wiens vrouw en zoon het leven onder de guillotine lieten
— vond den dood in Duitschland kort voor de dauphin
als Naundorff te Berlijn kwam. Maar het komt voor dat
ook de dooden nog getuigen, en zoo getuigde ook de
doode generaal Louis Frott é. Het is inderdaad verdrietig voor de Naundorffisten, dat iemand, die waarlijk
niet de bedoeling had de evasie-theorie te bestrijden, in de
schriftelijke nalatenschap van Madame Atkyn s, sinds haar
dood in 1836 onaangeroerd bewaard liggende in een notarisdossier, een brief van Fr otté aantrof, geschreven den
28sten December 1795, die aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaat : „Non, ma belle dame,. . . je n'ai en rien manqué
a mes engagements, mais malheureusement je n'ai que de
funestes nouvelles a vous apprendre . . . je n'ai pu voir le
malheureux infortun6 qui etait ne pour nous gouverner.
Les monstres doublement regicides, apres l'avoir laisse
longtemps languir, l'ont fait perir dans sa prison, dont it
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ne vous reste plus qu' a pleurer
n'est jamais sorti.
noire tresor . Madame seule reste encore.. "
Behoort hier nog iets bijgevoegd te worden ? Is het
nog noodig te vertellen hoe de zoogenaamde dauphin den
bundel „papieren" uit den kraag van een overjas te voorschijn haalde, die men hem onder alle onastandigheden,
ook Coen hij bewusteloos geslagen en „geheel uitgeschud"
was, gelaten had ? Zal nog herinnerd moeten worden aan
de medaillon-portretten van Lodew ij k X V I en Maria
Antoinette, die — zeker ook in die merkwaardige
overjas — bewaard gebleven waren in al de kerkerholen,
waarin de ongelukkige bezitter gezucht had, niettegenstaande
men hem „met bossen naaiden het gezicht had opengereten
om hem onkenbaar te maken"? De heer Boissy d'Anglas
erkende een jaar geleden, tij dens zijn verblijf in Nederland,
dat er in het leven van den pretendent „eene donkere
gaping" is van vijftien jaren („un trou obscur"), eene
uitdrukking, die hij in zijn schrijven aan den Senaat herhaald heeft, en de heer Foulon de V a u l x (als schrijver
Henri Pr o vin s) kan hie nalaten in zijne verklaringen
aan den Senaat te erkennen : „ . Evenwel, de leugen, van
zekere gedeelten aithans, van het verhaal (dat Naundorff
opstelde onder den titel Weil de Brandebourg) 1) springt
in het oog. Het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk,
dat Lodew i.j k X V II werkelijk het leven geleid heeft,
waarvan hij den loop vertelt. ." Juist. Met die ongelooflijke onwaarheden is het dan ook onwaardig zich verder
bezig to houden.
Wat het verhaal van de komst in Berlijn aangaat, de
waarheid schijnt door het weefsel van onwaarheden genoegzaam. heen. De persoon, die zich op het paspoorten-bureau
moest komen vertoonen, kwam daar zonder paspoort — of
met een valsch ? — en zonder eenig ander papier; hij gaf
zich op als Carl Wilhelm Naundor ff, uit Weimar.
Voor het oogenblik voldoende voorzien van geld — op welke
wijze dan ook verkregen — gaf hij geen aanleiding hem
het verblijf in de stad to ontzeggen, en zoo bleef hij er,
1) Uitgegeven door Marco S t. Hilaire in 1834.
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met klokken helpen herstellen en verkoopen zijn levensonderhoud winnende, tot zijn vertrek naar Spandau in
1812. Gedurende die twee jaren schijnt hij zich behoorlijk
gedragen te hebben, weshalve men hem een bewijs gaf,
„dat hij als vreedzaam en ordelijk burger had geleefd en
dat er geene ongunstige mededeelingen te zijnen aanzien
te geven waren". Over dit bewijs van goed gedrag hebben
de Naundorffisten altijd een zeer grooten ophef gemaakt,
maar natuurlijk zonder eenige gegronde reden : een dergelijk bewijs werd en wordt nog uitgereikt aan ieder, die niet
in eenige minder aangename aanraking is geweest met de
politie. Maar Mne gevolgtrekking is uit den geheelen
samenhang van het gebeurde te Berlijn te maken, namelijk
deze : dat de gast van het hotel de Zwarte Adelaar „zoo
goed Duitsch was", zooals professor F r u i n het uitdrukte,
dat hij als Carl Wilhelm Naundorff nit Weimar kon
worden aangenomen, eerst te Berlijn en even later te
Spandau. En diezelfde man verhaalde, dat M ule . . . . (een
der vele geheimzinnigen uit den tijd van het „trou noir")
in 1795 begonnen was hem, dus op zijn tiende jaar, Duitsch
te leeren, juist v66r hij in den kerker gebracht werd en
zijne „ongehoorde rampen" begonnen, die tot 1810 toe,
maar voortdurend of bijna voortdurend in Frankrij le, aanhielden : tOch kende hij blijkbaar Duitsch als een Duitscher.
Maar wanneer hij in 1833 in Frankrijk komt,dan spreekt hij
ternauwernood een woord Fransch ! Zeide de heer Foulon
de V a u 1 x wel te veel toen hij van „mensonge" sprak ?
Tot 1818 leefde Naundor ff met de weduwe S o nn e n fe 1 d, naar het heet 1) met haar gehuwd. Na haren dood,
reeds na twee maanden, hertrouwde hij met een zeer jong
meisje, Johanna Einer t, die hem verscheiden kinderen
schonk. Al die kinderen werden Luthersch gedoopt, en
kregen zeer gewone Duitsche voornamen. Eerst in 1829,
toen de gedachte rees de rol van Brun eau en zijne gelij ken te gaan spelen, werd het jongste kind Maria Anto in e t t e genoemd, maar ook dit werd nog in de Luthersche
gemeente gedoopt : eerst na 1833 krijgt het gezin uit Parijs
1)

Een „veldprediker", die hem zou getrouwd hebben, bestond niet!
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den last den Katholieken eeredienst te gaan bijwonen —
een en ander niet zeer begrijpelijk voor een dauphin.
Meer nog. Bij zijn huwelijk gaf hij als zijn geboortejaar op 1775 1) en datzelfde jaarcijfer noemde hij in 1824
voor de rechtbank, als datum daar bijvoegende 15 Februari,
aldus een leeftijd opgevende, die tien jaren hooger was
dan die, welken de dauphin zou bereikt hebben. Eerst in
1829 noemt hij als zijn geboortedag 27 Maart, en in 1834
verzoekt hij zijn gezin in een brief — en zulks bij wijze van
verrassing voor zijne vrouw — zijn 49sten verjaardag te
vieren, natuurlijk op dien 27 sten Maart, den geboortedag
van Lodew ij k X V I I: inderdaad wel eene verrassing.
Mede bij gelegenheid van zijn verhoor voor de rechtbank bleek de onwaarheid zijner bewering, dat hij geboren
was te Weimar, en ook kwam aan het licht, dat hij wel
wist dat zijn vader Gott fr i e d heette, maar dat hij niet
den naam zijner moeder kende, of liever dat de vader van
zekeren Naundor f f dien voornaam had, maar dat hij
niet kon zeggen wie diens echtgenoote was.
Dit kwam aan het licht, zooals gezegd werd, voor de
rechtbank. In 1822 was de zoogenaamde Carl Wilhelm
Naundorf verhuisd naar de stad Brandenburg, en daar
begon hij de treurige rol te spelen, die hem voor goed
maakte tot — het woord klinkt hard, maar is het eenige
juis[e — tot een misdadiger. Beschuldigd van het vervalschen van bankbiljetten, daarna van brandstichting om
eene verzekeringssom meester te worden, alsook van diefstal,
werd hij van vervolging deswegens weliswaar ontslagen,
maar bij na onmiddellijk daarop in hechtenis genomen wegens
het in omloop brengen van valsch zilvergeld. Looden geldstukken, door hem uitgegeven, en een stempel, ten zijnen
huize in een rioolput gevonden 2), waren bij het onderzoek
bezwarende bewijsstukken, en de slotsom was een vonnis
tot geeseling en drie jaren tuchthuisstraf. Door vrees gedreyen en zeker ook in het nauw gebracht door het bewijs
1) In 1838, dus 20 jaar later, loochende hij eenvoudig de echtheid
zijner huwelijksacte, niettegenstaande hij ze had onderteekend.
2) Vele jaren later vond men in zijn huis den tweeden stempel.
0, E. XI 6

26
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van de onwaarheid zijner opgave omtrent geboorte en
geboorteplaats, kwam hij op de gedachte te vertellen dat
hij een „geboren prins" was, en maakte daardoor slechts
nog meer den indruk een bedrieger te zijn. Maar het vonnis
grondde zich alleen op het vervalschen van geld, en vergeefs
hebben en hijzelf en zijne aanhangers ge poogd het te doen
voorkomen alsof hij om die bewering, een vorstelijk persoon
te zijn, veroordeeld werd ; tevergeefs ook hebben zij zich
uitgeput in de beschimping der „valsche aanklagers, omgekochte getuigen, slaafsche rechters"; dat alles is al lang ter
zij de gelegd bij al de andere verhalen omtrent „spionneering, vervolging, gewelddadige gevangenzetting, vergiftiging
van spijzen, moord" en wat verder in den N a u n d o r f froman voorkomt, al welke euveldaden kortweg worden
gesteld op den naam van „de owns", Lodew ij k XVIII
en Karel X, en van den koning van Pruisen ; na 1830
wordt natuurlijk koning Louis Philippe de boosdoener.
In die dagen dus van het valsche-munters-proces is de
man op den inval gekomen zich prins te noemen, zonder
echter nog een naam te noemen van een vorstenhuis ; in
de gevangenis heeft hij blijkbaar die fraaie gedachte uitgewerkt, en korten tijd na het herkrijgen zijner vrijheid,
in 1828, Coen hij, uit Brandenburg verbannen, in diepe
armoede in Silezie vertoefde, deed hij de eerste stappen op
den weg, dien v66r hem reeds H e r v a g a u l t en B r u n e a u
niet zonder aanvankelijk succes hadden ingeslagen, en dien
tegelijk met hem ook R i c h e m o n t onder zulk een grooten
bij val insloeg, den weg, die leiden moest naar den Croon
van Frankrijk, of althans naar de bezittingen der Bourbon s.
In 1829, zooals boven vermeld werd, noemde hij zijne
jongste dochter Maria Antoinette; vervolgens ging hij
naar Berlijn en bracht daar onder een of ander voorwendsel een bezoek aan den Franschen gezant, in wiens tegenwoordigheid hij een paar duistere uitdrukkingen bezigde,
op welke de gezant verder niet lette. Kort daarop begon
hij zijn meergenoemd R6cit de Brandebourg op te stellen,
waarin hij zijn geheele levensgeschiedenis verhaalde, plechtig
verklarende dat het „niets bevatte dan de zuivere en onaan-
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-tastbare waarheid". Daarin kwam natuurlijk ook het bezoek
aan den Franschen gezant voor, die „een brief aan koning
K are 1 X had aangenomen en aanstonds bereid was geweest hem (N aundor ff) te erkennen" — een jammerlijke
leugen onder de vele, die het verhaal ten beste gaf, reeds
in 1833 als zoodanig door den gezant gebrandmerkt in een
brief, onlangs openbaar gemaakt, waaruit blijkt dat N a u nd o r ff hem van zijne aanspraak zelfs niet gesproken had.
Zoo waren de voorloopige maatregelen getroffen, het
kwam er nu op aan door te tasten : de pretendent zonder
naam liet zijne vrouw en kinderen ten prooi aan het bitterste gebrek en trok naar Parijs, waar hij na een langen
tocht, al bedelende afgelegd, den 26 sten Mei 1833 aankwam.
In Frankrijk kon hij hopen een man aan te treffen, die
reeds vooraf vertrouwen in hem stelde, omdat die persoon.
— de advocaat Albouys te Cahors — in de dagbladen
het bericht lezende dat er in Pruisen een dauphin was opgerezen, zich gewend had tot N a u n d o r ffs vertrouweling
P e z o 1 d, een justitie-raad van weinig goede reputatie.
Werkelijk is hij ook bij de verwanten van Albouys to
land gekomen, maar het kostte hem vrij wat moeite dezen
vertrouwen in te boezemen in een berooiden vreemdeling,
die geen woord verstaanbaar Fransch kon uitbrengen en
nochtans beweerde de koningszoon te zijn, die tot zijn
vijf en twintigjarigen leeftijd in zijn vaderland vertoefd
had en, zij het dan ook als gevangene, nooit anders dan
zijne landstaal gesproken had.
Niettemin, de pretendent slaagde allengs in zijne
pogingen, misschien doordat zijn meer of min gebogen
neus en de vorm van zijne kin aan de gelaatstrekken der
Bourbons herinnerden. Van gelijkenis met den kleinen
dauphin kon natuurlijk geen sprake zijn: niemand had het
kind na zijn zevende jaar gezien, met uitzondering van
zeer enkelen onder de nog levenden, die het nog in 1795
hadden gekend, en• wie had na veertig jaren op goede
gronden kunnen verklaren in een man op rijpen leeftijd
dat kind terug to vinden?
Op uiterlijke kenteekenen kwam het dus aan, en zoo
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deed nat-uurlijk het litteeken op de lip dienst — evenals
bij Her vagault en zijne navolgers ! En dan de kinderherinneringen ! Maar daarbij kwam het voor, dat de pretendent, over bij zonderheden ondervraagd, in groote verwarring geraakte, zooals o. a. bij eene proef van Madame d e
Fallon x, en den volgenden dag schriftelijk een zeer dubbelzinnig antwoord zond, — en wat de zaak nog kluchtiger
maakt is, dat de voornaamste getuige voor Naundorffs
identiteit met Lodew ij k XVII, Madame Rambau d, die
beslist verklaarde in hem den dauphin te herkennen, even
beslist getuigde den dauphin te herkennen in Richem on t,
zoodat zij er toe kwam „de keuze tusschen de beiden maar
aan den hemel over te laten". Zeker, verscheiden personen,
die nog onder het ancien regime geleefd hadden, hebben
voor Naundorffs identiteit met den betreurden koningszoon getuigd, maar belangrijk meer anderen hebben getuigd
voor die van Richemon t, en vooral ook personen van
hoogeren rang en stand, en twintig, dertig jaren vroeger,
then de herinnering nog zooveel verscher was, hoe velen
ontvingen toen in vervoering Jean Her v a g au 1 t als
hun wettigen koning ! Men heeft niet ten onrechte en niet
op losse gronden het vermoeden nitgesproken 1), dat er
andere personen waren, die Naundorff inlichtten, en dat
met minder edele bedoelingen, met name de genoemde
Madame R a m b au d, maar Naundorff zelf geeft — in
een zijner brieven aan zijne vrouw — eene betere bron
voor hetgeen hij verklaarde : des nachts kwam een engel
hem ingeven wat hij doen en zeggen moest !
Dit alles is zinloos en ij del, althans voor de lastige
15historiens de profession", want deze veeleischende lieden
zijn onbescheiden genoeg bewijzen te vragen. Heeft nu N a u nd o r ff bewijzen overgelegd ? Wel zeker, hij bracht immers
die afschriften van drie brieven ter tafel van L aur ent
den bewaker van den dauphin in 1795. Hoe hij daaraan
kwam is nooit opgehelderd, en evenmin waar de oorspronkelijke brieven waren. gebleven. De Naundorffisten zeggen,
dat die oorspronkelijke stukken niet behooren tot die, met
1) Het openbaar ministerie in 1836.
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Welke N au ndorff in Berlijn kwam. : zij hebben dus geen
s c huilplaats gehad in den kraag van die merkwaardige,
duurzame overjas. Waar zijn zij dan terecht gekomen ?
Op die vraag wordt evenmin geantwoord als op de andere :
hoe de pretendent aan de afschriften kwam. Maar om het
even. De lezing van de brieven zelve zegt genoeg, mits
nameqk zij gelezen worden met de oogen van een zoo
scherpzinnig geleerde als de h oogleeraar Fruin: hij was de
e erste, die de tegenstrijdigheden in die brieven bespeurde,
„tot nog toe en aan de verdedigers en aan de bestrijders
van den pretendent ontgaan", schreef hij terecht in zijn
snijdend Gids-artikel van 1874.
De eerste brief, van 7 November 1794, verhaalt, dat
„het kleine stomme kind in de plaats van den dauphin
gesteld is, dat diens mister niets daarvan weet en dat de municipale gardes er niets van vermoeden". Het opschrift luidt
„Mon general", evenals bij de twee volgende brieven. Tot
dusver heette het steeds, dat die titel den Chouan-generaal
otte aanduidde, maar sedert de openbaarmaking van diens
schrijven aan Madame Atkyns is dat niet meer mogelijk
tegenwoordig zien de Naundorffisten dan ook naar een
anderen candidaat voor den titel om, en onlangs wend
daarvoor zelfs Josephine de Beauharnais aangeprezen!
Hoe dit zij, in elk geval was de brief gericht aan een
royalist, die in het complot betrokken was.
De tweede brief, van 5 Februari 1795, vertelt van het
bezoek van H a r m a n d (den 19den December tevoren) en
van een plan om het doof geboren en daardoor stomme kind
door een ziek kind to vervangen, maar wijst op het gevaar
van een tweede verruiling.
De derde ten slotte, van den 3den Maart, verhaalt „dat
het stomme kind goed en wel verstopt is en alles veilig en
wel. Lasne mag nu in L a u r e n t s plaats komen wanneer
hij maar wil. Voor de veiligheid van den dauphin zijn alle
maatregelen genomen. En aan den generaal alleen komt
deze zege toe" 1).
1) De volledige tekst der brieven staat in Barbey's Madame Atkyn
alsook in G r u a u de 1a Barre s Branche ainee des Bourbons.

382

NOGMAALS NAUNDORFF.

Alles schijnt in die brieven pasklaar voor het ontvluchtingsverhaal, en argeloos hebben de Naundorffisten ze als
goede munt aangenomen, ze althans als zoodanig uitgegeven. Maar Fruin ontdekte de fouten en tegenstrijdigheden, door den steller dier stukken, zeker tegen zijne bedoeling, begaan : inderdaad betoogen zij juist het omgekeerde
van, hetgeen zij moesten aantoonen.
Men herinnere zich maar het verhaal van den pretendent zelf, plechtig bezworen als de zuivere en onomstootelijke waarheid. „Zijn.e vrienden hadden den dauphin verstopt op de vierde verdieping van den toren en de bewakers een dag lang bedrogen met een pop. 's Avonds werd
dit bemerkt, en de verschrikte overheid, de waarheid niet
durvende verbergen, liet de pop wegnemen en een stow
kind in de plaats stellen. Maar ondanks die list en de afzondering, waarin men dat arme knaapje hield, lekte uit dat
de dauphin weg was. Daarom Wilde men het stomme kind
laten sterven, gaf het vergiftigde spijzen en ontbood voor
den vorm Dr. D e s aul t. Maar de geneesheer gaf tegengiften en liet zich nit dat het kind de dauphin niet was.
Daarom haalden de „moordenaars der familie" een rachitisch
kind uit een ziekenhuis en brachten dit in de plaats van
het stomme kind, dat ondanks de pogingen om het to
vergeven bleef leven. Tegelijk lieten zij Dr. Des au it en
den „apotheker" Chopp art door vergif om het leven
brengen". Aldus de verklaring van den pretendent.
Daaruit blijkt lo. dat de verruiling van de kinderen
het werk is van „de moordenaars familie"; 2o. dat het
stomme kind behandeld was door Dr. D es a u i t.
Dr. D e sault nu kwam den 6den Mei voor het eerst
dien
in den Tempel en bleef daar komen tot den 29 sten .
datum werd hij ziek — vergeven, zooals gezegd wordt —
en werd het stomme kind door het rachitische vervangen.
En wat leest men nu in de brieven van L a u r e n t ?
Dat deze den 3 den Maart de geheele verruilingsgeschiedenis
al aan den generaal schrijft ! Of — vraagt professor Fruin
moet de datum van den laatsten brief misschien 3 Juni
zij n Maar neen, het is wel degelijk 3 Maart, want L a u-
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rent is nog in zij ne betrekking en verklaart, dat zijn opvolger
Lasne nu gerust komen kan : welnu, Laurent ging den
29sten Maart weg, en L a s n e kwam den 3lsten van die maand.
„De brief weerlegt bij gevolg, zoo hij echt is, het
het verhaal van den pretendent ontegenzeggelijk. Want de
dokter kan niet ontdekt hebben, dat het stomme kind een
ander was dan de dauphin, daar dat kind reeds uit den
toren was weggevoerd eer hij er een voet zette ; om dezelfde
reden kan hij ook niet bespeurd hebben dat het vergiftigd
was geworden, en hij kan het ook geen tegengif hebben
toegediend ; maar dan kunnen hij en zijn vriend C h o pp art ook niet zijn vergiftigd om de openbaarmaking van
die ontdekkingen to voorkomen. Dit alles is derhalve
onwaar en verzonnen indien de brief waarheid spreekt."
Maar ook in „het wezen der zaak" is de tegenstrij digheid merkwaardig. In de verklaring van den pretendent
gebeurt alles door „de moordenaars der familie", in de
brieven is datzelfde alles „de triomf van den generaal" —
precies het omgekeerde !
Ongetwijfeld zijn die afschriften van die drie brieven,
waarvan niemand de herkomst noch het adres kan noemen,
niets dan maakwerk van den een of anderen aanhanger
van den pretendent, die de gedenkschriften van de hertogin
van Angouleme, Eckarts geschrift en Harmands
verhaal kende, en gretig hebben de Naundorffisten van de
welkome „bewijsstukken" gebruik gemaakt, zelfs Jules
F a v r e. Met voile recht kon professor F r u i n uitroepen :
„Hoezeer verschilt toch de historische methode van de
methode der advokaten !" Immers al waren de stukken
echt, zij zouden niets bewijzen dan de onwaarheid van al
hetgeen de pretendent met de plechtigste verzekeringen
gestaafd had 1).
1) Tot welke wonderbaarlijke bewijsmiddelen de Naundorffisten hun
toevlucht nemen, moge blijven uit hetgeen een hunner leiders — zijn naam
moge hier verzwegen blijven — in een bijzonder gesprek antwoordde op de
tegenw erping, dat de hertogin van Angoulème zich toch nooit met de
pretendenten had willen inlaten. „Het was de hertogin van AngoulOme
ook niet : die was in 1799 (!) door een Hollander, Leonard van der Val k,
uit Parij s (!) ontvoerd en haar leven lang gevangen gehouden, het laatst en
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Den hoogleeraar F r u i n zou ik thans kunnen nazeggen:
„Ons onderzoek is afgeloopen. : ik althans ben voldaan",
ware het niet, dat het onmisbaar is nog van de merkwaardige uitkomsten gewag te maken van een onderzoek,
met groot geduld en uitnemend beleid ondernomen en tot
einde gebracht door een Jong Fransch geleerde, een onderzoek, waarvan de dagbladen reeds kortelijk hebben melding
gemaakt.
De heer G. de Manteill e r, een voortreffelijk leerling
van de Ecole des Chartes te Parijs, die door een vierjarig
verblijf in Italie zijne bedrevenheid in de toepassing van
de historische methode nog aanmerkelijk had vermeerderd,
begaf zich, nog niet zoo lang geleden, naar Duitschland,
en ondernam daar onder meer ook een onderzoek naar de
zaak, waarvoor de survivantisten en de Naundorffi.sten zich
weder zoo ijverig inspanden. Het was hem er om te doen
zoo mogelijk licht te verkrijgen over het verleden van den
persoon, die in 1810 als Naundorff voor den dag gekomen
en twintig jaren later als preden.tent voor een koningsnaam
opgetreden was.
De heer de Manteiller ging d.aarbij zeer stelselmatig
te werk. Twee vaststaande feiten alleen konden hem als
punt van uitgang dienen: de behandeling der paspoortzaak
voor de politie te Berlijn in 1810 en de dood van de weduwe
het langst te Hildburghausen, waar zij stierf zonder bekend te zijn geworden.
De gewaande hertogin van Angoulème was eene onechte dochter van den
pries van C o n d é, door Napoleon in hare plaats gesteld, en de broeder
van deze dame, de hertog van E n g h i e n, die het geheim doorgrond had,
was dadrom op Napoleons bevel doodgeschoten. Natuurlijk zou het bedrog ook door den dauphin zijn ontdekt geworden, zoodra hij de hertogin
zag, en om die reden vermeed zij dit." Nog herinner ik mij de geestdrift,
waarmede hij in de Gènéalogie des Bourbons van Dussieux onder de onwettige kinderen van Conde er eene vond, wier „sort est inconnue" : „C'est
bien elle, c'est bien elle". Zoo werd het geheimzinnige verhaal van de
onbekenden, die van 1803-1836 bid en in Hildburghausen leefden, bekend
als de Dunkelgraf en de Dunkelgrafin, op de ongeloofelijkste en ongerijmdste wijze in verband gebracht met de misdadige geschiedenis van den
pseudo-dauphin, en het dwaze volkspraatje, dat in de Dunkelgrafin eene
princes wilde zien, verbreid door den verbazingwekkenden roman van V.
von Falck, moest dienst doen als een historische bewijsgrond.
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Sonnen fe 1 d in 1818. Bovendien moist hij, dat bij het
proces in 1824 de politie na onderzoek tot de overtuiging
was gekomen dat de beschuldigde afkomstig was uit Halle
a /d. Saale.
Allereerst stond nu nit te waken of er werkelijk in 1810
een Naundor ff nit Berlijn, met een pas al of niet voorzien, in de stad kon zijn gekomen, en werkelijk bleek, dat er
minstens negen personen van dien naam te Berlijn woonden,
alien kooplieden. De heer de M ant e ill e r neemt daarom nog
aan, dat het verhaal van het paspoort ten deele waar is : dat
namelijk de zwervende vreemdeling den gebruikten pas
van een dier N a u n d o r ffs gekregen en als den zijnen vertoond had, maar dat de politie hem wegens ongelijkheid
van het signalement weigerde , daarop zou deze dan genoegen hebben genomen met de verklaring, dat de vreemdeling
wel Naundorff heette, maar Carl Wilhelm, niet Carl
L u d w i g, en dat hij uit Weimar kwam. Maar dan die
Wilhelm, van waar dan deze, nu het in 1824 gebleken
was dat er in Weimar nooit Naundorffen gewoond hadden ?
Om die vraag te beantwoorden was het aangewezen middel
een onderzoek naar den „Gottfried Naundor ff", dien
de zich noemende Carl Wilhelm als zijn vader opgegeven
had, een „lakenhandelaar van beroep"). Er was aanleiding
genoeg
om dat onderzoek in te stellen te Halle in de
b
inlichtingen, die de politie had ingewonnen in 1824, maar
nog eene tweede reden daartoe vond de heer de M a nt e ill e r in hetgeen hem bekend was van de weduwe
Sonnen fe 1 d. Deze vrouw was, zooals de zoogenaamde
N a u n d o r ff zelf had mededeeld, reeds na veertien dagen
bij hem in Berlijn gekomen, en bij die mededeeling had
hij nog een andere gevoegd : „zij was de vrouw van een
horlogemaker, gevestigd te Rothweil aan de Neckar, die
Naar verlaten had , vervolgens had zij „met Naundor ff"
eene dier laisons de coeur gehad, die de zeden der eeuw
maar al te zeer gedoogen, maar die de zedelijkheid, en
meer nog de betamelijkheid, nimmer vergeven. . . ." In
1) Men vindt dit en het volgende in het artikel van den heer G. (d e)
M (a nteille r) in het Journal des Daats van 25 Maart 1911.
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Januari en in Maart 1825 had hij daarbij verder verteld (of
bekend) dat die weduwe So nnenfel d, nadat haar man
haar verlaten had en la hare liaison met N a u n d o r ff,
van tijd tot tijd in Spandau een zekeren soldaat Miiller
ging bezoeken, dien zij als haar „schoonbroeder" beschouwde.
Die vrouw Sonnenfeld nu was te Spandau gestorven
in 1818: men kon daar in de registers van overlijden linden wie zij was. Werkelijk bleek daaruit dat den 15den
September, te 9 uur des morgens, overleden was Hanne
Hasser t, wettige vrouw van den horlogemaker Wilhelm
Naun d or ff, oud 45 jaren . . ." (Luthersch kerkregister te
Spandau). Ook van die dame was in 1824 de politie als
geboorteplaats genoemd Halle a /d. Saale : daar dus moest
worden verder gezocht.
De ouderdom van 45 jaren wees op 1773 of hoogstens
1774, en zie, i. d. 25 Januari 1774 stond vermeld de geboorte van „Johanna Christina, dochter van Johann
Gottlieb Hass e r t, grenadier, oud 36 jaren . . . enz." 1)
Te Halle kon zij nu ook wel getrouwd zijn ? Inderdaad,
l
den sten
Maart 1796 bleek het huwelijk ingeschreven van
„Anna Christina, dochter van Johann Gottlieb
Has s e r t, grenadier . . . met Jacob Sonn fel d, soldaat
bij de infanterie . . . enz., afkomstig van Rothweiler bij
Wiirzburg" . . . . Bleef zij nu ook later te Halle ? Ook
dat : den 3den Juni stond als overleden ingeschreven het
kind ,,van J a cob Sonnfel d, soldaat . . . enz., en zijne
wettige huisvrouw Anna Christina Hasse rt". Den
18 den Augustus 1797 werd de doop aangeteekend van een
tweede kind, maar . .. ditmaal niet van haar wettigen man :
het werd aangeduid als „natuurlijke zoon van Carl Benjamin Werch, soldaat enz., en van Christina
Johanna Hassert, wier man is Jacob Sonnenfeld"
— en op den 5e n November 1798 staat de doop ingeschreven van een dochtertje „van Johanna Hassert,
waarvan de vader is Carl Werg, soldaat enz."
Nog eene zesde acte uit de Hallesche registers gaf
licht : i. d. 30 November 1799 vond de heer de Mantei 11) De registers en nummers vermeldt de heer G. M. bij elke acte.
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1 e r het overlij den van Johanna, „onwettige dochter van
Anna Christiana Hassert, wettige vrouw van den
soldaat-deserteur Jacob Sonnfeld..." Er kwam licht,
verder zoeken in de registers van huwelijk, geboorte, doop
en overlij den beloofde meer. En ziedaar : Halle, 8 Maart
1800, huwelijksacte van den jon gen Johann Christian
M ill 1 e r , soldaat. . . . enz. van Berlijn met Johanna
Christina Sonnefeld, wier acte van scheiding bijgevoegd is, oud 23 jaren, dochter van den onderofficier
Gottlieb Hass e r t van Halle . . .", den 17en November
1801: „doopacte van Johann Gott fri e d, zoon van
Johann Christian Miiller, vreemdeling, soldaat....
enz. en van Johanna Christiana Hassert", den 18en
Maart 1802 het overlij den van dat kind, altijd nog te
Halle.
Dus, Anna Christina Hassert nit Halle trouwt
volgens het verhaal van den zoogenaamden Carl Wilh el m
Naun d or ff zelf eerst met een Sonnefel d nit Rothweil,
leeft dan op ongeoorloofde wijze met den fictieven N a u nd o r ff, komt daarna in een of andere betrekking met M ii 11 e r,
en . . . de registers te Ha 1 I e bevestigen het huwelijk met
Son n efeld, ook de betrekking, eene huwetijksbetrekking,
met M ii 11 e r, maar daartusschen eene onwettige verbintenis
met. . . C a ri W e r g. Welnu, wie is nu die geheimzinnige
avonturier, die in 1810 de „weduwe Sonne v el d" bij zich
out bood te Berlijn, en met haar naar Spandau trok, waar
zij nu en dan een zekeren M ii ller bezocht, dien zij „als
haar schoonbroeder" beschouwde ? Droeg die man den naam
Carl Wilhelm Naundorff? Neen, het was Carl
Werg, soldaat nit Halle.
Maar dan zal ook die te vinden zijn ? Dan wijzen
ook hem de registers aan ? Nogmaals ged-uld, misschien
vindt men dien Carl W erg eveneens.
„Den 9en Mei 1777 gedoopt in de Luthersche gemeente
te Halle a /d Saale Carl Benjamin W erg e, geboren
den 3deu . . . , zoon van Johann Gott fr i e d, burger en
brouwer, vroeger paardekooper, en van zij ne vrouw Ca t h arina Zinck..."
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Is men tevreden ? Neen, men wenscht te weten hoe
de man aan den naam Carl Wilhelm Naundorff
komt : op dien naam Wilhelm komt het aan, en op het
geboortejaar 1775, opgegeven in 1818 en in 1824 en 25.
Zullen ook dit de registers ophelderen ? Men zie wat de
heer De Manteiller te antwoorden heeft.
De naam N a u n d o r ff was in de laatste heeft der
achttiende eeuw te Halle en in de omstreken zeer algemeen, en onder de leden van dit geslacht, alien Luthersch,
waren verscheiden. lakenfabrikanten, b. v. Johann Got tfr i e d en Johann David. Het lag dus voor de hand,
wanneer iemand zich den naam Naundor ff aanmatigde,
dat hij zich ook voor den zoon van een lakenfabrikant
uitgaf. Anderen waren mutsen- of pettenmakers, en onder
dezen was er een, Johann Gott fr i e d, gehuwd met
Sophia Guenter, die den 15den Januari 1775 de geboorte
aangaf van een zoon, genaamd Johann Wilh e 1 m. Op
zesjarigen. leeftijd stierf dit knaapje — voor goed onschadelijk voor wie zijn naam in later tijd zou willen misbruiken.
„Onze avonturier vergiste zich in de herinn_eringen uit
zijne jeugd", zegt de heer De Manteille r, „slechts in
de maand : hij noemde als den geboortedag van Wilhelm
Naundorff den 15den Februari 1775 in plaats van den
15den Januari."
„Wij hebben beloofd den avoliturier", zoo eindigt hij,
„te ontmaskeren : het is gebeurd."
Ik eindig, met den heer L enOtre overtuigd, dat thans
de laatste phase van de Naundorff-quaestie ongetwijfeld
gesloten is.
De Naundorffisten beklagen er zich over, dat de „historiens de profession" niet met hen in het strijdperk willen
treden, en dit is waar, want zij achten de zaak, die het
geldt, daartoe niet gewichtig genoeg en minder nog de
schrifturen, die haar voorstaan. Maar wanneer die zaak in
de vergaderzaal van 's lands hoogste regeeringslichaam
wordt gebracht, dan meenen zij geroepen te zijn zich te
-uiten. Dat deden dan ook Lenôtr e, Masson en Ernest
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Daudet, de groote kenners van de tijdperken van de
omwenteling, het keizerrijk en de restauratie, gerugsteund
door Bo rd, Montorgueuil en anderen. Ook in Duitschland aichtte men zich verplicht tegen het marktgeschreeuw
der Naundorffisten verzet aan te teekenen : daarom schreef
professor Tschirch zijn vernietigend opstel in Meineke's
Historische Zeitschrift.
Ook in Nederland is het wenschelijk dat een einde
worde gemaakt aan de propaganda voor eene zaak, die niet
anders is dan die van een erbarmelijken bedrieger. Telkens
weder beproeven de Naundorffisten het te doen voorkomen
of in de archieven van Rusland, Pruisen, Nederland, het
Vaticaan, geheime en compromitteerende stukken verborgen
liggen, op den onwaardigen avonturier betrekking hebbende,
dien zij de wereld als koningstelg willen opdringen. De
grootvorst Nicolaas 1V1i c h aelowitc h, — de bekende
geschiedknndige voor het tijdperk van Paul I en A l e x a nd e r I — heeft het voor Rusland met verwondering tegengesproken, het Pauselijk Hof heeft het reeds twee malen
op de meest besliste wijze ontkend, Dr. K o s e r heeft
nadrukkelijk en verontwaardigd de onwaarheid van de
insinuatie betoogd. En Nederland ? Weder zijn in het
Rapport au S4nat een veertigtal bladzijden gevuld met
afdrukken van stukken, die moeten pleiten voor Nederlands erkenning van „den hertog van Normandie", en op
verschillende bladzijden komen zinsneden voor, meer of
min duidelijk doelende op uitspraken of meeningen, die de
N a u n d o r ff-zaak heeten te steunen en in Frankrijk de
valsche overtuiging moeten helpers vestigen, dat men zich
in Nederland het slachtoffer heeft laten maken van eene
verfoeilijke oplichterij en eene dwaze mystificatie.
Het is wenschelijk dat daaraan een einde worde gemaakt, en dat men in Frankrijk verneme hoe het ten deze
in Nederland gesteld is. Allereerst komt het er op aan te
weten, dat de beweringen omtrent geheime papieren betreffende de Naundor ff-zaak in de archieven van het
Koninklijk Huis, ten eenenmale bezijden de waarheid zijn,
en de besliste verklaring, reeds in een der dagbladen opge-
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nomen 1), zij daarom hier nog eens nadru.kkelijk herhaald:
er is nets. Maar ook moet het bekend worden, dat uit het
stilzwiken der deskundigen en de waardelooze uitlatingen
van onkundigen niet afgeleid mag worden, dat de openbare
meening in Nederland op den duur de dupe is van een
even schaamteloos als dwaas bedrog.
Het grafteeken voor „den hertog van Normandie",
aan den ingang der gemeente Delft, prijkt met de lelien
der Bourbons, en het is wel wat beschamend voor onze
landgenooten, dat dit gedenkteeken daar staat, maar laat
die lelien er blijven : in den tijd, waarin de dauphin leefde,
voor wien Carl W e r g zich uitgaf, zou een man als hij
in levenden lijve de lelien der Bourbons hebben gedragen
op het schouderblad 2).
1) Zie het Algemeen Handelsblad van 28 April 1911.
2) Het bovenstaande bevat alleen in hoofdzaak hetgeen door de nasporingen der geschiedkundigen aan het licht is gebracht over de vraag omtrent
het lot van den dauphin en den persoon van den zoogenaam den N a u n d o r f f;
het bedoelt ook niet meer. Wie mocht begeeren uitvoeriger onderricht te
worden, zonder zich door een berg van geschriften heen te moeten worstelen, doet wel het best ter hand te nemen : Le cimetiOre St. Marguerite
et la sepulture de Louis XVII, een voortreffelijk boek, geschreven door L.
Lambea u, secretaris van de commissie voor het historisch onderzoek van
Oud-Parijs, en het aangehaalde opstel in de Maart-aflevering van Meineke's
Historische Zeitschrift : Die Naundorff-legende, door Dr. Otto Tschirc h,
stadsarchivaris te Brandenburg, grootendeels getrokken uit het dossier van
het valsche-munters-proces. Men zal daarin den man, die zich in 1829 uitgaf
voor „L u d w i g B u r b o n g" (sic), en vertelde „met zijn wader op de vlucht
rondgezworven te hebben tot hij hem ongelukkigerwijze kwijtraakte", maar
twee jaren later beweerde de doodgewaande dauphin te zijn en „Fransch begon te
leeren" kunnen volgen in zijne duistere praktijken; men zal hem, grondig bekend
met de boeventaal en ervaren in boevenstreken, in de gevangenis reeds eene rol
zien spelen, die een hoogst ongunstigen indruk van hem geeft ; men zal zich
bovendien kunnen verklaren waarom sommigen — als Dr. Koser en Dr.
Tschirch zelf — hem niet alleen beschouwen als een bedrieger, maar
in het laatste tijdperk van zijn leven ook als een waanzinnige.

DE GRIEKSCHE TRAGEDIE EN
HARE BESTRUDING DOOR PLATO
DOOR

Prof. K. KITIPER.

II (Slot).

De kunst van Menander als erfgename van Aesch y1 u s' poezie to erkennen valt geen onzer gemakkelijk, tenzij
wij aan die opvolging het denkbeeld van decadence verbinden. Toch ligt daarin tevens de gedachte van verwantschap.
Het is P 1 a t o, die op deze verwantschap het eerst heeft
gewezen in de slotscene van zijn Symposion. Wanneer reeds
de morgen is aangebroken en het meerendeel der gasten
in wezenloozen slaap is verzonken, houdt So crate s, de man
van ijzer, de gust, die even onvermoeid is in het schertsend
drinken als in het prikkelend vragen, de beide eenige
dischgenooten die nog wakker zijn, bezig door een betoog,
dat een ruim perspectief aanbiedt. Agatho n, den precieuzen
tragicus en Aristophanes den blijspeldichter, vereenigt
hij door de volgende stelling : „1-lij, die waarlijk tragicus
is, moet ook comicus zijn, en omgekeerd". Dat nu Plato
zelf de combinatie dezer beide kunstuitingen later in zijn
boek over den Staat factisch onmogelijk heeft genoemd,
is natuurlijk hiermede geenszins in strijd. Zeer zeker althans
verzwakt deze ontkenning van de feitelijke mogelijkheid
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in geen enkel opzicht de beteekenis der theoretische uitspraak van Socrates in het symposion. Terwij1 de wij sgeer wien de koele zuivere begripsvorming de hoogste
uiting van des menschen geestelijk vermogen toescheen,
vraagt naar het grondbegrip van treur- en blijspel en zijn
oog laat gaan over de dienaren dier beide poetische kunstvormen wier macht toenmaals in zijne stad alle literaire
macht te boven ging, zegt hij : „Vn geeft is het die spreekt
in treur- en blijspel , slechts de toon verschilt".
In zeker opzicht kon dit eene voorspelling schijnen
— eene begroeting van Aristophanes' kunst als de
erfgename der tragedie. Maar in Socrates' woord ligt
nog iets anders. Plato laat zijnen meester tot den comediedichter, wien hij niet zonder bedoeling eene eereplaats in
het symposion heeft gegeven, ook dit zeggen : „In uw
dartelste spotternijen is, voor wie aandachtig luistert, steeds
de grondtoom tragisch".
Het antwoord van Aristophanes heeff Pl a t o ons
onthouden. Knikkebollend had de blijspeldichter den onvermoeiden Socrates aangehoord, en onder de uitspraak der
slotstelling blijkt hij te zijn ingesIapen. Maar het valt te
betwijfelen of hij, den wijsgeer zou hebben tegengesproken ,
van menige AristophaneIsche klucht is de bijsmaak wrang,
en zoo dat geldt van Mile zijner comedies, dan zeker wel
van het blijspel dat in het jaar 405 door hem werd ten
tooneele gevoerd. In de „Kikvorschen" toch geeft A r istophanes ons een duidelijk beeld van de stemming die
ten opzichte van de tragedie in hare avondschemering te
Athene heerschte.
Tragisch werkt reeds ten deele deze Onderwereld-comedie
op ons door de scherpe tegenstelling tusschen Athene's
politieken toestand en de burleske schertsen van den onderaardschen Dionyso s. Het grijpt ons aan en 't stemt ons
droefgeestig, wanneer wij ons voorstellen hoe deze Hadesklucht is vertoond op een tooneel welks achtergrond wordt
verdonkerd door de dreigende schaduwen van het leger der
Spartanen dat aanstonds een eind zal komen makers aan
den korten, schoonen droom van de heerlijkheid der Atheen-
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sche opperheerschappij. Wat echter hierin tragisch mag
heeten ligt buiten het stuk : 't is slechts een enkel element
uit de tragedie der geschiedenis. De inwendige tragiek van
dit blijspel, dat is de koele spot gedreven met de gestalte
van dien Dionyso s, aan wien het feest zelf was gewijd
waarop de comoedie werd vertoond, dat is de luchthartige
ongeloovigheid waarmede hier godengeloof en onsterfelijkheidshope der naieve burgerij wordt aan de kaak gesteld
en de heiligheid der Bacchische geheimenissen wordt nagebootst, als gold het eenen Alcibiades en den zijnen naar
de kroon te steken door eene nieuwe mysterienprofanatie, dat
is eindelijk de spotlach, in schijn slechts lichtzinnig, waarmede hier het bankroet wordt uitgesproken van al hetgeen
Athene's hoogsten roem had uitgemaakt : Attica's wetenschap, Attica's vroomheid, Attica's kunst, en ook Attica's
poezie.
Ziedaar de beteekenis van de keuze der scene. Wij
hebben hier D i o n y s o s en zijn slaaf X a n t h i a s niet verder te vervolgen op hun dollen tocht, noch ons te verlustigen — of te ergeren — over het ongeevenaard talent
waarmee straks Aristo ph a n e s de oude kunst van
A esehylus in al hare stoere levenskracht stelt tegenover de subtiele overpeinzingen en kwellingen des geestes
welke Euripides op het tooneel brengt. Genoeg is het,
hierop te wijzen dat het tooneel is de Orcus, en de god
die derwaarts is afgedaald Dionysos, de beschermer en
schepper der tragische kunst. Dionysos zelf hij verklaart het met ronde woorden — is ter helle afgedaald
om een goeden dichter te halen ; want die zijn er te
Athene niet meer ; dat wil zeggen : de poezie is flood.
Men zegge niet, dat wie zulk eene conclusie trekt nit
den opzet der kikvorschen-comedie, vergeet dat Arist ophanes een schalk, dat een blijspel een charge is en een
uitspraak op de planken heel jets anders dan een rechterlijk
vonnis, of een visum repertum. Ongetwijfeld is eene dergelijke doodverklaring der poezie jets dat periodiek terugkeert. Het is in het algemeen een geijkte en tusschen
verstandige menschen niet tot misverstand leidende manier
O. E. XI 6
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van te kennen te geven dat de zaken anders zijn geworden
dan wij ze in onze jeugd zagen. In denzelfden zin als een
onzer, indachtig aan de deftige beleefdheid zijner jonge
jaren, zal kunnen zeggen dat de kunst van het groeten
dood is, en een ander niet zonder reden zal beweren, dat
de type-writer de kunst van het briefschrijven vermoordt,
zal misschien menigeen onder onze tijdgenooten ondanks de
verzenmassa, die hem tegenruischt op den adem van iederen
wind, zijne antipathie tegen de moderne dichtkunst nitdrukken door deze sententie : de poezie is dood. Toch beteekent dat vaak niet veel anders dan dat de verklaring
hadde geluid : „Ik ben dood voor deze poezie".
Maar de Di o n y s o s die in het voorjaar van 405 de
doodsmare der poezie uitriep te Athene, en die dat zeker
niet deed zonder den indruk te gevoelen van Eur i p id e s'
dood, enkele maanden te voren nit de verte van Macedonie bericht, Di o n y s o s die kort na het verscheiden van
den 75-jarigen Euripides, Sopho cle s had zien heengaan, hij had geldige redenen voor zijne uitspraak, ondanks
het feit, dat de zwanenzang van den negentigjarigen
So ph o cle s de poezie had opgeheven tot den hoogsten
trap van aangrijpende schoonheid en verzoenende vroomheid, dien zij ooit onder Hellas' hemel heeft bereikt. De
dichter der „Ranae" legt hier den vinger op een historisch
verschijnsel, dat hij heeft zien opkomen en met scherpen
.blik heeft onderscheiden, al kan hij het onmogelijk in zijn
vollen omvang hebben verstaan. Ons echter treft dat verschijnsel om het licht dat het werpt op den ontwikkelingsgang der Helleensche letterkunde en om het verband waarin
het staat tot de evolutie van het wijsgeerig denken der
Grieken in de zoogenaamde Aufklarungsperiode die op de
dagen van P e r i c l e s is gevolgd. De vraag dringt zich aan
ons op, welk licht den glans dier poezie heeft doen tanen,
van welken aard de behoeften waren, aan Welke zij niet
weer vermocht bevrediging te schenken.
Welke beteekenis de Attische tragedie voor Athene's
burgers had, is in de eerste afdeeling dezer studie geschetst.
Enkele cijfers kunnen die beteekenis nog duidelijker doen
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mitkomen. Bedenken, wij, dat telken jare de Dionysian en
en Lenaeen Athene begiftigden met niet minder dan achttien nieuwe tragedies, dat ons van Aeschylus het getal van
negentig drama's, van Sophocles honderd-drie-en-twintig,
van Euripides twee-en-negentig worden genoemd, alles
stukken die niet, zooals in onze dagen het geval is, partieel
en slechts bij hen Wier bijzondere voorliefde hen tot
schouwburgbezoekers maakte — belangstelling wekten, maar
openbare vertooningen tot hulde van den God des feestes
en tot stichting der gansche stadsbevolking opgevoerd.
Bedenken wij nu daarnevens dat de dichte drom van treurspeldichters die of gelijktijdig met de groote meesters
hebben gedicht, Of na hen het Attische tooneel hebben
voorzien, in de fragmenten-verzamelingen vertegenwoordigd
zijn door 386 tragedie-titels, dan begrijpen wij althans
eenigszins, hoezeer in de dagen van Pericles tot Plato
de Atheners moeten zijn geweest een theatraal yolk.
Inderdaad, gedurende een zestigtal jaren was het
Attische tooneel de levensschool geweest voor Athene's
burgerij. Allen die de eervolle glans der Dionysische triumfen
prikkelde, allen die de geest drong tot getuigen, alien die
een plek zochten om zich to wenden tot de aandachtige
schare hadden het Dionysion gezocht. Van Aeschylus
tot Euripides was al wat des menschen hart vervult aan
passie, wat zijnen geest kwelt en benauwt door twijfelend
nadenken, zijne bedrieglijke vreugde, die zoo luttel, en zijn
lijden, dat zoo veelzijdig is : menschelijk berouw naast godlijke
onverzoenlijkheid, godentrouw naast sterflijke wuftheid, door
de tragische dichters ten tooneele gebracht. Moest men
niet verwachten dat aan deze kunst althans een lang en
krachtig leven zou zijn vergund geweest ? En zie : indien
iemand ons vraagt, de namen der tragische meesters opsommend: „Aeschylus, Sophocles, Euripides en dan...?
Wie volgt dan ?" zoo kunnen wij slechts namen noemen,
zonder eenigen bekenden klank, vergeten dichters van verdwenen stukken ; of anders, een zeer verrassend en op den
eersten aanblik raadselachtig feit erkennend, met Arist o-
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phanes verklaren : „In 405 is de tragische scheppingskracht
der Grieken gestorven".
Slechts voor een gering deel mag men dezen schijn
van een plotseling einde aan toevallige omstandigheden
toeschrijven, of wijten aan het onvolledige onzer kennis
van de oudheid. Het is waar, in de zeer fragmentarische
lijst van opschriften, die ons de namen van in den wedstrijci
overwinnende dichters en koorleiders met de titels der
drama's bewaren, is juist voor de jaren die onmiddellijk op
den Peloponnesischen oorlog volgen eene noodlottige gaping.
Maar eensdeels leeren wij Loch uit die lijst dat rinds het
begin der 4e eeuw de gewoonte in zwang kwam, naast de
nieuwe stukken geregeld de oude, geliefde drama's der
groote meesters ten tooneele te brengen. Ook is het vrij
zeker dat gedurende die eeuw het aantal oorspronkelijke
stukken afnemend is geweest. Eindelijk weten wij dat de
belangstelling in het theater te Athene wel is waar niet
verflauwde, dock zich meer en meer van het stuk wendde
tot de spelers. Het spel, ook in onze dagen voor menigen
schouwburgbezoeker hoofdzaak, verdrong de aandacht voor
het onderwerp.
Wie nu, op grond van dit alles, zegt dat het bij E u r ip i d e s' dood met de Grieksche tragedie eigenlijk gedaan
was, mag daarom niet worden geacht te vergeten dat nog
een eeuw lang te Athene en elders nieuwe drama's zijn
uitgegeven. De ondervinding heeft echter geleerd dat over
het geheel de tijd ook in de letterkunde een rechtvaardig
rechter is geweest. Doorgaans mag men zeggen, dat hetgeen
de Grieken zelf niet met angstvallige zorg bewaard hebben,
de moeite van het bewaren ook niet zoozeer loonde, dat
men het tot het beste kern rekenen.
Het is nauwelijks te vermoeden dat omtrent de periode
op Euripide s' dood volgend, deze phililogische ervaring
hare geldigheid verliest. Natuurlijk is het eene hachelijke
taak te trachten nit de verstrooide, en om allerlei andere
dan aesthetische redenen bewaarde fragmenten een voorstelling op te bouwen van dien dramatischen nabloei, maar
— wits men de feilbaarheid van een dergelijke reconstructie
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niet uit oog verlieze, leert ons die poging omtrent den gang
der dramatische literatuurgeschiedenis enkele belangrij ke
feiten. Dat in de jaren die tusschen Aechy ln s en E-ur ip i d e s inliggen, het treurspel meer en meer nit de geheimzinnige hemelhoogte van goddelijk wereldbestuur en fatale
lotsbeschikking, van bloedwraak en van erfschuld was neergedaald naar het aardsche kampveld der menschelijke
hartstochten, is overbekend. Ook heeft ieder onzer wel
waargenomen, hoe sterk zich. in Euripide s' dramatische
kunst de kiimmende invloed van rhetoriek en sophistiek
doet gevoelen, al geven wij ook niet zonder meer toe dat dit
steeds ten koste van de poetische waarde zijner tragedies is
geschied. De weg evenwel door den psychologischen dichter
van Phaedra, Andromache en Medea ingeslagen,
heeft niet geleid tot vernieuwing der tragedie, dock —
nadat, zoo door de staatkundige omstandigheden als door
eigen gebrek aan levenskracht de oude politieke comedie
was bezweken — tot verheffing der kunst van M e n a n d e r.
Trouwens, geen aandachtig lezer kan de Alcestis van
Euripides bestudeeren en niet reeds in dat drama de
geboorte der comedie sth-ieuse begroeten, d. w. z. van dat
genre van dramatische fictie, waarvoor naar ons oordeel de
keuze tusschen poetischen en prozaischen vorm den auteur
geheel vrij staat. En terwiji alzoo de zielkundige elementen
van Euripide s' dramatische kunst, nog nader aan des
burgers dagelijksch leven gebracht dan door hem was
geschied, de corn edie nieuw leven hebben geschonken,
von.den de religieuse en theologische elementen van zijn
dichtwerk een anderen weg. De geestesworsteling van den
denker E-u ripide s, het kwellend lijden van den twijfelaar,
het verzet van den modernen mensch tegen de verdichtselen van den ouden godsdienst; al die aandoeningen die,
hoezeer ook tragisch in den hedendaagschen, ruimeren zin
des woords, Loch feitelijk vreemd bleven aan de dramatische
handeling, aan de tragedie niet dan bij uitzondering actie
konden geven, en in het oude mythologische treurspel
slechts door een bewust en gewelddadig anachronisme hare
plaats konden vinden, zij hebben niet een nieuwe tragedie

398

DE GRIESSCHE TRAGEDIE

verwekt, doch den akker bevrucht op welken de philosophische dialoog is ontsproten. De tragedie-dichters na,
E -u r i p i d e s beploegen meest te vergeefs het uitgeputte
veld. Een enkele maal beproeven zij door de creatie van
een nieuw drama — historische tragedie of spel van fictie —
de kwijnende kunst te doen herleven meestal echter keeren
zij in afmattende eentonigheid terug tot de stof der oude
mythen, onvruchtbaarder materie, naarmate ook het geloot
van dichter en toeschouwers den religieusen bo dem dier
sag-en had verlaten. Zoo doodt dus altijd weer Oedipus
zijnen vader om zijne moeder te huwen, en tobt altijd weer
de kunst zich af om den ondergang van Troje, of Thebe's
val, om het lot van Agamemmon of Hector 's dood to
vertolken in artistieke wijziging der homerische sagentaal
doch het is — niet nieer bezield door den adem der oude
geloofsovertuiging alles maakwerk geworden, verbloemd
door rhetorische kunstvaardigheid, aanlokkelijk gemaakt
voor een kijkgraag publiek door de tweederangskunst van
verrassende mise-en-scene, onverwachte wonderverschij ningen
of gezochte costumes, en eindelijk opgesmukt met den
matten glans van sophistische sente-ntien en van Euripidelsche
imitatie, die, zooals navolging pleegt te doen, zich daar het
vruchtbaarst betoonde, waar de meester zelf het meest
had gefaald. Het allermeest wekt daarbij onze verbazing,
dat onder die omstandigheden de tragische poezie, indien
ze dan op het openbare tooneel geen nieuwe krachten
kon winnen, niet althans den weg tot levens-vernieuwing
vond in de eigenlijke literatuur. Gebroken hadden de
Grieken immers reeds lang met de opvatting dat de poezie
alleen wanneer men haar hoort kan treffen. Toch heeft
behoudens eene enkele mislukte poging, de tragische kunst
den weg naar de studeerkamer niet gezocht. Het leesdrama heeft in Hellas niet gebloeid.
Het feit is niet to loochenen : van den aanvang der
vierde eeuw af schept Attica geen nieuwe groote poezie
meer, en zulks ondanks de hooge waarde die de Atheners
in opvoeding en openbaar leven aan het drama als uitnemend middel van educatie bleven hechten. Deze insluimering

EN RARE BESTRIJDING DOOR PLATO.

399

der poetische faculteit is te merkwaardiger omdat zij geenszins tevens eene decadence-verschijnsel "nag heeten ; zij
moet dus wel een der gevolgen zijn geweest van de snelle
en zeer krachtige ontwikkeling der zuiver intellectueele
faculteiten die in het proza hare duidelijkste vertolking
vinden. Zonder zijne waardeering voor de poezie te verliezen
begint de Athener die te bewonderen als iets archaisch.
De vrije verdichting van het epos moet wij ken voor de
historie. Geen nieuwe Homeriden staan op, na de ontplooiing van den historischen verhaaltrant in het boeiend
geschiedboek van Herodotu s, na de schepping van het
wetenschappelijk proza in de geniale geschriften der HippocrateIsche school. Geen nieuwe bronnen van verdichting
ontspringen op den bodem waar het eerst de waarachtige
geschiedvorsching in de voorname soberheid van T h u c ydide s' werk hare jonge krachten had getoond ; het is of
de fantasie hare macht verliest in het land waar de pleitkunst van rechtzaal en volksvergadering van dag tot dag
sterker de passie voor de werkelijkheid voedt.
In dit alles erkennen wij de lijnen eener natuurlijke
literaire ontwikkeling. Maar geleidelijk als deze schijnt, is
zij toch niet zonder botsingen tot stand gekomen. Een'
gelijksoortigen strijd als in onze dagen voortdurend, en
telkens met de zelfde wapenen, gestreden wordt, zien wij
hier te Athene zijn zuiverend en schiftend werk volbrengen.
Het is soms een strijd tusschen de rechten der verheffende
verbeelding en de eischen van het kritisch verstand, tusschen gelooven en weten, tusschen vertrouwen en erkennen,
soms ook een strijd tusschen twee verschillende geestesrichtingen in wier vereeniging alleen zuiver 'harmonieuze
educatie wordt gevonden.
In dien strijd hebben velen onder Athene's groote
mannen hun woord gesproken, en wie de Grieksche prozaliteratuur van de vierde eeuw van nabij kent, die weet
hoezeer die vraag : „fantasie of intellect ?" niet slechts de
onderwijsmannen verdeelde, waar bijna werd tot een politieke lens. Nergens echter boeit ons die strijd sterker dan
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waar wij Plato in het perk zien treden, Plat o, die zelf
dichter mocht heeten — niet zoozeer omdat hij, naar de
overlevering wil, verzen had moeten verbranden om dialogen te schrijven, maar omdat aan die dialogen, met uitzondering alleen van den rhythmischen vorm, nauwlijks ten
der elementen ontbreekt, die naar onze wijze van zien het
eigenlijk wezen der poezie uitmaken.
Zoowel om de wille van Plato zelven als om de kunst
die hij bestrijdt vragen wij, hem volgend in zijnen aanval,
wat dan eigenlijk die veroordeelde poezie is, welke hare
vergrijpen ?
De dialogen van Plato geven in hun veelzijdige
levendigheid zoo herhaaldelijk en, oppervlakkig beschouwd,
zoo weinig eenstemmig antwoord op deze vragen dat chronologisch of statistisch volledige bijeenzameling dier antwoorden ons oversteipt en verwart. Daartoe werkt mede de
tegenstrijdigheid die schijnt te bestaan tusschen Plato 's
oppositie tegen de dichtkunst en de richting van zijn eigen
denkers-arbeid.
Tot tweemaal toe heeft Plato in zijnen Staat een
fellen aanval tegen de poezie ondernomen; Homerus heeft
hij — zij het met bloedend hart — uitgewezen uit zijne
Republiek , en desniettemin pleegt hij — Loch zeker wel
uit een hooger beginsel dan zekere modezucht ? — zijne
ernstigste pogingen om de hoogste waarheid te naderen,
vast te knoopen aan de uitspraken van oude dichters ! En
dit zou men nog kunnen toeschrijven aan de min of meer
der poezie verwante eigenaardigheden van zijnen stijl, waarop
hierboven reeds werd gezinspeeld. Veel gewichtiger echter
is het feit, dat Plato zelf geen hoogere en meer overtuigende bekroning kent voor zijn dialectisch betoog dan den
dichterlijken mythus, niet uit redeneering dock nit in-tin:tie
geboren. Erkent — zoo vragen wij allicht — ` deze bestrijder
der poezie niet telkens hare macht en hare hooge recliten
metterdaad P Eene eereplaats in zijn symposion schenkt hij
aan Di o tim a. Sprak zij geen dichtertaal ? Half mythe,
half lofzang is het verhaal waarmede zij Socrates langs
de paden der erotiek opvoert tot de heerlijkheid der eeuwig-
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schoone absolute waarheid, die noch door menschelijke taal
kan worden geschilderd, noch begrepen wordt door ons
menschelijk intellect, doch slechts kan worden bevroed in
de aanschouwing der enthousiaste intuitie. — Alzoo doet
Di o tim a, de verdichte zieneres. Maar ook de Platonische
S o c r at e s, die niets onderneemt zonder verstandelijk overleg, verlaat telkens — gelijk in Phaedo en Gorgias — aan
't slot van zijn betoog, het steile pad der dialectiek om
sneller hemelwaarts te stijgen op de vleugelen der bezielde
fantasie.
Dit alles vergeten wij niet, wanneer wij zeggen dat
P 1 a t o de poezie heeft bestreden. Maar het waarschuwt
ons, dat wij moeten trachten juist te begrijpen, wat hij
bestreed, en die kritiek te verstaan, ontdaan van al het
toevallige der incidenteele polemiek. Want Plat o was een
strijdhaftig en trotsch schrijver, die vele tijdgenooten en
vakgenooten heeft bevochten, zonder hen te noemen. Maar
niet om die literarische en philosofische veeten is het ons
bij dit onderzoek te doen. Vatten wij te zamen al wat
P1 a t o over de dichtkunst heeft gezegd dan zien wij
Brie hoofdmotieven. Plat o 's bestrijding der poezie betreft
Karen oorsprong, hare bevoegdheid en hare strekking of
uitwerking.

Reeds van het begin of ontmoet de wijsgeer de dichters
op zijnen weg. Wie onzer herinnert zich niet, hoe in de
apologie Pl a t o zijnen S o c r at es in echt Socratische taal
zijn zoeken naar wijsheid laat verhalen. „Delphi's orakel —
zoo klaagt de man, Wiens eenig weten de onwetendheid is
— had mij wijs genoemd, wijs boven alle anderen, doch ik
kon dit niet gelooven. Overal zocht ik wijzeren dan ik zelf
was, en zoo kwam ik na veel vruchteloos zoeken eindelijk
tot de dichters, wel overtuigd dat ik mij zelven bij hen
althans als een mindere in wijsheid zou bevinden. Maar, o
wonder, ik moest erkennen dat ik telkens waar ik bij hunne
gedichten voorlichting noodig had, bij ieder ander die voorlichting zekerder vond dan bij de wijze dichters zelf. Blijkbaar was het dus niet eigen wijsheid doch zekere natuurlijke
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aanleg en goddelijke bezieling, van den zelfden aard als
die wij bij waarzeggers en zieners aantreffen, Welke aan de
dichters schoone en wijze woorden, door hen zelf slechts
ten deele verstaan, op de lippen legt."
VOcir wij onze aandacht schenken aan hetgeen Plato
hier zegt over den oorsprong der poezie, moet er met eenigen
nadruk op worden gewezen dat deze eigenaardige opvatting
aangaande de onbewustheid der dichters niet eene ironische
overdrijving van Socrates is, doch Plato 's eigen op vele
bladzijden herhaalde meening. Om een voorbeeld te noemen :
In den Io bespot Plato het pompeuze optreden van de
rhapsoden, declamatoren van beroep, die gesteund door het
aanzien dat de algemeene behoefte aan artistiek-literaire
opvoeding hun gaf, zich in de Atheensche wereld niet zonder succes plachten te tooien met den glans van veel overgeleverde wijsheid, gezag ontleenend aan de autoriteit der
dichters, die ze — als echte specialisten ieder zijn eigen
dichter — in statige voordracht plachten te vertolken.
Grimmig valt de platonische Socrates die geeerde mannen aan. „Wat is uw weten ?" voert hij hun tegemoet. „Zie,
een magneet trekt niet slechts de ijzeren ringen aan, die
hij zelf aanraakt, doch maakt ook op hun beurt die ringen
magnetisch, zoodat ze andere ringen kunnen vasthouden.
Alzoo de Muze. Zij vervult de dichters van goddelijken
geeft en doet hen drinken nit de Muzenbron en honing
puree uit hare gaarde. Niet zonder reden immers noemt
zich de dichter eene bij : hij is een licht en vluchtig
schepsel, niet eerder en niet voor meer in staat tot scheppen,
dan hem de godheid zijn eigen verstand doet verlaten en
vervult van goddelijke mania. Doch gij rhapsoden, gij zijt
als ringen van de tweede reeks. Slechts zoo lang als gij u
vasthoudt aan uwen dichter deelt gij diens reeds gedeelde
openbaring."
Verbinden wij deze uitspraak met hetgeen Plato in
de Apologie en elders over de bevoegdheid tot verstandelijk
oordeel der dichters zegt, dan komen we telkens tot deze
conclusie terug : God geeft het den zangers als in den
thoom, en opdat niemand mocht meenen dat de geschonken
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wijsheid zijn eigene is, leggen vaak de goden de hoogste
dichterwijsheid op de lippen der minst begaafde paten.
Zoo is dus de wijsheid der dichters nimmer een weten —
immers het is niet op redeneerend inzicht gegrond — doch
slechts een vermoeden, afhankelijk van de buiten het verstand om geschonken openbaring.
Het kan niemand ontgaan, dat Plato door deze voorstelling, die hij feitelijk steeds heeft gehandhaafd, in velerlei
opzicht afwijkt van onze opvatting der poezie. Hier wordt
noch rekening gehouden met eene dichtkunst die, zuiver
verstandelijk in Karen oorsprong, zelfbewust gebruik maakt
van de macht eener fantasie door haar zelve gekweekt en
beheerscht, noch met eene poezie die het zich niet tot taak
stelt dieper inzicht in de waarheid na te streven, maar
slechts emotie wil wekken door de nabeelding eener schoonheid, Welke des dichters geest in hoogere volmaaktheid
aanschouwt dan zijne woorden kunnen uitspreken. Maar wie
Plato eenigszins nader kennen zullen niet bereid zijn het
lichtvaardig oordeel te onderschrijven dat hij van zulke poezie
niet heeft geweten. De wijsgeer richt hier, zooals in al zijn
polemiek, zijn wapens tegen bepaalde te zijnen tijde gehuldigde opvattingen. De waardeering der dichters als waarheidsprofeten door goddelijke bezieling geleid valt hij aan.
Om de waarheid is het hem te doen, want in steeds klimmende mate had hij moeten ervaren, hoezeer het onafhankelijk wijsgeerig denken werd belemmerd door eene opvoeding
van zuiver literairen acrd. Hij deelt niet het welgevallen
waarmee Protagoras schil dert, hoe op de schoolbanken
neergezeten de Grieksche jeugd de rechtvaardigheid leert
eerbiedigen door het voorbeeld der groote helden in epische
zangen verheerlijkt, en de deugd leert verstaan naar de
nitspraken der oude dichters — dogma's blind aanvaard en
niet zelden zoo duister van zin, dat de geleerde sofisten
zelf tvvisten over den uitleg der woorden.
In den voortgezetten wijsgeerigen arbeid van P1 a t o
is zoozeer op deze paedagogische gevaren der poezie de
nadruk gelegd, en vooral door hen die Plato 's positie in
de geschiedenis der Grieksche literatuur schilderen wordt
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Bien ten gevolge de platonische philosophie zoo vaak als
onverzoenlijke bestrijdster aller poezie voorgesteld, dat wel
met eenigen nadruk hierop mag worden gewezen dat Pla to
nooit a priori de dichtkunst als zoodanig heeft veroordeeld,
en dit ook niet kon doen. Aan het irrationneele element
kent hij daartoe in ons gemoedsleven eene to groote plaats
toe. Denken wij maar eens aan de beroemde woorden door
den dichterlijken wij sgeer in zijn Phaedrus aan de godlijke
mania gewijd. Socrates vermengt hier, ironisch naar zijnen
aard, ernst en scherts, doch hij doet dat zoo, dat niemand,
mits zijn oor maar eenigszins gevoelig is voor den Loon
der G-rieksche rede, hem kan misverstaan. „Verb Pet niet —
zoo luiden zijne woorden — dat er tweeerlei waanzin, twee
soorten van mania bestaan, en dat door de eene, mits zij
door godlijke gave ons wordt geschonken den menschen
de grootste zegeningen geworden", en dan spreekt hij van
mantische geestvervoering, die den ziener het onzienlijke
toont, hij roemt de verrukking van zinnen waarin de
zoenpriester de reinigingsmiddelen vindt, Welke onze zonden
afwasschen, en noemt dan — het is waar, na deze en eerst
in de derde plaats — de mania die uitgaat van de 1Vluzen,
„die des dichters fijn gemoed tot in de ontoegankelijke
schuilhoeken stil vervult en het opheft tot volkomene verrukking van zinnen, en alzoo, in oden en allerlei ander°
poezie duizende daden der vaderen verheffend, onderricht
brengt aan het nageslacht". Ja, zoover gaat hier So crate s,
dat hij uitdrukkelijk voos en onvruchtbaar noemt de kunst
van hem die zonder de mania der muzen de poorten der
poezie wil ingaan, en dwaaslijk meent dat hij zonder deze
gave door eigen techniek jets zou vermogen.
Deze laatste uitspraak, als aesthetisch oordeel merkwaardig en zeker niet naar ieders zin, krijgt voor ons eerst
hare voile beteekenis indien wij bedenken dat zij staat in.
den Phaedrus, d. w. z. in dien dialoog in welken de volwassen wij sgeer het eerst uitvoerig zijne opvatting van het
wezen der menschelijke ziel heeft uitgesproken en de beteekenis van het intultief gevoelen naast het redeneerend
denken heeft gereleveerd. In den vorm van een mythe,
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met al de heerlijkheid der rijkste beeldspraak opgebouwd
tot een van de schoonste poemen der Attische prozataal,
ontwikkelt Plato daar zijn bekende voorstelling van
den godlij ken oorsprong en de aardsche verwording der
menschenziel, van haar v66rbestaan en hare incorporizeering.
Haar waarachtig leven is slechts gelegen in wat zij door
de nevelen peen heeft kunnen aanschouwen en in hare
aardsche troebelen heeft kunnen vasthouden van de glorie
des eeuwigen lichts, van de waarheid die boven het aardsche
en boven het hemelsche zweeft, kortom van de idee.
De man die zulke woorden heeft neergeschreven, en
die hunne oprechtheid heeft gestand gedaan gedurende zijn
geheele leven, miskent of verwaarloost voorwaar noch de
rechten der bewuste verdichting, noch de beteekenis van de
uit inspiratie ontsproten enth ousiaste verbeelding. Maar het
is de bestaande poezie die hem prikkelt en hindert op zijnen
weg, het is de kunst in menschelijke gedaaDte geopenbaard,
die hem dwingt tot den strijd. Dien strijd heeft hij aanvaard en met heftigheid — ook met eenzijdigheid gestreden.
Zijn polemiek geldt niet slechts de onzekerheid van haren
oorsprong, maar ook hare bevoegdheid en hare strekking.
Duidelijker dan ergens elders worden ons in den Gorgias
de lijnen blootgelegd waarlangs het platonisch denken
gevoerd werd tot dezen verbitterden krijg. Van het begin
dezer samenspraak of wordt de poezie vastgesnoerd als met
haar gelijk in wezen aan de fel bestreden rhetoriek, aan
Gorgia s' kunst, wier lokkende, bedrieglijke macht de
Atheners onderrichtte, hoe zeer het waarschijnlijke boven
het ware gaat, de macht boven het recht, eer boven eerbaarheid, welvaart boven welzijn. Eerst Gorgias zelf, dan
de consequence en cynische Kallikles erkennen, dat de
rhetorische kunst steunt op ervaring en niet op inzicht,
streeft naar overreding, niet naar overtuiging of onderrichting, dat zij is eene door handigheid geleide bewerkster van
welbehagen en genot. En als dat — gewilliger dan wij
verwachtten — door zijne tegenstanders is erkend, dan
treft de schrijver de geheele kunst van het woord met
deze conclusie : De rhetoriek staat tot de rechtvaardigheid
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gelijk de kunst van de schoonheidsmiddelen staat tot de
gymnastiek, gelijk de kunst van den fijnen restaurateur
staat tot de geneeskunst en de hygiene , zij is eene vleikunst, zij zoekt den schijn, niet het wezen. Noch de rhe-toriek, nosh eenige kunst van het woord geeft ons het
eene noodige.
Wat dat Mile noodige is I) De trouwe lezers van Plato
weten het wel. Al ons handelen immers, al ons denken
heeft slechts een wezenlijk doel : het goede. Wat daarbuiten
ligt is onwezenlijk. Met een rigorisme dat zelfs den gestrengsten calvinist niet misstaan zou, stempelt nu Plato al wat
lieflijk en aangenaam is met dat eerie woord : genot, en wat
alleen genot beoogt, dat wordt door zijne moraal afgewezen.
Aileen genot beoogend dunkt hem het fluitspel, de chorische
lyriek, de dithyramben.
Wij staan verbaasd en vragen ons af, of dan niet
dikwijls Plato zelf de opvoedende kracht der muziek heeft
gehuldigd, of voorts in ernst de kunstenaar Plato de
dithyrambische poezie lam vonnissen op dezelfde pagina
waar hij zulk een schitterend loflied in proza ter eere van
den man van kracht, die liever wooden slaat dan zelf uit
eigen wooden bloedt, legt op de lippen van zijnen bestrijder . . . of niet de kunst om de kunst bestaat ? Maar streng
klinkt het antwoord : „Gelijk de geneesheer geene taak heeft
clan deze, het lichaam gezonder en schooner te maken, zoo
heeft de kunstenaar van het woord alleen hier naar te
streven, dat hij het welvaren onzer ziel bevordere en behartige,
hetwelk is gelegen in hare rechtvaardigheid en hare op
ernstig besef gebouwde reinheid en ingetogenheid".
Indien iemand sours mocht weigeren in deze woorden
een deugdelijk beginsel van literaire aesthetiek te zien,
dan zullen wij moeten antwoorden dat wij inderdaad zulk
eene theoretische aesthetiek te vergeefs bij Plat o zoeken.
De eisch hier door den schrijver aan de poezie gesteld, is
wederom een protest tegen den overmachtigen invloed der
verdichtingsliteratuur. Het is de bedrieglijke bekoring des
woords die hij bestrijdt. De heftigheid, de eenzijdigheid
der verbittering voert hem hier ten slotte tot zijn eersten

EN HARE BESTRIJDING DOOR PLATO.

407

fellen aanval tegen de dramatische kunst. Nog heden
proeven wij de bitterheid zijner stemming in den toon van
het gesprek.
„Wat dunkt u — zoo laat hij Socrates aan Kali ik 1 e s vragen — wat dunkt u van de hoogwaardige en
allerzijds bewonderde tragische poezie ? Is hare inspanning er op gericht den toeschouwer te behagen, of ijvert
zij hier voor, dat zij zich wachte uit te spreken hetgeen
den hoorder welgevallig doch in acrd en wezen slecht is,
en daarentegen zoo er iets heilzaam doch der schare onbehaaglijk is, dit uitspreke voor de ooren der toeschouwers,
onverschillig of het hun welkom is of niet ?"
Op zulk een' eisch zwijgt, dunkt ons, de aesthetiek der
tragedie aarzelend stil. Zal Euripides het wagen op te
staan, en te zeggen : „Ik heb den Atheners harde waarheden
in het aangezicht gezegd en zij hebben toegeluisterd, wellicht niet bekoord, doch overtuigd" ? — Immers den eisch
zelf zal de dichter onredelijk achten. Niet licht zal hij
vrijwillig afscheid nemen van de bezieling die lokt in de
plastiek des lijdens, het oor sluiten voor de stem uit de
stilte, die hem leert schoonheid te scheppen uit zonde,
reine emotie te wekken door de vertolking van het leed.
Niet licht zal een kunstenaar verklaren : deze vraag is het
&nig richtsnoer mijner kunst : „hoe zal ik mijne medemenschen beter waken" I'
Deze bedenkingen liggen voor de hand. Ook Plato
zelf, die immers zoo gaarne het hoofd buigt voor de vroomheid van P i n d a r u s, Plato Wiens geest de hoogten niet
schuwt die Aeschylus bewandelt, heeft ze wel gekend.
Voorzeker de leermeester van Aristoteles heeft ook wel
geweten wat katharsis, loutering onzer emoties, beteekent.
Maar hij zet bier die overwegingen op zij. Te duidelijk
hoort hij de stem van de logenachtige mythen-verdichting
van het drama zijner dagen; en hem is het woord van
P i n d a r u s uit het hart geschreven: „Slechts het schoone
past het den mensch aangaande de goden te verkondigen".
Die gedachte zweept hem op tot verbitterder vonnis.
Moge ooit de tragedie leermeesteres des yolks zijn geweest,
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zij is het al lang niet meer. Het tooneel een tempel ? Het
is eene marktplaats geworden , de dichters zijn volksredenaars, hun tragedie — zoodra ge er de bekoringsmiddelen
van melodie en rhythme aan ontneemt — is niet anders
dan redenaars-welbespraaktheid. Geen dichter is leidsman
des yolks, is staatsman in den hoogsten zin. Weet gij wie
staatsman is ? Hoort Socrates spreken : „Met zeer weinige
Atheners, ja wellicht alleen ben ik het die in waarheid de
kunst der politiek betracht". En op dat trotsche woord
laat hij deze verklaring volgen, die de droevigste bladzijde
uit de geschiedenis van de stad waar de Academie heeft
gebloeid voor ons open slant : „Zie, ik word gevonnisd in
uw midden zooals voor een rechtbank van kinderen een
geneesheer zou worden gevonnisd op aanklacht van een
pasteibakker".
Voor het aangrijpende schouwspel ons bier geboden
kan niemand blind zijn. De machtige wil der wijsgeerige
overtuiging die alles, alles wil onderworpen zien aan het
systeraatisch onderzoek der idee, de passie van den prediker
der waarheid die zijn yolk ziet vertoeven in de behaaglijkheid van den schijn, zij stuwen Plato voort op eenen
weg, met zijn eigen aanleg niet overeenstemmende. De
geheele strijd van dezen wijsgeer tegen de poezie is een
strijd ook tegen eigen gaven en eigen neiging. Maar hoezeer
Plato zelf dichter was, hoezeer deze bestrijder van de
poezie zij ns yolks door eigen sours schertsende, sours aangrijpende dramatische verdichting, als ware het zijns
ondanks, de gevonnisde poezie steeds weer wekt tot nieuw
leven, opgegeven heeft hij den strijd allerminst. Dit toont
ons wel het duidelijkst die weldoordachte en diep ingrijpende
polemiek, in zijn werk over den Staat tegen de poezie
ondernomen.
Deze polemiek zoowel den oorsprong der poezie als
hare bevoegdheid en hare strekking en uitwerking betreffend,
zou onze aandacht eigenlijk alleen als element in Plat o's
eigen wijsgeerig strijdersleven verdienen indien de schrijver
— zooals velen meenen — slechts had bedoeld aan to
toonen dat de dichtkunst bij het verstandelijk naspeuren
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der waarheid eene onbetrouwbare leidsvrouw en in den
ideaalstaat een ongewenschte gast is. Maar naar mijne
overtuiging gaat Plato 's bedoeling veel verder. Hierop
wijst reeds dadelijk de meesterlijke inkleeding van het
kleine drama dat den aanvang vormt.
De oude Kephalo s, de beschaafde gastheer Wiens
vreedzame en tevredene grijsheid het punt van uitgang
vormt voor het geheele later volgende gesprek over het
wezen der gerechtigheid, is door Plato met zachte beminlijke ironie geteekend, doch in die ironie zelve ligt zijn
vonnis. Hij is de literair — d. i. de poetisch — geinspireerde
Athener van zijnen tijd. Troost en voorlichting ontleent hij
niet aan eigen nadenken maar aan de autoriteit van vaak
herhaalde dichterwoorden , en — als even het gesprek zich
buiten de betrouwde perken dezer traditioneele levensbeschouwing gaat be wegen, neemt hij met eene beleefde verontschuldiging de wijk. Zij n zoon Polemarchu s, die het
gesprek overneemt, weet bij de eerste daarna ondernomen
poging om eene juiste definitie van de rechtvaardigheid
te geven, geen zekerder weg te kiezen dan te vragen wat
de wijze dichters van Naar hebben gezegd, en als bijna
spelenderwijze de onvoldoendheid hunner uitspraken door
Socrates is aangetoond, komen in een meesterlijk gefantazeerd dispuut G 1 a u k on en Adeimantos achtereenvolgens
bewijzen dat de paten de rechtvaardigheid nooit anders
dan om hare vruchten hebben geprezen, en dat wie aandachtig hunne schrifturen lezen wel haast tot dit besluit
moeten komen dat de meest praktische levenstheorie deze
is, het onrecht niet te schuwen doch het gepleegde onrecht
te verzoenen door berouwvolle offers.
Het is — wie zou het kunnen voorbijzien ? — A d e imantos en G 1 a u k on geenszins ernst met deze conclusie.
Zij zelf hebben de rechtvaardigheid lief, maar zij hebben
slechts willen aantoonen, hoe een kloek betrachter der consequ.ente en volkomene onrechtvaardigheid, tevens voedsterling
der traditioneele literaire opvoeding, zou kunnen redeneeren.
Maar So cr at e•s, door een geestig gekozen citaat ook hun
eigen afhankelijkheid van de literaire autoriteit releveerend,
27
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brengt hen gemakkelijk tot de overtuiging dat ook voor
hen slechts een weg tot behoud bestaat : het wezen der
rechtvaardigheid te onderkennen door philosophisch inzicht.
Daartoe moet de hierop volgende genetische beschouwing
van den Staat dienen. : eerst de opboilw van den elemen.tairen staat, dan de ontwaking van het verlangen naar weelde,
Welke is de moeder van den oorlog, straks de daaruit ontsproten behoefte aan verdedigers, wachters, en — bij de
alles omvattende vraag naar de opvoeding van dezen — de
zwenking van den wel gefingeerden doch historisch gedachten
tot den zuiveren ideaalstaat.
Plato hier schrede voor schrede te volgen is niet
onze taak. Wel echter moeten wij nauwkeurig luisteren
naar wat hij hier over de poezie zegt. Reeds in den meest
elementairen vorm van zijne stad, die Socrates zelf eene
gezonde stad noemt, ontbreekt zij niet. Wanneer de primitieve menschen, schepselen van Plato 's verbeelding, rustend van hun eersten arbeid, aanliggen aan hun eenvoudigen
maaltijd, dan klinkt naast hun gebed de lofzang ter sere
der Goden. Duldt nu ook straks in de verder ontwikkelde
maatschappij Plato den hymnus alleen dan, wanneer die
lofzang met de waarheid en de waardigheid der godheid
overeenstemt, hier erkent hij toch als natuurlijk en met
den aanleg des menschen volkomen overeenstemmend, dat
de schepselen zich opheffend tot hunnen maker, dat doen
in de vormen der poezie. Maar niet van alle poezie ziet hij
den oorsprong als goddelijk. hit de eerste stad wordt weldra
eene stad van weelde. De gelukstoestand van den primitieven
mensch is te kinderlijk om te blijven. bestaan. Daar, in die
stad van weelde, waarin de eerste symptomen van recht
en onrecht zich zullen vertoonen, ontspringt uit de behoeften
der weelde de kunst die huizen bouwt en versiert, de
kunst die naast de noodzakelijke dingen de begeerlijke
brengt. En zie, in het midden van hen, die bereiders en
dienaren zijn van de genietingen dier weeldestad staan nu
ook de dichters op.
Zijn zij dan niet „zendelingen Gods, voorgelicht door
de muzen, bezield door godlijke mania" ?
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Het komt mij voor dat op deze plaats Plato zich die
vraag niet gesteld wil zien. Wat hij releveert is, dunkt mij,
dit : Er is eene poezie, en zij heeft in het hart des menschen
steeds geleefd, die van godswege is en zich tot de godheid
verheft. Maar daarnaast heeft zich in de menschelijke
maatschappij met andere kunsten eene dichtkunst ontwikkeld die iets anders nastreeft dan de verheerlijking der
godheid, die de menschen zoekt te onderhouden en te
streelen. Wat zullen wij met haar doen ?
Het is den wijsgeer niet licht gevallen over die poezie,
dien schat van zijn yolk, het vonnis uit te spreken, waartoe
de consequentie hem dwingt. Nu eens de eisch tot hem
was gekomen de wijze te schetsen waarop de Wachters in
zijn Staat zullen kunnen gevormd tot mannen van kloekheid en verstand, nu kon bezwaarlijk de poezie van zijn
yolk als opvoedingsmiddel genade vinden in zijne oogen.
Wil men in den allereersten tijd hunne teedere kindergemoederen, voor het stevige voedsel der waarheid nog te
zwak, voeden met de verbeeldingspoezie der mythen, zoo
heeft hij daartegen geen bezwaar. Maar dan geen dwaas en
schandelijk verhaal van Kronos' bloeddorstigheid, van
Zeus' wrake, geen Olympus vol echtbreuk en schande, geen
laffe wrok van Achilles, geen ontucht van Helena, geen
kinderachtige Hades-vrees. Niet dat dit alles niet poetisch
is, en vaak lieflijk om te hooren, maar naar mate het poetischer is, is het gevaarlijker om te hooren.
Hoe uitvoerig Plato is in de bewijsvoering dezer
veroordeeling van de poezie zijns yolks, wij kunnen daarin
kort zijn. Want de ontwerper van den Ideaalstaat betreedt
hier nauwelijks een nieuwen weg. Lang reeds voor hem
hadden denkers en dichters van Xenophanes of tot
Euripides toe het immoreele karakter der oude mythologische dichtkunst gevonnisd. Ook is nauwkeurig beschouwd
in dit gedeelte van den Staat de poezie niet principieel
veroordeeld, doch alleen deze stelling gehandhaafd : de
platonische godsleer, zich reinigend van de logenachtige
elementen der oude polytheIstische mythologie, eischt eene
nieuwe poezie.
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Vragen wij den schepper der Republiek ons die nieuwe
poezie te geven? — ,,Wij zijn op dit oogenblik geen dichters, dock stichters van een staat", zoo klinkt het teleurstellend antwoord van So c r ate s, en in plaats van het
gevraagde legt de wijsgeer ons eene tweeledige acte van
beschuldiging tegen het drama in de hand. Hier treft hij
de tragedie in hare kern. De Wachters van onzen Ideaalstaat, zoo zegt hij ongeveer, moeten persoonlijkheden zijn,
mannen uit 44n stuk. Voor de vorming van zulke karakters
nu is niets zoo gevaarlijk als de invloed der nabootsingspoezie. Wie telkens in boeiende voorstelling andere personen
het goochelspel van wisselende steminingen ziet doorloopen,
wordt zelf mimetisch, d. i. hij gewent zich gemakkelijk het
kleed der gemoedstoestanden te wisselen, zijn effect te
berekenen, te acteeren, het leven te spelen als een drama.
„Komt dus een man tot ons, die het verstaat aldus alle
gedaanten
aan te nemen en . alle toestanden na te bootsen
b
en die ons aanbiedt zijne kunst NI ons te vertoonen, dan
zullen wij hem met alien eerbied begroeten als een heilig,
bewonderingswaardig en lieflijk kunstenaar , maar wij zullen
hem aanzeggen dat in onze stad voor hem geene plaats is ,
en hem bekransend en met olie zalvend zullen wij hem
verzoeken uit te gaan naar een anderen staat."
Een anderen staat ! Het is alsof hier een toon van
verzoening zich mengt in het harde banvonnis. Want de
hooge eischen van den Staat der rechtvaardigheid heeft
Plato niet steeds met dezelfde gestrengheid gehandhaafd.
In het werk van zijnen ouderdom, de Wetten, afdalend
van de ideale hoogten der Respublica, herhaalt hij de
uitbanning der dramatische poezie niet. Zijn „best mogelijke
staat" erkent de rechten eener dichtkunst die door afleidende genieting troost brengt aan de gekwelde menschheid„
en vergunt aan zijne schepselen de verkwikking van
feestelijke opvoeringen, wits de censuur van wijze mannen
voorkome wat de ramp van zoovele dramatische ontwikkeling is geworden, n.l. de heerschappij van het publiek,
de theatrokratia.
Maar — in den grond der zaak is deze concessie alleen
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belangrijk als symptoom van Plato's eigen gemoedsstemming. Hij tracht pier de consequentien van zijn systeem
jets aannemelijker te maken voor zijne hoorders. De zuivere
platonische leer is die van den Staat. Dit blijkt ook uit
het tweede deel zijner beschuldigingsacte, die hierboven
tweeledig is genoemd. Niet tevreden met al hetgeen hij in
de vorige boeken over de verslapping onzer geestelijke
krachten door het emotionneele karakter der tragedie, over
de verduistering van ons waarheidsbesef door hare verdichting had geschreven, komt hij nog eens uitdrukkelijk terug
op hetgeen hem de hoofdzaak dunkt, in het laatste boek
der Republiek. „Het woord moet gesproken worden, zoo
zegt hij aldaar, ofschoon de liefde en de eerbied die ik van
kind of voor Homerus heb gekoesterd mij bijna het spreken beletten." En dan volgt dit betoog, dat de poezie
bovenal op dezen grond moet worden vermeden, dat zij —
mimetisch in haar geheele wezen — nog slechts een uit den
aard gebrekkige nabootsing is van hetgeen zelf reeds niet
anders was dan de flauwe of bee] ding eener verliggende
ideeele werkelijkheid, en dus den pest afvoert van de bovenhemelsche waarheid.
Er is tusschen al deze uitspraken eene tegenstrijdigheid die men alleen kan wegredeneeren ten koste van
Plato's eigene persoonlijkheid. Zinlijk schoonheidsgevoel
was aan dezen kunstenaar in ruime mate geschonken, en
hij openbaart dat op iedere bladzijde van zijn werk , toch
eischt de consequentie van zijne wijsgeerige overtuiging
dat hij al wat de aarde schoons biedt afwijze en van zich
stoote als het gebrekkige omhulsel der absolute schoonheid. De poezie, — wij hebben haar banvonnis gehoord !
En heeft toch niet Plato van stonden aan dat hij den
dialoog — deze kostelijke uitbeelding van het zoekend en
schiep, ieder middel, iederen
schiftend overleg des geestes
kunstgreep van den dramatischen kunstenaar aangewend
am ons te boeien, te ontroeren, te overreden ?
De keuze, voor welke de wijsgeer ons stelt, aanvaarden
wij dus evenmin als hij zelf ze aanvaard heeft. Wij willen
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niet eene poezie erkennen, die gehoorzaam aan de bevelen
eener rechtbank van wijze mannen de rechten der censuur
huldigt als souverein boven hare eigene inspiratie. En wij
kunnen niet berusten in de kilheid van een leven dat in
naam van de oppermachtige waarheid aan de verdichting
het zwijgen oplegt.
Ook de Grieken hebben dat niet gedaan. Allerminst
Plato's eigene akademie of haar machtige leerling A r i stot el e s. Toen Plato eenerzijds op de aan alien aardschen schijn onttrokkene abstractie der Absolute Idee zijn
oog had gevestigd, anderzijds de kunst, die in beeld en woord
toch immers de afschaduwing moest zijn van de schoonheid
en de waarheid dier Idee, aanzag in hare tekortkomingen
en ook in hare verwording, had hij wel aan die kunst de
hooge plaats ontzegd die zij innam in het Helleensche
leven, maar niet, althans niet opzettelijk gezocht de plaats
te bepalen die inderdaad in den Kosmos de hare behoorde
te zijn. Daarbij het historisch feit van den achteruitgang
der tragische poezie aanvaardend, ja wellicht toejuichend
als eene schrede voorwaarts op den weg dien hij zijn yolk
wilde doen gaan, had hij nagelaten opzettelijk het vraagstuk te ontleden, wat dan wel in Karen hoogsten vorm
van voortreflijkheid het drama dat de groote meesters in
zijne handen hadden gelegd, voor hunne nakomelingen
kon zijn. En al is Plato wellicht de eerste geweest, die
duidelijk de noodzakelijkheid heeft uitgesproken iederen
kunstenaar, dien van het woord zoowel als dien van den
plastischen arbeid, het gevoel van verantwoordelijkheid
voor zijne schepping in het hart te leggen, tot eene eigenlijke aesthetische theorie heeft hij het toch niet gebracht.
Die dan ken wij aan Arist o t el e s.
Schatten van wij sheid bevat het kleine boekje van
Aristoteles over de dichtkunst, schatten van oordeel en
gerijpt kunstverstand, ons niet te minder welkom omdat
zij voor een niet gering deel den klank van Plato 's eigene
overtuigingen helder bewaren. Maar zij konden dat alleen
doen door de platonische kunstwaardeering los te maken
van den allermeest knellenden band zijner doctrine. De
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scherpste pi,j1 door Plato afgeschoten tegen de dramatische
poezie was wel zijne verklaring geweest dat de poetische
mimese dubbel valsch en dubbel onbetrouwbaar is als zijnde
navolging van hetgeen reeds nabootsing was. Hiertegen
verzet zich met recht Aristotele s' kunsttheorie. Zeker,
zoo zegt hij, iedere kunst berust op navolging. De yavolgingsdrift zit den mensch in het bloed, de mimese schept
welbehagen bij hem die ze voortbrengt en bij hem die ze
aanschouwt. Maar wanneer wordt die mimese kunst d. i.
herschepping ? Wanneer zij het voorwerp van haren nabootsenden arbeid, d. i. voor de dramatische poezie den mensch,
losmaakt uit de windselen van het incidenteele, het toevallige,
en hem toont in zijne verhouding tot het algemeene, bet
niet vergankelijke. De kunst die zoo den mensch teekent,
hetzij ze onder goddelijke inspiratie, zelve zich niet bewust,
moge scheppen, hetzij in technisch wetenschappelijke be-vv-ustheid, kan dan ook onmogelijk tot taak hebben alleen
het goede te doen zien. Men doet Homerus onrecht aan,
en onthoudt aan zich zelven de kostelijke gave van zijne
kunst geheel ten onrechte, wanneer men van zijne Ilias
vraagt een wetboek van goede zeden te zijn. En eindelijk,
de tragedie ? Zeker, het is waar dat menig stuk onze tranen
wekt zonder ons in eenig opzicht of wij Of beter te
maken. Maar de ware, de goede tragedie doet dat wel ; zij
brengt de katharsis, d. i. zij brengt loutering aan onze
persoonlijke gemoedsaandoeningen, door de middelen van
vrees en medelijden welke zij wekt, want zij is oorzaak dat
wij ons eigen klein en persoonlijk lijden voelen opgaan in
bet lijden der menschheid.
De man die z(56 over de tragedie heeft geschreven
logenstraft de sage van haren dood, en casseert het banvonnis door Plato uitgesproken. De poezie door hem
geschetst bevrucht en bezielt den arbeid van alle denkers,
ook van Plato zelven. Maar Aristoteles is de leerling
van Plato en niet minder dan de schrijver der Poetica
heeft toch op zijne wij de schepper van den Staat de
ware poezie gediend. Soms door zweepslagen en ironische
kastijding, soms door vermaning. En wellicht door geen
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woord zoozeer als door deze uitspraak : „Dit is de eerste en
hoogste eisch, dat wij waken over den toestand onzer ziel.
Zwaren strijd, zwaarder dan men veelal meent, kost het
een goed man te worden, want talrijk zijn de kansen van
afdwaling. Daarom wee hem, die om geld of roem of om
eenigerlei poetisch genot het zon wagen de gerechtigheid
te verzaken."

HET VERSCHIJNSEL VAN DEN OORLOG
EN HET DENKBEELD VAN DEN VREDE
DOOR

G. DEL VECCHIO 1),
Hoogleeraar te Bologna.

I.
Aard van het Vraagstuk.
Het denkbeeld opperen van den wereldvrede beteekent
ongetwijfeld in tegenspraak komen met de historische
werkelijkheid, waarin het feit van den oorlog overheerscht.
De antithese tusschen 't idee en het feit is echter niet voldoende om zonder meer het idee te verwerpen , het heeft
integendeel des te meer steun en verdediging noodig, naarmate de dagelijksche ervaring er mee in strijd is. Ms men
tegenover de argumenten van de irenisten niets anders stellen kon dan het feitelijke, en zelfs veelvuldige, v6orkomen
van oorlogen, zouden die argumenten onweerlegd blijven..
Immers de theoretici van den vrede willen niet uitdrukking
geven aan wat gebeurt, maar aan wat moet gebeuren , niet
aan de phenomenologie, maar aan de deontologie van
het menschelijk leven. Het feit van den oorlog staat hun
even duidelijk voor den geest als hun die het verdedigen.
1) Naar den wensch van den schrijver vertaald door den heer C. R. C.
H e r c k e n r a t h en aan onze redactie aangeboden.
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(polemisten) ; de questie loopt dan ook niet
over de werkelijkheid daarvan, maar over zijn ideale rechtvaardiging. Het gewone verwijt dat men gemeenlijk tot de
irenisten richt, nl. dat ze de werkelijkheid miskennen, is
dus ongerijmd , even on_gerijmd als het zou zijn om tegen
een of ander voorstel van zedelijken of juridischen aard het
bloote vOorkomen van feiten aan te voeren die er mee in
striejd zijn, m. a. w. zijn verbreekbaarheid in physische beteekenis.
Evenwel, tegenover het ideaal van den vrede stelt men
niet alleen het empirische bestaan van den oorlog, maar ook
de som van de oorzaken die hem tevveegbrengen, en die zeker
veel dieper liggen en menigvuldiger zijn dan op het eerste
gezicht mag schijnen. Volgens de opvatting van de polemisten
zouden deze oorzaken noodzakelijk en eeuwig zijn, omdat ze
hun grondslag hebben in de natuur en de levensvoorwaarden
van den mensch, die door geen speculatief uitgekunsteld
plan aanzienlijk kunnen gewijzigd worden. Al is de oorlog
een kwaad (hetgeen, in zekeren zin, ook zijn voorvechters
toegeven), wanneer de eeuwigdurende noodzakelijkheid er
van is aangetoond, dan zou het denkbeeld van zijn ophouden ten hoogste nog een dichterlijke beteekenis kunnen
hebben, maar geen wezenlijk zedelijke waarde , omdat een
ethisch ideaal ten slotte toch, hoe ver in de toekomst ook,
bereikbaar moet zijn, moet gedacht worden als voor verwezenlijking vatbaar. Als men bovendien, behalve de
oorzaken, de uitwerking van den oorlog gadeslaat, dan
vindt men dat die niet in alle opzichten noodlottig is, maar
ook ten deele nuttig en heilzaam, zoowel in technisch als
in burgerlijk en zedelijk opzicht , vandaar dat men er zelfs
toe gekomen is een ethisch oorlogs-ideaal op te ste]len, dat
als zoodanig in lijnrechte tegenstelling komt met datgene
wat door de irenisten wordt gehuldigd.
Aileen na onderzoek van deze verschillende argumenten kan men een bevredigende oplossing van de vraag
verwachten of en in welken zin het tot stand komen van
den wereldvrede een voor onze rede te rechtvaardigen
ideaal vormt.
en verheffen
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II.
De Oorzaken van den Oorlog.

De oorlog is uit zijn aard een publieke twist, die zich
tusschen verschillende sociale eenheden, politisch geconstitueerd, afwikkelt ; de individuen als zoodanig nemen er
geen deel aan, maar alleen als werktuigen van de respectieve
staatkundige lichamen. De veelheid van deze, m.a.w. van
de staten, is bijgevolg de eerste voorwaarde waarvan de
mogelijkheid van den oorlog afhangt.
Inderdaad was, voor zoover ons historisch bekend is,
het menschdom altijd in groepen verdeeld, ieder met een
eigen juridische organisatie, zij het ook rudimentair. We
vinden nooit het afzonderlijke individu, evenmin als we
ooit de menschheid geconstitueerd vinden als een groot
geheel, verbonden door een enkele positief-rechtelijke orde.
De geschiedenis beweegt zich altijd tusschen deze twee
uitersten, en vertoont ons op elk willekeurig oogenblik een
serie van concrete sociale eenheden, ieder door een eigen
geest bezield, onderworpen aan een eigen regeeringsmacht,
die ze onafhankelijk en a-utonoora maakt in hun onderling
wisselende betrekkingen.
De verscheidenheid van deze organismen berust op de
verscheidenheid van de physische en historische voorwaarden waaronder hun liven verloopt. • leder stelsel van positief recht is verbonden aan deze zelfde elementen, die
gewoonlijk den beschavingsvorm van een yolk bepalen, en
maken dat het in al zijn uitingen een eigen karakter
vertoont. Als men aanneemt, zooals door de meesten
voetstoots wordt aangenomen, dat de individualiteit van
de volken een voldongen feit is, en noodzakelijk zich
moet weerspiegelen in hun recht, dan volgt daaruit dat
de veelheid der staten niet maar een voorbijgaande historische toevalligheid is, maar een innerlijke wet van de
natuur, en een eisch van de logica zelve.
De idee van een enkelen wereldstaat wordt daarom
door de meesten bestreden, als onverwezenlijkbaar en
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ongerijmd. Ze schijnt de ontkenning te zijn van de
historische en organische opvatting van den staat, die
diep is doorgedrongen in de moderne staatkundige wetenschap, en per slot van rekening een terugkeer tot het
abstracte ration alisme, dat nu Loch overwonnen heet te
zijn. De samensmelting van de verschillende staatkundige
eenheden zou, zelfs als ze mogelijk was, volgens de
heerschende meening niet eens wenschelijk zijn ; omdat ze
het ophouden zou beteekenen van de beschavings-ontwikkeling, daar deze zich juist voedsel verschaft uit de
vruchtbare verscheidenheid van rationale eigenaardigheden ;
het zou de verdwijning beteekenen van alle concrete en
spontane levensuitingen, om plaats te maken voor een
star en eentonig mechanisme, niet minder verderfelijk voor
de vrijheid dan voor de waardigheid van 't menschelijk
geslacht. De eenige bevrijding uit een dergelijken toestand
van verslapping, als we dien voor een oogenblik eens
bestaande denken, zou juist mogelijk zijn door het opkomen
van een nieuwen tweespalf, uit het zich vormen van
particuliere organisation met hun eigen karakter en
doelein.den, in staat om een autonome werkzaamheid
te ontwikkelen, in heilzamen onderlingen wedijver. De
geschiedenis van de menschheid, een oogenblik als 't ware
gestremd door bovenbedoelde onderstelling, zou haar
natuurlijken gang weer hernemen, door de onvermijdelijke
tegenstellingen en vijandelijkheden tusschen de afzonderlijke sociale eenheden, die altijd den grond van haar
weefsel hebben uitgemaakt.
Uit het bestaan van verschillende Staten, ieder met
zijn eigen persoonlijkheid en kracht, volgt, zooals we
zeiden, de voortdurende mogelijkheid van den oorlog ; of
wel van een zelfbewuste poging van een Staat om zijn
wil door te zetten tegen den weerstand van een anderen
Staat. De oorzaken die in de werkelijkheid oorlog kunnen
doen ontstaan zijn veelvuldig en van uiteenloopenden
aard ; ze wisselen of met het veranderen van den beschavingstoestand ; maar de veelvuldigheid en empirische
toevalligheid van die beweegredenen en aanleidingen neemt
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niet de eenheid weg van het fundamenteele feit, dat ten
alien tijde en overal wederkeert en zich onder de meest
verschillen.de historische omstandigheden. herhaalt.
Oorspronkelijk is datgene, wat de menschen het meest
tot den oorlog drijft, de zucht om buit te behalen. Al
hebben ook, zooals sommige feiten het doers vermoeden,
de primitieve maatschappijen of deelen daarvan gedurende
eenigen tijd een veeleer vreedzaam dan oorlogzuchtig leven
geleid, het is Loch ontwijfelbaar dat al heel spoedig hun
organisatie een essentieel militair karakter aannam ; en de
oorlog werd een gewoon middel, typisch en boven ieder
ander geeerd, om de goederen te verkrijgen die voor 't
leven noodig zijn. In dat tijdperk verschilt de oorlog niet
wezenlijk van de jacht, waaruit hij waarschijnlijk ontstaan
is, en waarmee hij nu nog veel kenmerken gemeen heeft.
In een volgend stadium wordt de overwonnen partij in
leven gelaten en in slavernij gevoerd (serous quia servatus);
hetgeen een duurzamer en belangrijker machtsvermeerdering
van den overwinnaar beteekent, ook voor volgende krijgzuchtige ondernemingen. Een bepaalde soort van strooptochten
heeft het buitmaken van vrouwen ten doel, hetgeen soms in
verband staat met het gebruik, niet zeldzaam bij primitieve
volkstammen, van 't dooden der pasgeboren meisjes. De
krachtigste en krijgshaftigste stammen gaven in sommige
gevallen, in plaats van deze kinderen groot te brengen —
wat wegens de ongeschiktheid van him sere tot den oorlog
verwerpelijk werd geacht er de voorkeur aan de huwbare meisjes van naburige stammers te ontvoeren. 1)
Deze oorspronkelijke motieven tot oorlogvoeren worden
weldra aangevuld en ten deele vervangen door andere.
Het slachten of de onmiddellijke plundering van de overwonnenen, en het maken van slaven maken plaats voor
het samengestelder en essentieel staatkundig instituut van
de verovering, waardoor de overwonnenen in den regel op
hun eigen gebied blijven. wonen en hun bezittingen be1) Vandaar de instelling van de exogamie, die echter ook gevonden
wordt als gevoig van den oorlog, daar waar het verschijnsel van den kindermoord ontbrebkt.
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houden, maar als onderdanen deel gaan uitmaken van den
zegevierenden Staat, die aldus de sfeer van zijn heerschappij
uitbreidt. Verovering onderstelt al een zekeren graad van
staatkundige organisatie in den Staat die haar volvoert, en
brengt op haar beurt een verdere ontwikkeling teweeg,
vandaar veelal een reeks van veroveringen, die leiden kan
tot de vorming van ontzaglijke rijken, bijna van wereldrijken,
jets waarvan de geschiedenis ons verscheidene voorbeelden
toont. Direct of indirect, in meerdere of mindere mate, is
verovering een historisch feit, dat ten grond.slag ligt aan
misschien alle moderne staten , en als men er de gevolgen
van te niet zou willen doen, zou men niet alleen den
tegenwoordigen staatku-ndigen toestand moeten vervormen,
maar bijna de heele geschiedenis van de menschheid om zoo
te zeggen in haar bestanddeelen moeten ontbinden, daarbij
tot de meest verwijderde en duistere tijdperken opklimmend.
Een zoo complex verschijnsel hangt zeker niet of van
een enkele oorzaak. Vooreerst heeft het gezag van de
hoofden, dat zijn oorsprong neemt in den oorlog, uit den
aard der zaak de strekking dien tak van menschelijk
bedrijf een blijvend karakter te geven. De staatkundige
orde, geboren uit de eischen van gemeenschappelijke verdediging en aanval, plooit zich wel allengs ook naar doeleinden van interne rechtsbescherming en van hoogere
cultuur, maar verliest daarom niet het karakter dat zij
bewaard heeft nit haar oorspronkelijke functie. Vboral
zoolang de despotische regeeringsvorm duurt, die bij uitstek
diegene is van krijgvoerende maatschappijen, is de practijk
van de verovering zoo saamgevlochten met den oorsprong
van het heele samenstel, en strookt zoo geheel met den
heerschenden psychischen habitus, dat het geoorloofde er
van zelfs niet in twijfet wordt getrokken, en de schijnbaar
nietigste oorzaken voldoende worden geacht om haar gaande
te maken. Het is al in zekeren zin een vooruitgang dat
men allengs opmerkt hoe het ruw geweld door den veroveraar uitgeoefend niet weer om zichzelfswil geoorloofd
en edel wordt geacht, maar de rechtvaardiging behoeft van
een dwingende noodzakelijkheid of van vroeger verkregen
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rechten, al zijn ze slecht omschreven en van twijfelachtig
allooi. Nog opmerkelijker in zijn gevolgen is het felt dat
de verovering, in de betrekkelijk weer gevorderde stadien
van haar historische evolutie, niet een eenzijdige verhouding
doet ontstaan van bloote overheersching van de overwonnenen door de overwinnaars, zich niet bepaalt tot het uitbuiten en knechten van de eersten., maar de deur opent
voor een blijvende en organische uitwisseling van diensten,
waardoor de overwinnaars zelf de vervulling op zich nemen
van bepaalde functien ten voordeele van de overwonnelingen. Het parasitisme maakt plaats voor symbiose; de
overwonnen partij staat in de nieuwe verhouding onder
een soort juridische voogdij, neemt deel aan de administratie, en behoudt tot op zekere hoogte zijn vrijheid en
zijn eigen erfdeel van gebruiken en overleveringen. Juist
dank zij deze historische omvorming is de verovering
kunnen blijven bestaan en heeft zich zelfs kunnen doers
kunnen als een raiddel tot verhooging van het peil van
beschaving, terwifi ze in haar oorspronkelijken ruwen V0/111
onuitvoerbaar of onhoudbaar zou zijn geworden.
Maar, zelfs afgezien van een dergelij ken vooruitgang,
die gelijken tred houdt met de toenemende ingewikkeldheid
in de drijfveeren van 't krijgvoeren, is het zeker dat de
oorlog, van zijn vroegste stadien af, niet alleen bepaald
wordt door de individueele impuls van de opperhoofden,
maar een collectieven gemoedstoestand onderstelt, waarvan
de diepere oorzaken dikwijls maar weinig bewust zijn, zelfs
bij diegenen die er aan deelnemen. Een van deze oorzaken
kan er in bestaan dat de natuurlijke vermeerdering van
bevolking op een bepaald oogenblik een wanverhouding
teweegbrengt tusschen de behoeften van deze bevolking en
de middelen om er binnen de vroeger getrokken grenzen
in te voorzien. Vandaar een drang tot expansie, die niet
altijd op vredelievende wijze bevredigd wordt. Deze drang,
die zijn kracht put uit de bronnen. van 't leven zelven, heeft
tegelijk een psychisch en een economisch karakter, en
neemt in de oneindige verscheidenheid van de historische
feiten zeer verschillende vormen aan. Het is niet te betwij-
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felen dat veel oorlogen in oudheid en nieuweren tijd inderdaad werden teweeggebracht door den gemeenschappelijken
wensch van een yolk, of een overwegend deel daarvan, om
een ruimer werkkring te verkrijgen voor zijn productieve
krachten. Waar in den oertijd het krijgsbedrijf er zich toe
bepaalt een prooi te bemachtigen, en in de allerlaatste
tijden zich ten doel stelt de mogelijkheid van het ruilverkeer te verzekeren, daar ontbreken tusschen die prooi en
die ruilhandeling ook historisch de tusschenvormen en
overgangsstadien niet. Zeker, op een gevorderden trap van
beschaving verschijnt de toeleg om den vreemdeling te
berooven niet meer als een verdedigbaar motief, voldoende
om van leer te trekken : ook al omdat geen buit, hoe ontzaglijk, ooit de schade vergoedt die in dezen tijd de oorlog
altijd toebrengt aan den overwinnaar ; maar toch kan nog
een beroep op de wapenen niet alleen nuttig, maar zelfs
noodig geacht worden, wanneer het er om gaat de vrijheid
van den handel te verzekeren, nieuwe banen voor de
nijverheid te openen, of, ook door middel van verdragen,
een regeling tot stand te brengen die voor limn beider ontwikkeling gunstiger is, waar deze ontwikkeling van den
kant van andere staten werkelijk belemmerd wordt, zij
't ook all een door wettelijke maatregelen.
Tot die soort van oorlogen, die men in ruimeren zin
handelsoorlogen kan noemen, kunnen ook de koloniale
oorlogen gebracht worden, die juist in onzen tijd zoo veel
voorkomen en zoo belangrijk zijn ; en die de strekking
hebben over landen met een wilde of barbaarsche bevolking
een heerschappij te vestigen die zich voornamelijk economische belangen ten doel stelt. De politieke hegemonie
verschijnt p ier als een voorwaarde voor het commercieel
overwicht, in zooverre de m.aatschappelijk en juridisch
onvolkomen organisatie van de inlanders niet uit zichzelf
voldoende waarborgen biedt voor handelsbetrekkingen met
vreemdelingen, en dikwijls zelfs het sluiten van doeltreffende
internationale verdragen onmogelijk maakt. 't Is waar dat
verovering van koloniaal gebied niet zelden plaats heeft
ook daar waar die bizondere aanleidingen ontbreken, en
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op zoodanige wijze dat ze rechtstreeks indruischt tegen dat
hoogere doel dat men gewoonlijk aanvoert om haar te
rechtvaardigen, nl. verspreiding van beschaving en zedelijke
opheffing van minderwaardige rassen. Het is bekend dat
koloniale veroveringen, zooals ze tegenwoordig nog worden
ondernomen, behalve verdrukking, zelfs vaak zedenbederf van de inboorlingen tengevolge hebben , en soms,
direct of indirect, hun algeheele uitroeiing. Maar als men
de zaak in haar algemeenheid en eigenlijk wezen beschouwt,
in plants van in de toevallige omstandigheden en misbruiken
van de practijk, moet men erkennen dat dwang uitgeoefend
tegen een y olk dat alle juridische betrekkingen met vreemdelingen afwijst, niet alleen verklaarbaar is in verband
met de zooeven aangehaalde factoren, maar zelfs op rationeele gronden te verdedigen is, als beantwoordende aan de
ware rechtsidee. Het is immers een beginsel van het natuurrecht, dat ieder mensch door ieder ander mensch erkend
moet worden als , rechtspersoon : er is hier bijgevolg een
eisch die billijk is en overal in practijk mag gebracht worden, nl. dat de betrekkingen tusschen de menschen den
vorm van het recht aannemen. Deze absolute eisch, niet
minder toepasselijk op volken dan op individuen, beteekent
juist dat geen y olk het andere als een vijand kan beschouwen, m. a. w. het alle juridische waarborgen kan ontzeggen,
zonder daardoor van zijn leant een handelwijze te rechtvaardigen die er op gericht is zelfs met geweld de mogelijkheid van het ruilverkeer te verzekeren, en in 't algemeen
een stelsel van vreedzame samenleving te vestigen. Dit beginsel, hoewel in de practijk zelden binnen zijn eigenlijke grenzen
gehouden, wordt maar al te vaak ook door de theoretici vergeten, en is Loch op dit gebied van fundamenteele beteekenis.
Het zou evenwel een grove dwaling zijn alle oorlogen
aan een economisch motief toe te schrijven. Vijandschap
ontspringt dikwijls ook uit verschil van geloof, in 't
bizonder wanneer dit een dogmatisch karakter heeft aangenomen, ten gevolge van een overeenkomstige maatschappelijke organisatie. Godsdienstige dweepzucht paart zich
gewoonlijk aan krijgshaftigen geest, vooral op lageren
O. E. XI 6
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trap van beschaving, en als bij de Ouden ons de eigenlijke godsdienstoorlogen zeldzaam schijnen, dan komt dit
juist, zooals Co m t e al opmerkte, omdat dile oorlogen in
de oudheid een godsdienstig karakter hadden ; zooals we
nu nog waarnemen bij overeenkomstige sociale toestanden.
Het is waar dat zich onder het godsdienstig antagonisme
veelal andere tegenstellingen tusschen twee volken verschuilen of symboliseeren, en dat veel oorlogen, zoowel
antieke als moderne, schijnbaar door godsdienstige drijfveeren veroorzaakt, hierin alleen maar een voorwendsel
vonden ; maar Loch is 't niet te ontkennen dat de
geestdrift voor den krijg machtig werd geprikkeld door
de opvatting, veelal door de overheid bekrachtigd, dat
het bevechten van ongeloovigen een zaak is niet alleen
geoorloofd, maar zelfs verdienstelijk, en die den strijder
de gunst van de godheid verzekert, zoodat hem na den
dood de grootste belooningen wachten. Wij moeten
overigens niet vergeten dat de psychische motieven van
het oorlogvoeren menigvuldig zijn en dikwijls zeer uiteenloopend bij de individuen zelven die hun krachten
vereenigen tot een zelfde onderneming. Vandaar de
onmogelijkheid om een enkele of eenvoudige verklaring
van een dergelijk feit te geven, waarin zich om zoo te
zeggen alle menschelijke hartstochten en streviD gen
weerspiegelen.
De verscheidenheid van nationale eigenaardigheden
vormt op zich zelf een algemeene oorzaak van vijandschap,
die eerder verscherpt dan uit den weg geruimd wordt
door het toenemen van betrekkingen tusschen de natien
onderling. Daar ieder van deze een eigenaardige cultuur
heeft, die zich belichaamt in -al haar levensuitingen, zoo
kan 't niet anders of met de ontwikkeling van die cultuur
moet al een versterking van 't nationaal bewustzijn
gepaard gaan ; en dit leert ons dan ook de geschiedenis,
zelfs van onzen eigen tijd. L as s on gaat waarschijnlijk te
ver, als hij spreekt van een „afstootende kracht van
cultuurvormen", en verzekert dat ieder van die vormen
de strekking heeft zich in de eigene nationale individuali-
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teit op te sluiten, daarbij de andere bedreigende en een
hoe langer hoe vijandiger hooding tegenover hen aan-nemend , en als hij ten slotte beweert dat de beschaving
de volken verdeelt, in plaats van toenadering te scheppen.
Hij heeft Diet genoeg oog voor het feit van het geestelijk
verkeer tusschen de verschillende volken, en in 't
algemeen het streven naar een synthese of groepeering
van de menschheid, die, zooals we zullen zien, boven en
door de nationale eigenaardigh eden heen is waar te nemen.
Het blijft overigens waar dat het bewustzijn van die
verschillen een noodzakelijk moment in hun ontwikkeling
uitmaakt, en dat de eigen. individualiteit van de volken
zich met verhoogde leracht ontplooit, hoe krachtiger hun
innerlijk leven is, en hoe veelvuldiger ze met elkaar in
aanraking komen.
Er is in 't bizonder een geval waarin het krachtiger
worden van de individualiteit van een natie rechtstreeks
tot een gewelddadige worsteling voeren kart; nl. als haar
ontwikkeling zich niet kan voltrekken in den vorm die
staatkundig passend en geschikt voor haar is. De wording
van Staten gehoorzaamt historisch aan andere lotswisselingen dan die van de natien , en de nauwkeurige overeenkomst tusschen die twee termen, zoo dat de Staat de
juridisch-geordende vorm van de natie is, kan wel besob ouwd worden als een ideaal, dat in de werkelijkheid
zeer zelden wordt aangetroffen. Waar nu een natie zich
splitst in verschillende Staten, of een Staat in zich elementen
van meerdere natien bevat, geeft de tweespalt tusschen de
oorspronkelijke ethnische organisatie eenerzijds, die zich
afspiegelt in de taal en het gemeenschapsgevoel, en de
staatkundige anderzijds, die haar knelt in een pantser van
dwangmaatregelen, uit den aard der zaak aanleiding tot
een dubbele en tegenstrijdige werking. Aan den eenen
kant kan de politische eenheid, die op zich zelf al een
zeker gemeenschapsleven te voorschijn roept, en alzoo een
historische traditie schept, bijdragen tot de vorming van
een nieuw nationaal karakter , en wel of door een nieuwen
stam te vormen, Of door op alle den stempel te drukken
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van een enkele. Aan den anderen leant kan de natie
pressie uitoefenen op den Staat die met haar niet homogeen is, en zoolang aan het verband tusschen hen beide
tornen, dat ze het ten slotte verbreekt, als ze in zich den
wil en de macht heeft zich tot een autonomen Staat te
verheffen of zich met een anderen bestaanden te vereenigen
waarvoor ze meer verwantschap gevoelt. Hoewel deze beide
strevingen — nl. de wederkeerige actie en reactie tusschen
yolk en Staat — gewoonlijk gelijktijdig hun invloed doen
gevoelen, moet men toch opmerken dat de eerste, waarbij
de Staat om zoo te zeggen het yolk in een vorm kneedt,
in de eerste, lagere stadien overheerscht, wanneer de
regeeringsvorm het absolutisme is, en de mindere ontwikkeling van de enkele stammen hun weerstandsvermogen
tegen de nivelleerende werking van het politiek samenleven
geringer doet zijn. In een meer gevorderd stadium daarentegen wordt het nationaal bewustzijn een overwegende
factor in de historische vorming van Staten en de neiging
van ieder yolk om een eigen staatkundigen vorm aan te
nemen, samenhangend met alle andere uitingen van zijn
leven, verkrijgt een des te grooter doeltreffendheid, naarmate de vervulling ervan wordt opgevat en opgeeischt als
een recht. Van oorlogen en beroeringen die er juist op
gericht zijn. den Staat een nationalen grondslag te geven,
biedt ons vooral de moderne geschiedenis sprekende voorbeelden en aan dergelijke worstelingen kan zeker de
hoogste ideale en historische rechtvaardiging niet onthouden
worden. „Het uiterste punt waartoe de natuur de volken
drijft", schreef al met bewonderenswaardige intuitie o m ag n o s i 1), „is de afmetingen van de staten overeen te brengen
met de zichtbaar door haar op de aardoppervlakte getrokken verdeelingen tusschen de landen, — verdeelingen die
krachtig bevestigd worden door een taal, een geest, en
door gemeenschappelijke en blijvende banden van gehechtheid. Er is moreele en staatkundige verwantschap, zooals
er materieele en chemische verwantschap is. De natuur
1) t 1835.
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streeft uit zich zelf reeds wat homogeen is bijeen te brengen,
wat heterogeen is te scheiden." De natu-ur zelve drijft dus
de volken „door een langzame, dwingende, steeds sterker
wordende kracht" naar een evenwichtstoestand, zoowel vitals inwendig, die alleen tot stand kan komen door een
„nationaal-staatkundige organisatie", door Romagnosi
ook „ethnarchie" genoemd. Deze bestaat uit een physisch
element („het onverdeeld bezit van het geheele nationaal
gebied afgebakend door zijn nat-uurlijke grenzen") en een
moreel element („een gematigde regeering die het heele
yolk bestuurt"). Zoo werd door Romagnosi de leer
gevestigd die, door hem -aangekondigd „als de gemeenschappelijke bron van de regeneratie der volken", in het
daaropvolgende tijdperk een zoo ,groote vlucht zou n.emen,
hetzij door nieuwe theoretische uitwerking, hetzij door
samentreffen met sommige historische gebeurtenissen. Het
nationale bewustzijn blijkt meer en meer „de organiseerende
kracht van den modernen Staat" te worden, volgens de
mooie uitdrukking van Carle, en 't lijdt geen twijfel of
dit bewustzijn, „wel verre van uitgeput te zijn, bevindt
zich juist in de volheid van zijn kracht en energie, en is
nog geroepen in de staatkundige organisatie van de menschheid veranderingen te brengen niet geringer dan degene
die zich al onder zijn invloed hebben geopenbaard."
Ook in dit opzicht schijnen dus de oorzaken van den
oorlog niet te verdwijnen , maar eerder elkaar zoodanig of
to wisselen dat de eene oorlog dikwijls door de gevolgen
van een andere wordt uitgelokt, daar hij het eenig mogelijke middel uitmaakt om een verstoord evenwicht te herstellen, of de verdrukte en verminkte volkeren hun. „natu.urlijken lichaamsvorm" terug to geven. Zeker, op den
hoogsten trap van beschaving wordt een oorlog niet ondernomen dan om uiterst ernstige redenen en uit overwegingen
van algemeen belang, ook al omdat de innerlijke staatkundige ontwikkeling nit den aard der zaak al be8ogt ook
in dergelijke zaken de individueele willekeur van de bewindhebbers to beperken. Maar, al blijken particuliere
beweegredenen (zooals de eer of het voordeel van een dynastie
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of caste) hoe langer hoe minder voldoende om op zich zelf
een oorlog uit te lokken ; al komen eenige van de karakteristieke doeleinden van het krijgsbedrijf van zelf te vervallen
met de veranderiug in de levensvoorwaarden en de ontwikkeling van 't publiek geweten ; daarvoor komen ander&
motieven en oogmerken in de plaats of verkrijgen genoegzame kracht, en andere oorzaken van oorlog worden voortgebracht door de ontwikkeling van de beschaving zelve.
Ten slotte schijnt, ook al neemt men aan dat de oorlogen
allengs zeldzamer worden (hoewel sevens hun hevigheid
toeneemt), tegen hun definitieve afschaffing het feit te
spreken dat geen enkele staat zich van geweldpleging kan
onthouden, wanneer zijn bestaan zelf bedreigd of in gevaar
is. „Een handelsstaat die -geen voldoende kustontwikkeling.
bezit ; een yolk dat verstoken is van een weg naar zee ;
een Staat Wiens domein, doorsneden met vreemd grondgebied, natuurlijken samenhang mist ; een andere, die beroofd is van hooge toppen die zijn gebied beheerschen of
van stroomen die hem natuurlijkerwijze tot basis van verdediging zouden moeten dienen of Wien de belangrijkste
verkeerswegen zijn afgesneden dergelijke Staten hebben
de natuurlijke en volkomen gerechtvaardigde neiging (zegt
Lasso n) de gebrekkige voorwaarden voor hun bestaan
aan te vullen door het verkrijgen van wat hun ontbreekt
en noodzakelijk is voor hun veiligheid. Ze zullen dit zelden
in der minne kunnen verkrijgen ; ze moeten het zich dus
met geweld verschaffen, door van een geschikte gelegenheid
behendig en doortastend gebruik te maker." Een volstrekt
afzien van oorlogvoeren, voegt men er bij, zou de ontkenning van het Staatsbegrip zelf meebrengen, daar de Staat
als hoogste menschelijke macht, geen grenzen aan zijn
werkzaamheid duldt. Maar de Staat is een levensvoorwaarde
voor de menschheid ; zonder hem kan de mensch zijn eigenlijke taak niet vervullen. Indien er dus geen mensch is
zonder Staat en geen Staat zonder oorlog (althans virtueel),
dan volgt daaruit dat deze een kenmerkend en onafscheidelijk attribuut is van den mensch, of, om met L a s s o n te
spreken, „durch den Begriff der Men schheit selbst gegeben."
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Op de bizondere historische en psych ologische waarnemingen, die aantoonen hoe de oorlog in werkelijkheid
ontstaat, stapelt men aldus redeneeringen van deductieven
aard, die er op gericht zijn om er de eeuwigdurende en
algemeene noodzakelijkheid van te bewijzen. Vandaar is er
nog maar een stap tot een soort dogmatisme, dat den
oorlog aanvaardt als de opperste wet van de wereld, en
hem beschouwt als uitdrukking van een transcendentale
en providentieele macht. Typisch in dit opzicht is de theorie
van Joseph de Maistr e, die den oorlog uit een mystiekreligieus oogpunt verheerlijkt. Maar dergelijke dogmatische
verdedigingen, waarvan verscheidene oudere en nieuwere
voorbeelden voorhanden zijn, hebben geringe wetenschappelijke waarde, omdat ze het onderzoek naar de oorzaken,
waaruit de oorlog als natuurlijk en menschelijk verschijnsel
voortkomt, verwaarloozen. Ook de oorlog is ten slotte door
mensehen gemaakt, en daarom moet hij verklaarbaar zijn in
verband met de menschelijke natuur , bijgevolg te waardeeren en te toetsen aan zijn eigen doeleinden.
De voorafgaande beschouwingen hebben ons getoond
hoe de oorlog ontstaat en zich ontwikkelt, in overeenstemming met het historisch leven, volgens motieven die
varieeren met het varieeren van den trap van beschaving.
Daaruit volgt echter nog niet vanzelf dat hij de menschelijke geschiedenis in al haar stadien moet begeleiden ,
hoewel de vraag open blijft of een verdere ontwikkeling
kan en moet leiden tot de opheffing van een dergelijk
verschijnsel; dat, voor zoover het een uiting is van den
bewusten wil, ook uit zedelijk oogpunt moet worden beoordeeld, m. a. w. in zijn functie en in zijn waarde moet
worden beschouwd.

Over de gevolgen, en in 't bizonder de heilzame gevolgen
van den oorlog.
Dat de oorlog onder zijn gevolgen een heele reeks
rampen telt, en bijgevolg „onvereenigbaar is met het
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maximum van geluk en volmaaktheid dat men zich voor
de men schheid kan denken" 1), behoeft wel niet te worden
aangetoond en wordt zelfs door de polemisten toegegeven
of stilzwijgend ondersteld. De onmiddellijke uitwerking
van den oorlog is voorzeker verwoesting en vernieling, mine
en dood ; m. a. w. het tegengestelde van die allereerste
goederen die noodzakelijkerwijze moeten worden geschat
en opgenomen in iedere „schaal van waarden". Het is overbodig er aan te herinneren dat, behalve de levens van de
op het slagveld gesneuvelden, ontelbare andere worden
vernietigd, door ziekte en ongemakken die van het krijgvoeren onafscheidelijk zijn; terwijl de aard van de maatschappelijke banden in 't algemeen en van de familiebanden
in 't bizonder met zich meebrengt dat bij al die slachtoffers zich ook nog diegenen voegen die slechts middellijk
worden getroffen, zoodat de oorlog in alle geval een ontzaglijk onheil is, ook voor het overwinnende yolk. Evenmin
is het noodig de ontzaglijke economische verliezen te vermelden die iedere oorlog met zich brengt : verwoesting van
steden en landerijen, vernieling zelfs van historische en niet
fungibele schatten, met onberekenbare gevolgen voor de
beschaving ; een verderfelijken stilstand van handel en
nijverheid; verlegging of opdroging zelfs van de bronnen
van alien rijkdom. De eenvoudige voorbereiding al van den
oorlog (militaire opleiding, wapeningen) beteekent een zees
ernstige verkwisting van krachten, die aan een vruchtbaarder gebruik worden onttrokken, terwijl de eigenlijke dienst
waarvoor ze bestemd zijn, wellicht nooit voorkomt.
Aan den anderen kant is 't echter zeker dat de oorlog
niet gewoonweg een moord of een diefstal is, zooals iemand
hem al te eenvoudig gedefineerd heeft 2) ; en hetgeen we
over zijn oorzaken hebben aangevoerd zou al voldoende zijn
om het te bewijzen. Een objectieve beschouwing van zijn
gevolgen zal het duidelijk maken dat hij belangrijk heeft
bij gedragen tot den menschelijken vooruitgang in al zijn
vormen.

Le role sociologique de la guerre.
Le de8armement europgen.

1)

Constantin,

2)

E. de G i r a r d i n,
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Men heeft opgemerkt dat de oorlog in eigenlijken zin
niet onder de dieren wordt gevonden : het is een zuiver
menschelijk verschijnsel, en de voorbeelden die men er van
aantreft bij lagere diersoorten zijn slechts gedeeltelijk juist,
en zijn vergelitjkenderwijs op te vatten 1). Daaruit heeft deze
en gene reden gevonden om de verdorvenheid van het
menschengeslacht te betreuren, dat met zijn woeste vernielzucht nog lager zou afdalen dan de beesten. Maar het
is gemakkelijk te antwoorden dat juist in die menschelijke
eigenaardigheid van oorlog te voeren een zekere rechtvaardiging ligt opgesloten, nl. het bewijs dat het hoogere bekwaamheden vereischt. Inderdaad onderstelt het krijgsbedrijf een zekere tucht, een onderschikking en een
harmonische groepeering van krachten , hetgeen juist het
beginsel uitmaakt van de maatschappelijke en staatkundige
samenleving, zooals die onder de menschen dan ook wordt
aangetroffen en bij de dieren bijna geheel ontbreekt. De
groote beteekenis van den oorlog wordt ons juist aangetoond doordat hij al van 't begin af de burgerlijke en
staatkundige organisatie van de menschelijke groepen bepaalt. Hij drijft de individuen er toe, een hoogere en meer
gecompliceerde eenheid te vormen dan die van de familie,
hij brengt hun er toe zich onder een enkele macht te
stellen, hun bizondere begeerten te beteugelen en hun
eigen daden zoodanig te beperken dat gezanienlijke actie
mogelijk en doeltreffend wordt. De eischen van den oorlog
bepalen werkelijk van den oorsprong af de structuur van
de civitas en van den Staat, en hebben een beslissenden
invloed op het maatschappelijk leven in 't algemeen, doordat ze de ontwikkeling begunstigen van die deugden en
bekwaamheden waarop het leven zelf gebaseerd is. Niets
bewijst meer dan de oorlog, ook voor primitieve volken,
de noodzakelijkheid van orde en van opoffering van het
individu, die tot algeheele verloochening van het eigen ik
kan of moet gaan. Deze ethische, we zouden haast zeggen
paedagogische waarde van den oorlog is een van de voor1) De grootste overeenkomst vindt men in ieder geval nog bij de
in-maatschappijen-levende, zooals mieren en bijen.
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naamste argumenten die de polemisten nog kunnen aanvoereu
tegen de idee van den eeuwigen vrede.
Hetgeen op het eerste gezicht een paradox schijnt of
een contradictio in adj ecto — de vredestichtende kracht van
den oorlog — is een feit dat historisch vaststaat, en dat
zich bovendien zeer gemakkelijk verklaart. De staatkundige
organisatie kan niet voltooid worden, als men de innerlijke
verdeeldheden van de samenstellende eenheden niet overwint : naijver tusschen families en andere groepen moet
wijk-en, opdat de opperheerschappij van den Staat kan
opkomen en zich vestigen. Wie het moeitevolle proces
van historische vorming van den Staat nagaat, vindt bij
iederen stap de teekenen van die worsteling, tusschen het
nieuwe openbare gezag dat zich tracht te vestigen, en onder
een uniform regeeringsstelsel de verstrooide en ongelijksoortige elementen veil ordenen, en deze elementen zelf,
d. w. z. de geslachts- (of stam-) groepen, die in zekere mate
weerstand bieden aan het werk van unificatie, en er op uit
zijn ieder hun eigen macht te behouden. Het gezag van
den Staat overweegt, voor zooverre het er in slaagt particuliere wraaknemingen van lieverlede te onderdrukken, en
in plaats daarvan minnelijke schikkingen eerst te begunstigen, daarna of te dwingen, om ten slotte de uitoefening
van de rechtspraak geheel aan zich te trekken. Dit proces
nu, dat in zijn fundamenteele beteekenis beantwoordt aan
een eisch van de rede, wordt krachtig in de hand gewerkt
door de noodzakelijkheid van den oorlog , deze is juist de
bona occasio die er toe leidt de private twisten ten minste
tijdelijk in toom te houden, die de menschen er toe drijft
zich te verbinden, ten minste over een zeker gebied, die
hen ten slotte verplicht samen te werkén onder een wet
en een rechtsbedeeling, ten minste voor zoolang het gemeenschappelijk gevaar duurt. Waar deze voorwaarden niet
verwezenlijkt zijn en een gezonde vereeniging boven die
van het familieverband niet tot stand kan komen, daar kan
dit maar een uitwerking hebben : de onmacht of mindere
macht van de afzonderlijke en „anarchistische" stammen
om weerstand te bieden aan andere, die politisch georgani-
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seerd en gedisciplineerd zijn; en bijgevolg de waarschijnlijke
verdringing en absorptie van de eerste door de tweede.
„Als", schreef Dar w i n, „twee stammen van primitieve
volken, in dezelfde streek levend, in worsteling kwamen,
en een daarvan (gesteld dat andere omstandigheden
gelijk waren) een grooter aantal dappere leden telde, met
gevoelens van sympathie en trouw behept, altijd gereed
elkander wederkeerig tegen gevaar te beschermen, elkaar
te helpen en om beurten te verdedigen, dan moest deze
stam ongetwijfeld zegevieren en 't gebied van den andere
veroveren . Maar na verloop van tijd, voor zoover we
uit de geschiedenis van 't verleden kunnen nagaan, moest
deze op haar beurt worden overweldigd door een anderen
stam die nog beter of hooger begaafd was. Zoo hadden
maatschappelijke en zedelijke eigenschappen een neiging
zich langzaam te ontwikkelen en zich over de wereld te
verspreiden" 1).
Dit denkbeeld, dat in den oorlog zich een wet van
vervolmaking en heilzame selectie verwezenlijkt, is niet
alleen ontwikkeld in den zin van de Darwiniaansche biologie
en natuuruitlegging, maar is ook, en vroeger nog, in een
ander verband geopperd, in dogmatischen en idealistischen
zin, vooral door de school van H e g e 1. In 't algemeen
geneigd het historische feit als zoodanig te vergoden, zag
de Hegeliaansche philosophie van de geschiedenis ook in
den oorlog een moment van de wording van den logos of
van den absoluten geest, in overwinning en nederlaag de
voltrekking van een goddelijk vonnis. Dat de zwakke
moet wijken voor dengeen die moreel en physiek de sterkste
is dat de slecht georganiseerde en corrupte Staat plaats
maakt voor een andere, krachtiger en gezonder, is voor die
school noodzakelijk en in hoogste instantie rechtvaardig,
daar in de nederlaag zelve het bewijs ligt dat de overwonnen Staat zijn zending niet vervuld had, of haar reeds
had volbracht.
Een dergelijke stelselmatige vereenzelviging echter van
1) Darwin, Descent of Man. Zie ook Steinmetz, die Philosophic

des Krieges.
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het succes met de gerechtigheid is een vorm van dogmatisme die in logisch en ethisch opzicht een dwaling is.
Zonder nog de weer algemeene arguinenten aan te voeren
waarmee het mogelijk zou zijn haar te weerleggen, zullen
we alleen op twee overwegingen wijzen, die haar toepassing
op tegenwoordige toestanden betreffen en het misleidende
er van aantoonen. Vooreerst staat het vast dat, met betrekking tot de innerlijke verhoudingen van de volken, de
oorlog een contra-selectie teweegbrengt, doordat hij de ver-nietiging bewerkt van de krachtigste elementen, en de
minder krachtige in het leven laat. In dit opzicht is de
oorlog ontegenzeggelijk een factor van degeneratie. Niet
alleen heeft die contra- selectie plaats met betrekking tot
de physische eigenschappen (omdat de slachtoffers van den
oorlog altijd het gezondste en bloeiendste deel van de bevolking uitmaken, terwijl zieken, abnormalen en zwakkelingen, vrijgesteld als ze zijn van den krijgsdienst, zich
voortplanten); maar ook wat betreft de zedelijke qualiteiten,
doordat onder de strijdenden zelf de geest van zelfverloochening en dapperheid de kansen van sneuvelen vergrooten. Dit feit werd ook door D a r win aangenomen,
en verscheidene waarnemingen bewijzen hoe ernstig de
gevolgen er van geweest zijn.
Het sic en simpliciter aannemen dat in iederen oorlog
de staat die het hoogst ontwikkeld is zal zegevieren, en
daarom het meest waardig is op dat oogenblik de menschheid te vertegenwoordigen, zou alleen logisch juist zijn,
als alle menschelijke voortreffelijkheden in gelijke mate
meewerkten om over de over winning te beslissen , hetgeen
verre van bewezen is, of liever in 't geheel niet met de
werkelijkheid overeenkcmt (hoewel het buiten questie is
dat de uitslag van den oorlog niet nitsluitend van ruwe
kracht afhankelijk is). Inderdaad werd veelal een eenigszins hoogstaande beschaving door den oorlog ter neer geslagen en verwoest ; en om te zwijgen van de invallen van
barbaren in Italie, zullen we alleen als voorbeeld aanhalen
dat „de Arabische verovering het Afrika van Rome en
Byzantium heeft overstroomd, terwijl zij niet bij machte
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is geweest een hoogstaande beschaving te vestigen", en
men heeft de opmerking gemaakt dat „zonder deze verovering een dichte, beschaafde bevolking, ongetwijfelcl een
neo-latijnsch idiooin sprekend, en die zich nu niet heeft,
kunnen vormen, tegenwoordig de zoogenaamd Barbarijsche
landen zou bewonen" 1). Ten slotte, al onderstelt men
zelfs dat van de oorlogvoerende partijen altijd de beste
overwint, wordt het feit van den oorlog zelf daardoor nog
niet gerechtvaardigd.: daar het juist de vraag blijft of de
vernietigende toets van den oorlog niet met voordeel kan
vermeden worden, en of boven de uitroeiing van de lagere
beschaving Diet in 't algemeen haar coexistentie met de
hoogere te verkiezen is.
Niettemin moet men, om alle dogmatisme te vermijden, dat onaannemelijk is waar het, zooals pier,
torisch materiaal geldt, erkennen dat de oorlog ook in
veel gevallen een middel van vooruitgang was en een
voertuig van beschaving. Hij heeft er toe bijgedragen om
van 't eene yolk naar 't andere ideeen en instellingen
over te planten die, hoewel met geweld van wapenen
ingevoerd, Loch later factoren van vrede en vruchtbare
kiemen werden tot verdere ontwikkeling. Zoo merkte
reeds Romagnosi op : „De oorlog, die op zichzelf een
kwaad is, was in de eerste tijden, als hij door een beschaafd yolk gevoerd werd, een middel van economischen,
moreelen en politieken vooruitgang voor menschen die op
een lager peil van ontwikkeling stonden." „Wanneer het
vreedzaam verkeer niet voldoende weer is", schreef evenzoo Emerico A_ mari (1810-1870), „wordt de oorlog
het verschrikkelijk voertuig van denkbeelden, en vole de
vooruitgang de krijgvoerende legers. Zoo dient in de
ondoorgrondelijke plannen van de Voorzienigheid zelfs de
genius van 't kwaad tot heil van de menschheid." Dezelfde
opvatting, in nog wetenschappelijker vorm, werd gehuldigd
door Cattaneo (1801-1869): „De menschelijke hartstochten maken den oorlog op aarde eeuwigdurend. Maar
1) Letourneau, La guerre.
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juist de oorlog ook brengt, door verovering, slavernij, ballingschap, coloniseering, door 't sluiten van verbonden, de
meest verwijderde volken met elkaar in aanraking ; doet
door hun vermenging nieuwe rassen, talen en godsdiensten
ontstaan, en nieuwe natien, beschaafder, of in een grooter
geheel levend, d.w.z. in ruimeren zin maatschappelijk ; hij
grondvest het volkenrecht, de samenleving van de menschheid, de wereld van de philosophie. Te midden van de
oorlogen leert de mensch in zijn vijand zijn gelijke herkennen." De geschiedenis van alle volken biedt hiervan
verscheidene voorbeelden, die het overbodig zou zijn hier
op te sommen.
Zeker is het dat de inspanning om in de botsing met
andere volken verdediging en aanval doeltreffender te maken,
voor ieder van hen een machtige prikkel is geweest om ook
zijn eigen werkzaamheid doeltreffender te maken. Tallooze
uitvindingen en technische hervormingen werden en worden
nog met het oog op den oorlog ingevoerd ; en deze uitvindingen en hervormingen vonden en zullen nog gewichtige
toepassingen vinden in de industrie en de kunsten des
vredes. Niets is onjuister dan te spreken van ruwe kracht,
als men het heeft over den oorlog ; want, zooals ook
L a s s o n opmerkte, in geen anderen vorm van menschelijke
werkzaamheid uit zich een grooter en verfijnder inspanning
van het intellect om ieder denkbaar middel tot het beoogde
doel aan te wenden. En daarenboven : in geen vorm van
werkzaamheid openbaart zich zekerder en als 't ware tastbaarder de voortdurende vervolmaking en vooruitgang van
den mensch, dan in den oorlog. Bagehot zelfs die, zich
aansluitend bij de bekende theorie van Main e, ontkent
dat de vooruitgang een algemeen feit is, en er meer toe
overhelt hem als een uitzondering in de historie van het
menschelijk geslacht te beschouwen, aarzeit niet te verklaren
dat in de krijgskunst de vooruitgang onafgebroken is geweest, en beschouwt dit als het opmerkelijkste feit van de
geschiedenis. Iedere stap vooruit die een yolk op dat
gebied doet, verplicht andere volken het na te volgen en
het, zoo mogelijk, te overtreffen, om zijn eigen veiligheid
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te verzekeren : vandaar een voortdurende en weldadige
wedijver, daar de technische verbetering in de wapening
zich, zooals we zeiden, noodzakelijkerwijs ook in de industrie
weerspiegelt. Zoo heeft de opening van nieuwe verkeerswegen — punten van overtocht, wegen, kanalen — die al
in overoude tijden met militaire oogmerken ondernomen
werd, wezenlijk bijgedragen tot de ontwikkeling van den
handel evenals gewapende invallen veel sneer zelfs
dan in de bedoeling van hun bewerkers lag, nieuwe verkeershandelingen en vruchtbare wisseling van gedachten
hebben bevorderd.
De feiten tot nu toe aangehaald zijn voldoende om
vele van de gewone verwenschingen tegen den oorlog geuit,
als al te grof-eenvoudig, te niet te doen maar ze kunnen
toch niet worden omgemunt in een volstrekte rechtvaardiging daarvan. Het is integendeel duidelijk dat de voordeelen die aan den oorlog verbonden zijn slechts een historische beteekenis hebben, d. w. z. alleen voordeelen zijn
met betrekking tot de omstandigheden waarin ze zich
voordeden. Al is het waar dat de oorlog er .00rspronkelijk
toe heeft geleid het gemeenschapsgevoel tusschen de leden
van de menschengroepen te versterken, deze tot grooter
complexen te verbinden, en een tucht en orde tot stand
te brengen, die de grondslagen van het burgerlijk leven
zijn, het is ook waar dat, toen eenmaal die resultaten
verkregen waren, ze niet weer te loor konden gaan, zelfs
bij 't wegvallen van 't geen aanleiding was geweest tot
hun ontwikkeling. De sociale deugden en staatkundige
instellingen hebben, hoe groot het deel ook mop geweest
zijn dat het krijgvoeren in hun historisch ontstaan gehad
heeft, zich nu zoover ontwikkeld dat ze functies nitoefenen die daarvan onafhankelijk zijn, en hun ontwikkeling gaat ontegenzeggelijk steeds in die richting, dat
dergelijke fucties hoe langer meer worden uitgebreid, en
een steeds grooter deel wordt gegund aan de vreedzame
arbeidssfeer in vergelijking met de oorlogzuchtige. Evenzoo
staat het vast dat, al is de oorlog vroeger een doeltreffende prikkel geweest tot het verbreiden van beschaving
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en vooruitgang van de techniek, hij toch in den tegenwoordigen tijd niet meer noodig kan worden geacht om
die doeleinden te bereiken, zooals o. a. Spencer heel goed
heeft aangetoond 1).
Men moet ten slotte wel bedenken dat de voordeelen
die nit den oorlog voortvloeien, ook in het historische
tijdperk waarin hij zich voornaraelijk afspeelt, niet zuiver
en alleen baten zijn, maar nit hun aard verbonden zijn met
zekere nadeelen : zoo hebben we al gezien dat de heilzame
gevolgen van de uitwendige selectie opgewogen worden,
althans gedeeltelijk, door de schadelijke en onvermijdelijke
gevolgen van de inwendige contra-selectie. Evenzoo zullen
de eischen van den oorlog wel bevorderlijk zijn voor de
opkomst van tucht en staatkundige orde, maar juist daardoor ook banden opleggen die hinderlijk zijn voor de
vrijheid en het zelfstandig optreden. De maatschappijen
die zich voornamelijk aan den oorlog wtiden hebben in
den regel als regeeringsvorm de absolute monarchic ; en de
strengheid en dwang die noodig zijn in het militaire hebben
de strekking in dergelijke maatschappijen ook te worden
toegepast op de burgerlijke verhoudingen en in de werken
des vredës, beschouwd als voorbereiding tot den oorlog.
Daarom zal de militaire organisatie, vooral in den oorsprong,
allicht het heele sociale leven doordringen, en de spontane
uitingen van werkzaamheid zoodanig doers verstijven, dat
in veel gevallen hun ontwikkeling gestuit wordt en hun
ondergang voorbereid.
Ook voor de moreele uitwerking van den oorlog kan
men een dergelijke opmerking makers : het is waar dat de
verhevenste deugden, zooals opoffering en zelfverloochening,
in den oorlog gelegenheid hebben zich te vormen en te
schitteren ; maar het is ook waar dat de oorlog tevens een
factor is van bederf, daar 14 iedere menschelijke hartstocht ontketent; en de grondstelling dat men den vijand
zooveel mogelijk schade moet toebrengen is op zich zelf
reeds de allergrootste onzedelijkheid.
1) Spence r, Principles of Sociology, spec. § 583.
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Het verschijnsel van den oorlog wil dus gewaardeerd
worden in zijn groote historische functie, in zijn talrijke
betrekkingen tot de ontwikkeling van de beschaving, waarvan het in veel opzichten een van de voornaamste factoren
is. Maar, al erkent men de historische noodzakelijkheid
van het krijgvoeren, en zijn waarde tot het bereiken van
zekere doeleinden, men moet toch toegeven dat deze noodzakelijkheid en die waarde betrekkelijk zijn, en dat dat
verschijnsel op geenerlei wijze een absoluut en eeuwig
ideaal voor onze rede kan zijn. Alle pogingen om er een
dergelijke conclusie uit af te leiden vinden in de analyse
van het feit zelf hun voldoende weerlegging.
Het vraagstuk dat nog blijft op te lossen is het volgende : of en in welk opzicht het geoorloofd is tegenover
het ideaal van den oorlog dat van den vrede te stellen ,
immers uit de ontkenning van het eene volgt nog niet de
bevestiging van het andere, en nog minder zijn juiste
omschrij yin g.

IV.
Over de voornaamste theoretische vredesideeen.
In systematische weer nog dan in historische volgorde,
kunnen we vier soorten van theorieen onderscheiden, die
het ideaal van den vrede in hun vaandel hebben geschreven.
§ 1. De ascetische opvatting.
De eerste op vatting, die we de ascetische zouden kunnen
noemen, keurt den oorlog af omdat hij, evenals alle geweldpleging, in tegenspraak is met de ethische wet van algemeene menschenliefde en broederlijkheid.
Dat is het oorspronkelijke beginsel van het Christendom. De veroordeeling van den oorlog is in de Evangelien
niet uitdrukkelijk, hoewel ze duidelijk uit hun algemeenen
geest voortvloeit. Tegenover den ouden regel : „oog om
oog, tand om tand" stelt de nieuwe leer het veel verhevener
voorschrift : „Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen die
29
0. E. XI 6
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IT haten, zegent hen die U vervloeken en bidt voor hen
die IT geweld aandoen". Overeenkomstig deze opvatting
leerden de kerkvaders in de eerste eeuwen na Christus dat
al wie zijn toevlucht neemt tot de wapenen onrechtvaardig
is, ook wanneer het geldt menschen van ander geloof te
bestrijden. Zoo Clemens van Alexandria, Tertullianus, Origenes, Lactantius en anderen. Hoewel de
vrede waarop de godsdienst doelde, voornamelijk de inwendige en geestelijke vrede was, en zijn rijk zich eerst in
een volgend leven als volmaakt zou kunnen aankondigen,
had de nieuwe leer toch ook invloed op de practijk van
het leven , zoo zelfs dat sommige Christenen uit dien tijd.
weigerden krijgsdiensten te verrichten , en dezen werd door
de heidenen dan ook heftig verweten, dat ze zich om hun
geloof wilden onttrekken aan de eigenlijke plichten van
den staatsburger.
Spoedig echter, vooral toen bij 't edict van C o nstant ij n de christelijke godsdienst tot staatsgodsdienst
werd, erkende de kerk den militairen stand, en ging er
zelfs toe over met haar banvloek te bedreigen wie om
godsdienstige motieven zich aan den dienst onttrok. In de
iniddeleeuwen gaf de kerk, tot uracht gekomen, wel verre
van den oorlog te verhinderen, er zelfs nieuwe aanleiding
toe. De meening dat alle oorlogen ongeoorloofd zijn werd
als kettersch beschouwd, terwijl verscheidene krijgshelden
plechtig werden heilig verklaard.
De oorspronkelijke kiem van de leer, die in haar wezen
vredelievend was, ging echter niet verloren, en vooral kon
ze zich bij enkele secten ontwikkelen, zooals de Mennoniten
en de Quakers, die, zich beroepende op het woord van
Christu s, de volstrekte goddeloosheid volhielden van alien
moord en doodslag, bij gevolg ook van den oorlog. Dit is
ook de stelling die in ooze dagen met het vuur en de
oprechtheid van een apostel door Leo Tolstoi is gepredikt, die er niet voor is teruggedeinsd de jongelingen aan
te sporen den staat openlijk ongehoorzaam te worden, door
evenals de eerste christenen te weigeren de wapens te
dragen, ook als het hun de zwaarste straffen zou berok-
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kenen. Hij bedoelt hiermee zich doodeenvoudig aan de
Evangelien te houden, volgens Welke het dooden zonder
eenige beperking veroordeeld wordt en geen mensch voor
een anderen mensch een vijand mag zijn.
De verheven schoonheid van een dergelijke leer kan
niemand ontgaan, en door de waarheid die ze bevat is ze
een onafscheidelijk deel van ons zedelijk bewustzijn. Maar
hoe waar ze ook is, ze is Loch onvoldoende ; en onvoldoende vooral als basis van de wisselende betrekkingen
tusschen de menschen, d.w.z. als juridische leer. Onthouding
van geweld is subjectief en in abstracto een plicht ; maar,
als men ze in objectieven zin aanvaardt als rechtsbe,ginsel,
is haar waarde zeer betrekkelijk of hypothetisch. Een
fundamenteele eisch in de samenleving is de eerbied voor
de menschelijke persoon; welnu, om voor zich en anderen
dien eerbied te waarborgen, om het recht hoog te houden
en te beschermen, kan het gebruiken van geweld wettig
en noodzakelijk zijn. Geen maatschappij kan tot stand
komen alleen volgens het beginsel van „niet weerstand
bieden", of van individueele zelfverloochening. De vrede
,,tot welken prijs ook" staat gelijk of draait uit op onbeperkte geweldpleging, daar juist de grenzen van geweldpleging worden bepaald door de juridische voorwaarden
waarvan de vrede of hankelijk is. Dit theoretisch gebrek,
waardoor men in termen van zedeleer een vraagstuk
formuleert dat in zijn wezen juridisch is, maakt de oplossing door de ascetische vredesidee geboden inadequaat en
onaannemelij k.
§ 2. De imperialistische en absolutistische opvatting.
Een andere opvatting, zeer verschillend van de eerste,
en eveneens onvoldoende, is degene die men de absolutistische of imperialistische zou kunnen noemen. In zekeren zin
is ze het tegengestelde van de vorige; daar, zooals de
ascetische opvatting den vrede voorstelt als de ontkenning
van het geweld, de imperialistische hem daarentegen voorstelt als het effect van een alles-omvattend geweld, nl. van
een absolute overheersching ; als gene alle verovering wil
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buitensluiten, wil deze Naar uitstrekken over de heele
wereld. In werkelijkheid kan men wel zeggen, dat iedere
groote veroveraar een zekeren vrede op 't oog gehad heeft
als synthese van zijn overwinningen over de volken, en
uit Plutarchus b.v. weten wij dat Alexander het denkbeeld koesterde alle menschen tot een groot geheel te
vereenigen, en daardoor de algemeene eendracht en harmonie
te bereiken. De uitbreiding van de Romeinsche macht
scheen gedurende eenigen tijd een grondslag aan te bieden
voor plannen van dergelijken aard. Maar de idee van een
universeele monarchie is vooral eigen aan de Middeleeuwen,
waar ze aan den eenen kant als weerspiegeling van de
religieuze idee verschijnt, aan den anderen kant als de
consequentie van den rechtstoestand van het Romeinsche
rijk, welks opperheerschappij zich in theorie over alle
bekende volken uitstrekte. Het voortduren van het Romeinsche rijk was voor de rechtskundigen van de 1Vliddeleeuwen
buiten kwestie ; het scheen hun eveneens onwedersprekelijk, ook op theologische gronden, dat de mensch zich
moet onderwerpen aan een enkele heerschappij. De keizer
was juist, volgens de algemeen heerschende meening, de
hoogste gezaghebber over alle rijken, „dominus urbis et
orbis." Deze stelling werd op scholastische wijze verdedigd,
met veelal spitsvondige hoewel ontoepasselijke argumen ten,
ontleend aan de theorie van het burgerlijk recht, het
Evangelie en de kerkvaders. Het kernachtigste opstel van
dezen aard is de verhandeling De Monarchia van Dante
A lig hieri; het heeft vooral tot doel aan te toonen dat
de heele wereld een enkel hoofd moet hebben en dat dit
hoofd, volgens een goddelijk besluit, het Romeinsche yolk
of zijn erfgenaam is, m.a.w. de keizer. „Constat quod totum
humanum genus ordinatur ad unum... ergo unum oportet
esse regulans, sive regens. . . Et sic patet, quod ad bene
esse m.undi, necesse est Monarchiam esse, sive Imperium."
Het streven naar politieke eenheid versmelt in de opvatting van Dante met dat naar den vrede : de universeele Staat is slechts in zooverre een postulaat van de
rede, als hij de „pax universalis" meebrengt, die het hoogste
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goed is. Het Romeinsche rijk moest volgens zijn goddelijke
roeping dien vrede vestigen en hem eeuwig handhaven.
Het is overbodig in het licht te stellen dat deze
opvatting heden ten dage niet meer dan historische waarde
heeft. Het kan echter nuttig zijn op te naerken dat haar
theoretische onvoldoendheid ten deele daaruit voortvloeit,
dat ze niet opheldert hoe inderdaad een universeele monarclue zou kunnen ontstaan, die ons derhalve als utopistisch
voorkomt , ten deele en vooral ook doordat, zelfs als men
aanneemt dat een enkel rijk de heenchappij over de geheele menschheid verwierf, dit felt op zichzelf nog niet
een waarborg voor den vrede zou bevatten. Een dergelijke
overheersching zou juist zeer onvast en noodzakelijkerwijs
wankelbaar zijn, zoolang niet de inwendige redenen van
verdeeldheid en tweespalt tusschen de volken waren opgeheven. Tusschen de eenvoudige affirmatie van een almachtig
gezag en de definitieve juridische organisatie van de menschheid ligt een kloof die de imperialistische theorie in al haar
vormen niet bij machte is te dempen.
§ 3. De empirisch-politische opvatting.
Niet zeer verschillend zijn de gebreken van een andere
opvatting, die ook een lange geschiedenis heeft, en die we
de empirisch-politische kunnen noemen. Volgens haar zou
de eeuwige vrede bereikt kunnen worden door een reeks
verdragen en verbonden tusschen de verschillende mogendheden die op een bepaald tijdstip bestaan. Dit is de typische
vorm waarin het denkbeeld van den eeuwigen vrede vooral
in de 17e en 1 Se eeuw werd verdedigd. Om van andere
plannen te zwijgen, zullen we alleen aan datgene wat
A y m e r i c Crue4 in 1623 onder den titel Le Nouveau Cynje
in 't licht gaf, en aan de twee beroemdste herinneren, dat
van den hertog van Sully en van den abbe d e S t.-Pierre.
Cruc4 stelde voor dat men, om den oorlog of te
schaffen, en vrijheid van handel te verzekeren, een stad
uitkoos „oil_ tous les souverains auroient perpetuellement
leurs ambassadeurs, afin que les differends qui pourroient
subvenir fussent vuidez par le jugement de toute l'assemblee."
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Een dergelijk permanent hof zou de vertegenwoordigers
van alle heerschers van de wereld moeten bevatten, van
den pans of tot den Turkschen sultan toe ; en als er een
zich niet aan zijn uitspraken wilde onderwerpen, dan zou
hij komen in de „disgrace de tous les autres princes, qui
auroient bien moyen de le faire venir a la raison."
Sul 1 y wilde aan een dergelijk denkbeeld een gezaghebbender basis verzekeren, en in een werk, dat na den
dood van Hendrik IV uitkwam (in 1638), schreef hij
dezen soeverein het omvattend plan toe alle Staten van de
Christenheid tot een duurzamen bond te vereenigen. Nieuwere onderzoekingen hebben zeer ernstig in twijfel doen
trekken of deze toekenning van het plan aan Hendrik
IV wel met de historische waarheid overeenkomt. Het plan
door hem uiteengezet is in ieder geval kenmerkend voor
de ideeen van zijn tijd. De nieuwe bond van Christenstaten
moest volgens hem bestaan uit „quinze dominations, les
unes plus, les autres moires souveraines, a scavoir de cinq
royales electives, de six royales hereditaires et de quatre
en forme de republiques de diverses natures". Deze verschillende Staten moesten ondergeschikt zijn aan een algemeenen raad van 60 afgevaardigden, gekozen door ieder
van hen in verhouding van zijn belangrijkheid.
Gelijksoortig is het plan dat in het begin van de
18e eeuw is uitgedacht door den abbe de S aint-Pi err e,
en dat daarna nog meer vermaardheid heeft gekregen
door het commentaar dat R o -u ss eau er op heeft gemaakt,
wat op zijn beurt weer aanleiding gaf tot het geschrift
van Kant (Zum ewigen Frieden). Ook Saint-Pierre was,
met de bedoeling voort te bouwen op het beweerde plan
van H e n d r i k I V, voorstander van een groote en duurzame Europeesche alliantie, die den toenmaligen toestand
van bezit tot basis nemend, aan iederen souverein zijn
eigen gebied verzekerde, en die de vreedzame oplossing
(door bemiddeling of arbitrage) van ieder toekomstig geschil moest voorschrijven. ledere poging tot verovering van
gebied zou dan vruchteloos zijn geweest, daar geen staat
krachtig genoeg was om alien anderen het hoofd te bieden.

EN HET DENKBEELD VAN DEN VREDE.

447

Dezelfde alliantie zou ook een gemeenschappelijken en
wederkeerigen waarborg uitmaken tegen omwentelingen en
burgeroorlogen.
De empirisch-politische opvatting, waarvan bovenvermelde plannen voorbeelden zijn, verraadt in haar voorstanders een gebrek aan historisch begrip dat verwonderlijk
zou zijn, als het niet algemeen en kenmerkend was voor
het tijdperk waarin ze leefden. Vrede en oorlog, evenals
de staatkundige verschijnselen in het algemeen, werden then_
beschouwd als het werk van de vorsten, en alleen afhankelijk te zijn van hun willekeur , en hoewel een dergelijke
meening met betrekking tot de monarchieen van het „ancien
regime" inderdaad minder onjuist was dan ze het tegenwoordig zou zijn, kon haar onvoldoendheid, d. w. z. het
ontbreken van een behoorlijk onderzoek naar de historische
factoren van den oorlog, bezwaarlijk een ander gevolg
hebben dan dat ze het voorstel hem voorgoed bij decreet
af te schaffen, nutteloos en belachelijk deed schijnen. Een
ander gebrek, dat dergelijke voorstellen ook theoretisch
weinig te waardeeren maakt, is de empirische oppervlakkigheid van schatting, waardoor alle regeeringen, hoe ook haar
vorm of reden van bestaan was, gelijkelijk aanzien genoten
en op een lijn werden geplaatst, alsof ze homogene deelen
van een groot geheel waren ; en dit gebrek is des te ernstiger, omdat men aan die regeeringen, die toch historische
producten waren, beantwoordende aan de meest verschillende
Braden van ontwikkeling, van dat oogenblik af een eeuwigdurend karakter Wilde toekennen. Iedere toekomstige verandering bijgevolg, ook iedere nadering tot het ideaal van
gerechtigheid, zou voortaan uitgesloten zijn ge-weest : een
stelling die zoowel tegen alle waar historisch begrip van
de Bingen indruischt als tegen de meer uiterlijke eischen
van de logica, die ons verbieden alle regeeringen als gelijkelijk wettig te beschouwen.
Maar gesteld dat het plan van Saint-Pierre ten
uitvoer gebracht had kunnen worden, dan zou toch eigenlijk
het verbond, zooals het door hem was voorgesteld, zich
van de andere alleen door 't grooter aantal van de samen-

448

HET VERSCHIJNSEL VAN DEN OORLOG

stellende staten hebben onderscheiden, en zeker niet door
zijn geschiktheid om een eeuwigen vrede in plaats van een
tijdelijke te waarborgen. Dat gebrek, dat S t. -Pierre in
de vredesverdragen in 't algemeen erkent — nl. slechts
een wapenstilstand te weeg te brengen — is in niet mindere
mate in zijn eigen plan aanwezig.
§ 4. De juridische opvatting.
Ten slotte heeft zich een geheel verschillende opvatting
van den eeuwigen vrede voorgedaan, die we de juridische
zouden kunnen n.oemen ; een opvatting die zoowel rationeele
als historische wortelen heeft, daar Naar verwezenlijking in
de practijk zich vereenigt met de theoretische uitwerking
er van, ja zelfs in sommige gevallen deze schijnt vooraf
te gaan. Toch zijn noch die uitwerking noch die positieve
gevolgen als een verkregen resultant aan te merken, ze
vertegenwoordigen nog maar een historisch proses, waarvan
we hier in 't kort de voornaamste trekken zullen aanduiden.
Toen J.-J. Rousseau een critische uiteenzetting gaf
van het plan van den abbe d e Saint-Pierr e, heeft hij
een conceptie uitgesproken die van groot belang is in de
geschiedenis van de leer ; omdat ze aantoont hoe hij het
punctum pruriens van de kwestie heeft aangeroerd, en tenminste bij implicatie de behandeling daarvan op nieuwe
grondslagen heeft voorbereid. Het was Rousseau niet
ontgaan hoe volslagen onuitvoerbaar het plan was dat hij
onderzocht ; en hij sprak het onverholen uit; niettegenstaande zijn critiek opzettelijk welwillend was. Gegeven de
politieke samenstelling van de bestaande rijken, is de afschaffing van den oorlog onmogelijk, dat is de grondgedachte, waardoor Rousseau in zijn nieuw onderzoek de leer
van den abbe de Saint-Pierre verreweg overtreft. Deze,
de vrijheid aan den vrede opofferend, had zich vooral ten
doel gesteld de regeeringen tegen opstanden van hun onderdanen te beschermen, en zijn heele plan van eeuwigdurende
federatie is op 't vermeende belang van die vorsten gegrond ; Rousseau daarentegen toont aan dat bij den despotischen aard van de bestaande regeeringen geene daarvan

EN HET DENKBEELD VAN DEN VREDE.

449

er ooit toe zou overgaan zich aan een juridisch geconstitueerd gezag te onderwerpen. Ook Rouss eau wilde den
vrede, verzekerd door een algemeen verbond van staten ;
maar de bond dien. Rousseau wenschte zou tot eerste
en onontbeerlijke voorwaarde hebben de rechten van iedere
natie afzonderlijk te verdedigen en de wettigheid te handhaven van de inwendige samenstelling der verschillende
staten. Het denkbeeld van een maatschappelijk contract,
dat hij eerst op beperkter gebied had uitgewerkt, zou nu
op analoge wijze hebben kunnen worden toegepast op het
ruimer veld van de internationale verhoudingen 1). Maar
R ouss e au zag heel goed in dat dit niet anders kon
plaats hebben dan door een groote omwenteling, waarop
hij niet dorst hopen, ja die hij zelfs uitdrukkelijk wilde
bezweren. Doch de logica der feiten leidde weinige jaren
na den dood van R o u s s e au tot de verschrikkelijke revolutie, waartegen zijn gevoel in opstand kwam, maar waarvan hij zelf de theoretische grondslagen had gelegd. De
Fransche revolutie, die de nieuwe beginselen van het staatsrecht bekrachtigde door de Declaration des droits de l'homme
et du citoyen, verzekerde ook de nieuwe grondslagen van
het volkenrecht met die D4claration, du droit des Gems, die
de abbe G r é g oir e de eer had op te stellen.
Juist terzelfder tijd (1795) gaf Emanuel Kant, eveneens machtig geinspireerd door de ideeen van R o u s s e a u,
zijn beroemde verhandeling Zum ewigen Frieden nit, waarin
het onafscheidelijk verbond tusschen de inwendige vrijheid
van de natien en de mogelijkheid van een algemeene
juridische groepeering wordt bevestigd. Het eerste „definitief artikel voor den eeuwigen vrede" in het plan van
K ant luidt juist : „De burgerlijke inrichting van iederen
Staat moet republikeinsch zijn" ; waarmee K a n t, zooals
bekend is, de wettelijke constitutie bedoelde in tegenstelling
1) „Une forme de gouvernement confederative, qui, unissant les
peuples par des liens semblables a ceux qui unissent les individus, sou.mette 6galement les uns et les autres a l'autorite des lois". Roussea u,
Extrait du projet de paix perpêtuelle de M. l'abb6 de St.-Pierre. p. 257
(ed. Lefevre).
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tot de despotische , nl. degene waarin de wetgevende
macht gescheiden is van de uitvoerende, en zich grondt
op gelijke vrijheid van alle burgers. Aileen een dergelijke
constitutie kan, volgens K a n t, tot eeuwigen vrede leiden,
omdat, daar bij een dergelijken regeeringsvorm het de taak
van de burgers zelf is om over oorlog en vrede te beraadslagen, ze niet door dezelfde beweegredenen kunnen worden meegesleept die voor absolute heerschers voldoende
zijn. Kant toont verder aan hoe men kan en moet komen
tot een bond van vrije staten waarin de vrijheid tegelijk
met den vrede gewaarborgd wordt. Hetzelfde beginsel, dat
aan de individuen de verplichting oplegt af te zien van de
teugellooze beslechting eigen aan den status naturae, om
als burgers en onderdanen in een Staat op te gaan, legt
den Staten zelf — die onder elkaar nog altijd in een status
naturae zijn — den plicht op weer op hun be-art een hoogere
politische eenheid te vormen, een civitas g entium ; de idee
waarvan als reg,ulatief beginsel nog absoluut geldig blijft,
al bereikt ze die feitelijk niet, mits zij er in den loop van
de geschiedenis hoe langer hoe meer toe nadert.
De idealistische rechtsphiiosophie, van Rousseau tot
K a n t, had aldus den weg gewezen waarop zich werkelijk
de daarop volgende historische beweging zou afspelen. Door
een zeldzame ironic der dingen gaven juist in de laatste
eeuw, terwiji de overheerschende philosophische scholen,
nl. het empirisme en het positivisme, zich tot taak stelden
de zuivere deducties van de retie te bestrijden, de feiten
hun bekrachtiging aan idealen die het rationalisme van het
voorgaande tijdvak zoo goed — en niet te vergeefs — had
vooropgesteld. Zoo was, om een kenschetsend voorbeeld
aan te halen, in den qd dat de „historische Schule" zonder
tegenspraak scheen te zegevieren, in datzelfde Duitschland,
evenals in de beschaafde landen in 't algemeen, het werk
van codificatie voorbereid en uitgevoerd, waartegen, nithoofde van haar philosophische richting, genoemde school
had gestreden en schijnbaar haar pleit had gewonnen. Zoo
heeft ook het denkbeeld van een societas hurnani generis,
dat van een civitas gentium maxima, van een ethische en
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juridische groepeering van de menschheid, dat de daaraan
voorafgaande bespiegelingen allengs duidelijker hadden geformuleerd, de snelste schreden naar zijn historische verwezenlijking gedaan, terwij1 het van wege de scholen met
de grootste minachting bejegend werd. Leerrijke tegenspraak, rijk aan diepe beteekenis, en niet de laatste oorzaak
van het tegenwoordig discrediet van de positivistische scholen.
Het streven naar een groepeering van het menschdom
volgens rechtsbeginselen vloeit vooral hieruit voort, dat de
inwendige ontwikkeling van de afzond.erlijke juridische
organisation tot de erkenning voerde van algemeen toepasselijke waarheden. Zoo worden de voornaamste rechten van
het individu als naensch, en de fundamenteele waarborgen
van de burgerlijke en staatkundige vrijheid meer en meer
erkend en in de systemen van positief recht ingevoerd, volgens een noodzakelijkheid die zich baan breekt door allerlei
historische toevalligheden heen, omdat ze zich grondt op
een eeuwigen en onmiskenbaren drang van het geweten.
De nationale rechtsinstellingen verkrijgen, ook al blijven
ze wat ze waren, een hoe langer hoe algemeen karakter
de oorspronkelijke empirische beperkingen, waardoor b.v.
de wettelijke bescherming zich alleen uitstrekte tot degenen
die tot een zelfde groep behoorden, worden met de voortgaand.e evolutie van het recht zeldzamer; in een zeker stadium
daarvan wordt bij ieder yolk ook de vreemdeling erkend
als suljectum juris. De toenemende algemeenheid van de
rechtsnormen openbaart zich ook in het feit dat het gevvoonterecht langzainerhand door het geschreven recht wordt
vervangen ; hetgeen op zichzeIf al een factor van gelijkmaking is. In het bizond.er heeft de invoering van wetboeken in landen, die tot nog toe volgens allerlei particuliere
wetten en gebruiken werden geregeerd, tengevolge dat
de heerschappij van het recht zich doet Belden over een
grooter gebied, waarbinnen vaor dien ti.jd bestaande tegenstellingen worden vermeden of zich verzoenen en de
on.dervinding (o. a. opgedaan in Oostenrijk) bewijst hoe
dat gemakkelijk kan, zelfs als het er om gaat eenige otherling zeer verschillende volken tot een eenheid to verbinden.
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Men moet niet vergeten dat de moderne staat een
historisch voortbrengsel is, dat niet alleen van de overeen.komstige politieke eenheid van vroeger tijden, zooals de
Bens, de Grieksche polls of de gemeente, verschillend is,
maar ten opzichte daarvan een synthese uitmaakt; d.w.z.
bestanddeelen die vroeger afgescheiden en elkaar vijandig
waren tot een systeem samenvat en ordent. Zoodoende
heeft, indien aan den eenen kant de aanneming van zekere
algemeene beginselen, zooals die van gewetensvrijheid, in
den modernen Staat een vredig samenleven van menschen
van allerlei geloof heeft mogelijk gemaakt, waardoor de
historische categorie van de godsdienstoorlogen nu heeft
afgedaan, — aan den anderen kant de vorming reeds van
den Staat geleid tot de afschaffing van oorlogen tusschen
de kleinere politische eenheden, die juist kenmerkend zijn
voor de vroegere historische tijdperken. Tot voor weinige
eeuwen waren in Europa zelfs de oorlogen tusschen de
steden onderling veelvuldiger dan de oorlogen tusschen
de rijken het nu zijn ; en de verandering die in dat
opzicht tot stand is gekomen is zoo groot, dat een
voorspelling in dien geest Coen waarschijnlijk utopistisch
zou hebben geleke'n.
Ook in de wisselende betrekkingen tusschen de Staten
onderling openbaart zich een streven naar een nieuwe
synthese, naar een hoe langer hoe vaster en uitgebreider
groepeering. De eischen van den handel reeds dragen
om zoo te zeggen bij tot de verwezenlijking van de idee
van het recht in zijn rationeele algemeengeldigheid,
doordat ze de banden en betrekkingen tusschen alle
deelen van het menschdorn vermenigvuldigen, en de
vorming van algemeene regels en gebruiken bevorderen.
Zooals boven de afzonderlijke nationale economieen zich
feitelijk een wereld-economie (Weltwirtschaft) heeft ontwikkeld, een organisatie van belangen en industrieen die de
grenzen van de verschillende Staten te buiten gaat, en
een noodzakelijke solidariteit onder hen tot stand brengt;
zoo vormt zich langzamerhand boven de afzonderlijke
rechtssystemen van de volken een wereldrecht, en verwezen-
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lijkt zich een cosmopolitische conceptie die reeds van de
Stoicijnen dagteekent. Dat er, om het verkeer tusschen
de verschillende volken te vergemakkelijken, een zekere
eenheid van maten en gewichten is tot stand gekomen,
is niet alleen op zichzelf al een opmerkelijk feit, waardoor
ook een beweerde -utopie uit vroeger tijden tot werkelijkheid is geworden ; maar 't is bijna een symbool van de
toenemende gelijkmaking van maatstaven die in 't algemeen
de menschelijke handelingen regelen ; immers ook het
recht is ten slotte zulk een maatstaf. Een dergelijke
gelijkmaking heeft zich joist ook bij het recht voltrokken,
hetzij doordat, zooals we al aanduidden, alle ontwikkelingen van zelf naar een zeker punt convergeeren, hetzij
door wisseling van gedachten en het zich verbreiden van
sommige gebruiken, hetzij door het sluiten van tractaten,
die in sommige gevallen een geldigheid verkrijgen die de
heele wereld omvat, daar bijna alle Staten die zich nit de
barbaarschheid hebben opgeheven er aan deelnemen, en
zelfs van tijd tot tijd ook zij toetreden die er oorspronkelijk niet aan deelnamen. We zouden b.v. de overeenkomst
omtrent de afschaffing van de kaapvaart kunnen noe-men,
en die omtrent de bescherming van de bezittingen van
onzijdigen in tijd van oorlog ; degene die vijandelijkheden
tegen gekwetsten verbiedt en de conventie omtrent het
gebruik van explosiefstoffen ; die over de uitlevering van
misdadigers, en vele andere. Maar meer nog dan de reeks
van bizondere feiten is het hier voor ons van belang de
algemeene beteekenis van de historische ontwikkeling te
&len uitkomen, door nog te wijzen op een analogie, die
een fielder licht werpt op dit onderwerp.
Het is bekend dat de adellijke families die v6or de
vorming van den Staat bestonden, na het tijdperk van
het jus talionis en de bloedwraak, de destructieve uitwerking daarvan trachtten te temperen door een beroep op
scheidsrechterlijke uitspraak ; waarvan het gezag toch
feitelijk afhankelijk was van den wil van de twistende
partijen zelf. De macht van de gewoonte, vereenigd met
het klaarblijkelijke nut van een dergelijke practijk, ook
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met het oog op wederzijdschen steun in den oorlog,
leidde er toe haar langzamerhand verplicht te maken ;
en die belangrijke verandering voltrok zich vooral door
toedoen van den Staat, wiens eerste zorg was, zooals we
zagen, den inwendigen vrede tusschen zijn samenstellende
groepen te verzekeren.
Nu vin den we in de ontwikkeling van de internationale
betrekkingen juist dezelfde phasen terug ; behalve dat men
hier nog niet tot de laatste is gekomen, waarin het proces
zijn logische voltooiing vindt. De neiging om den oorlog
to vervangen door een scheidsgerecht is tusschen de Staten
opgekomen zooals vroeger onder de clans of genies, en om
dezelfde fundamenteele redenen. Ook hier doet zich de
arbitrale uitspraak voor als het effect van den spontanen
wil der twistende parti„jen ; en het vonnis gaat niet vergezeld van dwangmaatregelen die er de inachtneming van
moeten waarborgen. Toch zijn reeds in onzen tijd teekenen
zichtbaar die het voorspel vormen tot het volgende stadium.
IsTiet alleen heeft de practijk van de arbitrage zich in de
laatste tijden buitengewoon verbreid onder de beschaafde
natien in 't algemeen, maar het streven bestaat ongetwijfeld
om deze instelling permanent en verplicht te maken. Om
nog te zwijgen van de talrijke verdragen kort geleden nog
in dien geest gesloten, in enkele waarvan men zelfs heeft
afgezien van het voorbehoud dat vroeger ten opzichte
van bepaalde onderwerpen onontbeerlijk werd geacht, moet
men in het bizonder melding maken van dat document
dat tot nu toe eenig is in de menschelijke geschiedenis, en
dat de vrucht is van de eendrachtige voorbereiding en
beraadslaging van de vertegenwoordigers van heel de beschaafde wereld. De „Overeenkomst voor de vredelievende
regeling van internationale geschillen" gesloten bij de
Eerste Conferentie van den Haag in 1899 en met eenige
wijzigingen bevestigd bij de Tweede Conferentie van 1907
is wetenschappe4jk van hoog belang, omdat ze op uniforme
wijze de regelen van de scheidsrechterlijke procedure vaststelt, en met de instelling van een permanent hof van arbitrage de strekking heeft ten alien tijde een oplossing op
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rechterlijken. weg mogelijk te maken van internationale
conflicten. Het blijft evenwel aan de vrije keus van partijen
overgelaten er al of niet hun toevlucht toe te nemen ; het
beginsel van verpliehte arbritrage kon in bedoelde overeenkomst niet worden opgenomen, zelfs niet voor speciale
onderwerpen, daar hiertoe de noodzakelijke algemeene toestemming ontbrak. Maar, behalve dat de conventie zelf
inderdaad tot basis gediend heeft, en ook tot prikkel, voor
het sluiten van speciale verdragen tusschen verschillende
staten, waarbij het gebruik van arbitrage wel verplicht
wordt gesteld ; is er een meer algemeene reden waarom men
niet moet gelooven dat deze handeling alleen een theoretische
waarde heeft.
De wetenschappelijk_e constructie van de middelen om
de internationale geschillen zonder oorlogvoeren te beslechten zou zeker al heel weinig d.oeltreffend zijn, als in het
gemeenschappelijk bew-ustzijn van de nation de overtuiging
ontbrak dat men er gebruik van kon en moest maken en
als omtrent de nuttigheid en het edele van het krijgsbedrijf nog die meening heerschte, die wij reeds leerden kennen
als eigen aan primitieve maatsclrappijen. Doch, wel verre
daarvan, moet juist deze wetenschappeqke uitwerking beschou.wd worden als 't gevolg te zijn van een gebiedenden
eisch van het publiek geweten dat, door een verlevendigd
gevoel van de algemeenheid van het menschelijk recht, door
het gemeenschappelijk bezit van ideeen en doeleinden, steeds
breeder erkend en zich steeds meer tusschen de verschillende
volken vestigend, voortaan den oorlog met een steeds grouter afkeer beschouwt. Laat het gebruik van arbitrage en
van andere middelen om den vrede te bewaren formeel
maar willekeurig blijven ; de n.00dzakelijkheid er zijn toevlucht toe te nemen, eerder dan tot de wapenen, zal wel
volgen uit den daadwerkeli,jken wil van de volken.
We weten nu reeds dat, vooral in de meest gevorderde
staten, die wil al verscheidene oorlogen onmogelijk zou
maken ; de wijziging van het staatkundig regime in den
zin van de volkssoevereiniteit, en de steeds hechter banden,
die, wegens hun bedrjjf of door gemeenschap van denk-
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beelden, tusschen burgers van verschillende staten bestaan,
stellen als 't ware een feitelijke grens aan de macht der
regeeringen.
De oproeping in 1870 door de Fransche arbeiders aan
de Pruisische gericht om den then dreigenden oorlog tusschen
de twee volken af te wenden, en het antwoord van de
Pruisen aan de Franschen, nadat de oorlog verklaard
was, hebben zonder twijfel — welk oordeel men er overigens
over moge vellen een groote historisehe beteekenis, en
bevatten ook een waarschuwing voor de toekomst. „Bezield
door broederlijke gevoelens, zoo schreven de werklieden
van den internationalen Bond van Berlijn aan die van
Frankrijk, leggen wij de handen in de uwe en verzekeren
u als mannen van eer, tot liegen onbekwaam, dat in onze
harten niet de geringste nationale haat is, dat we moeten
bukken voor geweld, en niet dan met tegenzin de krijgsbenden zullen vergrooten die ellende en verderf zullen
brengen over de vreedzame velden van Tiw land. Wij zijn
ook wel strijdbare mannen maar we willen strijden door
vreedzamen arbeid, we willen met al onze krachten voor
ons eigen welzijn en dat van de menschheid strijden we
willen strijden voor vrijheid, gelijkheid en broederschap
en tegen het despotisme van de tyrannen die de heilige,
vrijheid verdrukken, tegen leggen en bedrog, van welken
kant zij ook komen. Plechtig beloven wij u dat noch het
tromgeroffel, noch de zegepraal, noch de nederlaag in
staat zullen zijn ons af te houden van onzen arbeid tot
vereeniging van de proletariers van alle landen. Leve de
vrede, de arbeid, de vrijheid !"
Dezelfde factoren bovendien die hebben gewerkt en
nog werken in de richting van beperking van de noodzakelijkheid van den oorlog, hebben eveneens meer en meer
een wij ziging gebracht in het karakter van den oorlog,
doordat ze de strekking hebben er een bijna juridische verrichting van te maken. Wel is waar ontbreken ook in de
oudste tijden de ethische elementen in het krijgsbedrijf niet,
die er in zekere mate de wreedheid van temperen. Vooral
de godsdienst, zooals Vico al heel zuiver heeft gevoeld,,
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en nieuwer onderzoek breedvoeriger heeft aangetoond, oefent
oorspronkelijk deze functie uit , en bekrachtigt met bepaalde plechtigheden zekere verplichtingen die men jegens
den vijand in acht moet nemen , in 't bizonder waar het
gaat om vredesonderhandelingen, die altijd een heilig karakter hebben gedragen. Het „oorlog Brecht" is zeker niet
een schepping van de moderne cultuur , want de kiemen
er van worden al gevonden bij Wilde volken, zooals ook
Montesquieu heeft opgemerkt 1) , en bij de Grieken had
het al een aanzienlijke uitbreiding gekregen. Maar het is
zeker wel een verdienste van de nieuwe wetenschap die in
Gentili (1551-1611) en Grotius zijn eerste grootmeesters
had, dat ze in verband met de theorie van het jus naturale,
een juridisch systeem ontwikkeld heeft in staat om ook de
oorlogsbetrekkingen te regelen en er de .onvermijdelijke
rampen van te beperken. De theoretische uitwerking van
denkbeelden ging ook hies in zekere mate gepaard met de
daadwerkelijke toepassing. Men heeft aan Rousseau de
eerste uitdrukkelijke formuleering te danken van het lumineuze beginsel dat zoowel aan de theorie als aan de hedendaagsche practijk ten grondslag ligt , nl. dat de oorlog
uit den aard der zaak een aangelegenheid is tusschen Staat
en Staat , zoodat hij zich niet tegen bizondere personen kan
keeren , non-combattanten moeten worden gespaard. Maar
ook de vechtenden zelf houden op vijanden te Zijn van 't
oogenblik dat ze de wapenen neerieggen, „ze worden eenvoudig weer menschen", en hun leven is opnieuw juridisch
onaantastbaar. Ze kunnen bijgevolg niet worden gestraft
voor datgene vat ze in hun hoedanigheid van organen van
den vijandelijken staat hebben bedreven , vandaar de &aidelijke verplichting om de gevangenen met menschelijkheid
te behandelen. Jets dergelijks geldt voor de bezittingen:
de plundering, die vroeger een gewoon gevolg was van
krijgsondernemingen en niet het laatste doel er van, is nu
1) „routes les nations ont un droit des gene ; et lee Iroquois memes,
qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ile envoient et recoivent dOs
ambassades ; ils connaissent des droits de la guerre et de la pair" (Esprit
des lois, L. I, Ch. III).
0. E. XI 6
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als onwettig buitengesloten, d.w.z. onvereenigbaar met het
juridisch karakter van den oorlog ; en in 't algemeen geldt
de regel dat particuliere eigendommen moeten geeerbiedigd
worden.
Het is niet mogelijk de groote belangrijkheid, ook in
practisch opzicht, van deze juridische beperking van den
oorlog te miskennen. Het feit dat de Staten elkaar als
zoodanig bevechten, elkaar wederzijds in die qualiteit
erkennend, onderstelt al een band tusschen hen ; en
verplicht ze of te zien van middelen die aan den oorlog
zijn publiek karakter zouden ontnemen, om hem te verlagen tot een gelegenheid om allerlei private hartstochten
bot te vieren. Verplicht ze ook gedurende den krijg nooit
zekere normen van recht en menschelijkheid uit het oog
te verliezen, waarvan de mogelijkheid van een toekomstigen
vrede in belangrijke mate afhankelijk is. Zoo zijn b.v.
niet alleen de afgezanten onschendbaar, zooals in overoude
tijden. ; maar zijn ook veel handelingen, die Loch hoogst
d.oeltrefEend zouden zijn om den vijand te verzwakken, om
hun ergerlijk karakter verboden, daar ze afbreuk zouden
doen aan de waardigheid van de strijdende partijen
zooals b.v. vergiftiging van de bronnen of verspreiding
van kiemen van besmettelijke ziekten. Dit alles is, we
herhalen 't, niet eenvoudig een theoretische eisch, maar
onder beschaafde natien een vaste practijk, een positief
recht, dat zijn bekrachtiging vindt in het publiek geweten,
en in de weerwraak die een zeker en hoogst ernstig
gevolg zou zijn van een eventueele schending er van.
Daarom is de stelling niet te gewaagd dat de oorlog
voortaan eenigszins het karakter draagt van een rechtspleit tusschen de Staten. Van zijn voorbereiding tot zijn
besluit is, kunnen we met Ruyssen zeggen, de oorlog
als 't ware omlijst door rechtsinstellingen, die hem een
steeds beperkter en nauwkeuriger bepaalde taak aanwijzen ;
bovendien is hij door zijn eigen wetten en gebruiken
gehouden sommige levens, eigendommen en rechten te
eerbiedigen, en eerbiedigt die inderdaad ; zoodat de gewone
meening, die in den oorlog nog eenvoudig de uitoefening
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ziet van teugelloos geweld, niet meer met de hedendaagsche
werkelijkheid strookt.
In hoofdzaak neemt ook de oorlog meer en meer het
karakter aan van een middel tot verzekering en herstel
van het recht tegenover een schending daarvan of een
bedreiging hiermee ; en wel een schending van zulk een
aard dat ze op andere wijze niet te herstellen is. Vandaar
dat b.v. het verkrijgen van een andermans goed en in 't
algemeen veroveringen tegenwoordig niet meer zooals
voorheen een wettig doel van den oorlog uitmaken ; en
ook de koloniale expedities tegen barbaarsche of halfbarbaarsche volken kunnen_ alleen gerechtvaardigd worden
voor zoover die volken zelf niet in staat zijn door hun
rechtsorde de zekerheid van de juridische betrekkingen
met vreemdelingen te waarborgen, m.a.w. als ze dat
hoogste recht miskennen. dat Vitoria zeer gelukkig jus
,communications noemde.
Ook in dit opzicht echter komt een groote waarheid
aan het licht : nl. dat het recht hoe langer hoe meer
zijn heerschappij over alle menschelijke relaties uitbreidt,
en zelfs diegene doordringt die het meest er mee in strijd
en er vreemd aan schijnen. De omvorming van den oorlog
door het recht komt in denzelfden geest en door dezelfde
oorzaken tot stand waardoor hij feitelijk hoe langer hoe
minder noodig wordt, en gemakkelijker te vervangen door
internationale verdragen en arbitrage.
V.
Besluit.

Als het geoorloofd is uit de tot nu toe aan.gehaalde
feiten een gevolgtrekking te maken, is het deze dat de
regeling van de menschelijke zaken volgens het recht niet
minder een tendens is van de historische ontwikkeling dan
een eisch van de rede. De verwezenlijking vau de gerechtigheid in de wereld is zoowel een noodzakelijk ideaal
als een ervaringsproces. In dat proces heeft zelfs de oar-
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log, zooals we gezien hebben, een rol en een functie te vervullen; zoodat hij uit dit oogpunt wil worden gewaardeerd,
behalve nog historisch uit zijn oorzaken te worden verklaard.
Zijn absolute veroordeeling zou alleen gewettigd zijn ala
het bewezen was dat de practijk van den oorlog niet heeft,
geleid en niet leiden kan tot dat doel, waar alles voor moet
worden geofferd : de verwezenlijking van de gerechtigheid.
Maar een dergelijk bewijs is nooit geleverd en is ook niet
mogelijk. Ook in het tegenwoordig stadium, waarin de
oorlog zijn rol bijna heeft uitgespeeld, zijn er onrechtmatigheden die hij kan herstellen, en wellicht hij alleen ; ook
nu nog kunnen er allerheiligste oorlogen zijn, en verdient
de soldaat die in den strijd zijn leven opoffert, alle eer..
In 't algemeen is geweld niet of te keuren wanneer het
er op gericht is het recht weer ingang te doen vinden ;
alleen ingeval het recht zijn vrijen loop had en allerwegen
onaantastbaar was, dan zou, daar iedere vorm van dwang
dan overbodig was, de oorlog verdwijnen, en tevens de
straf; en de vrede zou de waarde verkrijgen van het hoogste
goed.
Maar, op zichzelf beschouwd, d. w. z. juist afgezien van
zijn betrekking tot het recht, is de vrede ethisch onbeteekenend of xam:pop ; hij kan niet tot ideaal worden verheven.
Dit te doen is in hoofdzaak de dwaling waartoe de drie
eerste door ons vermelde opvattingen vervielen ; ze zagen
op een of andere wijze den noodzakelijken juridischen,
grondslag van den vrede over 't hoofd. Aileen die grandslag geeft den vrede de waardigheid van een philosophisch
idee, en onderscheidt hem van het eenvoudige ophouden van
den oorlog, nl. van een willekeurigen vredestoestand daar
deze altijd in zich iets broos en toevalligs heeft. Als de
philosopher over den eeuwigen vrede hebben geredeneerd„
hebben ze met dit wellicht oneigenlijk epitheton vooral
dit karakter willen doen uitkomen, nl. niet zoozeer zijn
duurzaamheid in den tijd als zijn rechtsbestendigheid. Zoolang een vergelding in naam van het recht mogelijk is,
is de vrede slechts schijnbaar hachelijk ; in ieder geval_
ontbloot van wezenlijke waarde.
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Als men immers de idee van den vrede in eigenlij ken
zin opvat, als een evenwicht ontstaan doordat aan de gerechtigheid geheel voldaan is, dan is 't duidelijk flat ze voor
haar verwezenlijking den strijd niet uitsluit, maar veeleer
onderstelt. Daar waar de menschenrechten nog moeten
worden erkend of veroverd, is de oorlog die er om wordt
gevoerd, een oorlog voor den vrede. Dit paradox synthetiseert de heele dialectiek of, wil men, de ironie van de
historie.
Het is zeker een ernstige en noodlottige dwaling van
de irenisten, als ze den vrede als zoodanig een waarde
toekennen, die hij, afgescheiden van het ideaal van
gerechtigheid, niet heeft en niet hebben kan wanneer
men de afschaffing van den oorlog sic et simpliciter wil, en
men hem brandmerkt als het ergste kwaad, omdat hij
flood en smart brengt alsof er in de wereld niet een
veel ernstiger en afkeuringswaardiger kwaad is, een
kwaad dat de oorlog zelf kan mee helpers verwijd.eren ;
nl. het onrecht in al zijn vormen, de miskenning van de
heilige vrijheid van het menschelijk wezen, de verdrukking
van de individuen en van de volken.
Noodlottige dwaling, zeggen wi.j omdat de quietistische
opvatting van den vrede allicht er toe kan leiden,
vooral in minder ontwikkelde geesten, om het levendige
en strijdbare rechtsgevoel to verstompen of to verdooven,
en voedsel to geven aan lamzalige apathie of traag
ego'isme. Hetgeen Leopardi in zijn. „geschiedenis van 't
menschelijk geslacht" word ingegeven door zijn pessimistische
verbeelding vindt maar al to zeer een gedeeltelijke weerspiegeling in sommige verschijnselen van het hedendaagsche
leven. „Als, schreef hij, zelfs de naam van yolk en vaderland overal zal zijn uitgewischt . en men goon vaderland
moor zal hebben om in 't bizonder lief to hebben, nosh
vreemdelingen om to haten, zal iedereen alle anderen haten,
en van zijn heele soort alleen zichzelf liefhebben."
Als het ideaal van den vrede niet een spoorslag moot
wezen tot actie, een prikkel tot werkdadige deugd en
individueele opoffering, dan zouden de polemisten gelijk
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kunnen hebben om daartegenover den oorlog hoog to verheffen, die ten minste een tucht is voor den wil en een
school van zelfverloochening.
Heilig is 't ideaal van den vrede, omdat het geheel
samenvalt met dat van de gerechtigheid. Maar idealen
worden niet gediend en geeerd door werkelooze contemplatie. Hun eeredienst bestaat vooral in het doen.

BU ITEM LAN D.
De Marokkaansche en de Mexicaansche zaken vragen voor
ditmaal in de eerste plaats onze aandacht. Wat er verder in de
wereld gebeurt — de altijd dreigende moeilijkheden aan de Mantsjoersche grens, die van Russische en Chineesche zijde tot troepenbewegingen aanleiding geven ; . de zieltogende opstanden in Albaniö
en Jemen ; de smeulende Kretensische kwestie ; het concept verdrag van arbitrage tusschen Engeland en Amerika ; het gehaspel
in Engeland over de hervorming van het Hoogerhuis — het blijft
alles nog hangende en geeft voorloopig geen aanleiding tot andere
dan academische beschouwingen.
Maar met Frankrijk's gevaarlijke expeditie in Marokko en
Madero's opstand tegen het gezag van president Diaz staat het
anders. Frankrijk heeft de andere mogendheden gerustgesteld
omtrent zijde bedoelingen in Marokko, die volgens herhaalde verzekeringen alleen zullen leiden tot beeindiging der anarchistische
toestanden in het uitgestrekte rijk, door vestiging van een krachtig
centraal gezag, krachtiger dan dat der laatste sultans. Natuurlijk
zal dit niet kunnen geschieden dan door tijdelijke bezetting van
Fez en andere steden door de Fransche troepen, die ten getale
van ruim 20000 man onder generaal M o i n i e r thans haren moeilijken weg dwars door het vijandige land naar de ernstig bedreigde
hoofdstad hebben gebaand en achtereenvolgens daarheen gericht
worden onder voortdurende bestoking door . de vlugge Mooren. Met
levendige belangstelling zien de mogendheden naar den gang der
expeditie, voorzoover dat gaat vertrouwend op Frankrijk's verzekering, dat het geen verovering bedoelt. Intusschen heeft ook
Spanje, dat blijkbaar bijzondere afspraken met Frankrijk gemaakt
heeft, troepen bij zijn Afrikaansche posten verzameld om den Franschen te huip te komen en . . . zich 'van Tanger te verzekeren, als
het „noodig" zou zijn. Er is al een verdrag van verdeeling van
Marokko in een Fransche en een Spaansche „invloedsfeer" openbaar
gemaakt, dat, zij het dan onecht, vermoedelijk niet zoo heel ver

464

BUITENLAND.

van de waarheid is, want Spanje kan toch moeiiijk toelaten, dat
aan den Marokkaanschen buit alleen Frankrijk deel zou hebben.
De Fransche voorhoede is nu te Fez en wacht op de overige
troepen om van dit middelpunt uit de verdere organisatie van het
oostersch-verworden rijk tot stand te brengen. Natuurlijk zijn
tusschen de mogendheden de noodige besprekingen reeds gehouden
om op den. grondslag van het bij al deze zaken streng te handhaven verdrag van Algeciras de verschillende belangen te eerbiedigen ; met name Duitschland, dat in Marokko zooveel handelsbelangen heeft, ziet nauwkeurig toe, hoe Frankrijk zijn rol speelt ;
ook Nederland heeft reden om toe te zien en onze diplomatiekconsulaire post te Tanger heeft weder buitengewone beteekenis
verkregen.
Met weinig minder belangstel ling is te letters op de Mexicaansche verwikkelingen, die, naar alien schijn, ten slotte toch voor
P or firi o Diaz het begin van het einde zijner langjarige heerschappij beteekenen. De oude president, door een aantal zijnelvoormalige aanhangers verlaten, heeft zich bereid verklaard tegenover den veldwinnenden opstand, die van stad tot stad in den uitgestrekten staat voortgaat, zijn zetel te ruimen, grits zijn aftreden
niet met een slag de met zooveel inspanning verkregen maatschappelijke orde doe verdwijnen om plaats to maken voor de geregelde
anarchie, die in andere Spaansch-Amerikaansche staten pleegt te
heerschen. Madero, het hoofd der insurgenten, schijnt niet de
man te zijn, die daarvoor waarborg kan geven. Onder de voornaamste aanhangers van den ouden president wordt vooral de
bekende financier, thans minister van financien, Liman tour
telkens genoemd als de aangewezen opvolger van Diaz, maar de
opstand is niet alleen tegen diens persoon doch vooral tegen diens
aanhangers en tegen diens regeeringsstelsel gericht, zoodat de
insurgenten van een dergelijken personenruil niet gediend zijn. De
thans gevoerde onderhandelingen, waarbij ook Oom Sam met zijn
aan de Texaansche grens opgestelde observatie-troepen wel een
woordje zal meespreken, zullen in dezen de beslissing moeten. Uit
alles blijkt, dat het rijk van Diaz uit is. De laatste berichten
vermelden zijn na lang tegenspartelen definitief aftreden, terwij1
de minister van oorlog De la Barra hem tijdelijk vervangt.
Van het Engelsch-Amerikaansche arbitrage-verdrag weten wij
althans zooveel, dat het concept een zeer ruime strekking heeft en
zelfs zal golden voor die gevallen, waarin de „eer" en de „levensbelangen" van beide nation op het spel staan. Het is nog niet
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meer dan een concept maar dat dit op deze wijze is opgesteld,
belooft veel, meer dan men verwachten kon. Docb respice finem !
Men spreekt zelfs van de mogelijke aansluiting van Frankrijk, ja
van Duitschland, bij deze overeenkomsten, wat nog mooier zou
zijn

als het niet zoo onwaarschijnlijk was. Maar leve de vrede !
In Frankrijk „la ilèmocratie bat son plein". De desorganisatie

is op elk gebied, gelijk in de dagen der Combe s, Andre' s,
P e 11 e tan' s, die te zamen met Jaurês nu nog ophitsen en den
toestand beheerschen (behalve A n d r é, die van 't tooneel verdween).
Aileen bij de marine schijnt D el cas se zich ernstig tot taak te
stellen den ontredderden toestand te herstellen.
Overigens waarheen men ook zijn blik richt, allerwege
verwarring. In Champagne, waar schrale oogsten reeds eenige
jaren de bevolking drukten, had reeds de vorige regeering het
waagstuk bestaan in den economischen toestand in te grijpen. En
wel door een extreme toepassing van protectie, ditmaal niet tegenover 't buitenland, maar door tusschen de departementen grensmuren op te trekken. Aileen Marne zou 't inonopool hebben v4n
Champagne, de wijnbouwers van Aube zouden uitgesloten blijven.
Dat de ontevredenheid en verbittering in den laaien vlam van oproer uitbrak was mede onder planmatige leiding van vreemde
anarchisten en van de C. G. T., die georganiseerde revolutie, welke
gees Fransch ministerie aandurft. Ook deze regeering had niets
voorzien noch voorkomen, schoon zij met nadruk gewaarschuwd was;
achterna zond zij troepen om repressie te oefenen. Maar 't gewest
blijft voorloopig verarmd : wijngaarden verwoest, magazijnen met
groote voorraden, fabrieken en woningen geplunderd en verbrand.
De houding van M o n i s, vroeger in Cognac, en zeker blij, dat het
in zijn eigen streek, die van Bordeaux, niet tot zulke uitersten
kwam, is weer allerbelachelijkst geweest. Hij schoof in den Senaat
alle verantwoordelijkheid op den Conseil d'Etat die als scheidgerecht
zou inoeten optreden ; eerst het algemeen rumoer dwong hem tot
de merkwaardige erkentenis, dat de Regeering dan toch wel in
geval van oproer beslissingen nemen en gezag oefenen moot.
De eerste Meidag schijnt den minister een triumf bereid te
hebben ; aithans daags daarna trad hij als triomfeerend held in de
Kamer op. De C. G. T. had een monsterdemonstratie, misschien wel
meer, voor dien dag beraamd ; doch aanzienlijke afdeelingen
cavalerie, to Parijs samengetrokken, herstelden de orde. Immers er
was werkelijk van herstel meer sprake dan van handhaving. Want
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gevochten is er; tal van politieagenten zijn min of meer als slachtoffers gevallen De minister had dus geen reden van „ongestoorde
orde" te spreken. Maar reeds het voorkomen van oproer deed hem
door J a u r e s en hladen als de Humanite als „pleutre" brandmerken. Doch — hij is dadelijk weer de gehoorzame dienaar der
revolutie.
Dit toont ook zijn houding en die van Demon t , een zijner
onbekwame collega's, in zake het wederopnemen van ontslagen
spoorwegpersoneel. De Regeering acht zijn taak samengevat in 't
woord bon te: een eigenaardige deugd van den staatsman ! Trouwens
in democratischen zin is het duidelijk, wien deze bonze geldt (alle
oproerige elementen) en wie er van uitgesloten zijn (alle fatsoenlijke lieden, met name bezitters). Welnu : reeds heeft de Staat op
zijn lijnen (b.v. op de beruchte Ouest) alle afgedankte stakers uit
de nog niet vergeten crisis weer aangenomen ; met de bekende gevolgen van verslapping van tucht, vermindering van veiligheid, een
ongehoord aantal spoorwegrampen en dagelijks dreigende nieuwe
staking. Welnu: de staat eischt nu 't zelfde van de groote partiwhere maatschappijen : de P. L. 31., de Orleans, e.a. Doch de staat
heeft niet te eischen ; kamervota, noch ministerieele aanschrijvingen
hebben gezag over maatschappijen, die baas zijn in eigen huis. Dat
deze niet toegeven, is natuurlijk en wijs. Zij hebben met groote
mildheid de meeste stakers weer opgenomen, alleen de belhamels
en ergste saboteurs uitgesloten ; zelfs van die hebben zij er nog
velen aan nieuwe posities geholpen. Dat zij tegenover die zeer kleine
minderheid verder onverbiddelijk blijven, is om de veiligheid van 't
publiek, de groote belangen vooral van kleine houders van spoorwegwaarden, waarin voor een waarde van millioenen de Fransche
spaarpenningen belegd zijn, en de stellige overtuiging, dat de herhaaide
ervaring van straffeloosheid steeds nieuw oproer voortbrengt. B r i and
had erkend, dat de Staat hier de grens van zijn bevoegdheid vindt ;
de tegenwoordige democratische bewindvoerders staan voor Diets
en willen wapenen smeden om de maatschappijen to dwingen. Het
recht kan zulke wapenen nooit leveren ; en hoe de uitzonderingswetten van onrecht en geweld er uit zullen moeten zien ? Aan
naasting valt niet to denken. In elk geval staan in dit geval de
maatschappijen, die 't publiek belang behartigen tegenover de willekeur eener partijregeering.
Zonderling is in dozen de houding der Kamer, die bijna eenparig revolutionnaire moties aanneemt, waarbij echter zoovelen zich
van stemming onthouden, dat bij herhaling de helft der werkelijke
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deputes niet bereikt is. Is dit strijken van de vlag tijdelijk ? Deze
Kamer trad op onder vrij goede auspicien. Zij juichte Briand toe,
wanneer deze woorden van orde en gezag sprak, in jaren niet van
een Fransch minister vernomen. Zij heeft hem niet in de minderheid gebracht, al slonk zijn meerderheid zoo, dat hij zich genoopt
zag af te treden. Zij was in zeer groote meerderheid voor billijker,
voor evenredige vertegenwoordiging. En nu ? Het budget voor
1911 heeft zij in Mei nog niet weten af te doen. Van de R. P.
zal zij allicht slechts namaak, verbastering tot stand brengen, den
maatregel besnoeien in 't belang van 't bloc, welks ledepoppen nu
weer regeeren. Is deze Kamer dan werkelijk ondergegaan in de
„Realpolitik" van omkooperij en baantjes ?
Intusschen neemt de corruptie aan de ministeries hand over
hand toe. Handel in diploma's en lintjes, spionnage om den vreemde
geheimen te verkoopen, knoeierijen bij inschrijvingen Diets van
dit alles ontbreekt, en de geruchtmakende onthullingen en processes brengen steeds meer aan 't licht, dat men met geen losse gevallen te doen heeft. Naar de kolonien zendt men mede mannen
van 't bedenkelijkst allooi. Zoo naar Algiers dien Luta a d, die als
prefect der

Rhone den slechtsten naam had, waardig tegenhanger

van Augagneu r, die indertijd uit 't zelfde Lyon Madagascar ging
regeeren. Dat het leger in Marokko zijn plicht doet, wekt ook al
de ontevredenheid van J a u r e s, maar toont althans, dat er in dat
leger en onder zijn aanvoerders nog een kern is van vaderlandslievende, niet verpolitiekte mannen. Men zou Loch eigenlijk met
genoegen een Brumaire-dag zien ! Maar — dan zouden er weer

slachtoffers zijn in Europa. En — de geschiedenis herhaalt zich niet !
Juist terwijl wij dit schrij ven, komt het bericht van den noodlottigen dood van den minister van oorlog B e r t e a u x en de ernstige
verwonding van president Monis door het plotseling neervallen eener
vliegmachine. De ontzetting is algemeen en een ministerieele
crisis schijnt in deze treurige omstandigheden niet to ontwijken.
In B e rt e a u x verliest het leger een warm voorstander van de
moderne vliegkunst; in M o n i s als minister-president iemand, die
allicht te vervangen is. Maar door wien ? Ziedaar weer een mooie
vraag voor de politieke konkelaars, die Frankrijk regeeren

LEESTAFEL.
J. A. van der Boo m. De aanvallen op de Nederl.
Schoolgymnastiek wederlegd. Haarlem. H. D. Tjeenk W i clink & Zoon, 1911.
In het Maartnummer van Onze

Emu, vestigden wij de aandacht

op een werk van den heer Hubert van B l e ij en burgh over
het Zweedsche stelsel van gymnastiek, hetwelk z. i. verre de voorkeur verdient boven de to onzent gevolgde methode.
De verdedigers van deze zijn. in woord. en geschrift, het antwoord niet schuldig gebleven. Een hunner, de heer van der Boom.
heeft zich thans doen hooren.
9nbevoegd tot oordeelen wie der beide partijen het gelijk aan
hare zijde heeft, moeten wij er ons ook thans toe bepalen, het boekje
van den heer van der Boom aan to bevelen in de belangstelling
van alien, die invloed hebben op de lichamelijke vorming der
Nederlandsche jeugd. In elk geval, dunkt ons, zal de gevoerde
strijd nuttig blijken.
E. B. K.
J. W. G u n ni n g. De tegenwoordige toestand van bet
werk der Prot. Zending in Ned. Oost-Indie. Baarn.
Hollandia drukkerij, 1911.
In „een reeks monographieen" wordt „de Protestantsche Zending" besproken. De tweede dier monographieen is de brochure,
waarvan wij den titel hier afschreven.
Zoo iemand. dan is de beer Gunning bij machte, ons een
in den goeden zin des woords populair geschreven overzicht van
den zendingsarbeid in onze kolonien to geven. En wie dus met
goede verwachting van deze brochure kennis nam, zal zich zeker
niet teleurgesteld voelen , het geschrift van den heer Gunning
vermoeit niet door de aandacht afleidende details, maar geeft
beknopt en duidelijk, en tevens op degelijke wijze, aan in welken
toestand de Protestantsche Zending thans verkeert, hoe zij werkt,
welke vruchten zij afwerpt, op welke wijze verder moet worden
gearbeid.
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Het is wel te verwachten, dat de volgende zendings„monographieen" zich behoorlijk bij de thans verschenene zullen aansluiten ;
te zamen zullen zij dan een krachtig middel kunnen zijn om de
belangstelling in de zending bier te lande te vermeerderen. En
het kan onzen landgenooten niet genoeg worden voorgehouden, dat
de verspreiding van het Christendom niet mag worden overgelaten
aan hen die er zich op grond van bijbelteksten toe verplicht achten,
maar dat alle Nederlanders, zonder onderscheid van godsdienstige of staatkundige overtuiging, moeten medewerken, omdat de
zending den inlander in intellectueelen, socialen en economischen
zin verheft, hem nader tot den Europeaan brengt, hem in dile opzichten ten goede komt.

E. B. K.

P. N. van Eyck. Getijden. Uitgegeven door C. A. J.
van Dishoeck, Bussum, 1910.
De getijden in den titel van dezen bundel zijn de getij- wisselingen van de zee, die de vreugden en smarten des dichters draagt
op haar aanrollende golven. Haar ruischen zingt, zonder ophoudcn
denzelfden welluidenden, doch ook eentonigen zang in zijne ziel,
en bij, herhaalt in zijn lied, wat zijn oor vernam : droefheid en
blijdschap.
Althans dat wil hij ; hij wil het eerlijk ; en voorzeker, zijne kunst
zou niet te kort schieten als hij met forscheren greep dan in de lange
reeks zijner klachten geschiedt de tier dwong sterker te trillen tot
een lied van vreugd. Maar de stemming in dezen bundel weergegeven kent echte vreugd te nauwernood. De gast, dien de zanger,
tot in het hart verkild door de lange nabijheid der Smart, zoo,
blijde verwelkomt is geen Vreugd, doch Lust.
Zelfs de bestaanbaarheid van eigenlijke, zuivere vreugde wil
de dichter van dezen bundel nauwlijks. erkennen. Hij weet, immers,
de ervaring leerde het hem,
dat vreugde een brooze schoonheid is,
en dat geen ding de blijdschap kan bereiden,
die niet verkeert in droefenis.
Welke ervaring? Ligt aan het geheel, in deze verzamelingvereenigd, een enkele gedroomde of doorleefde lijdenservaring ten
grondslag ?
Het is in de oogen van velen reeds een bewijs dat gij een onbevoegd lezer van gedichten zijt indien ge zulk een vraag stelt.
Toch acht ook een dichter zijne kunst het best geslaagd, als hij
den schijn van realiteit voor de verdichte stemming watt: als het,
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„edit" lijkt. En die ,,eQhtheid" vinden wij wel dikwijls in dozen
bundel: met bijzondere duidelijkheid in de tegenstellingen van het
vijfde lied van den eersten cyclus,

waar gij met hem to zamen zijt,
hangt achter 't neergedaald gordijn
rondom de vlam de zuivere schijn
van uw gedempte vredigheid.
maar hier, langs natte nevelpad
gaat mijn verstooten smart alleen,
en klaagt van wat zij nooit bezat,
van wat hadr armoe nooit bescheen.
Het zou onjuist zijn to beweren dat de dichter van de Getijden
de Vreugde niet zoekt. Van het licht, dat straalt door de „(louden
Poort" der Blijdschap, spreken vele zijner liederen maar dat licht
glanst niet door in zijn woorden, de klanken blijven droevig ook
als hij van blijdschap spreekt.
Droevig, maar ook wel zeer eentonig want de dichter heeft
het gebied der in zijne liederen vertolkte stemming zeer beperkt.
Bijna uitsluitend ligt op den bodem dier stemming erotische aandoening : liefde, eenzaamheid, teleurstelling, zinsbegeerte, en dit
alles in zeer weeken, tranenrijken Loon. Meest in zeer verzorgde
woordenkeus, in niet gezochte doch zuiver gehouden taal, echter met
deze merkwaardige bijzonderheid dat, blijkbaar met opzet, al naar
des dichters gehoor het wenscht, de woorden vrijelijk hun grammaticaal geslacht wisselen en op eene bladzij manlijk, op de andere
vrouwelijk zijn. De voorstanders der „vereenvoudigde" zullen dezen
overgangsvorm zeker niet zonder welgevallen constateeren.
K. K.

L. Hamm e. Wolven in Menschengedaante. Roman uit
het Woekeraarsleven. Met een voorrede van Mr. J o h. J.
Belin fan t e, voorzitter v. d. Nat. Vereen. t. bestrijd. v.
d. woeker. Rotterdam. W. L. en J. Br uss e, 1910.
Aan dit work gaat, behalve de bovengenoemde voorrede, ook
nog een „ voorbericht van de uitgevers" vooraf, waarin zij ons meedeelen dat zij aanvankelijk duchtten, door dit book to bezorgen,
anti-semietische neigingen to wekken ; toch trok de uitgave hen
aan, omdat hier het bedrijf van woekeraars, pandjesbazen en oplichters in zijn actie bestudeerd is en dit zoo sterk gedocumenteerd
book alleen bestaande toestanden weergeeft. „ Deze dramatische
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roman in zijn autodidactischen vorm moge er toe bijdragen om de
ellende, die nog elken dag door woeker en afpersing wordt veroorzaakt, te beperken en zoo mogelijk uit te roeien, doel waarvoor
hij uitsluitend is geschreven en uitgegeven." In zijn „woord vooraf"
worden deze beschouwingen der uitgevers wat uitvoeriger herhaald
door den voorzitter der Nationale Vereeniging tot bestrding van
den woeker : ook hij legt er den nadruk op dat de schr. modellen
naar het 'even heeft geteekend, dat men woeker en zwendel niet
voor specifiek joodsche eigenschappen houden mag en dat deze
onthullingen verdienen „een rifling [te] doen gaan door Nederland".
hebben van die rifling niets gemerkt ; voorzoover onze
waarneming strekt, is zij volkomen uitgebleven en zij zal zeker
ook wel uitblijven. De indruk van deze onthullingen op het groote
publiek is, meenen wij, zeer flauw geweest. Mr. Belin fante deelt
ons mee dat hij het manuscript „met meer dan gewone belangstelling", „met stijgende verbazing", „met klimmende verontwaardiging", ,,met toenemenden afschuw en weerzin tegen de listen en
lagen" dezer parasieten onzer maatschappij, „ met diepe deernis
voor de slachtoffers" heeft gelezen; zijn „afgrijzen en ontsteltenis"
stegen ten top toen hij van den schr. hoorde dat dit alles getrouw
naar het levee was geteekend.
Hoe te verklaren dat een in zoodanige termen aangekondigd
boek zoozeer onopgemerkt blijft ? Daarvoor zijn o.i. verschillende
redenen aan to geven. Vooreerst is dit boek te dik en te uitvoerig
'n kleine 400 bladzijden, al maar weer vol van aaneengeschakelde
verhalen omtrent hetgeen die eene woekeraarsfamilie deed. Ell.
dan : de schr. heeft — dit gelooven wij nu wel uitsluitend verteld wat hij zelf van nabij had gezien, maar dit is nog niet genoeg
om van zulke reportage te maken een leesbaar, noch ook een
levens-waar bock. Laat het ons maar eerlijk zeggen, waartoe wij
wel het recht hebben na heel dezen „roman" te hebben gelezen:
de schr. houdt ons niet bezig, houdt ons niet vast. Telkens en
telkens weer worden wij gernaakt tot de meer en meer onwillige
getuigen van nieuwe afzetterijen, knoeierijen, valschheden, oplichterijen, gemeene trues enz. enz. van altijd dezelfde personen en daarin
is jets ontzettend vermoeiends en vervelends. In tegenstelling met
Mr. Be lin fan te' s gewaarwordingen zakt onze belangstelling beneden het gewone, daalt met onze verbazing onze verontwaardiging, nemen onze afschuw en weerzin niet toe ; wij weten al spoedig
dat de „helden" van dezen roman een stelletje van de allerlaagste
en tot alles in staat zijnde flesschentrekkers en zwendelaars uit-
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maken en zocdra wij dat weten heeft elke volgende proeve van
hun vernuft in die richting

ook al is zij anders of zelfs ver-

achtelijker dan een vorige voor ons geen interest meer. Ook
lijkt de schildering, doordat zij op eene famine betrekking heeft,
te speciaal en wekt daardoor allerminst den indruk dat men bier
staat voor onthullingen omtrent een maatschappelijk euvel, dat in
breede kringen bedreven wordt en onder velen zijn slachtoffers
maakt. Die slachtoffers zijn nu joist ook niet alien heel sympathieke
lieden.
Eindelijk : de schr., wiens kunst van compositie beneden redelijke eischen blijft, heeft gemeend wellicht aan zijn verhaal zekere
aantrekkelijkheid to geven of de getrouwheid van zijn schildering
sterker te doen uitkomen door ons alles te vertellen, ons alles te
laten zien van dit levee der kleine, joodsche schacheraars ; hij spaart
ons dikwijls zelfs geen viezigheden en geeft met al te pijnlijke
nauwkeurigheid al het platte, gore, weerzinwekkende van het
milieu weer. „Toenemende afschuw en weerzin" vervult ons daarbij,
zij het in anderen zin dan door Mr. B e l i n fa n t e word hedoeld.
En ook dat zal wel maken dat velen na kennisneming van de
eerste hoofdstukken liever het boek verder ongelezen terzijde liggen.
Goed bedoeldi dit werk. Maar toch wel zeker mislukt.
H. S.
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DOODSGEDACHTE
DOOR

Q. A. DE BIDDER.

In den rustig-naderenden avond, die buiten over de
dennen zijn kleurenlied glansde, lag hij voor het open raam
van zijn kamertje op den gemakkelijken ruststoel, waarop
hij, na dagenlang te-bed-liggen, voor het eerst weer had
mogen rusten.
De stilte om hem heen en de wondere avondglansen van
den vroeg-herfstdag hadden hem in de stille bekoring der
weemoedsgedachte gebracht en in die mijmering was zijn
denken vanzelf afgeebd naar de voorbije dingen van zijn
leven. Hij had weer wat mogen lezen dien dag en de
lieve innigheid van het weemoed-fijne verhaal had zijn
stroeve denken vermooid met die ontroerende teederte, die
schooner is dan het genotene zelf.
En nu hij luisterde naar de stille geruchten van 't omringende leven, de zacht-tonende schoonheid van den inkleuren-stervenden dag met zijn herinnering aan gestorven
zomerschoon, ward de herinneringsdroom in hem gewekt
van ver-verleden tijden. Hij zag alles weer, zooals hij 't
dien guren voorjaarsavond had gezien, toen hij aan 't
stationnetje, een uur rijdens nog van 't sanatorium, aangekomen was. Een verpleegster had hem afgehaald en
samen waren zij in 't rijtuigje door 't stille dorpje gereden
den eindeloozen zandweg op naar de nieuwheden van zijn
O. E. XI 7
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aanstaand verblijf. Nil, vele dagen later, voelde hij sours
nog schrijnend de klagende smart, die hij gevoeld had op
dat uur, toen het donker wagentje hem wegvoerde uit de
bewoonde wereld Haar het stille oord, waar zoovele levens
hun behoud kwamen zoeken.
Hij had zich klein en nietig gevoeld, als een beangst
vogeltje, dat verkooid wordt en, in een hoekje gekropen,
met schuwe oogjes kijkt naar 't vreemde gebeur.
Ze hadden weinig gepraat onderweg : zoo nu en dan
had de zuster eenige fatsoensvragen gedaan, zooals menschen
dat doen, die elkaar onbekend zijn en een poosje in elkaars
gezelschap moeten berusten, vragen, die hij onverschillig
langs zich peen voelde gaan en met een enkel beleefdheidje en zacht gedienstigheidslachje beantwoord had. En
in die tusschenpoozen had hij, huiverig en moe, gesoesd
over zijn nieuwe verblijf, zich weinig bekommerend om
wat ze voorbijgingen op hun nit.
En hij was maar blij geweest, toen ze langzaam den heuvel opreden, waarop 't sanatorium gebouwd was en ze eindelijk
stilhielden daarvoor. Daarop was al de misere van dien
nooit-te-vergeten dag vermoeiend en voor zijn denken- nil
eentonig heengegleden eerst de ke-nnismaking met de
directrice, nog jeugdig-uitziende vrouw, met de vriendelijke
rust in stem en manieren van geroutineerd verpleegster,
toch alles zeggend met de intonatie van 't zoo alleen to
willen, daarna de kennismaking met den geneesheer-directeur, met de scherpe trekken verzacht in geestigen lack
en zoo achtereenvolgens met 't heele personeel.
Er was verder dien dag veel met hem gebeurd. Het
geneeskundig onderzoek duurde weer dan een uur en die
tijd scheen hem eindeloos. Bijna geen enkel geluid vernam
hij pier, 't was alles stil en verlaten in deze omgeving,
een enkele maal hoorde hij buiten een voetstap knerpen
op 't kiezel van het pad langs de kliniek en dan. was 't
weer stil. En vO6r hem, vlak bij zich 't hoofd van den
dokter, in aandachtige luistering gezakt voor zijn arme
borst, waaruit bij iedere ademhaling de reutels oprezen.
En aan het eind was plotseling de ijverig-speurende dokter
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ernstig stil geworden en had, met een ruk, zich over de
papieren gebogen, ter controleering van het geval.
Hij wist nog precies, wat hij gedacht had Coen. Plots
was in hem gevallen de angst van hier te moeten sterven
en met onzegbaar schrikgevoel had hij de trekken van het
doktersgezicht vO6r hem bespied. Maar dan weer dacht
hij, dat 't ieder zoo ging als hem, alle gevallen, die zich hier
voordeden waren ernstig en de dokters leefden hier meer
dan elders met hun patienten mee. Maar Loch, hoe hij
zich ook had trachten te troosten, was in hem gebleven
die e4ne gedachte, dat hij hier wel sterven zou, wel nooit
meer van hier zou komen.
En vandaar waren zijn gedachten in de navrante
kwijning heengevloten naar het beminde huis, waar zijn
moeder nu te treuren zat. Want dit wist hij zeker, dat
de trouwe liefde van zijn moeder hem herdacht in dit
zwaar-smartlijk uur, dat de innige bede voor zijn levensbehoud uit haar rein hart telkens in vernieuwden bloei
ontsproot. Hij zag zijn grijze, bleeke moeder weer zitten,
als altijd bij 't bleeke, binnenvallende licht voor 't raam,
in droeve staring overpeinzend haar arme smart om haar
eenig kind. En de gedachte aan de alles omvamende liefde
van deze zachte ziel voor zijn uiteenrafelend leven was
hem in deze ure van troostelooze verlatenheid als een
kwijnende weemoed, waarin hij eigen leed voelde verzinken.
In de gang geluidden op den cementvloer met vlug
tempo voetstappen aan. Het was een ferme, energieke
mannenstap, van iemand, die haast had en de zieke, alle
geluiden van 't sanatorium-leven kennend uit zijn maandenlange onderscheidings-oefeningen, herkende den stap van
den dokter, die op dat uur eventjes op de verschillende
kamers rondging de ernstige lijders met zijn grappen wat
opfleurend en door vriendelijkheid overredend tot geduldiger wachten op genezing en de herstellende patienten,
die zich weer sterk voelden worden in hun weldoende
rust en niet altijd voorzichtig waren, bestraffend met
strengen blik of woord. Straks zou de beurt aan hem
komen, dat wist hij wel. Als een klok, zoo geregeld ging
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alles hier. Zooeven was de deur van 39 dicht gegaan en
die van 40 open, als de heele rij tot 44 aan de beurt was
geweest kwam zijn kamertje, „'t dooienkamertje". 't Bloed.
steeg hem naar 't hoofd om die bekentenis, zoo heelemaal
vrij van valschen troost. Met schrik herinnerde hij zich,
dat in de goede dagen van zijn aanvankelijk herstel hij
en andere patienten dit kamertje het dooienkamertje
noemden, omdat de heel ernstigen, zij, die een longbloedingof-zoo hadden gehad, hier kwamen liggen, omdat dit zoo'n
stil, rustig kamertje was voor een alleen.
Wat waren de anderen Coen allemaal blij geweest, dat
zij daar niet hoefden te komen, want ze wisten alien zeker,
dat ze niet erg waren, weer wel gauw klaar zouden zijn,
om terug te keeren in de maatschappij. Hij alleen had
sours zoo'n onrust in zich gevoeld en heimelijk zich bang
gemaakt, dat hij er nog wel eens zou komen. En hoewel
hij 't vreemd had gevonden, omdat alles zoo goed ging, hij
had de gedachte telkens weer bij zich gehad, hier te zullen
sterven en op dit angstig doodenkamertje, en de uitkomst
had zijn gedachten al gedeeltelijk bewaarheid, want nu lag
hij hier en hij wise nu ook zeker, dat hij sterven zou en
nooit meer thuis zou komen.
In de verte ging een deur open en een geluidsgolf
van lachende stemmen klonk tot hem door. 't Was de
dokter, die naar een andere kamer ging en nog even zijn
humor liet lichten over de arme getroffenen, wier geduld
hij telkens moest sterken en wier levensmoed hij moest
doen herleven. Nu ging hij naar „43", en dan nog een
kamer en dan was hij bij hem.
Dat waren de kleine glansplekjes in zijn stervende
leven, van die lichtflitsjes door zijn weemoedige ziel : het
avondbezoek van den dokter.
Wat 'n mooie oogenblikken had deze hem al niet
geschonken door zijn zich-geven met zijn nobel hart, door
't met hem indringen in wat 't leven was, 't leven met
zijn diep-tragische schoonheid, dat was als een dreigende
wolk, maar met een zilveren rand van zonneliefde omzoomd.
Over dat leven hadden ze al veel gesproken en telkens
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als de innig-rustige stem van den dokter, stem van veel
weten en veel begrijpen, zoo zacht tot hem sprak, was er
iets week in hem geworden, was er iets stil-moois in hem
aan 't schreien gegaan, had hij zich kinderlijk-klein en
weemoedig-gelukkig gevoeld. Dan had hij zich deel gevoeld
van 't leven, maar in dat leven toch zoo klein en juist om
't gevoelen van die kleinheid toch weer zoo groot-gelukkig
en was hij in een stemming geweest, waarin hij alles zou
kunnen vergeven.
B-uiten knerpte het grind en een wittige gedaante gleed
't venster voorbij. 't Was de zuster van de huishoudkamer
die nog even kijken ging naar haar dochtertje, ginds in
't huisje van den machinist. Zij was een weduwe, die veel
geleden had en nu in dit vredig oord haar stille leventje
leefde voor haar kind, dat zij dicht bij zich hield.
In de verte was de zon nu weggezonken en van achter
de dennen glansde nog wat droevig avondrood, naar hooger vervloeiend in een mengeling van kleurenschoon, zacht
vervlietend in parelmoer, waarboven de grijze wolkenwatten
nog even als broze veeren lagen gestrekt. De boomen stonden roerloos in den haast onmerkbaar zinkenden nacht,
roodig doorglansd van 't goudlicht, onbewogen in den
wind-stillen avond. En van ver geruchtte een lieve kinderstem, kionk een moeder-teere lach.
Tranen rezen hem in de oogen, toen hij dat hoorde.
Wat vredig lag hij hier nu. Wat mooi was deze avond,
die stond in zijn leven als een groote weemoedsbekoring
met zijn achtergrond van goud-doorgloeide dennen onder
teer-kleurige lucht. Wat een schoone avonden had hij hier
al doorleefd en hoe goed hadden ze hem gedaan, den stedeling, die altijd in zijn donkere straat had geleefd, gaande
in herfstmorgens door nevel naar 't kantoor en 's avonds
weer door nattigen mist. Wat een mooier bestaan hier dan
in die duffe stad met haar compacte huizenmassa en haar
wroetend bestaan van kleine menschjes, levend tusschen
al dat ruw-onbewogene van haar opbrokkende muren.
0, als hij er nu aan terugdacht, wat bad hij voor zichzelf dan een spijt, dat zijn jonge leven daar altijd was voor-
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bij gegaan en wat vreemd kwam 't hem nu voor, dat hij
met zoo'n leven altijd tevreden was geweest. Maar dat kwam,
doordat hij niet anders geweten had, v66r dien tijd nooit
het vrije landleven had aanschouwd dan van ver, in andere
stemmingen met andere gevoelens. Toen had hij daaraan
geen behoefte gevoeld, omdat hij leefde voor zijn genoegen
alleen, temidden van vrienden, die, evenals hij, hun grootste
geluk vonden in café-bezoek tot laat in den avond, flaneerend door de drukke avond-straten tusschen door de hel
verlichte winkels en restaurants, zich kleedend in clique,
mondaine kleeding, sire vend naar de hoogste elegantie en
in dit streven zich gevoelend den behagelijken grootestadsmensch, die met minachting 't landleven beschouwt,'
als dat van men schen, staande op lagere ontwikkelingstrap.
Hoe had 't kunnen zijn, overdacht hij met stillen
lach, wat was hij ook daarin veranderd ! Wat zag hij nu de
voosheid van dat ban gle leven goed van zijn hooger beschouwingsplan, hoe geestelijk-voornamer had dit landelijk
verblijf hem gemaakt, waar hij zich had opgeheven boven
den bedriegelijken wereldschijn in de streving zijner stervende ziel, om het eeuwige to grijpen.
En dat eeuwige had hij gegrepen. Wat hij geleden
had in die stille nachten na zijn ziekte-verergering zou
nimmer een mensch van hem hooren. Alleen zijn moeder
had hij 't verteld, toen de oude vrouw haar zoon van uit
verre stad had bezocht. In zijn denken zag hij haar
weer zitten aan zijn bed, het vriendelijke, grijze hoofd,
waarop de rimpels getuigden van veel Teed, dicht bij het
zijne, met ingehouden tranen hem sprekend van 't hiernamaals. En hij, die zijn moeder zoo kende en ieder lichtflitsje in dat zorg-gesluierde oog verklaren kon, wetend de
gemoedstoestanden, die zich daarin weerspiegelden, had
gezien de smart der moeder om het noodzakelijke van dat
gesprek. Hij had geweten, hoe ze leed, wijl ze van sterven
en dood moest spreken, omdat haar liefde zijn ziel Wilde
omvamen tot over het graf.
Maar toen was gekomen tusschen die beiden een lenteschoone blijheid, als daar nog nooit was geweest, want hij
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had zijn moeder met de schuchterheid der jonge liefde van
zijn verandering verteld, had met toenemende verrukking
van zijn verlossing gesproken. moat toen was geweest
in de voorbijvliedende uren, was wel voor zijn denken het
allerschoonste zijns levens geweest : een een-zijn der zielen,
van een moeder en een zoon in hetzelfde verlossend geloof.
Maar wat hij zijn moeder meegedeeld had van dien
omkeer in zijn denken, had hij voor anderen zorgvuldig
verborgen gehouden, het koesterend met die teederheid,
waarmee een moeder haar kindje koestert. En in de stille
uren van zijn alleen-liggen, had hij in zich hooren neurien
die oude geloofszangen, in zijn jeugd geleerd als onbegrepen
klankenreeksen, maar nu opgerezen uit hun jarenlange
rust, om hem in dit stervend leven tot troost en bemoediging
te zijn. En al die liefdeliederen riepen nu in dit stadium
van zijn leven zooveel langvergeten levensherinneringen in
hem wakker, dat hij zich altijd weer verdiepen kon in wat
voorbij was gegaan.
Zoo wisselden in zijn weemoedige denken droeve en
blijde herinneringen elkaar af, vermooid door den stillen
schijn van den avond, die als een groote vrede zijn denken
omspande met de teerheid van het tril-fijne natuurleven.
Goed was hem nu alles, ook goed, dat hij hier was in dit
stille oord. Hij moist te zullen sterven en hij had van alle
wereldverlangen afstand gedaan. Dat kostte hem nog weleens strijd, maar altijd had hij verwonnen, omdat steeds
in het pijnlijkste denken hij zijn smart van zich afwentelen
kon door de innige kracht, die hem toestroomde uit zijn
jonge geloof.
Niets had hij meer noodig nu, dan zijn kleine vreugdetjes van iederen dag : het avondbezoek van den dokter
en een enkel gesprek met een hier verworven vriend. En
zijn groote verlangen was, zijn trouwe moeder nog eens
te zien vddr hij sterven ging, met haar nog eens te spreken
over wat hij wachtte aan goud-glanzend hemelgeluk. En
Loch was 't hem, of hij hierop vergeefs moest hopen, of
hij in zich hoorde een vage stem, die hem zei, dat hij
plotseling „weg" wezen zou. Want wel leek 't anderen,
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zelfs den geneesheer, of er iets van beterschap in hem te
bespeuren was, maar in zijn ziel had hij vernomen 't woord,
dat hem riep naar omhoog, dat hem sprak van naderenden dood.
En terwijl hij in den weemoed van zijn gedachten,
starend in de nu-volgroeide duisternis, wachtte op den
vluggen voetstap in de gang, de komst van den dokter
naar zijn rustvertrek, hoorde hij buiten den avondwind
zachtkens suizen door de nu-donkere dennen, oprijzend tegen
de even-lichtere lucht als een zwarte, hooge muur, waardoor
hij een enkel lichtje schijnen zag.
Dat richtte zijn gedachten naar zijn leven peen. V66r
hem rees de donkere levensmuur, waarachter hij het geluk
wist, het volkomen geluk, dat hem nu reeds toelonkte met
een enkel pinkelend licht. Straks zou de nog onzichtbare
hand hem opnemen en hem brengen over dien muur in
dat wonderland, het ongekende, maar heerlijke land-vanrust. Wanneer hij er zijn zou, wist hij niet, maar de hand,
die hem heffen zou over den levensmuur, moest reeds dicht
in de nabijheid zijn.
En in de stilte, die zacht-suizend door de dennen zong,
meende hij reeds te hooren de nadering van den Heer.

VINCENT VAN GOGH
DOOR

JUST HAVELAAR.

„Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent; ce sont
Ceux dont an dessein ferme emplit Fame et le front,
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'apre time,
Ceux qui marchant pensifs, 6pris d'un but sublime,
Ayant devant les yeux, sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour".
VICTOR HUGO.

Nogmaals Vincent van. Gogh !
Sedert Aurier, een jaar voor Vicent's dood, hem het
eerst een opstel wijdde, heeft al menigeen van dezen „onvolkomen reus" willen getuigen, — hier, en in Frankrijk,
in Belgie, in Duitschland, nu zelfs tot bij de zoo vormelijk
voelende Engelschen toe. — Het is werkelijk geen nieutv
onderwerp, dat ik hier behandelen ga.
Maar een Wilde omwentelaar, als deze was, zal altijd
eerst te veel de partij-hartstochten opzwiepen. — ook al
lag dat ver van zijn bedoeling. Er is dan, bij zijn. eerste
verschijning, een groote menigte die moet worden overwonnen, en te vechten zonder geweiddadigheden blijft een
utopie. Ik meen echter dat nu de tijd voorbij is, waarin
ieder die over hem spreekt zich pantseren en wapenen
moet: niet strijdvaardigheid, maar toewijding en rust zijn.
nu noodig en een oprecht verlangen naar 't goede begrip.
1k wil over Vincent schrijven, daar ik overtuigd ben, dat
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— in 't eerste woedende gewoel om zijn hooge figuur heen
— het oordeel eenzijdig bleef, eenzijdig van hartstochtelijkheid in allebei de kampen, — en ook omdat ik wel
begrijp dat velen het niet met mij eens zijn... Maar
tenslotte toch: vooral wil ik het nog eens hebben over
dezen verbazingwekkenden man, omdat het hoog noodig
is niet te wennen aan de gedachte van zijn bestaan, maar
integendeel nog voortdurend heel levendig aan hem te
blijven denken. Er is nu eenmaal een neiging tot vadsigheid
in iedereen. Willen we wat beteekenen voor de toekomst,
dan moet die vadsigheid telkens van nit ons binnenste
zelf worden overwonnen. En de meeste kans eens tot het
groote in staat te zullen zijn hebben we dan, wanneer we
voortdurend met het groote in aanraking blijven.
Er is te meer reden ons juist nu met Van Gogh bezig
te houden, nu zijn zuster de „persoonlijke herinneringen",
die ze aan hem behouden had, bij een zamelde 1), zoodat
we — door dit boekje, door zijn brieven en door zijn
werken zelf een beetje beter dan te voren kunnen begrijpen, wat hij was, wat hij dacht en wat hij deed.
Nu spijt het mij eerst te moeten zeggen, dat genoemd
herinnerings-boek bedroevend is geschreven. Niet nog, dat
de schrijfster zich maar heel omslachtig uitdrukken kan
en met veel woorden weinig verklaart, we vragen hier niet
naar talent — maar de zaak is, dat ze zich zoo'n vergeefsch
geweld aandoet en dat ze blijkbaar meent iets geleverd te
hebben prachtig van ernst, van ingehouden ontroering,
verheven van stijl... Hoe graag hadden we een rustig,
sober, ja zakelijk relaas gehoord van 't geen zij (een eigen
zuster van Vincent!) zich aan wezenlijke feiten van hem
herinnerde, doch in tegendeel krijgen we jets te lezen.. .
ach, genoeg om ons voor dagen alles wat zweemt naar
„poezie" of naar „verhevenheid" te doen ontvluchten als
't ergste onheil ter wereld.
1) „Persoonlijke Herinneringen aan Vincent Van Gogh" door E.
Du Quesne -- Van Gogh bij J. F. van der Ven te Baarn.
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De oorzaak van dit resultant ligt waarschijnlijk maar
al te duidelijk bloot. De jonge Vincent was — laten we
het zeggen — een onmogelijk familielid. • Hij zweeg als men
vroolijk deed; hij bemoeide zich met zijn broers of zusters
heel weinig; hij deed niets met regelmaat, was zijn ouders
tot een voortdurend verdriet. En later, toen hij zich zoo
onverwachts als kunstenaar opwierp, werd dat werkelijk
niet beter ! De toen al 28-jarige, die alles had aangepakt en niets ten einde gevoerd, die weinig moist of kon,
niets verdiende, deze sombere dolor begon plotseling te
teekenen en te schilderen met een hartstocht. . . . ach,
bedenkelijker nog, dan zijn onbevredigbare wispelturigheid
zelf. Want ik vraag U : wat waren de resultaten,? Vreeselijke
teekeningen, afgrijselijke boeren-portretten, leelijk, onaangenaam, onaangenaam tot op 't bestiale af. Jai zelfs als hij de
pastorie uitbeeldde, dat geliefde, vreedzame huis midden in
zijn mooien tuin, dan maakte hij er een spookhuis, een
soort helsch visioen van . . .
Waarom zou men van eenvoudige leeken verwachten,
dat ze in Vincent's eerste werk maar vlot weg het buitengewone konden genieten, waar zooveel beproefde kenners
er nu nog zoowat niets van begrijpen ? Daarbij deed hij
versehrikkelijk vreemd : hij kleedde zich graag in een
blauwen koekoopers-kiel. Waarom.? Was dat soms nO6dig ?
Hij praatte liever met de boeren dan met zijn standgenooten;
onder de maaltij den zat hij niet ordelijk mee aan tafel
maar ergens in een hoekje bleef hij apart, zwijgzaam, zijn
droge brood soppend in zijn kommetje koffie en turend
onderwijl naar het zoo pas geschilderde doek dat hij voor
zich neer had gezet. — Waarom, Waarom dit alles ? Hij
mengde zich niet in 't gesprek, tenzij men toevallig iets
aanroerde, dat hem aan 't hart bleek te gaan dan sprak
hij bruusk en al te ernstig zijn meening uit. . .
Neen, er is geen kwestie van : deze zuster, ze hield
niet van Vincent. . . En wie zou 't in zijn hoofd halen haar
dat kwalijk te nemen ?
Maar laat deze zelfde arme zonderling, dien ze gedurende heel zijn later kunstenaars-bestaan nooit meer
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terug zag, last hij achteraf blijken een man geweest te
zijn van volstrekte genialiteit. . Zoo te verfoeien het
excentrieke is op zich zelf, zoo merkwaardig wordt het als
noodzakelijk gevolg van een werkelijk prachtigen aanleg.
Het feit dat het echt waardevolle er is, dat 't onweerlegbaar
aanwezig is, doet aan als 't plotseling doorbreken der milde
zonnestralen in een dag die troosteloos kil leek.
Nu gnat men over die zonderlingheden nog eens
nadenken. . . Men vindt verband, waar men eerst slechts
grilligheid gezien had. . . De tijd heeft het pijnlijke, het
iet of wat te „persoonlijke" der herinneringen een beetje
verzacht, verruimd rustig erkent men niet begrepen te
hebben. En als men nu opschrijft, precies en eenvoudig, wat
men weet — mij dunkt dan heeft men zich zoo verdienstelijk als maar kan gedragen tegenover 't publiek, dat met
zoo'n graagte alles wil aanhooren wat hem, den held, betreft.
Me vrouw Du Quesne echter, nobel van bedoeling als
ze twijfelloos is, raakte door al de drukte die om de nagedachtenis van haren broer is gemaakt een weinig van haar
stuk... Neen, het is een ongel-ukkig soort boek. Het is
een boek geworden in pijnlijkst contrast tot de manlijkoprechte uitingen van den beschrevene zelf.
En toch, waarom lezen wij dat werkje van de eerste
pagina tot de laatste in een onbreekbare aandacht ? Waarom
slikken we opeens gewillig zooveel, dat ons overal elders
amper te dulden zou. zijn ?
Daarom omdat ze vertelt ,over een leven, waarvan de
geheimzinnige, machtig bewogen grootheid ieder boeit en
zal blijven. boeien. Bij alles wat men over Vincent denkt,
komt men altijd terug op die geweldige menschelijkheid, die
als een ondoorgrondelijke fascinatie, de fascinatie van 't
leven zelf, ons aangrijpt.
Wij moisten het toch wel hoe 't eenigszins geweest was,
maar nu iemand, die hem van
dit korte mensch-bestaan...
nabij heeft gezien in zijn eersten, allerzwaarsten tijd, er
ons zelf van komt vertellen, nu staan we nog verslagen
van eerbied als hadden we er nooit 't minste van gehoord 1).
1) Mevrouw Du Quesne's biographisch geschrift heeft bovendien nog dit
kleine nadeel, dat het blijkbaar verre van nauwkeurig is. . . Voor 't zeer korte
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I.
We zien hem, den oudsten zoon van den predikant
Van Gogh, in 't Brabantsche dorpje Zundert heel eenzaam
opgroeien. Het religieuze leven van zijn omgeving werkte
met kracht op hem in; maar vooral dreef het hem tot
een innig en steeds inniger samenzijn met de natuur, met
al wat zuiver Gods schepping is gebleven. Hij hield van
dieren, van insecten, van bloemen. Hij kende ze alle en
bestudeerde ze met een aandacht, die — althans voor
kinderen van een veertig jaar geleden zeker wel ongewoon was. Uren lang zwierf hij door de vlakke velden.
Daar liep hij to kijken naar 't verborgen natuur-bestaan;
of — in de latere jongelings-jaren — het hoofd gebogen,
de wenkbrauwen gefronsd, heel het hoekig, onregelmatig
gezicht een beetje pijnlijk vertrokken, zag en voelde hij
niet anders, dan het duistere, dringende en onbegrepen
leven, dat hem woelde in het hart.
Zijn broers en zusters waren hem vreemd 2). Wel was
hij zacht en vriendelijk van gemoed, maar hij had het
schuwe der eenzelvigen ; en de rustelooze ernst, het aldoor
vervuld-zijn van vragen zonder oplossing, de drang tot
zoeken, weten . het gaf aan zijn turende, diep-liggende
oogen een onheim.elijk- iets van versombering, dat juist
levens-overzicht, dat hier volgt, raadpleegde ik dus alleen dit boek in zooverre 1Vievr. Du Quesne's voorstelling onaangetast bleef en overigens maakte
ik dankbaar gebruik van de correcties, door den heer de Meester, op gezag van
Mevr. Cohen Gosschalk, Vincent's schoonzuster, gegeven in zijn Gids-artikel
van Mei 1911 en van de kleine voorrede in den catalogue der groote expositie
Van Gogh (Amst. 1905) Welke eveneens geheel betrouwbaar schijnt to zijn.
Natuurlijk staan de gebeurtenissen, die ik vertel, in een zeker „beschouwingslicht" — hoe zou het anders kunnen en waarom zou ik ze anders geven
maar ik onderwierp me streng aan elke kleinigheid die als felt mag worden
aangenomen en gebruikte de verbeelding alleen waar en in zoover ze dichter
tot 't wezenlijke kon brengen.
2) We moeten hier, naar getuigenis van Mevr. Cohen Gosschalk, een uitzondering waken voor haren man, Theodoor van Gogh, Vincent's lateren levenskampioen en liefsten broeder, met Wien hij toen reeds vertrouwelijk om
ging en graag speelde. Daar naast echter blijft m.i. de herinnerings-indruk
van Vincent's eigen zuster van voile kracht.
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kinderen zoo afstoot. Want deze argelooze levens-beginners
voelen hoog-traditioneel, ze voelen zoo als volwassenen
geen illusie meer was.
mochten doen indien de illusie
Teekenen deed Vincent nog nagenoeg niet. Hij, de
zoeker, had eerst het leven te denken, voor hij er zelfs naar
verlangen kon het uit te beelden.
Ads de leertijd voorbij is, nog geen twintig jaar oud,
vinden wij hem terug in den kunsthandel van het groote
huis Goupil, eerst in den Haag, daarna te Londen (Juni
'73). Men had misschien niet te best geweten wat met dien
eenigszins zonderlingen Vincent te moeten aanvangen.
Maar „kunst-zin" scheen hij te hebben. En de familie Van
Gogh was verwant aan een der chefs dezer bekende firma.
De vereenzaamde buitenjongen plotseling in den betooverenden roes van 't moderne stads-leven overgebracht !
Het moet toen wel vreemd zijn toegegaan in dat ernstige
droomers-gemoed. En in plaats der natuur, de weergave
ervan : de schilderijen ! In deze verwisseling echter voelde
hij blijkbaar niets armzaligs, zooals toch bij de meesten
in zijn plaats wel 't geval zou zijn geweest. Hij besefte 't
als iets belangrijks, deze uitdrukking van menschelijke
emotie in beelden der natuur 1). Zelfs wakkerde zijn kunstliefde zoo aan, dat hij, de schuchtere, het niet verdragen
kon wanneer men kocht wat hij begreep juist niet het
mooiste te zijn; zbo, dat hij niets dan schampere woede
kon voelen toen iemand hem onderrichtte, hoe dit altijd
zoo was, zoo zijn moest. . de mode... Voelde hij niet
opeens de groote tegenstrijdigheid tusschen „beschaving"
en wat werkelijk geestelijk leven is ? Dat werd een soort
ontgoocheling ! Maar zich aan een toestand, die hem leelijk
docht, onderwerpen. . zoo iets verstond hij niet. Zijn opvoeding, zijn jeugd-omgeving, 't meest wel zijn aanleg zelf
had hem de eenigszins wilde nalveteit doen behouden, die 't
verkeer in de menschen-wereld zoo ontzaglijk verdrietig kan
maken. In zijne vereenzaming en diepe onbevredigdheid
1) 't Waren ook allicht geen prullen, die hij daar onder de oogen
kreeg ! Met de doorbrekende impressionisten van ons eigen land beheerschten toen de Barbizon-schilders den kunst-handel.
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wendde hij zich nu met somberen hartstocht naar de religie,
die hoogste citing van geestelijkheid en die sterkste troost,
door geen steedsch materialisme hoe cynisch, te ontwijden...
Maar vervreemdde hij nu niet nog hopeloozer van de menschen met wie hij om had te gaan — In den Haag was
men wel tevreden geweest over zijn werk. . . maar nu, in.
Londen, wist men misschien niet recht raad met een bediende van zulk onhandelbaar idealisme en van een dergelijk fanatiek karakter. Zie.in chefs echter — terwille van de
familie-relatie ze wilden wel toegevend. zijn, zoo veel
mogelijk. . Om hem wat losser manieren aan te leeren
zond men hem naar 't zwieriger Parijs.. Een half jaar
later, toen hij eens zich niet wilde schikken naar de wenschen van zijn meerderen, ontving hij definitief zijn ontslag.
Dit gebeurde in Dec. '75.
Doch men behoefde zich niet ongerust te maken...
schreef hij naar huis : Vincent had al voor zich zelven
gezorgd...
Eerst te Ramsgate, daarna te Islington (in de
buurt van Londen) vond hij werk , als hulp-prediker in een
niet te aanzienlijke kostschool. — Veel brieven schreef hij,
brieven naar huis ; en dikwijls, terloops, gaf hij daarin dan
een beschrijving van iets dat hem, zwervend door de
stad, had getroffen : een groep huizen, een straat. . . stadsgezichten in woord, in brokkelige, hortende woorden,
waarbij hij soms door een teekeningetje nader zijn bedoeling
zocht aan te duiden. — Hij was toen 23 jaar. —
Heel voornaam was zijn betrekking nog niet; in plaats
van salaris ontving hij er „de kost" en daarvoor moest hij
bijbellezingen houden en les geven op de zondagschool,
terwijl hij soms voor Mr. Jones (de dominee-kostschoolhouder)
een preekbeurt waar mocht nemen en ook wel door hem werd
uitgestuurd om 't achterstallige schoolgeld los te krijgen
van de, meest te Londen wonende, ouders der leerlingen. Dat
waren trieste tochten, waarvan hij terugkwam vol verhalen
over de misere, in al die tobbige gezinnetjes bijgewoond,
— en meestal zonder 't geld. . . De vriendschap echter
tusschen. Vincent en Mr. Jones — een tobber ook deze !
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heeft daar klaarblijkelijk allerminst onder geleden 1).
Maar toch, then hij met Kerstmis eens over was in 't
ouderlijk huffs, meende men dat Vincent een zoo weiniggevend, niets-belovend en alles-eischend baantje maar
liever prijs moest geven. Dus nam hij schriftelijk zijn afscheid en was weer even ver als te voren. —
Vincent's vader, die veel van den vreemden jongen hield,
zal nu toch wel angstige zorgen hebben doorgemaakt. Wat
moest er terecht komen van zoo'n onpraktischen droomer ?
Hoe moest hij hem helpen ? Ziet men dikwijls de mooistaangelegde naturen niet ten onder gaan, als de stage doorzettingskracht ontbreekt ? En bovendien : Vincent was niet
evenwichtig, in zich zelf niet rustig. . Ten einde raad werd
hij in een grooten boekhandel te Dordrecht geplaatst.
Vincent had altijd veel gelezen, sprak de vreemde talen
met ongewoon gemak.
Het oude stadje vooral trok den levens-zwerver aan
die breede rivier, de rivier vol schepen, heerlijk ruim uitstroomend onder de hooge lucht. En in 't museum vond hij
veel, dat hem op andere wijs heel levendig interesseerde.
Al is 't te betwijfelen, of — naar het woord van z'n zuster —
„het hem nooit gelukt zou zijn, zelfs met zijn machtig
coloriet, de uitbeelding teweeg te brengen, waaraan zijn
werk te herkennen is, had hij niet in den grond werken
als van een Scheffer bestudeerd" toch schijnt 't mi.j
merkwaardig dat de zoo zoet-ideeele schilderingen van den
Dordtschen Parijzenaar hem in dien tijd dus klaarblijkel-ijk
diep imponeerden. Vier jaar later zou hij zijn ruime, triestrealistische teekeningen maken om daarna weer te keeren
tot hetzelfde idealisme dat hem bezielde in zijn jeugd —
maar Welk een verschil met de bleeke, sentimenteele romantiek van een Scheffer !
Zijn patroon intusschen, de boekhandelaar, die wel wat
—

1) Later is Mr. Jones, terwille der oude vriendschap, zelfs nog in
de oude pastorie te gast geweest... eon felt, dat met Mevr. d. Q's voorstelling niet te best overeenkomt. Van dit gedeelte uit Vincent's levee,
evenals van het vorige (het kunsthandelaarsschap) heeft ze wel een wat
al te averechtsche „herinnering" behouden!
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zag in den jongen, gaf hem de merkwaardigste werken die
hij had te lezen. En een bekend predikant-geleerde, in
Wiens stille studeerkamer Vincent gaarne kwam om eens
breed-uit te filosofeeren, vroeg in een brief aan de ouders
waarom men een zoo diep begaafden jongeman toch niet
voor de wetenschap opleidde. „Een gewoon mensch was
hij wel niet... nu ja, geleerden waren zelden gewoon."
En Vincent gevoelde dringender en dringender een verlangen naar daden van menschelijkheid. Hij wilde de armen
belpen ; alles wat hij had, al zijn gaven en al zijn liefde
wilde hij gaven aan de verdrukten 1).
Hoe graag gel oofden zijn ouders het groote en hoopvolle ! Wisten ze 't niet, dat Vincent meer in zich had dan
de meesten ? Ook een brief van den direkteur der kostschool, waar hij als jongen zijn studietijd voltooide, een
brief die immers zoo veel beloofde, zullen ze zich nu weer
als een prettige stelligheid hebben herinnerd. Men ademde
weer heerlijk op : 0, alles scheen nog goed te kunnen worden !
Vincent zou voor predikant worden opgeleid. Hij nam
zijn intrek bij een oom te Amsterdam, om zich voor te
bereiden op het propaedeutisch examen. De verhouding
tusschen deze twee moet wel niet van de intiemste geweest zijn, ook al is deze oom wel wat meer geweest dan
een „correct militair" 2) en al brachten ze 't sours tot een
gezamenlijk wandelingetje door Amsterdam 3). Maar dit
had dan misschien de groote vrijheid ten gevolge, waaraan
men hem overliet. Hij maakte er een onbeheerscht en mateloos gebruik van toch geloof ik dat ze voor hem een 'evensvoorwaarde was, die wilde vrijheid. De beperkende remming
van 't gezag en van de tucht zou voor hem noodlottig zijn
geweest, want alleen door de uiterste krachtsinspanning
kon hij zich handhaven. Heel het Leven was voor hem naar
waarheid een : alles of niets !
Al wat Vincent deed, deed hij hartstochtelijk. Hij
1) Zoo dunkt me, heeft Dr. Mendes da Costa dit gedeelte van Mevr.
Du Quesne's boek in een dagblad-artikel duidelijk genoeg aangevuld.
2)

Mevr. Du Quesne.

3)

Joh. de Meester.

O. E. XI 7

2
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studeerde . . . o, onregelmatig ! maar bij vlagen toch met
een bij na fanatischen ijver. 't Was ook immers niet al leers
om zijn doel te bereiken dat hij werkte, naar bovendien
om de opstormende krachten van zijn gemoed bedwongen
te houden. Want zijn geest ging naar nog heel andere dingen uit, dan naar de studie van sinds lang doode talen !
Waar diende dat Latijn en dat Grieksch toe, als men de
menschen wilde helpen, dit en dit alleen ! Nooit kon hij iets
in secure bedaardheid volbrengen. 14 had haast. Het leven
joeg in hem voort met zoo'n duizelende vaart, dat er waarachtig ook geen ti.jd bleef zich met bij zaken bezig to houden. Tot laat in den nacht dwong hij zich dan tot de
studie, waar hij des daags van weg was gevlucht om
in de donkerste hoeken der oude stad het ruige, bonte,
wreede leven te zoeken, dat hem te roepen scheen, aldoor
manender
En de Zondagen gebruikte hij om zoo veel mogelijk
diensten en religieuze samenkomsten bij te wonen, terwijl
hij in elk leeg moment nog brieven schreef naar huis,
onnoemelijk veel brieven, om — hoe dan ook zijn
boordevol gemoed maar te uiten.
De heer Mendes da Costa, die hem leidde in zijn studie
en vriendschappelijk met hem omging, heeft ons den armen
Vincent van die dagen beschreven, hoe hij, het hoofd vol
van groote verlangens, een stille, hartstochtelijke droomer
midden in de nuchtere straat-roezigheid, sjofel in zijn pakje,
elken dag naar hem p een kwam . hoe dikwijls met de
bittere bekentenis, dat 't weer mis was met het werk
Het leven, het ziedende leven zelf, voelde Vincent als een
daemon, waarmee hij machteloos in worsteling bleef en die
hem steeds vaster in de klauwen hield !
Lang nog voor hij klaar was met zijn studie, schreef
hij zijn ouders die nuttelooze moeite waar liever op te
geven. Het was immers toch maar gekheid...
wat had hij
met die beuzelingen noodig : om zich aan de arme menschheid te wijden hoefde men toch niet geleerd te zijn Ja,
hoe ontwikkelder, des te minder was men in staat Christus
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te gehoorzamen. Hij schreef ook iets over Farizeeers en
Schrift-geleerden..
Praten hielp niet meer. Vincent deed naar zijn overtuigin g.
Hij meldde zich aan bij een school te Brussel, die
missionarissen opleidde en uitzond : een zes maanden later
vertrok de toen 25 jarige naar Cuesmes in de Borinage,
de beruchte streek der Belgische kolenmijnen.
De aarde is daar zwart van kolen-stof. En vaal, bleek,
uitgemagerd, gaan er, in lange rijen, de arbeiders naar hun
werk. Droevig, oud voor den tijd, loopen er de vrouwen
rond, het Naar met een doek bedekt tegen 't altijd neer
warrelende kolen-stof. De vuile huisjes, als neergedrukt
onder hun hooge stroo-daken, liggen er verlaten in de
wijde vlakte. Tot groote, zwart-glinsterende pyramides opgehoopt ziet men er de uitgehakte kolen, geweldige massa's
die voortdurend door de stommelige, af-en-aan-rijdende
goeder-treintjes worden weg gewerkt.
Vincent's menschenliefde had hem gedreven naar deze
plaats, waar de aarde in rouw is, de natuur-zelf ontluisterd,
de arbeid een vloek, waar de menschen moeten levee als
boetende misdadigers. . elk idealistisch gepraat wordt cigar
tegenover afschuwelijk. Hij zou er wel het laatste restje
van zijn illusorische kinderlijkheid verliezen. En jaren van
strijd en hardnekkig werken zou hij noodig hebben om
zich weer van de beelden, waarin het leven zich hier hem
vertoonde, vrij te waken. Wie lief hebben zullen lijden.
Naar ook : zonder leed geen glorie !
Hij nam zijn intrek bij een bakkers-gezin. In het ruime,
armelijke lokaal, met rood-steenen vloer en zwart-berookte
balken, dat tot kerkje diende, wierp de olie-lamp een somberrossen gloed over die groep gebogen figuren, over de
donkere hoofden, de uitgemergelde, stroeve gezichten der
arbeiders, die daar 's avonds te zamen kwamen. Groote
schaduwen bewogen vreemd langs de wide wanden. Van
Gogh sprak er hen toe en hij las er nit den bijbel.
Een redenaar was hij niet. Met korte gebaren en , in
sobere woorden sprak hij zijn liefde uit. Maar 't waren
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woorden die, dadelijke uiting van zijn diep bewogen gemoed,
vanzelf doordrongen, als iets heel ontroerends, tot wie luisteren wilde. Is het niet altijd de eenvoud, de waarachtigheid,
de warmte van een gevoel, waardoor de menschen zijn te
helpen ? En de volkomen toewij ding, die in hem was zal
wel het grootste geheim zijn geweest van den eerbied, dien
hij er ondervond. Hij sprak er zoo, dat allen — wat ze
ook geloofden of dachten — zijn woord begrijpen en meevoelen konden.
Tijdens zijn evangelisten-werk brak daar een typhusepidemie nit, die de toch al afgejakkerde tobbers verteerde
als een vuur. Toen verliet Van Gogh zijn eenvoudige
woning ; hij trok in een ongemeubeld, leegstaand hutje en
gaf het geld dat hem gezonden werd voor zichzelf en de
kleeren die hij had, hij gaf alles aan de verkommerde
zieken. Hij waakte bij hun bed; hij verpleegde ze met een
zachte tact en met een aangeboren handigheid, die men
van hem, dien onstuimige, misschien nog niet verwachtte.
Zelf gunde hij zich nauwelijks een paar uren rust.
Het was de heftigheid van willen zelf, die Vincent
verhinderde vol te houden. Maar hoe grootsch is 't geen
hij deed, hoe grootsch in 't onbereikte, en hoe prachtig
zoo een impuls !
Wie een hartstocht tot zijn hoogste kracht opgolven
last, zal daarna vaak een gevoel van bevrijding ondergaan :
een nieuwe geesteswereld is hem mogelijk geworden. Eerst
toen Vincent het leed der wereld in zijn voile verschrikking
doorleefd had, werd hij zich zijn kunstenaarsschap volkomen
bewust. Hij had gewacht om aan zijn diep-in broeiende
genialiteit de vrijheid te geven, tot hem ook werkelijk de
scheppings-drang machtiger werd dan alle verlangens en
behoeften, die hem tot nu toe hadden voortgedreven en
verbijsterd. Maar de kunst die hij maken zou moest dan
ook een hoogste samenvatting worden van heel zijn men.schelijkheid. Kunst werd voor hem : onmiddellijke levensverkondiging.
In de Borinage, diep doorschokt van 't geen hij zag,
had hij in de haast van een verloren momentje soms al
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wat geschetst. Het waren de verlaten en vervallen hutjes,
of een arbeider die, gebogen onder een zak sintels, iangzaam
naar huis gaat : de eenvoudige dingen der dagelijksche
tragedie . . . . Maar van nu of aan werd 't een aangehouden
kamp zonder weifeling rechtuit op het doel. Om zich ongestoord te kunnen voorbereiden vertrok hij naar Brussel,
geldelijk toen reeds door zijn broer Theo geholpen. De
oude Roelofs, dien hij opzocht, moedigde hem aan ; soms
teekende hij al naar model ; misschien werkte hij een
tijdje bij een anderen, onbekend gebleven. schilder ; hij
studeerde in 't museum; 's avonds leerde hij anatomie en
perspectief en schetste bij de groot-gebouwde figuren van
van Millet na, om gevoel te krijgen voor 't contour.
Een half jaar later, in April 1881, zagen zijn zusters
hem (niet zonder schrik misschien !) onverwacht het tuinpad der pastorie op komen loopen, gekleed in den kiel der
Vlaamsche veekoopers, een vilten hoed diep neer over de
sombere, zoekende oogen, den schilders-ezel als een zeis op
den schouder. Hij Wilde thuis zich zelf zien te helpen
Maar 't was hem moeielijker dan hij dacht zich aan te
passen. En in de scherpe, ruwe schetsen, die hij maakte,
zoo volstrekt het tegendeel van wat men gewoon was
„kunst" te noemen, zag men het onbeholpene alleen, terwijl hij smadelijk deed over 't geen zij, de familieleden,
mooi zeiden te vinden . . . Even plotseling als hij gekomen
was vertrok hij ook weer.
Gelukkig bleek hij „slechts" naar den Haag te zijn gevlucht, naar zijn neef, den schilder Mauve, die hem vriendelijk
had ontvangen, hem zelfs werken liet in zijn eigen atelier.
Vincent vond daar een ruimere wereld : menschen
die zijn moeiten verstonden, kunstenaars van groote begaafdheid. Het werk van Mauve zelf bleef hem, die z6o
de natuur kende, tot aan 't eind van zijn woelig bestaan
als lets bizonder moois in de herinnering, hoe hij ook —
zelfs toen al ! — in heel een andere gevoels-sfeer leerde.
Maar Mauve was in zijn werk tot dien breeden en kalmen
eenvoud gekomen, na lange, lange jaren de kleinste werkelijkheden zoo geduldig en minutieus mogelijk te hebben
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bestudeerd. En Mauve was in wezen een heel bezonken
geest, een blij natuur-poeet, een die dankbaar genoot .. .
In Van Gogh laaide de genialiteit somberder, plotselinger
en heviger zooals een vulkaan die lang dreigend en
stil het landschap beheerschte, tot plotseling de elementaire krachten der aarde, die hem draagt, in woeling komen
en hij als een reuzen-flambouw onheilspellend staat op te
vlammen in den nacht. Bijna nooit kwam Van Gogh onder
anderer invloed : van 't begin of beeldde hij de wereld
geheel anders, in wezen anders, dan wie ook van zijn tijdgenooten of indrukwekkend groote voorgangers. En beide,
Mauve en Van Gogh, waren licht-bewogen, driftige naturen.
Toen hij van Mauve wegging bleef hij nog ruim een
jaar in dezelfde stad, hard werkend. 1k herinner me o. in.
een teekening nit dezen tijd : een brag met lantaarn-paal
en wat schriele, dorre boompjes, een rijtje nieuwe huisjes
als horizon, triest dit alles onder de doffe regenlucht. En
door de breede vereenvoudigdheid, door de scherp-reeele
observatie, door de direct uitgedrukte stemming er van,
zoo geheel al een Van Gogh !
Het minste spoor van succes had hij niet : maar geen
oogenblik was 't hem reden van bezorgdheid voelde hij
zich niet groeien in macht, in zelfstandig kiinnen? Tot in
den nacht las hij boeken over aquarel en perspectief, des
daags teekende hij naar model en schetste hij zelfs series
groote teekenvoorbeelden na 1). En ook de musea bleef hij
bezoeken.
Het was in dezen tijd, dat zijn bekende teekening
„Sorrow" ontstond : de naakte, magere vrouw, saamgedoken
zittend in roues en schaamte, neergedrukt als onder den
last van haar onafwendbare ellende. Het was een verloren
en verkommerd schepsel, moeder van een kind dat zijn vader
niet kende. En Vincent, het hopeloos verhaal aanhoorend
van deze uitgestootene, die bedrogen, gevallen, verlaten, gedachteloos maar voort tobde zonder mogelijkheid zich weer
op te richten en vrij te worstelen, — Vincent had haar en
1) Van Barg-lies.
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haar kind onderdak geboden : een gewetens-daad die hij in
grooten eenvoud, als gehoorzamend, volbracht. Toch was
't geen welvaart, die hij haar geven kon ! Het beetje geld,
hem bij termijnen door Theo gestuurd en dat nu drie
schepsels in plaats van een in 't leven moest houden, verdween zoo dat het binnenkwam. De schulden stegen ; de
groote armoede dreigde als een luguber spook dat deze
vrouw vervolgde waar ze ook heen trok. Vincent, die toch
gewoon was verder te kijken dan 't moment, had het alles
kunnen weten ... Maar west hij 't misschien niet van te
voren ? Men doet meestal zoo verkeerd „idealisten" als onnadenkende kinderen voor te stellen. Juist zij, veel meer
en veel smartelijker dan anderen, ervaren wat zelf-strijd
beteekent en het verdriet nooit iets in volkomenheid te
kunnen doen.. Zoo ze toch telkens het on.mogelijke willen,
het is omdat het sjofele m6gelijke hun geen rust laat. Jets
althans te doen, hoe weinig en hoe gebrekkig dan ook,
geeft hun toch diepere bevrediging.
Vincent, verlangend naar de ruimte en de groote eenzaamheid, maakte een reis door Drente, maar bleef haar
langen tijd geldelijk steunen, ook nadat hij — om zijn
leven goedkooper in te richten naar 't ouderlijk huis
was weer gekeerd.
De predikant woonde thans te Nuenen, in 't Oosten
van Brabant, in dat grootsche land, beroemd geworden en
bekend door hem, die er het eerst zoo diep de schoonheid
van doorvoelde. Van nu of aan kan men zeggen, dat Vincent's eigenlijke productie aanving. Alles wat hij daar, in
't stille dorp, heeft gedaan, het is volstrekt zelfstandig en
beteekenis-vol : het meeste er van is verrukkelijk sterke
kunst ! Hoe heeft hij er ook gewerkt ! Zijn zuster verhaalt
het ons, dat zware gezwoeg van den ochtend tot den
avond, hoe hij leefde voor dat werk alleen, heel de rest
er om vergetend, hoe hij brandend opging in zijn prachtige scheppings-koorts, — en wie eenigszins een denkbeeld
heeft van de hoeveelheid schilderijen en teekeningen in
dezo kleine twee jaar door hem gemaakt, wie voelt vooral
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hoe in iedere lijn en in iedere penseel-streek, die hij neerzette, zich die nooit te imiteeren binnen-kracht uitdrukt,
Welke misschien nog de wezenlijkste eigenschap is van
alle kunst, — die had het zich ook niet anders kunnen
denken. Zoo als hij, heeft er bijna geen zich gegeven !
Toch bleef het een tijd zwaar van moeilijkheden. Hij
uitte zich weinig, hij was teruggetrokken, geabsorbeerd,
eenzelvig ; hij deed een beetje vreemd en maakte het gezins-leven niet gezelliger door zijn aanwezigheid. . . Ik geloof het ! Wie zoo zich opoffert voor jets zoo hoogs, hij
kan niet bovendien nog mee doen aan 't montere leven
der normale, elkaar vriendelijk zoekende menschen. En
wie zoo beheerscht wordt door een idee, hij kan niet zich
schikken in de ordelijke regelmaat en in de plichtjes van
den dag. Is dat daarom egolsme ? Zocht hij zich zelf, als
hij zich tot brekens toe moe zwoegde in zijn worsteling
met de kunst ? Hij zocht een waarheid, hoog uitstralend
boven ons kleine bestaan. Menschen als hij zullen nooit
voldoen aan de eischen van hun omgeving. Misschien,
denk ik wel eens, is het te hopen dat dit altijd zoo blijve. . .
want het beteekent een bestaan ver boven de kracht. En
zooals dit zich wreekt, wreed en logisch, aan ieder die het
wel eens doorleefde, zoo ook zou de maatschappij te gruizel
vallen wanneer te velen — ik zeg natuurlijk niet het mee
doorstonden — maar er een voile bewondering aan konden
geven. — De kloof tusschen de zeldzame genialiteit en de
geOrdende kracht zeifs eener hoogste cultuur moet blijven
gevoeld worden als onoverkoombaar.
De moeilijkheid van 't huiselijk leven is echter naar
mij dunkt voor Vincent wel dubbel drukkend geweest,
want tusschen de ouders en den zoon, wederzijds, was
liefde. Zij verwachtten van hem de nobele, hooge gezindheid, waartoe ze hem immers in staat wisten. . en niet dan
een kort woord van verzet, een bruuske uiting van zijn
ziels-strijd kwam hem over de lippen. En Vincent, die zich
bewust was hoog te leven en groot te kunnen, voelde zich
in zijn menschelijk zijn geheel onbegrepen door hen, die
hij het liefste had. — Wie tusschen zich en zijn omgeving
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disharmonie voelt en zijn teleurstelling daarover in bitterheid uit kan klagen. . . ach, hij ervaart tenminste al een
soort van geestes-vrijheid, bijna een verlossing ; maar wie
in wezen die omgeving genegen is en toch maar zelden van
zijn zachter gevoelens kan doen blijken, wie berouw voelt
en sloopende wroeging om elk te heftig woord dat hem
ontviel, die lijdt meer dan de meesten ooit vermoeden.
Een band van liefde wordt nooit zonder zielspijn los gescheurd. En los scheuren moest hij zich toch.
Vrienden had Vincent niet, de begaafde, jong gestorven
schilder Van Rappard uitgezonderd 1) ; maar ook Theodoor,
zijn jongere broer, zou men een vriend kunnen noemen.
Na Vincent opgevolgd te zijn in den kunsthandel, hield
deze niet op zich aan hem te wijden met een trouwe en
vertrouwelijke vriendschap, zooals onder broers wel zeldzaam
is. Hij moet iets van Vincent hebben gehad, de kunstliefde, de toewijding, het idealisme, iets, maar zachter en
effener, Hij moet voor hem geweest zijn zooals Van
Deyssel ons de verhouding beschrijft van Titus tot Rembrandt : een die niet de kracht en de zelfstandigheid, maar
wel het gevoelige heeft van den geboren kunstenaar en die
daarom juist hem zoo tot een troostenden vriend kan zijn.
Een ruime kamer in de (Katholieke) kosterswoning
mocht hij zich tot atelier inrichten. Rondom stonden zijn
schilder-studies ; aan den wand hingen eenige teekeningen,
o. a. die in forsche contour-lijnen neergezette vrouwenfiguur, de sombere herinnering aan zijn laatsten tijd in
den Haag. Een omgewaaide boom-scam, met de takken en
de blaren er nog aan, had hij in een hoek overeind gezet :
daarin verzamelde hij een menigte vogelnesten, die hij bij
zijn omzwervingen vond, van de eenvoudig gebouwde
vinken- en spreeuwen-nesten af, tot de witte, wollige van den
zoo schuwen wielewaal en 't trechter-vormige van 't winterkoninkje toe. En van alle huisgenooten was zijn jongste
broertje misschien de eenige, met wien hij in vrije opge1) Ze vervreemdden later van elkaar, naar ik meen omdat v. R. aandringen bleef op meer geschoolde ontwikkeling, een gedachte door Van
Gogh nimmer aanvaard.
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wektheid kon omgaan, omdat die jongen praktisch en
wakker en kinderlijk-onbevangen nog — toch diezelfde aandacht voor heel 't natuur-leven, met hem, den droomer,
gemeen had.
Ja, het onbevangene, dat was zoo hopeloos te loor
gegaan. En zonder onbevangenheid is toch wel geen fijnere
verstandhouding tusschen ons, moeilijke schepsels, bestaanbaar. De kleinste oneenigheid, het geringste woord van verwijt of misverstand zal tot jets ondragelijks •zijn uitgegroeid.
Vincent leefde voor zijn werk en niemand besefte er de
beteekenis van. Goed begrip, de flauwste waardeering
zelfs . . . hij kon ze toen nog niet verlangen (wie beter dan
hij zal 't hebben erkend) maarhoe wee' heilzamer leek
hem dan ten minste een algeheele eenzaamheid !
Het is voor hem een tijd geweest van diepe ontroering,
van ontzaglijke scheppings-drang en krachts-ontploofin_g .
hoe moet het hem gegriefd hebben te ondervinden, dat
kleine naiseretjes nog zoo groot kunnen worden en zoo
onafwendbaar.
Onverwachts — aan een hartkwaal waarvan niemand
jets wist — stierf de vader, een eenvoudig man, die met
toewij ding zijn plicht deed en die — trots alle verwikkelingen — de leefde had van allen : om hem heen hadden
ze zich vereenigd blijven voelen. Voor Vincent was 't
verlies van zijn vader een diepschokkend leed. Hij zag den
raadselvollen Dood in 't gelaat en werd bang voor het
leven dat hij zelf nog voor zich had.
Hij was moe, moe van het werken en moe van 't
onbevredigende bestaan. Hij kon geen rust meer vinden.
Uren lang, tot diep in den nacht, hoorde men hem 's avonds
in zijn kamer loopen, loopen heen en weer, voor hij zich
op bed durfde leggen. Er woelde jets in hem dat drong
naar grootheid, naar Edit, naar ruimere uitbreiding, naar
een zelfstandig leven zonder stoornis in het werk, het
werk dat voor hem de heiligheid had van een roeping.
Hij vertrok. Het afscheid van moeder, zusters en
broertje, 't zou een afscheid zijn voor goed.
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Was het toen dat hij naar Antwerpen ging? Zeker
was hij dan wel het allerminst in staat zich te onderwerpen
aan de tucht van een academie ! Niet, dat hij van nature
tuchteloos was. Hij had studie-geest, aandacht, eerbied,
ernst. En de techniek was voor hem een geduchte ,,kwestie",
iets waar hij veel over nadacht. Maar de tijd van leeren
was geheel voorbij. Hij moest zich uiten. Had hij dat then
niet kunnen blijven doen, bijna zeker was hij niets geworden.
Voor hem bestond er geen mogelijkheid meer van rustige
overweging .
Enkele maanden slechts bleef hij in Antwerpen. Toen
vertrok hij plotseling naar zijn broer te Parijs.
Het is denkbaar, dat men — tot hiertoe Vincent's
levens-verhaal volgend — vergoelijkend, het mooiste vergoelijkend, praat van een „zieke", om erger woord niet te
gebruiken. Vooral het boek van zijn zuster legt ongewild
op dat zieke, die zieke overspanning, veel nadruk. „Le
jeune monsieur, qui n'est pas commie tout autre", zooals
de bakkers-vrouw nit de Borinage naar de pastorie schreef:
de Fransche, zachte term, waar wij gewoon zijn ruwer en
zelfs „boertiger" te gebruiken. — Maar ik Wilde dat men
begreep, hoe door alle schommelingen heen, nooit een
wezenlijke wispelturigheid van karakter bij hem is te bespeuren. Hij preekte eens het evangelie : hij bleef een vriend
der armen niet uit gril, waar uit overtuiging. Meer dan
dat : hij bleef een man van geloovige dvergave...
Zooals hij
eens had getoond hoe een prediker behoort te leven, zoo —
precies eender — werd hij later het onwrikbare voorbeeld
hoe de kunstenaar staat in het 'even.; en in beide bestaanswijzen was het beeld gelijk om het groote goed te doen
moet men 't geheel doen, moet men het doen als een apostei.
Er is in heel zijn stormig begeeren iets van harde
rotsvastheid, dat wijzer en heel wat bezonkener is dan de
gedachtelooze rust van zoovelen, die werkelijk wel weinig
gevaar loopen zich ooit overspannen te voelen. Hij was
ruw, onhandelbaar, eenzelvig? . . . neen : hij was zacht en
had de menschen lief, en menschelijk is zijn kunst. Ik hoop
het u straks aan te toonen. Maar weifelend was hij dan
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Loch ? In zijn kunst was nooit de minste weifeling : van 't
begin of aan moist hij zijn richting en hij hield er zich aan.
Sneller en verder ontwikkelde hij zich dan bijna ieder ander,
maar van een plotseling en principieel Omzwenken is geen
sprake. 't Zou moeilijk zijn het tweede voorbeeld te vinden
van een zoo vroege en resolute zelfbewustheid. Hij was in
ernst en er is niets ziekelijks in dien ernst ! Hij leefde voor
een diepe overtuiging en alles had hij over om die te verwerkelijken. Hij was een der heldhaftigste figuren uit heel het
heldhaftige Holland. En twintig jaren na zijn dood wijst
nog zijn werk onverbiddelijk tot in heel verre toekomst.
Al dit, ik zal trachten het waar te makers. Hier moest
ik het alleen even zeggen, opdat uw aandacht bij tijds op
deze dingen gevestigd zoude zijn. Natuurlijk was hij „abnormaal", half radeloos songs van wild begeeren en van verbijsterd zoeken. Van de vier jaren, die hij nu nog te leven
had, bracht hij er bijna twee ziek in gestichten door. Maar
waar zijn ze nog, de groote dwepers en dichters, die rustig
konden blijven ? Het hooge mensch-ideaal bleek na Goethe
onbereikbaar. Biej een van Vincent's grootheid echter
wordt het al of niet ziek-zijn nauwelijks meer van belang.
Zijn zuster kon niet anders schrijven dan zij deed : alleen
van Vincent's somberste jaren heeft ze kunnen getuigen
en van zijn prachtigen triomf over leven en lot heeft zij
waarschijnlijk wel ze6r weinig vermoed. Aan heel zijn innerlijk leven trouwens bleef zij vreemd.
Kon de jongere broer nog spreken, de trouwe, gevoelige,
hij met zijn zeldzame toewijding en zijn nog zeldzamer
geloof . hoeveel zou voor iedereen in onaantastbare feitelijkheid open liggen, waar nu niets anders kan worden
gedaan, dan de brieven van Vincent en zijn werken zelf
te bestudeeren, zeker het beste deel, maar door te velen
nooit recht erkend als onweerlegbaarheden. En het is
jammer en zal altijd jammer blijven, dat de bewijzen, die
men aanbrengt, zoo menigeen niets bewijzen !
Om eenigszins volledig te zijn vul ik dit kort levensoverzicht nog aan met de gebeurtenissen in zoover ze mij
bekend zijn.
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De twee broers woonden nu samen in Parijs, op den
Mont-Martre. Vincent von d er 't geen hij zocht : een
nieuwe wereld en een nieuwe kunst. Hij zag er het werk
van Rafaelli, den fijnen, handigen teekenaar van de
Parijsche straat (een tijdje stond hij onder zijn invloed).
Hij zag er dat van den kleuren-fantast Monticelli en
van den moderner, merkwaardigen Cezanne, hij met zijn
prachtig-felle kunst-overtuiging en prachtig-ruimen aanleg
(deze beiden ook reeds dichters van de kleurige Provence,
waarvoor Van Gogh zoo'n liefde zou gaan voelen). Van
Seurat leerde hij, den man die het dogma vond der
optische kleur-verdeeling, den initieerder van 't pointilleeren.
Vele anderen nog ontmoette hij maar deze toch allereerst.
Die artiesten van Parijs, ze waren zoo rustig niet, maar ze
waren bewuster en misschien spiritueeler dan de Hagenaars,
die hij bij Mauve zag. Ze konden hem wat aanbrengen en
ze konden op zijn geest verhelderend inwerken. Maar toch,
zoo heel veel van hen leeren kon hij niet, want Vincent's
neiging ging in 't geheel niet uit naar den kant van 't
impressionisme, dat hier zoo ver en fel was doorgevoerd.
Hij zag er vooral ook de vergezichten over 't grootsche,
feestelijke en wreede Parijs.
Een tijd werkte hij in een bekend „atelier", waar
hij vriendschap sloot met Toulouse Lautrec, dien helschen
realist, met den schilder-letterkundige Bernard, Wien hij
een deel van zijn brieven zou schrijven, met Paul Gauguin
eindelijk, den mindere in talent misschien, maar mij dunkt
als vriend den meest geliefde.
Eenige jaren geleden heeft Bernard in de „Mercure
de France" een mooi opstel geschreven ter eere van dien
anderen kameraad van Van Gogh : „le Pere Tanguy", den
eenvoudigen Breton, handelaartje in „schilders-benoodigdheden", die — zelf altijd arm — makkelijk gaf hetgeen
hij had als een arme stakker bij hem aan klopte. De jonge
schilders, die wat opoffering waard schenen, konden hier
hun onverkoopbare studies ruilen voor de verf en het doek,
dat ze noodig hadden.
Bij Tanguy — en nergens anders in heel Parijs
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waren then de schilderijen te zien van Ckanne. Tanguy
geloofde vast in die principieel en primitief opgevatte
kunst, geloofde er in terwijl de schilders zelf er nog niets
in zagen dan een grap, een. blague of hoogstens een „tragische mislukking" ! Het moet toch wel een merkwaardig
mannetje geweest ziju, die hongerige, altijd sjouwende en
enthousiaste Tanguy... Vincent en hij, ze vonden elkaar
van zelf. Ilij kwam er dagelijks, Vincent, hij praatte met
hem, filosofeerde met hem, at met hem. . . Het waren beide
„socialisten" ; maar Van Gogh droomde het oeconomisch
stelsel om tot iets, dat wel veel op godsdienst leek. . . Begreep Tanguy, die genereuse ijveraar voor nieuwe ideeen,
nieuwe kunst, nieuwe zede-wetten, begreep hij het werk
van joist dezen nieuweling die toch zeker geen man van
sociale tendenz is geweest ! — Hij voelde in dat werk
althans een uiting van breede, menschelijke kunst ; en
daarom stelde hij 6ok den artiest Van Gogh nog boven
zijn andere gunstelingen. En beide fantaseerden ze zich
den toekomst-mensch onbewust naar hun eigen aard : bevrijd van zelfzucht, groot van liefde.
In dat winkeltje van den armen Breton, daar broeide
Coen werkelijk zoo iets als een nieuwe cultuur !
Tanguy offerde zich op aan de schoone gedachte, die
hem bezielde. Na Vincent's flood werd het stil en eenzaam
in 't winkeltje. . En de oude man stierf straat-arm, vergeten door de artiesten die eens zijn beschermelingen waren
en nu beroemdheden zijn, maar met den glimlach op 't
gezicht van hen, die weten te vertrouwen.
Men moet, geloof ik, in Parijs zijn om mike voorbeelden van argelooze sereniteit te kunnen vinden.
In dezen tijd schilderde Van Gogh van zijn mooiste, sprankelendste bloemen soms ook een stadsgezicht, een boulevard : breed-uit het straten-vlak tusschen de aan4en rijende
gevaarten der nieuwe huizen. En het schamele rommeliguitgeleefde van zulk een „huis-vol-menschen", hoe vlug en
scherp wilt hij 't te karakteriseeren ! Hij schijnt ons door de
steep van de muren heen het povere en nerveuze mensch-
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bestaan te laten zien, dat die moderne kolossen van leelijkheid omvatten. :Eindelijk echter werd hem, den natuur-man,
het ingepantserde en opgeschroefde stad.sleven onmogelijk.
Hij maakte dag-reisjes naar Asnieres, werkte daar clan .
Het kon nog geen echt samen-zijn worden met de natuur.
En hij kon zich haar ten halve niet wijden ! Hij snakte
terug naar de natuur-eeuwigheid en hij wilde die : root!
Dat groote zocht hij nu in een land van verblindend licht
en uitbundige kleur.
Heel eenzaam woonde hij daar in 't Zuidelijke Arles ;
dagen verviogen dat hij geen . sterveling sprak . Maar hoe
hij werkte ! „J'ai une lucidit4 terrible par moments ; lorsque
la nature est si belle, je ne me sens plus et le tableau vient
comme dans un reve." Zoo schreef hij na een week in Ste.
Manes aan de Middellandsche zee to zijn geweest en er —
in zoo korten tijd — nog verscheidene studies en teekeningen to hebben gemaakt (en welke !) De eenzaamheid versorabert de ieeghoofden. Maar wie met graagte werkt, hem
is ze 'n zalige razernij. Met enkelen trouwens hield hij
contact : met Theo allereerst, den broer die alles deed wat
doenbaar was, die hem aanmoedigde, die hem het beetje
geld stuurde, noodig voor zijn onderhoud, maar die ook de
massa's verf en linnen bekostigde door Vincent verbruikt
met Bernard bleef hij in levendige correspondentie — de

eenzaamheid maakt mededeelzaam — maar ten slotte kwam
een machtig verlangen naar vriendschap, naar hartelijkheid,
naar 't opwekkende samen-werken bij hem op. Gauguin
luisterde naar die roepstem. Een tijdje woonden ze samen
in Vincent's kleine h-uisje, werkten ze samen, de zoo gelijk
gezinden . . . . tot een zenuw-aanval doze vreedzaamheid
afbrak : Vincent's leven was to zwaar geweest ; de hooge
kunstenaarswil tuimelde onder. De to sterke spanning van
zijn geest had de krachten gebroken.
Een winter lang bleef hij in 't hospitaal to Arles. Hij
verloor zijn tjd niet en werkte. Vandaar vertrok hij naar
de zenuw-inrichting to St. Remy; zijn lichaam lag verslagen, niet zijn geest: hij copieerde naar Millet, Rembrandt,
Delacroix, deze drie blijvende helden van zijn veneering.
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En copieeren was voor hem : om-scheppen, geinspireerd
zijn door een grooten geest, meer nog dan door een kunst.
Hoe veel schilders, die niet copieerend een ouden meester,
toch nooit zoo zelf-scheppend zijn als Van Gogh, waar hij
de gedachte van een Millet of Rembrandt gebruikte
Hij schilderde er ook een krachtig, klaar-doorzien portret,
later nog sombere park-gezichten en olijven en cypressen.
Hij duldde de gedachte niet, dat hij te ziek zou zijn.
Toen even scheen een betere tijd te komen. Hij
verliet de inrichting, trok terug van Parijs — zij 't ook
tegen den raad van zijn broer. En tegelijk was er een
begin van succes. Een goed-bekend kunst-kritikus, Aurier,
schreef in de „Mercure de France" een warm artikel over
zijn werk. Bij Tanguy en bij zijn broer kwamen jonge schilders
kijken naar 't geen hij gedaan had. Een kunst-vereeniging
te Brussel vroeg eenige van zijn schilderijen te mogen
exposeeren. . Het gevoel verstaan te worden, dat heerlijke
bewustzijn niet vergeefs te hebben geleefd, wakkerde zijn
krachten weer op.
Maar de laatste flikkering van hoop, meer niet, moest
zijn beterschap beteekenen. Eleviger nog kwam de ziekte
terug. Dan is hij in Auvers-Sur-Oise, niet ver van Parijs,
bij Theo's vriend Dr. Gachet, zelf 'n beetje kunst-beoefenaar.
En nog werkte Vincent ! Dorps-gezichten, portretten, korenvelden
Enkele maanden later . kwam de dood, dien hij zocht.
Een telegram joeg Theodoor, dol van angst, naar
Auvers : in een vlaag van waanzin had Vincent zich willen
vernietigen . . . En al leefde hij nog, toch besefte hij zelf
te goed dat dit het einde wel was. Hij verlangde niet
anders. „Sterven is moeilijk, maar leven is moeilijker"
had hij bij 't doodsbed van zijn vader gezegd. Er was nu
van de moeilijkheden wel gen6eg geweest . . . Rustig en in
vrede is hij ingeslapen. Ook de oude Pere Tanguy was
bij zijn doodsbed. „De menschen hielen veel van hem, in
dat mooie dorp", schreef Theo Van Gogh aan zijn zuster.
„Hij zal zeker niet vergeten worden".
(Wordt vervolgd).
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EERSTE BEDRIJF.
Het plein del Lavaliere to Pisa. In het verschiet de cathedraal en de schuine toren. .Rechts, voorgevel van het pa leis van
Lorenzo Dianti. Links een osteria met omwingerde loggia. Bij
het opgaan van het scherm, hoort men rumoer in de kroeg en
spoedig daarop komt Alfonso met een vaartje naar buiten.
Eerste Tooneel.
Alfonso

Alfonso, Sophrona, Sirenetta, Lucio.
(zijn zitdeel wrijvend) :

Dat is een recht gemeene handelwijs,
Nog heb ik niet mijn laatste pintje leeg,
Of die verwaten schelm geeft mij een schop,
Hij zwiert mij door het luchtruim op dit plein,
En dat alleen omdat mijn kerfstok vol is,
Maar dit, mijn beursje, aaklig hol is.
(hij schreeuwt voor de kroeg)

Schelm!
daar, geef mij ten minste nog mijn flesch,
't Is zonde als dat staartje zob. verzuren,
Dan kom R. morgen water voor je dragen,
Wanneer de nieuwe wijn versneden wordt.
pakt ijlings een kruik weg nit de loggia)

Dat is mijn kruikje, mijn suikerdebuikje,
Vat van vergetelheid en bron van vreugd.
(Hij drinkt en zingt daarna)

In 44n ton gaan tachtig pintjes,
Tachtig pintjes in een ton,
Drink je ze met tachtig vrindjes,
Dan verslijt je maar
spon....
(Sophrona van rechts opkomend)
Sophrona : (gewapend met een bezem)

Daar staat de likkebroer, 't is godgeklaagd,
Hij drinkt, hij zingt, hij vecht en schopt lawaai,
En laat zijn arme vrouw en dochter zwoegen,
Terwijl ons zure loon verdwijnt in kroegen.
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(A is A lfons o de kruik van zijn mond zet en zich met
een zwierigen draai op den hiel omkeert, staat hij opeens
voor zijn vrouw.)
Alfonso : Dag poezeltje, ik stond je hier te wachten,
Sophrona : Dag doezeltje, ik stond je hier te wachten.
Alfonso : Als een er wacht, is het al ruimschoots goed,
Daarom hadie
'k heb ongedurig bloed.
(hij wil wegloopen, zij pakt hem bij de kladden).
Sophrona : Neen, ton met beenen, dikke kruikebuik,
Vat zonder bodem, okshoofd zonder kraan,
Geef op het loon, waar is het loon der week ?
Alfonso : (hij morrelt aan zijn beurs.) Wel sapprement, hoe
[kon ik dat vergeten,
Mijn beurs, waar is mijn beurs, dat ik je geef,
Het loon voor zuren arbeid van zes dagen.
(hij doet, alsof hij zijn beurs wil openen.)
Maar 't is niet veel deez' week, mijn brave vrouw,
De vreugde van den Zondag was zoo groot,
Dat ik den Maandag op karwei wat slap was,
Maar Dinsdag had ik alles ingehaald,
Had niet vriend Marius mij meegetroond,
Om 't nieuwste wijntje op den hoek te keuren,
'k Moet zeggen, 't wijntje was zeer delikaat,
Na d' eerste flesch wellicht een ietsje wrang,
Maar 't tweede glas had al een zoeten nasmaak,
En toen ik eerst drie pint] es had verstouwd .
Sophrona : (dreigend met den bezem)
Jou liederlijke zwijneblaas, je loon,
Waar is je weekloon van de andere dagen ?
Alfonso : Toen, Woensdag, had ik eenen vreemden droom,
Ik droomde, dat het weder Zondag was,
En met mijn brave vrouw en met mijn dochter,
Ging ik ter kerke en ik weende tranen,
Toen. daar de priester over drankzucht sprak,
'k Beloofde vast mijzelf, dat nooit een drop
Van dien verdoemden wijn, 'k weer zou genieten,
Sophrona: Dat was met recht een vreemden droom en 'k hoop,
Van harte, dat zij werkelijkheid moog worden.
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Alfonso : Dat is nu juist het droeve van de zaak,
Verduveld wijf, een droom is maar bedrog,
Doch zoolang hield dat vreemd bedriegen aan,
Dat 'k Donderdag voor Maandag hield en then,
Zooals het bij ons werklui vaak geschiedt,
Wou het maar met mijn werk niet vlotten, vrouw,
Het was deez' week een Donderdagsche Maandag.
(Lucio is nit het paleis gekomen en hoort de samenspraak. Later Sirenetta.)
Sophrona : Jou schelm, jou dief van 't loon voor vrouw
[en kind,
Vesuvius-neus, het loon . • • . geef op het loon !
Alfonso : (uitwijkend voor een slag met den bezemsteel.)
'k Was Vrijdag d' eerste op het karrewei,
Aan 4en stuk wou ik tot aan 't eind der week,
Mijn taak volbrengen, om het zoete loon . . .
(hij morrelt aan zijn bears.)
Zes blanke schijven voor vrouwlief te winnen . . • .
Sophrona : Geef op ...... waar zijn de schijven ?
Alfonso : Hartedief,
'k Had reeds mijn buis uit, om fluks aan te vangen,
Daar zie ik in de straat en ik ontwaar,
Niets minder schriklijks dan een lijkstoet, vrouwtje,
(hij wijkt uit voor haar slagen.)
Een lijkstoet op een Vrijdag, wie heeft moed,
Met zoo een dubbel ongelukkig teeken,
Nog aan het werk te gaan . . . . ik niet . .
[ik sloeg
Een kruis en ben toen naar den naasten hoek,
Gegaan, om tot mijn heilige te bidden,
En hem te smeeken, dat hij mij bewaar
Voor 't gruwlijk lot van d' armen man, want weet,
Een echtgenoot begroef zijn dierb're vrouw . ..
(hij weent dronkemanstranen.)
Sophrona : En Zaterdag . . . . waar is het loon van heden ?
Alfonso : Ik wou van morgen werken, toen 'k bedacht,
Dat Zaterdag een ongepaste tijd is,
Want wie begint de week met Zaterdag ?
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Zou dat geen heiligschennis zijn, daar Loch
De kerk de week met Zondag doet beginnen . .
Sophrona : (slaande.)
Hier luilak. . . . gauwdief. . . drinkende scharluin,
Pak aan. .. . pak aan. .. .
Sirenetta : Ach moeder . .. moeder . .. ach . .. houd
[op, houd op
(zij stelt zich voor hear vader op.)
Sophrona : Wat . . . zal je mij beletten om je yak-,
't Verdiende loon, to geven voor de week ?
Alfonso : (vluchtend.)
1k heb geen loon verdiend . . . . behoud het
[loon . . . .
(hij loopt tegen Lucio aan en NO ontzet in deemoedige
hooding staan.)
Ludo Halt schelm ! ..
Alfonso :
Verheven Majesteit, pardon.
Lucio : Dat is een fraai taf'reel een man, een wijf,
Die voor 't paleis door vloeken en gekijf,
't Respect verliezen voor den hertog .. . wacht,
Daarvoor zal ik je bei doen boeten . . .
(hij heft zijn stole op, Sirennetta stelt zich voor haar
ouders op.)
Sirenatta : Genade beer . . . heb medelij . of zoo
Gij slaan wilt, tuchtig mij...
Ei, ei, mijn kind,
Lucio :
't Is goed, dat 'k niet verliefd van aanleg ben,
Want (hij knijpt haar in de wangen.)
anders zou men zulk een meid als gij,
Wel graag het tegendeel van straffen • zeg,
Wie ben je en wat doen je ouders, meisje ?
Siren atta : Mijn vader is een werkman, heer, mijn moeder,
Verkoopt de beste knoflook van de markt.
Lucio : En gij ?
Sirenetta : 'k Help moeder heer. . . en ook verkoop ik bloemen,
'k Draag water aan, 'k doe huiswerk en ik ben
Ook zeer bedreven met de naald, mijnheer.
Lucio : Je schijnt van al dat werken niet vermagerd,

38

DE GIJZELAARS.

't Is toch een wonder, hoe zoo'n arnie deem,
Die zwoegt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat,
Er uitziet zooals melk en bloed, terwijl
Beata, dochter van mijn
den hertog,
Wie alles wordt to kust en keur geboden,
De uitgezochtste spijs, de zoetste drank,
Gepast vermaak en deftig kunstgenot,
Met maagden, die op heure wenken vliegen,
Treurt als een eenzaam duifje zonder doffer,
Droef roedekoet, heur kopje in de vlerken,
Zichzelv' verveelt, van bairn in grit vervalt,
Mijn armen heer, die toch al zorgen heeft,
Den druk verzwaart, doordat zijn eenigst kind,
In lustloosheid verkwijnt. . (tot Alfonso) 114 vriend,
[zeg op,
Zou jij misschien wat minder willen werken ?
Alfonso : Als 't kon.... Mijn Heer. . . . dan graag, heel
graag, als 't kon,
De week is lang.. . z44r lang .....
(hij telt op zijn vingers.)
Daar heb je Maandag,
Bij 't krieken van den ochtend vangt men aan.
Tot Maandagavond.. . en dan volgt de Dinsdag...
Halt. .. dat zijn al vier dagen... tel ik wel...
Sophrona : (den dronkaard wegclringend.)
ziet, hij telt dubbel,
Gelooft den dronkaard niet...
De heele week... heeft hi
: (heur moeder verdringend.)
met vlijt gewerkt,
En banken voor de wisselaars getimmerd...
Lucio : Ah zoo — vandaar dat foutje bij het tellen,
En jij, mijn kleine meid, wat zou je zeggen,
Wanneer ik jou eens bij den hertog bracht,
Jou aanbeval als speelgenoote voor
Zijn zieke dochter. lacht dat je niet toe ?
Sirenetta : Het is een hooge eer, maar ach wie zal
Dan moeder bij het knoflook kruien helpen,
De klanten paaien en de waar bezorgen.
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Lucio : En als ik dan je moeder ook liet komen,
Haar d' eereplaats in 's hertogs keuken gaf ? .. .
Sirenetta : Dan ja. . , dan zou ik uw genade danken,
En gaarne ging ik mee. . . . !
Wat ? Ga je mee ?
Alfonso :
Wat ? En waar moet je arme vader blijven ?
Heb ik je daarom zoo vroom opgevoed ?
Was 'k daarvoor je in vlijt en deugd tot voorbeeld ?
En 't vierde der geboden ? Hoe luidt dat ?
Sirennetta : (tot Lucio.)
Indien gij Heer, mij n vader ook woudt nemen,
In 's hertogs dienst ?
Lucio : (tot Alfonso ;)
Om jou. is 't niet, maar om je dock ter, vriendje,
Bedenk dat goed. . . Maar waartoe pas je wel ?
Alfonso : Verheven heer. . . die vraag dient omgekeerd.
Waartoe past Fonsje niet, dat beste Fonsje ?
Hij is de looper, die elk slootje opent,
Hij is de koevoet, die elk poortje kiert,
De vlugge hand, die elken buidel vindt,
Kortom .....
Lucio : Spaar mij je beeldspraak, want die schijnt wat hoog,
Ze reikt op 't eind nog tot de looden daken.
Alfonso : Toch niet, mijii Heer, ik ging juist naar den kelder,
'k Wou zeggen, 'k ben een uitgelezen vat,
Ik ben een ware wijnstok, kort en goed,
Het destillaat van 't echt Toscaansche bloed.
Lucio : Hoe denk je over 't vak van bottelier ?
Alfonso : Des Hertogs bottelier ? . . . 1VIijn Heer, ik ben,
Voor keldermeester in de wieg gelegd,
En wil op staanden voet een proef afleggen,
Geblinddoekt Heer, zeg ik u 't onderscheid,
Wat is Chianti, wat Marsala, wat
Lacrima Christi, Asti Spumanti, Alba . . . .
Lucio : Kom mee, komt allen mee, en drinkt een glaasje,
Maar niet te veel jij, al te kundig baasje . .
(Lucio gearmd met Sirenetta gaan de loggia binnen,
gevolgd door Alfonso en Sophrona, die met elkaar.
plukharen.)
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Tweede Tooneel.
Hertog Lorenzo Dianti, Graaf Bozzi, Beata, later Lucio,
Alfonso, Sophrona, Sirenetta.
Lorenzo : (verschijnt op den drempel van 't paleis, gevolgd
door Graaf Bozzi.)
Dat zijn wel treurige berichten vriend,
Maar 'k wijt ze niet aan u, die mij ze brengt,
En velerlei gevaar voor mij doorstondt,
Doch aan mijn lot, dat door een slechte ster,
Beheerscht schijnt . . . .
Graaf Bozzi : Ik wenschte liever, 't waar mijn schuld, mijnheer,
En uwe ster beloofde meer geluk,
Want nog heb ik u 't slechtste niet gemeld . . . .
Lorenzo : Nog meer tegenslag
Graaf Bozzi : lielaas
zooals ik zei, ons leger vocht,
Met echt Toscaanschen moed, die al te vaak,
Gelijk de wijn van 't land, wel vurig is,
Maar ach, zijn warme kracht te snel verliest,
De troepen van Dalbelli aangevoerd,
Door Umbert, 's hertogs welberaden zoon,
Den storm der onzen ziende, gingen wij ken,
Zij snelden van de heuvels naar het dal,
En d' onzen in een woesten rit hen na,
't Dal van Modena door, Coen weer bergop,
En daar, dat was hun list, zij hielden stand,
Zoodat nu onze drom, vermoeid van 't jagen,
Beneden stond en zij in sterke stelling,
Te voren slinks en goed verdekt bereid,
Met vuurmond en kartets ons yolk bestookten.
En voor we 't moisten, was ons heer gedund
Tot op een derde van zijn vroeg're sterkte,
Toch hielden onze trouwe kerels stand,
Maar 't ging mij aan het hart, ze te zien vallen,
En daarom hood ik den Modener aan,
Den strijd te staken, totdat een gerecht
't Geschil beslist had tusschen u en hem.
Lorenzo : Wat antwoordde de hertog van Modena ?
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Graaf Bozzi : Hij riep mij tot zich, liet het schieten staken,
Verweet ons, dat wij niet te voor dus wilden,
En eerst een les vol bloed en hoon behoefden,
V6Or wij voor rechters het geschil beslechtten .. .
Lorenzo : En wellicht had hij recht ; 't zwaard des verstands
Is scherper dan het strijdzwaard, maar zijn wonden
Doen weeuw noch weezen zuchten om den man,
En vader . . .
Altijd niet mijn. heer, zoo vaak,
Graaf Bozzi :
Was ik getuige als de vierschaar richtte,
Maar 't scherpe zwaard der rede werd daar bot,
Zij kreeg wel meen'ge schaar als d' advocaten,
Wat krom was, gladjes moisten recht te praten,
Terwijl het krijgszwaard, moog 't ook bloed doen
[vloeien,
Vaak 't recht brengt aan de zij van moed en kracht.
Lorenzo : Of zooals thans, aan die van d' overmacht.
Graaf Bozzi Maar toch, hij nam mijn voorstel aan, omdat
Hij ook zijn eigen mannen wilde sparen,
En vroeg mij tot den dag des oordeels gijzelaars.
Lorenzo : Wie zondt gij hem ?
Bozzi Dat is het smartelijke van 't geval :
Francesco, hertog van Modena is,

De voor'ge maal door 't veil Venetie
Bedrogen, dat hem gij z'laars zond in naam,
Van hoogen afkomst, dock die inderdaad,
Het schuim der lazzaroni waren — sinds
Wantrouwt de hertog alle gijzelaars,
Ik bood hem aan zelf zijne keus te doen,
Ik wilde zelf mijn eerewoord verpanden,
Maar hij bleef koel en vroeg . . . neen heer, hij eischte,
11w eenigst kind, Beata tot een pand !
Lorenzo : Dat is onmogelijk .

Bozzi: Hetzelfde zei ik ook. Hoe, vroeg ik hem,
Durft gij een zwak en ziekelijk meisje eischen ?
Des hertogs eenig kind, zijn laatsten troost,
Sinds hem twee zonen door den dood ontvielen?
Zijn oogappel, 't hart van zijn hart, zijn hoop,
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De zonnestraal in 't duister zieleland ?
Dat kunt gij niet, dat moogt gij niet. Waar is
De Italiaansche riddereer gebleven,
Sinds maagden men als oorlogsgijz'laars eischt ?
Lorenzo : (drukt hem de hand.)
Dank u, mijn vriend, dat waren schoone woorden.
Bozzi: Maar op den hertog maakten zij geen indruk,
Die met de blikken, zwart van donk'ren argwaan,
Zijn eisch herhaalde en mij tot u zond,
Hij vraagt Beata tot het eind van Mei
Als gijzelaarster en belooft dat zij
Behandeld worden zal met al de eer,
Waarop de dochter van een hertog recht heeft.
Lorenzo : Mij dunkt. wanneer wij dan maar koen besloten...
Bozzi : Gij stemt toe ? . . .
Lorenzo : Om 't heel geschil ineens te doen beslechten.
Ik schenk den hertog van Modena dus
Het grensland in het noorden, hoewel ik,
Door brief en acte, duidlijk kan bewijzen,
Dat het Binds eeuwen tot mijn rijk behoort.
Bozzi: Dat mag niet heer, kan ernstig niet gemeend zijn,
Want schenkt gij den Modener 't eerste stuk,
Dan houdt hij uw grootmoedigheid voor zwakte,
En spoedig zal er weder twist ontstaan,
Als hij zijn grens op nieuw zoekt te verbreeden,
Tot eindelijk gij van uw eigen land
Verdreven wordt. . . En waar blijft dan Beata ?
Lorenzo : Dan roep opnieuw een leger op, en strijd.
Bozzi Ook dat is niet weer mogelijk, mijn heer,
De condottieri hadden reeds veel moeite,
Om 't yolk te pressen voor den laatsten strijd,
En nu, de oogst is in 't verschiet, men heeft,
Thans op het land wel alle harden noodig,
Want anders dreigt ons dra een hongersnood.
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Derde Tooneel.
Vorigen. Beata.
(Beata komt met een luit op nit een der zijingangen
van 't paleis-park.)
Beata : Neen 'k wil niet meer tokk'len, 'k haat die muziek,
Wat zijn die wijsjes alien toch landziekig,
't Is altijd 6. . .
. e... . . op een toon,
'k Wil niet meer tokk'len, ik wil, net als 't yolk,
Een vroolijk deuntje zingen, zoo als 'k laatst,
Hier hoorde, then men in de loggia zong :
(zij zingt)
En mijn liefje staat to wachten,
In het maantje om den hoek,
Maar al is het ook bij achten,
Ik blijf zoek en ik blijf zoek . . . .
(Zij gooit de luit van zich af, ontwaart heur vader en
Graaf Bozzi.)
Dat past niet voor een jonge hertogin,
Dat is Been lied voor hooggeboren dames,
Nietwaar ? . . . dat wilt gij beiden mij toch zeggen,
Ik zie het al aan uwe somb're oogen,
De hertogin moet denken aan heur staat,
De hertogin moet denken aan heur afkomst,
De hertogin moet alien zijn tot voorbeeld,
Maar 'k wil niet langer hertoginne zijn,
Als 't zoo min vreugde geeft, bij zooveel pijn... .
Lorenzo : Begroet mijn dochter zoo Naar droeven vader,
En is dat 't eerste welkom van Beata,
Aan d' eedlen graaf, die voor heur toekomst streed?
Beata : Dag vadertje, dag dappere graaf Bozzi,
Ach duizendmalen dank voor uwen strijd,
En hoeveel arme kerels zijn weer dood ?
En hoeveel vrouwen weenen om heur man ?
En hoeveel weesjes schreien om hun vader ?
Opdat de toekomst van hertogin Beata,
Altoos maar meer door bloed verzekerd zij,
Tot op het eind het land is uitgestorven,
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Aileen maar om de toekomst van Beata. . .
Bozzi: Het is een bitt're scherts mijn hertogin,
Die gij 11 gunt ten koste van mij arme,
Die waarlijk niet tot eigen vreugde kampt,
En duizend keer een dood met eer trotseert,
Terwijl hem hier ook vrouw en kinderen wachten. .
Beata : 't Is droevig, zooals alles hier bedroefd is,
Verveling is het wachtwoord van ons leven,
Wij worden door de titels en den stand,
Door etiquette, door de stijve vormen,
Door allerlei begrip van eer en rang,
't is heden een gevecht,
Gestaag gedrukt
Om wie den voorrang bij een gastmaal heeft,
En morgen is het strijd om wie een kruis,
Of wie een strikje, wie een ster mag dragen.
De beste vrienden worden elkaars haters,
Om het denkbeeldig heil van onzen staat,
Die elk naar eigen inzicht wil verbeet'ren.
Dat heet dan politick, die meer verscheurt,
Dan dat ze ooit in vrede kan vereenen,

Het allertreurigste zijn onze feesten,
Aan 't gastmaal zitten wij niet naast elkaar,
Naar eigen keus, vertrouwden bij vertrouwden,
Maar naar de keus van wat heet staatsbelangen,
En elk past op zijn woord als op zijn beurs,
Dan komen ons de kunstenaars vermaken,
De dichters zijn te voren ingelicht,
Dat zij de stichtelijkste verzen kiezen,
De zangers zingen niet een enkel mopje,
Maar alle dartelheid zit in een kooi,
De schilders schild'ren niets dan heldendaden,
Bedreven door de leden van ons oud
Geslacht — ach, dat de dooden, dooden bleven,
Ik heb genoeg van al hun heldenmoed,
En als de muzikanten wijzen spelen,
Dan eerst begint men zich goed te vervelen,
Verwonderlijke virtuosengamma's
Dooreengewerkte maccaroni-loopjes,
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Zwaar op de handsche nieuwe Sonatines,
't Is alles hoog klassiek — het maakt mij ziek,
'k wil weg van hier,
Ik houdt 't niet langer
'k Wil vreugde, pret, 'k wil dans en zwier,
Bozzi : Het spreken heeft verveling niet verleerd,
Gij maakt een water-molenrad verveerd.
Lorenzo : 't Is geed, dat bij vertrouwden gij u nit,
Want hoorden vreemden u, mij n kind, zoo spreken,
Zij zouden in u nauw de hertogin
Herkennen. .
Waar dat Loch slechts waarheid vader,
Beata :
Ach kon ik maar eens voor een enk'len dag,
Van kleeren en kleinooden scheiden, als
Eenvoudig meisje nit het yolk, vergeten,
Meeleven met het vroolijk yolk ter markt,
Staan kijken naar de klucht van Klaas en Trijn,
In een Osteria leuke liedjes zingen,
Verliefd zijn op een donk'ren schobbejak,
Die vecht en drinkt en zingt en met mij danst,
Die vaardig met het mes elkeen belaagt,
Die mij om rondedans of kussen vraagt....
Lorenzo : Maar nu is het genoeg, — zwijg meisje, zwijg.
Beata : 'k Wil dansen, joelen, kussen, koozen,
'k Wil roes van wijn, 'k wil gloed en geur van rozen,
Lorenzo : Indien 'k niet wist, dat gij zeer lijdend zijt,
Ik zou je straffen voor je zotte woorden,
Ga naar je kamer en tracht to bedaren,
En wacht ons daar voor ernstig onderhoud.
Beata : 't Is ernst en nogmaals ernst en altoos ernst,
Alsof de zon een zwartgepoetste plaat waar,
Dees' aarde een vervelend jammerdal.
(Zij goat pruilend af)
Vierde Tooneel.
Lorenzi, Bozzi, Dr. Cosimo, Dr. Maruzzi.
Dr. Cosimo Geheel verkeerd collega, dwars verkeerd,
Purgare zeg ik en nogmaals purgare,
Purgare is 't begin van alle heeling,
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Purgare is het eind van alle ziekte,
En daarom 'k schrijf oleum ricini,
Een lepel 's morgens en een lepel 's middags,
Een lepel 's nachts...
(Hij schrifft op een groot blad papier)
Dr. Marruzzi: Geheel verkeerd collega, dwars verkeerd,
Purgare bij atrophia is misd.aad,
De hertogin lijdt aan atrophia,
voedsel, simplex,
Van a gebrek en r
Etiologisch : evenwicht verbroken,
Assimilatie, disassimilatie,
Dan denutritio — en gij wilt purgeeren?
Anti purgare, heer collega, anti,
En nutrimentum, altoos nutrimentum,
'k Schrijf: „Eten, eten" en 'k schrijf nogmaals :
„eten",
Des morgens eten en des middags eten,
Des avonds eten en dan tusschentijds,
Steeds eten, eten, nutrimentum, voedsel.
Dr.
Dr. Maruzzi: Nutrimentum, nutrimentum, nutri....
(Zij yang en aan elkaar op to duwen)
Dr. Cosimo: Purgare ! ! ! !
Dr. Marruzzi Nutrimentum ! ! ! ! !
•

Cosimo : Purgare, purgare, purgare, collega,

Vijfde Tooneel.
Vorigen.
Lorenzo : (Naderend en daardoor de twee doktoren scheidend)
Alweder strijd. en nogmaals strijd mijn Heeren,
Laat af, beslis 't geschil niet door gevecht,
Maar onderwerp u aan verstands gerecht.
Dr. Cosimo : De Hertog!
Zijt gegroet doorluchte heer,
1k heb 't heelkundig onderzoek gesloten,
De ziekte van uw dochter is doorgrond,
Zij lijdt aan constipatie, die het bloed,
Verdikt en zoo haar ongedurig maakt,
Purgare is het eenigste recept..
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Oleum ricini... of wonderolie...
(14). overhandigt Lorenzo het recept)
Dr. Maruzzi: Heer hertog, mijn collega is abuis,
Uw dochter, 't arme kind lijdt aan atrophia,
Zij heeft geleefd van 'outer lekkernijen,
Van suikerjannetje en dom'neesklont,
En daardoor is gebrek aan bloed ontstaan,
Anemia, atrophia, twee woorden,
Voor 't zelfde 'Oen der moderne meisj es,
Het dunne bloed maakt 't hoofd te licht, te zwak,
Vandaar lichtzinnige gedachten heer,
Wen haar aan flinken kost, ik zeg, laat haar eten,
Des morgens en des middags en des nachts,
Kool, boonen, erwten, maccaroni,
Klapstuk, rollade, cOtelet en biefje,
Veel eieren gekookt, geklutst, gebakken,
Veel melk, veel room, en parmezaansche kaas!
overhandigt Lorenzo zijn recept).
Dr. Cosimo: Hahaha... Purgare heer, purgare...
Dr. Marruzzi: Nutrimentum, hahaha, nutrimentum...
Lorenzo: (met de twee recepten in zijn hand)
't Is moeielijk een keus te doen. mijnheeren,
Wanneer de faculteit dus is verdeeld,
Dr. Cosimo: De faculteit is niet verdeeld mijnheer,
Marruzzi is een valsche dokter, heer!
Dr. Marruzi:
toont een groot perkament met zegels)
Lees. .. lees... dit is mijn doktersbul verleend,
Door den senatus illustrissimus,
Der stad Lugdunum Batavorum en
Geteekend door Boerhavius magister!
Dr. Cosimo: (Eveneens zijn bul vertoonend)
Lees, lees... dit is mijn doktersbul verleend,
Door den Senatus illustrissimus,
Van Illtrajectum... lees, dees zegelrand,
Lees.. Sol justitiae illustra nos!
Dr. Marruzzi: In Ultrajectum krijgen ezels bullen,
Als repetitors maar het proefschrift schrijven!
Dr. Cosimo: En in Lugdunum, het is wijd bekend,

48

DE GIJZELAARS.

Daar geeft men zelfs de bul aan luie zwijntjes,
Als 't proefschrift wordt gewikkeld om een ham !
Dr. Cosimo : Purgare... ezelsdokter... steeds purgare ! !
Vreest het zwijntje voor
Dr. Marruzzi: 'k Zeg voedsel !
[zijn hammen?
(Zij raker weer handgemeen en verscheuren elkaars bullen)
Dr. Cosimo : Doodgraversheil, pak aan!
(Hij slaat hem met de flarden van de bul)
Dr. Marruzzi: (terugslaande)
Hier heb je de procenten van de zerken! !
Lorenzo : Scheert weg u beiden, groote charlatans,
Dans elders uwen plompen doodendans...
(Elk dreigend naar een andere zijde af)
Zesde Tooneel.
Lorenzo, Bozzi.
Lorenzo : Ik ben ten einde raad, dat zijn de meesters,
Die ik uit Fiorenza deed ontbieden,
Waar zij in roep van groote kennis staan,
Om de oorzaak van Beata's kwaal te zoeken,
Haar de verloren levenslust te brengen,
Haar ongedurig wezen wat te temperen.
Bozzi: Die twee ! 't Is goed, dat gij ze snel verjoegt,
Hun voorbeeld zou wellicht aansteeklijk werken,
't Zijn vreemde lui, de hedendaagsche docters,
De een prijst hemelhoog, wat d' andere laakt,
De een, die zweert bij pillen, poeders, drankjes,
De andere noemt dat gift, en zegt natuur
Aileen kan heelen, wat natuur verwoestte,
De derde zegt: neemt baden van koud water,
De vierde : broeit de zieken in een stoof,
De vijfde roept : slaapt steeds bij open venster,
De zesde schreeuwt: In Gods naam, ramen dicht,
De zevende zegt : snijen, dadelijk snijen,

De achtste meent, het mes komt steeds te vroeg,
En 'k noem nog niet de nieuwste theorien,
Genezingen door bidden en door vasten,
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En daar er zoo veel theorien zijn,
Zijn er natuurlijk nog veel meer patienten.
De eene helft van 't menschdom is echt ziek,
De andere lijdt aan ingebeelde kwalen.
In mijn tijd noemde men een luiaard lui,
Thans lijdt zoo iemand zwaar aan indolentie,
De tragen heeten thans ietwat passief,
De vrijster, die belust is op een vrijer,
Een zeer natuurlijk en gezond symptoom,
Die lijdt aan overspanning van de nerven.
Men geeft haar douches, baden, boschlucht, spelen,
Ja, alles geeft men haar — alleen geen man,
Het wondermiddel Loch voor vrijsterskwalen.
Een jongeling, die uit aangeboren saaiheid,
Schuw doet, bleekwangig altijd in een hoek
Blijft staan, als makkers minnehandel drijven.,
Zoo'n bloedje-in-de-kouw, zoo'n .femelaar,
Die noemt men niet meer rondweg, laksche lummel,
0 peen, mijnheer is ziek, mijnheer is lijdend,
Mijnheer wordt planteneter en mijnheer,
Schaft of het rooken en het drinken, hij
Legt toe zich op de kennis der natuur,
Prikt arme vlinders door het levend lichaam,
Zet muizen en zet vogeltjes gevangen,
Ontbladert bloemen en kwelt arme kikkers,
Misbruikt Gods lieve, min'lijke natuur,
Voor quasi wetenschappelijk gedoe,
In het geniep een laffe, lamme wreedaard,
In stee, dat ergens voor een heerenhuis,
De kwant op wacht staat om een flinke meid,
De wang te knijpen en een kus te rooven,
En zoo een kennis der natuur opdoet,
Die past aan jong en levenslustig bloed.
(Bij 't spreken der laatste zinnen hoort men reeds zacht
het tokkelen van een viool of mandoline uit de loggia.
Thans hoort men een liedje zinnen door Sirenetta met
refrein door vader en moeder.)
O. E. XI 7

4
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Sirenetta: (stem nit de loggia)
's Avonds als het maantje draalt,
Om te schuiven,
Achter kuiven,
Van de wolken, blank en zacht,
Staat mijn minnaar op de wacht.
En hij tokt,
En hij lokt,
Tikke tokke, tikke-tokke,
Vrouwen zijn maar zwak.
Refrein: Tikke tokke, tikke-tokke, talc
Vrouwen zijn maar zwak.
Als ik dan naar buiten kom,
Blij van zinnen,
Om te minnen,
Met mijn jongen, goed en trouw,
Vraag Diet, wat ik geven. zou,
Als de maan,
Daar bleef staan,
Tikke tokke, tikke tokke, tak
Vrouwen zijn maar zwak.
Refrein: Tikke tokke, tikke tokke,
Vrouwen zijn maar zwak.
Zevende Tooneel.
Vorigen, Alfonso.
Alfonso : (Hij komt weer met een vaart nit de loggia der
osteria g evlog en)
Dat 's lage diefstal aan een eerlijk man,
Die nooit een eerlijk glas heeft laten staan,
Chianti vraag ik en hij schenkt Marsala,
Ik heb te veel van al dat zoete tuig...
(hertog Lorenzo en graaf Bozzi bemerkend verschrikt
hij, grijpt zich vast aan den lantaarnpaal om zich recht
op de beenen te houden)
Lorenzo: Waarachtig vriend, jij schijnt een eerlijk man,
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Je spreekt de waarheid vriend, je hebt te veel !
Alfonso : Genadige heer, ik spreek altijd de waarheid,
De nuchtre waarheid...
Bozzi :
Ai, bij hem wat nuchters !
De waarheid en wat nuchters, dubbel zeldzaam,
En Loch, de dronkaards hebben die in pacht,
Want zegt het spreekwoord niet, dat men van kindren
En dronken menschen waarheid slechts verneemt ?
Lorenzo : Hoe kom jij hier zoo plotsling heengevlogen,
Vriend nuchter-waar of ware nuchtre vriend,
In Wien de nuchterheid, de waarheid en de vriend[schap,
Als steeds, op al te wankle beenen staan ?
Alfonso : Wie wankle beenen heeft moet vliegen, heer !
Lorenzo : Niet kwaad. Maar denk er aan jou vlugge vlieger,
Dat vogels van jou soort het kooitje wacht !
Je weet wel, ginder met de dikke tralies.
Alfonso : (ter zij) Ai, waar de vogeltjes niet mogen zingers,
Mijn nieuwe baas, dat treft verduiveld slecht.
Bozzi Wie ben je, man ?
Alfonso : Ik ben des hertogs keldermeester heer,
Zooeven ben 'k benoemd door signor Lucio,
Na afgelegde proeven van talent.
Lorenzo : Een keldermeester, die zelf kelder is,
Maar al te weinig meester van zich zelf.
Alfonso : Ik ben als nieuwe wijn, mijn eedle heer,
In 't eerst schuim ik wel graag een beetje wild,
Maar laat dit vaatje (hij slaat op zijn bulk) eerst
[een beetje gisten,
Dan zal men om zoo'n keldermeester twisten.
Achtste Tooneel.
Vorigen, Lucio, Sophrona, Sirenetta.
Lucio : Gegroet mijn Heer, gegroet graaf Leo Bozzi,
Ik heet u welkom van de verre reis,
Indien gij u een beetje wilt verfrisschen,
De tafel is daar binnen aangerecht,
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En fluks draagt onze nieuwe bottelier,
Een kan aan van den oudsten rooden wijn.
(Hij reikt Alfonso een sleutel over, die daarmede verheugd een kelderingang van 't paleis ingaat)
Bozzi: Gegroet mijn Lucio, dank voor uwe zorg,
Die onze zorg een weinig zal verlichten,
Want 't is geen goede tijding, die ik bracht.
Lorenzo: Getrouwe Lucio, de vijand sloeg,
Ons leger, dat to overmoedig was,
Thans zullen rechters het geschil beslechten,
Maar tot dien tijd eischt de Modener dat,
Beata hem als gijzelaarster blijft.
Wij hebben lang een uitweg hier beraden,
Maar vinden niets en vragen u om raad.
Lucio : Beata weg, dat is onmooglijk heer,
Ons aller lieveling, de harteschat,
Van vorst en yolk, als gijzelaarster weg,
En hoe, wanneer de rechters 't oordeel vellen,
Naar recht en billijkheid en u het land,
Ten noorden van uw rijk toe zullen wij zen
Dan houdt Francesco zeker uw Beata,
Als pand, Totdat gij zelf uw recht verkracht !
Lorenzo : Dat is het wat wij beiden ook zeer vreesden.
Lucio : Maar halt, ik heb een middel heer.. de wijn
Dien ik zooeven dronk, verheldert mijn
Gedachten.. ziet gij hier dit flinke meisje,
Fatsoenlijk, rad van tong, vlug van beg-rip,
En in 't geheel geen onvoordeelig wichtje ?
Ik koos haar uit als speelnoot voor Beata,
Opdat haar frissche geest haar zou verstrooien,
Maar nu heb ik een ander plan met haar.
Laat ons haar voor Beata ginder sturen,
Met vorstelijk toilet en grooten staat,
En opdat niemand onzen list ontdekk',
Verbergen wij Beata in een klooster,
Totdat het vonnis van de rechters valt.
Bozzi Dat is een prachtig plan, van alle zijden
Biedt het ons voordeel en den vijand nadeel,
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Wanneer de rechters door de advocaten,
Bepraat, een vonnis wijzen, dat het recht,
Brengt aan de zij des knapsten advocaats,
Dan kunnen wij desnoods weer protesteeren,
Door 't oorlogszwaard, de tijd brengt rust en kracht,
En dreigt Modena met Beatas dood,
Dan lachen wij den rechtsverkrachter uit,
Die met zijn advocaten 'nag beraden,
Hoe list door grootre list men overtreft
Lorenzo : En aan Beata brengt het kloosterleven,
Wellicht genezing van haar vreemde kwaal,
Tucht, orde, eenzaamheid en strenge taak,
En naar een vasten regel ernstig leven,
Die hebben vaak gezondheid weergegeven.
Lucio : En wat dat aardig deerntje hier betreft,
Dat is een bij de handje en zij zal,
beloof het, prachtig spelen,
Beur fraaie rol,
mijn snoesje, heb je zin in 't spel?
Nu
Bozzi Je wordt tot hertogin bevorderd meld,
En krijgt de kleeren van des hertogs dochter,
Zoo reis je met gevolg naar 't schoon Modena,
Gedraagt je als een echte hertogin,
Beata heet je, dochter van Lorenzo,

Als gijzelaarster uitgestuurd opdat,
Een wapenstilstand mooglijk wordt gemaakt,
Tot 't arbitrage-hof den strijd beslecht.
Alfonso : (Hij is onderwijl teruggekomen met een kan wijn en
heeft kroezen vol geschonken, waarvan Bozzi en Lorenzo
al hebben gedronken)
Een woordje heeren, Fonsje is er ook nog,
En met respect voor 't arbitrage-hof,
Dat zaakje kan, dunkt mij, nog heel fang duren,
En wie troost mij dan al dien langen tijd,
Mijn kind ver weg, mijn kind van 't hart gescheurd,
Mijn eenigst pand, mijn hechtste huwlijksband,
Mijn kind, waarvoor deez' handen jaren werkten,
Waarvoor mij bloed en zweet to weinig was,
Dat overleef ik niet, heer, stuur mij mee,

54

DE GIJZELAARS.

Of morgen telt dit land een man te meer,
Die in het glas zijn leed zoekt te verdrinken...
Sophrona: Hoor non zoo'n baliekluiver staan te jamm'ren,
Zou niet een ieder denken, dat die man,
Een voorbeeld is van matigheid en vlijt,
Gelooft hem niet heer, 't is een kaai-slampamper.
Alfonso : Wil je wel zwijgen, hier heer Lucio weet,
Dat ik van al de arbeiders alleen,
Geweigerd heb, om mee te doen met 't staken.
Lucio : Dat 's waar...
Sophrona :
Ja, wel is 't waar, maar hoe ?
Hij kon alleen het lanterfanten staken,
Want werken heeft hij in geen maand gedaan !
Sirenetta : Het is een verre reis en zeer gevaarlijk,
En ook mijn boodschap eischt veel koenen moed,
Doch daar het dient om 't vaderland te redden,
Mijn heer te helpen en zijn kind te heelen,
Het bloed van d' arme borsten ginds te sparen,
Welaan, ik neem uw voorslag aan mijnheer,
En smeek u slechts als een'ge gunst om mij
Niet van mijn moeder te doen scheiden, heer.
Alfonso : Blijf ik alleen, ik zet het op een borrel,
En kom je weer, dan ben je halve wees...
Siren.etta : En mocht het zijn, laat ook mijn vader volgen,
Hij is wat zwak, maar Loch zijn hart is goed.
Lorenzo : 'k Geef graag uw moeder als geleide mee,
Wij schenken haar bij deez' gravinne-titel,
Die zij ook, als de missie is volbracht,
Behouden mag met al de privilegies,
Maar voor uws vaders houding vrees ik zeer, .
Alfonso : (Tot Sophrona, met deftige buigingen en zwaaien van
zijn mots.)
Doorluchtige mevrouw gravin gegroet,
Ik heb de eer genadig u te melden,
Alsdat daarginds in 't grafelijk paleis,
echtgenoot mijnheer de graaf u wacht,
En volgens de artikelen van de wet,
Die aan de vrouw gebiedt den man te volgen,
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Uwe doorluchtige gena verzoekt,
Twee zakken geurige knoflokia,
Te slijten. aan de wachtende gravinnen,
Mie Slof, ook wel genaamd de kop van Jut,
En Dirkie Paardebil en Geert de Knoest,
Kee Pruimesap en Lotje met de carat,
Kom mee gravin, een beetje gauw mevrouw,
Of 'k zal je door den sterken arm wel dwingen...
Bozzi : (tot de twee vrouwen.)
Gaat binnen daar en kleedt u voor de reis,
Gelijk twee edelvrouwen naar den eisch.
(beide vrouwen af.)
Lucio : (haar volgend, dreigend tot Alfonso.)
Brutale kwant, wat let het ons of 'k laat,
Direct je in den hongertoren sluiten ?
Alfonso : (tot graaf Bozzi.)
Ik eisch heer, dat de zaak voor rechters kome..
Lorenzo : Hij heeft gelijk en recht op rechters uitspraak.
Bozzi : Maar dan werd zeker onze list ontdekt.
Lorenzo : Het beste is, dat wij dan maar besluiten,
Hem mee te zenden in de vaste hoop,
Dat hij daar ginds zich nuchteren gedraagt...
Bozzi : Integendeel, hij moet zich staag bedrinken,
Een nuchtere Alfonso, waar een graaf,
Die den Toscaanschen adel weinig eerde,
Maar dronken menschen kennen stand noch rang,
Aan dronkaards wordt ook gaarne veel vergeven.
Lorenzo : Alfonso, ik sta toe, ook gij gaat mee,
En voortaan zult gij zijn de graaf di Tosca,
Doch zorg, dat gij niet nuchter u vertoont,
Opdat gij niet uw waren stand verraadt,
Hebt gij als dronkaard wel uw plicht vervuld,
Dan blijft gij voortaan graaf met alle rechten.
Alfonso : Dat is een zending nu geknipt voor Fonsje,
Let op, daar steekt in mij een diplomaat,
Die alle echten ver ten achter laat,
Zichzelf te zijn en toch weer niet zichzelf,
En eigenlijk ten laatste toch weer wel,
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'k Moet dronken nuchter zijn...
neen, nuchter
[dronken,
Een dronkaard, die geen dronkaard toch mag zijn,
Toch eigenlijk een echte dronkaard is,
'k Ben nu al duizelig, laat mij maar waaien,
't Begint me al van nuchterheid te draaien.
(Hij volgt Sophrona en Sirenetta met de wijnkan in
de hand.)
Lucio : (Opkomend met de kleederen van Beata over den arm)
Dat was een uiterst pijnlijk oogenblik !
Toen ik Beatas kleederen wou nemen,
En dezen hoed en deze robe koos,
En nog dien kraag en dezen kanten hoofddoek,
Vroeg zij, waarom ik haar dit alles nam,
En of dat weer een nieuwe martling was.
'k Vertelde haar then van Francesco's eisch,
En hoe wij vreesden voor heur eer en leven,
Dat 't niet was uitgesloten, dat Umberto,
Francesco's zoon, een ware Don Juan,
Zich aan de gijzelaarster zou vergrijpen,
En zoo 't gerecht zich in hun nadeel uitsprak,
Misschien uit wraak de gijzelaarster dooden. . .
(Hij geeft een page de kleederen over, die daarmede den
ingang binnengaat, waar Sirenetta is afgegaan)
Lorenzo : Toen gaf zij zeker gaarne de gewaden ?
Lucio Integendeel, zij stelde zich te weer,
Zij kreet, zij riep, zij dreigde mij te slaan,
En scheurde deez' jabot van karat in Harden,
Ze zei, ze wilde zelve medegaan,
En haren plicht als gijzelaarster boeten.
Riep, dat zij geen bedrog zou dulden, dat
Zij wel haar plicht als troonopvolgster wist.
Ik antwoordde, dat zij zich schamen moest,
Dat alles voor haar heil wij overlegden,
En dat zij snood ondankbaar zich betoonde,
En in het klooster, dat haar wachtte wis,
Wel zou tot inkeer komen van haar grillen.
Lorenzo : Gij waart wellicht wat hard, maar waarheid is 't,
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De kinderen begrijpen d' ouders niet,
En later eerst beseffen zij ons pogen,
Wanneer ons moede hoofd voor eeuwig rust,
En zelve zij door kindren zijn omringd.
(Lorenzo, Bozzi, Lucio af)
Negende Tooneel.
Alfonso, Beata.
Alfonso : (Het is donker op het plein geworden. De lantaarn
op den paal is opgestoken. Alfonso is in een, rijke
kleedij gestoken en draagt een grooten hoed met veeren).
Doorluchte paal, mijn schoonste reverentie,
Je meent misschien, hier staat het dronken Fonsje,
En wacht weer op zijn teederste omhelzing,
Neen oude vriend, neen trouwe paal-sta-vast,
Alfonso is niet meer bet oude sponsje,
Hij 's nu graaf Tosca, hertooglijk gezant,
En naar den aard van lieden, die omhoog,
Gekomen zijn, hou 'k niet van oude vrienden,
Die 'k in mijn armen tijd goed heb gekend,
Daarom, ga weg jij paal. . . ik ken je niet,
Nooit als ik zwak ter been hier langs kwam zwieren,
Heb jij mij voor een val behoed.. . wat paal,
Ken jij me nog ? Hoe is je naam dan, paal
Ik ken je niet, jij oliepittendrager,
Ik ga alleen met kandelabers om,
Met kaarsenluchters en met glazen kronen. . .
Alfonso zeg je,... Fonsje. . . oude Fonsje. . ?
Wie heette zoo ? Nooit hoorde ik dien naam.
Beata : (In eenvoudige kleeding, met een in een dock geknoopt
pakje.)
helaas,
Wie is dat. . . o ik ben ontdekt...
Mijn plan om weg to vluchten is verijdeld,
En 't kille klooster wacht mij in zijn wanden.
Alfonso : Zoo deerntje. . . waar ga jij zoo heen. . . zoo laat ?
Beata : Genade heer. . . ach heer, heb medelij.
Alfonso : Ik heet heer Graaf. . . Ik ben heer graaf di Tosca,
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De meest doorluchte graaf van heel Toscana.
Gezant bij het Modeensche Hof, gestuurd,
Met een bij zondre missie van den hertog,
Om mijne dochter. . . neen om zijne dochter,
Beata, op haar reis te begeleiden,
Daar zij als gijzelaarster is verkozen,
Een slechte keus, want die Beata is,
Een grillig vrouwspersoon, een ware feeks,
Een juffie, die ze maar niet kunnen temmen,
Maar bij mij komt ze aan een slecht kantoor,
Ik pak haar maar zoo even bij het oor.
Beata : Doorluchte graaf en edele gezant,
Heb medelijden met een arme maagd,
Zooeven door haar meesteres verjaagd,
Omdat zij niet haar booze gril wou volgen,
De veeren van haar mooisten hoed te rukken,
En dien met bloem van knoflook op te smukken, . .
Alfonso : Ah meisje, noem je dat een gril, dat is,
Een heele wijze daad der meesteres,
Want knoflook is misschien de mooiste plant,
En zeker, juffie, is 't de nuttigste !
Beata : Dat zei ik ook, doorluchtigheid, ik zei,
't Was zonde knoflook op een hoed te zetten.
Alfonso : Dat is wat anders meisje.
. . . En nu heer, sta ik
Beata :
Hier als een arme meid op straat,
En zoek een plaats bij eene edelvrouw,
Wellicht dat uwe gemalin....
Alfonso : Houd stil, daar kom je aan een slecht adres,
Dat fijne poetje kan geen knoflook luchten,
Maar als je soms de hertogin wilt dienen,
En trouw op reis heur kappen wilt en kleeden,
En met zoo meer van dienst wil zijn, want vaak,
Is tegenwoordig 't kamerkatje meer
Ontwikkeld en heeft betere manieren,
Dan de doorluchte vrouwe, die ze dient,
Al is ze Hit den allerhoogsten adel,
Wel, kom dan mee. . of liever wacht ons girds,
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D e wagens komen daar om acht uur langs,
En dan lief snoetje (hij knijpt haar in de Wang)
[kom jij maar bij mij,
Dan reizen wij een poosje zij aan zij...
(Alfonso af in het Paleis)
Tiende Tooneel.
Beata alleen.
Beata : Dat is een avontuurtje naar mijn. hart,
Ik ga stil mee, en ben ik eens op weg,
Dan schrijf ik vader wel een afscheidsbrief,
En om de list niet to ontdekken, moet
Hij 't vroolijk reisje ongestoord mij laten.
Den Don Juan ginds.... ei dien beloof ik wat,
Adieu papa... uw dochter neemt den spat !
(haastig af). Scherm.
Einde van het eerste bedrijf.

TWEEDE BEDRIJF.
Zaal in het Paleis van den hertog van Modena. Achtergrond
een veranda en daarachter een park. Terzijde worden andere
zalen gedacht. Op den voorgrond links of rechts een buffet met
spijzen en dranken.
Eerste Tooneel.
Hertog Francesco Dalbelli, Graaf Reni.
Francesco : 't Is ongeloofelijk, een graaf van Tosca,
Afstammeling van het befaamd geslacht,
Dat in geheel Europa staat bekend,
Als de bevorderaar der schoone kunsten,
Die zelfs zij n eigen naam niet teeknen kan!
Graaf Reni: Ziet pier 't bewijs, drie lompe, dikke kruisjes,
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Op d' acte van &age, die 'k u breng.

(hij overhandigt de acte)
Francesco : Maar daar staan nogmaals kruisjes onder, graaf.
Reni Ja heer, en die ziejn van Gravinne Tosca.
Francesco : En ook Beata zelve schijnt geen schrijfster,
't Zijn almachtig kromme hanepooten,
„Beata, hertoginne van Toscanna,"
Ziet eens, ze schrijft Toscana met twee rn's,
En wie schreef hier haar naam zoo vlot en schoon,
Met flinke letters, kloek en fraai van lijn,
(.hij leest) Sirenetta, de dochter van Alfonso. ..
Beni: Dat is de dienstmaagd van de hertogin,
Een drommels bij de hande meid, die men
Niet wagen moet te na te komen, want
De feeks deelt klappen uit als andren kussen,
Daar kan uw zoon Umberto wat van melden...
Francesco : Hahahaha, nu die verdient zoo'n lesje,
Reni : Hij dacht, gewoon aan zij n succes, bij haar,
Gemakk'lijk spel te hebben, nadert haar,
En knijpt haar in de Wang, meteen zij flap,

Slaat met de voile hand hem om de ooren.
Ei juffie, zegt hij, weet je, wie je slaat ?
Wel zeker, zegt zij, 'k sla een. hoofschen jonker,
Een meisjesgek, een Don Juan, een pronker.
Francesco : Hahaha, en wat deed onze zoon P
Beni : Zoo'n oorveeg schijnt een slecht remedie tegen
De liefde, als hij komt van zulk een handje,
Want sedert zweert uw zoon bij hoog en laag,
Dat hij wel slagen zal heur hart te winnen.
Maar 't is vergeefs, ze houdt zich flunk de meid,
Geschenken en bedreigingen ten spijt !
Francesco : Ik ben nieuwsgierig om die vier te zien,
Ik hoop, dat zal een vroolijk gastmaal worden,
Is alles voor het feest gereed gemaakt ?
Reni : Ja heer, Umberto zelf heeft het geregeld,
En om 't geslacht van Tosca eer te doen,
Zijn alle maestro's heden uitgenoodigd,
De schrijver Demipho, de schilder Crito,
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Beeldhouwer Regio, dansmeester Davus,
Wiens nieuw ballet gedanst door zeven nimfen,
Begleid wordt door den muzikant van Venio,
Francesco : Dan kunnen wij dees' acte teeknen,
En door een vroolijk avondfeest bezeeglen,
(beiden af)
Tweede Tooneel.
Umberto, Beata als Sirenetta.
Umberto : Een kus. . . een . kusje, toe ik smeek je kind,
Wat is een kus, dat is toch niemendal !
(hij vervolgt Naar, zij gaat achter een tafel staan)
Beata als Sirenetta : Als 't niemendal is heer, wel zoen
[dan lucht,
Omarm de lucht, ga wandlen in den wind,
En kom terug en zeg je hebt gevrijd,
Met een Toscaanschen meid — in eenzaamheid !
Umberto : 1k dank je voor je raad, ik ga al heen,
(hij doet alsof hij weg gaat)
(Terugkeerend). Maar neen — want dan blijf jij, lief
[kind, alleen,
En 'k heb toch een getuige noodig buiten.
Sirenetta : Als vrijer en als vrijster samen koozen,
Dan doen getuigen hen alleen maar blozen. . .
Umberto : Ei.. Ei.. hoe weet de preutsche ajuffrouw dat ?
Mij dunkt, je bent niet zonder ondervinding ?
Sirenetta : Dat 's waar, maar 'k zocht ze enkel bij mijn
[stand.. .
En wie mijn hart vraagt, dien vraag ik zijn hand.. .
Umberto : Sta mij dan toe uw schoone hand to kussen,
Sirenetta : (Zij bemerkt, dat de Graaf en de gravin di Tosca
naderen)
Pas op mijn meesteres...
'k ga er van tusschen..
(Sirenetta af, vervolgd door Umberto)
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Derde Tooneel.
Graaf en Gravin. di Tosca.
Graaf di Tosca : Doorluchte vrouwe, zijn wij hier alleen ?
Gravin di Tosca : Het schijnt van wel, wat heb je op je hart ?
Graaf di Tosca : Ik ben vandaag voor 't eerst zoo heerlijk
[nuchter,
En 'k wou, ik mocht het blijven, want zoowaar,
Ik ben zoo ziek van dat gedurig drinken,
Chianti, Asti spumanti, jongen landwijn,
Dat toen voor 't eerst vandaag ik water dronk,
Ik 't godendrank vond en ik wou besluiten,
Het met geheelonthouding te probeeren,
Gravin. di Tosca : Waar denk je aan ? Blijf in je rol mijn
[vriend,
't Is voor ons alle y toekomst, je moet drinken,
(zij schenkt hem aan het buffet een glas in)
Graaf di Tosca : Ik ril er van. . . vooral van 't eerste glas),
(14' wipt 't glas om)
Het tweede gaat al beter en bij 't derde,

Dan komt de oude smaak al weer terug,
(Mg' zet het derde glas geledigd neer)
Gravin di Tosca : (geeft hem het vierde glas)
Zoo. . . zoo. . . het wil al weer mijn beste Fonsje,
Zoo gaat het goed nu ben je 't oude sponsje,
Vandaag vooral moet je je stevig houden,
't Is feest, de roep is je vooruit gesneld,
Dat jij de grootste drinker bent nit Pisa,
En 't zou wel sneu zijn als je je liet kennen.
Graaf di Tosca Kijk nou zoo'n wij f, in Pisa heeft ze mij,
Den bezem op mijn harsens stuk geslagen,
Wanneer ik soms een enkel dru.pje dronk,
En te Modena giet ze zelv' mij vol.
Gravin di Tosca: Het wordt een prachtig feest, maar ik
[ben bang,
Te midden van zoovele echte grooten,
Wel heeft het meisje mij geleerd hoe men,
Een buiging maakt en hoe zijn vork gebruikt,
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Hoe men moet opstaan en hoe men moet gaan zitten,
Wien men de hand reikt en wien niet, wie men
Laat staan, wien men een stoel aanbiedt, en wie
Men voor laat gaan, wie niet...
Graaf di Tosca : Hon op. . . die grooten hebben zooveel wetten,
Dat zij als kindren in de luren al,
De baker van de voedster onderscheiden,
1k dank den hemel, dat mijn dronkenschap
Mij voor die grappemakerij behoedt,
Waar jij en Sirenetta onder lijden.
Gravin di Tosca : Maar hoe het heden gaan zal weet ik niet,
Er komen hoofsche juffers, knappe heeren,
Geleerde koppen, die het a, b, c,
Van achteren naar voren kunnen zeggen,
En hoe sla ik mij door de conversatie ?
Graaf di Tosca : Dat 's makklijk spul. Wie niet geleerd
[kan spreken,
Die zwijgt geleerd...
dat staat nog eens zoo goed,
Knikt met het hoofd, zegt 'mmm of jajaja,
Kijkt uit de hoogte of mimeert verveling,
Zoo kom je al een eind en ieder zegt,
Wat heeft die een verfijnden smaak en eischen.
Gravin di Tosca : Ja wel, maar zeg mij eens, wie was toch
[Dante ?
Da Vinci en Petrarca, Michel Angelo,
Waarvan 'k zoo vaak nu al pier hoorde spreken.?
Graaf di Tosca : Wel weet je dat niet ?. . Dante is. . . mmmm,
Eerlijk gezegd een beetje erg vervelend,
Petrarca...
j aj aj a. . . Petrarca. . . hmhm,
1k voor mijn part, ik houd niet van Petrarca,
Die heeft niet zoo dat ick en weet niet wat,
Da Vinci, dat is al wat weer mijn. smaak,
En Angelo bewonder ik van harte,
Maar kom mij niet met Michel aan...
o nee,
Dien kerel, heb ik nou nooit kunnen zetten !
doodlijk nuchter
Gravin di Tosca 1 Man je bent nuchter...
[ben je,
Want zoo alleen spreekt slechts een nuchter mensch,
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Hier neem die kan, het is bourgonder wijntje,
En drink daar b-uiten. . drink mijn best, lief zwijntje !
(Graaf Tosca met de kan wijn af)
Vierde Tooneel.
De kunstenaars. Gravin di Tosca.
(De kunstenaars dringen elkaar op)
Crito : Daar is de gravin di Tosca. . . last mij voorgaan.
Demipho : Neen ik, 't eerst komen Loch de dichters. . .
Hegio : Ga uit den weg, de beeldhouwers vooraan !
Giuseppe : Muziek voorop, muziek die hoort voorop !
Davusio : Wacht, ik zal jelui alien leeren dansen !
(Zij dringen twistend om den voorrang tot voor de
gravin, makers dan alien plotseling verschrikt op een
rijtje, een diepe buiging, en blijven zoo zwijgend en eerbiedig staan)
Gravin di Tosca : Gegroet, mijn heeren. . . .
(Ze blijven onbewegelijk staan)
Gravin di Tosca : (ietwat luider)
Gegroet mijn heeren, weest gegroet. . .
(Zij verroeren zich niet)
Gegroet mijn heeren. . . (ter zij) Wien groet ik nu
[het eerst ?
Waar is Sirena, dat zij mij kan zeggen,
Hoe zulke ruggen worden opgericht. . .
(Laid roepend) Gegroet, mijn heeren, gegroet. . .
(de kunstenaars stooten elkaar aan om zich 't eerst tot
haar to richten)
Ach, wat vertooning ! ! !
Demipho : (Opspringend). Vertooning, dat is vast bedoeld
[voor mij,
Crito : (Opspringend en hem wegduwend)
Vertooning...
zeg, wie schildert de coulissen ?
Hegio : (wegduwend Crito)
Beeldende kunst. . . ze roept bepaald om mij !
Giuseppe : (wegduwend Hegio)
Zij roept natuurlijk 't eerst om het orkest !
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Davusio : (wegduwend Guiseppe)
Vertooning zegt ze, denkend aan 't ballet.. .
Gravin di Tosca : Wie heeren heeft van u den voorrang hier,
En 't allermeeste recht op d' eersten aanspraak ?
Demipho : De dichtkunst vrouwe is de allerhoogste,
Een blad papier, een pen en zie men schept,
Een kunstwerk vol gedachten en gevoelens,
Dat nog na eeuwen alle menschen dwingt,
Tot eerbied en bewondring voor den schepper,
En zooals men nog heden spreekt van Dante,
Spreekt men na eeuwen wis van Demipho.
Gravin di Tosca : 11m. . Dante. . . hmm...
niet meer dan
[Dante. . . hm...
hm...
Oprecht gezegd, 'k vied Dante wat vervelend.
(Zij geeft hem een, weak om ter zijde to gaan)
Crito : De allerhoogste kunst mevrouw is schildren,
Valet, penseel, wat verf; een tooverstuk
Gelijk, verschijnt uw beeltnis op het doek,
Maar schooner dan natuur u zelve schiep,
Want onze hedendaagsche kunst gaat ver,
Breng ons een knoflookwijf der groentemarkt,
Wier oogen tranen van haar sterke waar,
Wier mond van 't schreeuwen wijd is uitgedijd,
Zoodat haar oorlel twist krijgt met haar mondhoek,
En middenin een neus als een charlotje,
Wij schildren haar op het geduldig doek,
Met oogen schuldeloos als van een engel,
Een kersrood m.ondje en een griekschen neus,
Met zooveel kunstzin, waarheid en couleur,
Dat zij verrukt is over 't schoon gelijken,
Het fraai portret in den salon moet prij ken,
Ja, na een eeuw zegt nog een kleinzoon, schouw,
Dat was mijn grootmama, de schoonste vrouw !
Gravin di Tosca : Als gij da Vinci evenaardt mijn vrind,
Ben ik wel tot opdrachten aan u gezind.
Giuseppe : Muziek mevrouw, is d' allerhoogste kunst,
Daar kan elkeen van meegenieten, want
Zij stelt alleen maar eischen aan 't gevoel,
5
0. E. XI 7
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Vraagt geen ontwikkeling en geen gedachten,
Men kan als violist zeer vaardig spelen,
En Loch een groote domoor zijn, mevrouw.
Gravin di Tosca : Der dommen kunst, ik wis niet minnen zou !
ilegio : Wat zijn de andre kunsten bij de mijne ?
De eedle beeldhouwkunst, stage herhaling,
Van 't hoog moment, toen God de menschen-schiep,
Door 's kunstenaars Aam, de steen bezield tot leven,
Pygmalion verliefd op Galathee,
(hij dringt zich verliefd tot de Gravin op)
De kunst van Phidias, Angelo Michel,
En die van mij.
Gravin di Tosca : (hem afwerend)
0 neen mijn vriend, ga wat op zij,
Want als 'k ook Angelo heel goed kan lijden,
Die Michel vriend bevalt mij 't minst van beiden.
Davusio : (na een paar sierlijke danspassen en reverenties)
Ziet, alle kunsten zijn vereend in 't dansen,
Gedachte, kieur, gestalte, zoete tonen,
Bevalligheid, natuurlijkheid en vorm,

Gravin di Tosca : Schoon is het vriend, maar is het ook
[wel zeedlijk ?
Het dansen maakt wat meer dan licht te voet. . .
Davusio : 0 neen mevrouw, dat 's tegenwoordig anders,
De heele danskunst is thans omgekeerd,
Zij dansen niet meer gedecolletteerd,
Maar 't is hoog dicht hier. . . bloot zijn slechts de
[voetjes,
En alien hebben zij thans kuische snoetjes !
Gravin di Tosca : Mij dunkt, ik kan hier al heel inoeilijk
[kiezen,
Daarom mijn vrienden weest te saam gegroet,
En helpt elkander om de kunst te dienen,
De hooge kunsten alien saam vereend,
Die zullen zeker d' allerhoogste vormen...
(Gravin an.
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Vijfde Tooneel.
De kunstenaars.
Demipho: Mij koos ze nit, ze vindt mij weer dan Dante!
Crito: Mij koos ze uit, ze noemt mij met da Vinci!
Giusseppo: Der dommen. kunst! Ik ga met strijken staken,
Laat dan geleerden het ballet begleiden!
Hegio: Van Michel niet... Maar veel van Angelo,
Hoe geestig en vernuftig is die vrouw,
Om door een kiesch gezegde aan te duiden,
Dat van 's mans werk de helft haar maar bevalt,
En d' andre helft lijdt aan te plompe vormen.
Davusio: Mijn heeren, heb ik wel haar wil verstaan,
Dan moet gij heden alien finks er aan,
Neemt vedels, luiten, fluiten en partitie,
En volgt mij voor een groote repetitie.
(Kunstenaars met hun instrumenten af).
Zesde Tooneel.
Beata—Sirenetta, Sirenetta—Beata.
Beata: (In feestgewctad.)
Mijn meisje, hoewel ik je dankbaar ben,
Voor al je wijze lessen, graag erken,
Dat jij uitstekend weet, hoe men zich moet
Gedragen in de allerhoogste kringen,
Ervaar ik van jou zulke vreemde dingen,
Speelt zoo hoog spel met des hertogen zoon,
Dat als jij voortaan niet je wat betoomt,
Ik tot mij n spijt je moet ontslaan. Want weet,
Mij zending is geen spel, het lot van 't land
Hangt af van ons gedrag, wanneer 't ons lukt,
Den Hertog voor ons gijzelaars in te nemen,
Geeft hij ons ons zeker finks de vrijheid weer,
Wanneer 't gerecht mijn vaders recht erkent.
Sirenetta: Heeft u van uwen vader reeds bericht P
Beata: Ja, de koerier is heden aangekomen,
Mijn vader meldt, hij 's doodelijk ongerust,
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Omtrent het lot van zijn verdwenen dochter,
En liever hadd' hij heel zijn rijk verloren,
Zijn rang, zijn staat, zijn Croon en zelfs zijn schepter
Dan dat zijn eenigst kind hem waar' ontnomen,
Hij slaapt des nachts niet en hij weent des daags,
Loopt krijtend rond en zweert dat hij wil zelf,
Zich als een gijzelaar hier komen melden,
Opdat men hem zijn eenigst kind hergeev'.
Sirenetta : Die arme vader — hoe hij haar bemint !
Beata: Gij ziet daaruit, het is van hoog belang,
Dat wij zoo snel het gaat weer wederkeeren,
Bemoei je hier wat minder met de heeren.
Sirenetta : 'k Beloof het u maar ach 't ligt niet aan mij,
Umberto is gestadig aan mijn zij,
Dan is het kussen, dan weer is 't bedreigen,
Dan weer beloften, daarna smachtend zwijgen,
Hoe meer ik hem van mij tracht of to stooten,
Hoe meer zichzelf hij aan mij op wil dringen.
Beata : Maar heb je hem dan wel je stand verraden
Sirenetta : Dat zeker — en dat ziet hij mij toch aan ,
Ik draag toch niet, als u, zoo schoone kleeren,
En geen juweelen en geen parelsnoeren,
Zooeven nog zei ik, mijnheer ik ben,
Niets anders dan een heel eenvoudig meisje,
Mijn moeder is een marktvrouw en mijn vader,
Een werkman — ik ben slechts een bloemenmeisje,
Beata : En wat zei hij
Sirenetta : Hij sprak zoo wondervreemd als ik nooit hoorde.
Mijn kind, zei hij, wat doet het kleed er toe,
Wat afkomst en wat ouders of geboorte,
Ik zweer je, dat ik je bemin mijn kind,
Gem stand die niet mijn liefde hief,
Ver boven 's hertogs dochter zelf, mijn lief.
Beata: Dus hij zou zelfs een bloemenmeisje trouwen
Sirenetta : Met andere woorden liet hij dat verstaan.
Beata : Pas op mijn. kind, poor naar mijn wij zer woord,
Zoo spreken al die hooge heeren tot
't Eenvoudig meisje door hen is bedot,
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Als hertogin ken ik ze door en door,
En fluistert hij je weer wat in het oor,
Zeg dan — mijnheer bemoei u met uw stand,
Wanneer u minnen wilt welnu dan mint,
Een dame van uw rang, de hertogin . . . .
Bedenk wat schoone toekomst ginds je wacht,
Wanneer ik met Umberto trouwen zou.
Je krijgt van mij een uitzet en een bruidschat,
Mijn vader zal je aad'len en dan ver,
In een vreemd land, waar geen je afkomst kent,
Leef je alsof je hooggeboren bent.
Sirenetta : 0, wat bent u Loch goed, mijn hertogin,
Nu heb 'k reeds recht in Umberto geen zin !
(Sirenetta af)
Zevende Tooneel.
Umberto, Beata.
Umberto : Gegroet Signora . . . Reeds in feestkleedij ?
Beata : Der vorsten deugd bestaat in stiptheid, peer !
ik wist ze heusch niet meer,
Umberto : Dank voor uw les
U zijt bekoorlijk — waarlijk zeer bekoorlijk,
Dat fraaie kleed, die schoone spang, maar zie
Past wel die groene steen bij 't zwart coiffure?
Beata : Dat is al weer een domheid van dat meisje,
Dat dwaze ding is werklijk niet to houden,
En na het feest stuur ik haar zeker weg.
Umberto : Vergeef het haar en houd haar nog een. poosje,
Ze is nog jong en kan nog heel veel leeren,
In dienst van zulk een hoogstbeschaafde vrouwe.
Beata :
als ze dat maar eindlijk wou beseffen.
Van vroeg tot spa geef ik haar onderricht,
Maar zulke meisjes nemen alles licht,
Zij leven bij den dag en weten niet ,
Van al de plichten, die ons, eedlen, drukken.
Een kus, een koozerij, een grap, een daps ,
Een minnaar en des Zondags een mooi kleedje,
Dan is ze in haar sas,
't is me een feetje !
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Umberto : En 't is misschien verkeerd, dat men meer eischt,
Van andre meisjes, want daardoor ontstaan,
De hoofsche nuffen, half geleerde vrouwen,
Blauwkousen zonder smaak en zonder hart,
Waarvan het tegenwoordig helaas wemelt.
Wanneer een vrouw het zoenen goed verstaat,
Verdient ze voor mathesis hoogsten graad.
Beata: 0 foei, u bent vandaag al heel ondeugend,
Umberto Daar heeft u drie bewijzen voor mijn stelling.
Achtste Tooneel.
Vorigen, Lavinia, Pia, Eleonore.
Lavinia: (Tot Pia). Nu fladdert hij weer om de hertogin.. .
Pia:
(Tot Eleonore). Straks in den tuin ging 't om een
[kamermeisje.
Eleonore : Hij schijnt alleen verliefd op domme vrouwen.
Lavinia: De hertogin kan zelfs geen briefje schrijven.
Eleonore : Zij kent niet eens het boek van Demipho.
Lavinia : Zij dacht, dat Regio met beeldjes ventte
-Umberto : Die hebben nu al samen meer bekonkeld,
Dan tien bedaagde dames op 't salet,
Signora, dag signora, dag signora,
Suo servo divotissime, mag
1k vragen om een kruimpje van uw disch ?
Een korstje van uw geestigheids-pasteitjes ?
Eleonore : 0, heeft u Demipho's sonnet gelezen ?
Pia: Dat heerlijke sonnet van Demipho ?
Lavinia: Wij drieen zijn er vol van, Demipho
Ach zanger waarlijk bij der goden gratie !
"Umberto : 't Sonnet van Demipho, welk nummer meent u ?
Uit d' eersten tijd, als hij de vrouwen mint,
Ze roemt de parels aan de kroon des levens,
Of uit den tweeden tijd als hij ze haat,
Dan heeten ze handlangsters van den satan,
dan is het weer,
Of uit zijn derde. . . bui...
Verachting zijn ze waard, geen greintje meer.
wij hebben thans weer zijne gunst her-Pia:
0 neen...
[wonnen,
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-Umberto : Den hemel dank. . . dat lucht mij op voor jelui.
Lavinia : In 't laatst sonnet, zegt hij, vol diep berouw,
Begin en eind, 't blijft altoos toch de vrouw.
Beata : En in dien tusschentijd dan moeten wij,
Afwisslend duivelin of engel spelen ?
-Umberto : Daar trek ik tusschen uit, dat geeft krakeelen,
En 'k zoek beschutting bij die kleine kat,
Die beiden is te scam... nog weer... maar wat ?
Tot straks mijn dames aan het feestlijk maal,
En veel genoegen met de dichterstaal.
(Umberto af).
Negende Tooneel.
Vorigen, Beata.
Pia : Veroorloof jonkvrouw mij een enkle vraag,
Wie staat te Pisa aan het hoofd der dichters ?
Beata : Het zijn bij ons thans alien nieuwe-lichters,
En elk erkent zichzelven slechts als hoofd.
Lavinia : Ach, wat dat voor de littratuur belooft !
Eleonore : Maar wat is dan wel het voornaamste tijdschrift ?
Beata : Wel, 't geen geleid wordt door 't voornaamste hoofd.
Pia : Ach, welk een schoone overvloed van gidsen !
Lavinia : Geen sterveling behoeft daar zelf te zoeken,
Wat of hij mooi kan vinden en wat niet.
Eleonore : En wijzen al die gidsen 44nen weg ?
Beata : 0 peen, elk kent een andren weg naar 't schoone.
Pia :
0 hoe heerlijk !
Lavinia :
0, hoe begeerlijk !
Eleonore :
0, hoe eerlijk,
Als elk zijn eigen ronde meening zegt,
Zoodat je nooit je zelve kunt vergissen,
Want wat j' ook zegt, ten slotte is 't altijd,
De meening van een gids-autoriteit.
Tiende Tooneel.
Vorigen, Graaf di Tosca.
Graaf di Tosca : Ik heb hem al half staan, 'k ben nog half wijs,
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Zoo speelt men d' edelman wel naar den eisch.
Signora wees gegroet, . . . gegroet mijn dames !
Beata : Gegroet mijnheer, hoe vaart uw gemalin ?
Graaf di Tosca: Zij heeft het hier volkomen naar b.eur zin,
De vormen aan het hof hier te Modena,
Bevallen haar te goed. . .
En u mijnheer ?
Lavinia :
Hoe voelt u zich aan het Modeensche hof ?
Graaf di Tosca : Wel kleine meid — het is me hier wat grof.
Pia : Te Pisa peer, is men ook zoo verfijnd,
Geen and're stad kan Pisa's fijnheid volgen.
Graaf di Tosca : Ja juffie, zeg dat wel, bij ons is 't al,
Berekend op 't effect van de verfijning,
De toren staat er scheef, alleen opdat,
Men niet zal zeggen, wij zijn achterlijk.
Lavinia : 0 hoe heerlijk !
Pia :
0, hoe begeerlijk !
Eleonore,
0, hoe eerlijk,
Een toren sch.uin in plaats van recht te bouwen !
Graaf di Tosca : 't Heeft ook zijn nadeel juffer, als je wat,
Te vol van zoeten wijns naar huis komt en
Je ziet den toren schuin, dan denk je licht,
Mij dunkt, ik ben wat dronken, als je dan,
In een portiek je dutje doet en frisch
Gelijk • een hoentje opstaat, zie je weer,
Den toren nit het lood ..... dan denk je wat,
'k Ben nog mijn roes niet kwijt, je gaat weer slapen,
Totdat je eindelijk je zelf bezint,
En denkt, een van ons is doorloopend vet,
Ik — of die daar dien toren heeft gezet . . .
Lavinia : En wat is d'allernieuwste schildersrichting,
In 't centrum der Toscaansche kunstnaarsveste ?
Eleonore : Is aquarel of olieverf thans mode ?
Pia : Voor-Rafaelsche school ? Na-Rafaelsch ?
Graaf di Tosca : Ze hebben nu van allebei genoeg,
En schildren weer precies als Rafael.
Lavinia : Ach hoe heerlijk !
Pia :
Ach hoe begeerlijk
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Eleonore :
Hoe eerhjk,
Om nu weer Rafael() na te schilderen !
Lavinia; Dus alle schilders zijn bij u nu Rafaels?
Graaf di Tosca : Neen alien niet, er zijn er ook die ruiten,
En stopverf voor hue nuttge kunst gebruiken.
Pia:
Ach.... ruiten zegt u ruiten zijn 't nu ruiten ?
Hoe of ze toch in Pisa altoos weer,
Wat nieuws verzinnen
eerst waren het punten,
Wie niet met ronde punten schildren wou,
Was tweederangs .. en, nu, ach ruiten,
heerlijk, 't carr4risme in de mode,
'k Ben volbloed carreriste
zoete kunst,
Van stip tot vierkant
heerlijk carrerisme .
(af).
Lavinia: Stopverf-techniek, dat is dus thans het nieuwste?
Geen olieverf, geen waterverf, pastel
Dekverf, sanguine, sepia en ets,
Verouderd
ach nu dweep ik al met stopverf,
Hoe nieuw, hoe fraai, de stopverf-ruit-techniek !
(af).
Eleonore : Gegroet mijnheer, ik dank u voor uw woord,
Nu weet ik weer wat men te prijzen hoort !
(a.f).
Eifde Tooneel.
Graaf di Tosca, Beata, later gravin di Tosca.
Graaf di Tosca: 'k Geloof 'k moet nog een fleschje gaan
[verschalken,
Bij die drie ben ik nog bepaald dood-nuchter,
Beata: Neen graaf, dat is de smaak der hoogre standee,
Dat is de hooge kunstbeoefening,
Waarvan wij menschen toch geen steek begrijpen.
Graaf di Tosca: Sjt... je beleedigd de gravin di Tosca
(Gravin op)
Die heeft het in de kunst al ver gebracht,
De kunstnaars vechten om haar kunstkritiek,
En zijn op haar protectie als verzot.
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zijn we hier alleen.
Gravin di Tosca : Dag kindlief...
[och zeg,
Me gamy, wat staat er op dees brief geschreven,
't Werd mij gestuurd door Maestro Demipho.
Beata : (leest) Sonnet.. .
Gravin di Tosca: Wat is dat kind ?
Beata : Ik weet het niet. . . weet jij het wellicht vader ?
daar vliegt het mij joist door
Graaf di Tosca : Kijk aan...
[het hoofd,
Flap. . . daar is 't. . . neen. . . het is al weer weg,
(hij doet of hij een kapel najaagt)
Daar heb ik 't weer.. neen.. niet.. mis.. raak..
[nu daar..
Gravin. di Tosca : Gelukkig, nu is hij al weer goed dronken,
Graaf di Tosca : Sonnet. . . dat is een vluchtig vlindertje,
Met mooie vleugels, die je met een speld,
Door 't lichaam opprikt in een glazers kastje,
Daar staat die schoone smart voor elk te kijk
Beata : (leest) Opgedragen aan de doorluchte vrouwe,
Gravinne Amalia di Tosca, kenster van,
En beschermster van de kunsten en wetenschappen.
Graaf di Tosca : Dat ben jij wijf. . .
Dat ben ik zeker.
Gravin di Tosca : (geörgerd)
Beata : (leest) 't Doorlucht geslacht heeft eenmaal nog ge[bloeid,
Om d' allerzoetste vruchten te vertoonen. . .
dat slaat op de uien ! !
Graaf di Tosca : 'Wij zijn verraden...
Beata : (voortgaande met lezen)
Modena voelt zich fier nu kwamen wonen,
In hare vest wat alien hield geboeid,
In Pisa, dat van kunsten overvloeit,
Beata, uitverkoren van al schoonen,
Beheerscheres in 't rijk van tinten, tonen,
Wier kunst en kennis ons houdt vast geboeid.
Graaf di Tosca : Wat zeit-ie van mij, den graaf di Tosca ?
Beata: (Voortlezend)
Gegroet Beata, kind van vorstenbloed,

DE GIJZELAARS.

75

Neem aan de huldiging der fraaie kunsten,
Die zich verheugen om uw gijzellot,
Want met u gijzelde Modena vroed,
Der Muzen en Fortunas milde gunsten,
Daar schoonheid rijst, den kluisteren ten spot.
Graaf di Tosca : Hij richt het vers aan de gravin di Tosca,
En 't is bestemd voor onze hertogin,
Let op. . . die snuiter ruikt wat van de waarheid,
De dochter wil hij en hij vleit de moeder...
Beata : Neen vader, dat is zoo een hoofsche zede,
Zoo'n dichter wil ons maar alleen beduiden,
Dat hij wel gaarne mijn protectie had.
Gravin di Tosca : Dat 's jammer, het zou anders aardig wezen,
Kwam je nu maar meteen hier aan den man,
En trouwde met zoo'n hooggeleerden schrijver.
Graaf di Tosca : Waarachtig niet, ze is nu hertogin,
En als zoodanig heeft ze aanspraak op,
Des hertogs zoon — geen sikkepitje minder,
1VIijn dochter trouwt niet older haren stand.
Gravin di Tosca : Dan heeft ze hoogstens rechten op een
[graaf.
Graaf di Tosca : Een graaf... nu goed dan als het moet,
Maar lager daal ik niet den ladder af,
Stand hoort bij stand, gepeupel bij gepeupel. . .
Gravin di Tosca : Man drink nog wat, je bent zoo nuchter als,
Een zuig'ling zonder baker. . . pas Loch op,
Straks loopt het in het oog wie of we zijn,
Hier. . . neem die mee...
Falerno is 't van Capri,
En die nog, Nebiolo van Piemont,
Dat is oude Ghemme. . en dat is Toscaansche...
(Graaf af, zijn arm vol flesschen, die hij met weerzin
bekijkt).
Twaalfde Tooneel.
Gravin di Tosca, Beata.
Gravin di Tosca : En heb je in 't geheel geen hoop op hem P
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Of is hij nog verkikkerd op dat meisje ?
Beata : Ik heb haar straks gesproken en 'k heb hoop,
Dat zij zich nu wat Wetter zal gedragen.
Gravin di Tosca : We deden dom om haar hier mee te nemen,
En ware ik jou., 'k joeg haar heden weg.
Beata : En wie zal mij dan bij het gastmaal helpen ?
Mij wijzen hoe ik mij gedragen moet,
Het antwoord fluistren op geleerde vragen,
De hoofsche woorden leeren, waarmee men
Een hertog aan het einde van een feestmaal dankt ?
Neen moeder, 'k heb die deem nog heden noodig,
Hoe zeer zij ook mijn huwlijksplannen kruist.
Gravin. di Tosca : Wij grooten staan wat nit met knecht
[en meiden,
Ik wist het nooit, maar waarlijk, 't is een ramp,
Kom mee mijn kind, ik moet je vader helpen,
Die man is niet meer tot een roes te krijgen,
En komt hij niet beschon.ken reeds aan 't maal,
Dan schept hij in zijn nuchterheid kabaal.
(b eiden af).

Dertiende Tooneel.
Hertog. Francesco, Graaf Reni.
Hertog Francesco : Ik ben waarachtig bang, die heethoofd zal,
Dat meisje meer beloven dan hij houdt.
Graaf Reni Zij zorgt wel zelv', dat 't bij beloven blijft,
Daar zijn ze. . . let nu op. . . ai. . . die was raak,
Klap. klap. . die was niet voor de poes, signor !
(In de veranda Umberto met Sirenetta, die hem klappen
uitdeelt, terwij1 hij een kus wil stelen).
Hertog Francesco : Hahaha,
niet voor de poes, heel juist,
Maar van de poes en pijnlijk voor den kater !
Graaf Reni Het is een drommelsch aardig snoetje... wat ?
Hertog Francesco : Kleed zulk een deem in kostbare ge[waden,
En zij steekt edelvrouwen naar den kroon.
Graaf Reni : Een mooi idee. . . heer h ertog, als wij 't deden,
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Dan hadden wij een grap te meer aan tafel,
Wij trekken haar wat mooie kleeren aan,
Dan zetten wij haar bij de hoofsche juffers,
En stellen haar als een gravinne voor,
hit het gevolg van hertogin Beata,
Daar zullen wij tooneeltjes van beleven,
Dat frissche kind, vol humor en natuur,
Te midden van die dweeperige nuffen
Hertog Francesco : Maar heeft de hertoginne daarmee vree ?
Graaf Reni : Wij laten door Umberto het hear vragen,
Die krijgt bij vrouwen nog al gauw zijn zin !
Hertog Francesco : Hahahaha . Let op hoe hij daarginds
[zijn zin krijgt,
In heel den slag kreeg hij niet zooveel klappen,
Van de Modeensche helden als nu hier,
Van 't kamerfeeksje van de gijzelaarster !
(Beiden lachend af).
Veertiende Tooneel.
-Umberto, Sirenetta—Beata.
-Umberto : Ik zweer Sireentje, 't is geen grapje meer,
Ik heb je lief, ik zweer je 't bij mijn eer.
zegt het met iets in uwSirenetta-Beata : Is 't waar ? ...
[toon,
Dat mij wat anders schijnt dan vrouwenhoon.
Umberto : 't Is zoo waarachtig, dat ik je beloof,
Al waar 't in dezen stond met je te vluchten,
En rang en stand en troon te laten varen,
Om jou geheel in liefde te bezitten.
Sirenetta : Daar waait de wind weer uit den slechten hoek,
Want is Umberto met Sireentje zoek,
Dan zal Umberto wel gevonden worden,
Maar Sirenetta voert men niet terug,
Zij blijft verloren
evenals haar eer.
Umberto : Wat wil je dan mijn. lief?
Ik ? Niets mijn peer,
Sirenetta :
Wat zou ik anders willen dan mijn rust ?
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Umberto : Maar ik wil meer, ik laat je niet met rust,
Niet rusten zal ik voor 'k je heb verworven,
Zeg wat je eischt, noem op, noem op, wat wil je,
Een troffer vol gewaden van satijn ?
Een kist kleinooden, parels en juweelen,
Een beurs met goudgeld, en een eigen huis ?
Bedienden, paard en rijtuig, alle rijkdom .
Sirenetta Dat is geen rijkdom heer.. 't is zonder eer,
En rijkdom zonder eer, blijft arme schande,
-Umberto : Ik schenk je titels, wapens en zelfs landen .
Sirenetta : Dan had het armste meisje op mijn land,
Toch noch iets meer dan ik, ik waar de armste,
Van heel mijn rijk . . . signor ik dank je zeer,
loud titel en houd land . . . ik houd mijn eer...
(Sirenetta af).
Vijftiende Tooneel.
Umberto, later graaf Beni.
Umberto: (alleen) Zij heeft gelijk
wie zooveel deugd bezit,
Is rijker dan wie kisten heeft vol schatten,
Bezit een echter adel dan van brieven,
En hoogren rang dan zelfs een kroon verleent.
De eer der maagd
ziedaar een bloesemkroon,
Waarmee natuur in hare mildste bui,
Elk meisje bij 't geboren worden tooit,
En zou ik dan, die de natuur zelf kroonde,
Mijn kroon, een werk van handers en van menschen,
Onwaardig achten? Ziet, dat waar dan toch,
Verkrachtiging der natuur ter wille van,
Begrippen, die zeer onnatuurlijk zijn • • •
Graaf Reni: Daar zit de minnaar nu in duizend nooden,
Zoo doffer, is het duifje weer ontsnapt ?
-Umberto Lach niet mijn vriend, ik ben het lachen moe,
Graaf Reni : Ik gloofje graag, we speelden strakjes kiekeboe,
Mijn heer je wader en je trouwste vriend,
En zagen hoe dat heksje daar flip-flap,
Je leerde hoe van Don Juan die lacht,
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Men ras een Don Juan die huilt kan makers..
Maar 'k heb een middel om je op te vroolijken,
En dat meteen je van liefde heelt.
Umberto: Onmogelijk...
Graaf Reni: Zeg niet onmogelijk vriend,
Want in liefde is er niets onmooglijk.
Umbert: Dat woord is meer waar dan je zelf vermoedt.
Graaf Reni: Wie heden je in vuur en vlammen zet,
Is morgen nauwlijks nog maar opgelet.
'k Begrijp, dat jij dat kamerkatje mint,
't Is een natuurlijk, frisch en vroolijk kind,
En dat heeft voor ons lieden veel bekoring,
Die steeds gewend aan vormen en vernuft,
Te dikwijls overslaand tot onnatuur,
Ons aan des harten eenvoud laven, als
Een drinker soms aan de teug regenwater.
Maar daarom is het water niet te stellen,
Als drank verkoren boven fijnen wijn,
Kleed nu zoo'n volkskind eens in mooie kleeren,
En breng haar in het midden van een groep
Beschaafde vrouwen, aad'lijk van geboorte,
Dan is ze links, onhandig, plomp en dom,
En toont de keerzij van eenvouds medaille.
Umberto: Dat's theorie
praktijk zou 't anders leeren.
Ik wed, waarom je wedden wilt, dat zij,
Al waar zij heden aan ons feestmaal gast,
Aan edelvrouwen lesjes uit kon deelen.
Graaf Reni: De weddenschap is aangenomen vriend,
Wij wedden om een Florentijnsche rusting.
Umberto: Hier is mijn hand...
Reni: 1k zorg voor haar kleeren,
-Umberto: En ik vraag aan heur meesteres 't verlof,
Voor 't vroolijk spel.
Zestiende Tooneel.
Vorigen, Beata.
Beata: Stoor ik hier heeren?
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Umberto : Niet in het minst . mijn vriend sprak juist van u,
Beata : Hoe vleiend.
Graaf Reni : Kan het anders zijn signora,
Waar geest en schoonheid heerlijk zijn vereend,
Met goede vormen, aangeboren adel,
Zoo onderscheiden van het pratte doen,
Der nieuwe rijken, die men thans vaak ziet,
Bij feest en spel en die door hun. manieren,
Hun plompen aard, hun opgeblazenheid,
Maar al te d-uidlijk hunne afkomst melden,
Wij hadden 't juist nu over echten adel,
Die nooit zich kan verloochnen, waar 't ook zij.
Want kleed een edelman in beedlaarspij,
De wijze, waarop hij de hand ophoudt,
Zal nog zijn adelijke afkomst konden,
En evenzoo, kleed iemand nit het plebs,
In vorstenpurper, steeds zal de proleet,
Al waar 't ook door den plooival, zich vertoonen,
Umberto nu bestrijdt dit, 'k nam als voorbeeld,
Uw kamerjuffrouw, Sirenetta die
Den Hertog 't hoofd op hol probeert te brengen.
Beata : Ik heb het meisje al reeds streng vermaand.
Graaf Beni : Wanneer zij heden aan het gastmaal zich
In 't kleed van een gravinne zou vertoonen,
Zal het den hertog zeker toonen, zei ik,
Wanneer hij haar gedrag en 't uwe ziet,
Wat ware adel is en wat geleende.
Beata : 0 neen,... tot zulk een spel leen ik mij niet,
Gij zoudt mij als een dienstbO willen kleeden ?
Graaf Reni : 0 neen, 't is ver van ons dit spel te drijven,
Wij weten welken eerbied wij u zijn
Verschuldigd hertogin, maar zie de deem,
In het gravinne-kleed te midden van
Een groepje zeer beschaafde, hoofsche juffers,
Zal door haar linksche woorden en manieren
Ons alien, u en mij, den Hertog en
Umberto zelf, een bron zijn van vermaak.
Beata : Neen heer . . . mij schijnt dat spel wat te onwaardig.
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Umberto: Wij zijn hier niet zoo . stijf als in Toscane,
En daar 'k het u als gunstbewijs verzoek,
Meen ik, dat u mij dat niet weigren moogt....
Beata: Maar als zij nu eens niet zich links gedraagt,
En d' edelvrouwen in de schaduw stelt?
*Umberto : Dan is de vreugd nog grooter en het feit
Dat uwe dienstbOo meer beschaving heeft,
Dan een Modeensche freule, eert Toscane.
Graaf Reni Mij dunkt, u moogt ons dat plezier niet afslaan.
Umberto : Jonkvrouw, u moogt u zelv deer eer niet weig'ren,
Tot uwe schand kan 't vroolijk spel nooit zijn.
Beata: Ik weet niet heeren of ik wel het recht heb,
Een meisje, dat mij, gijzelaarster volgt,
Tot zotskap van een feestmaal uit te leev'ren.
Graaf Reni En als zij zelve
daar is ze juist,
Dan bent u toch van alle zorg bevrijd.
(Sirenetta op.)
Graaf Reni (tot Sirenetta): Meju.ffrouw, neemt u aan het
[gastmaal deel ?
Sirenetta: Het deel, dat mijn bescheidenheid bedeeld is,
Dat neem ik . neen dat krijg ik, nemen is
ik zal mijn meesteresse dienen,
Te veel...
En achter Naar, ook van het feest genieten.
Umberto : Wat zou je zeggen als wij je voor heden,
Eens plaatsten aan de zij der edelvrouwen
Sirenetta : Ik niets, maar wat de edelvrouwen zeiden,
Dat zou ik heer niet al te graag verbeiden.
Graaf Reni : Zoo is het niet gemeend, wij geven je,
Ook mooie kleeren en een fraaien naam,
Bijvoorbeeld burchtgravinne di Amaro,
En als je aan de tafel je gedraagt
Zooals een edelvrouw en niemand merkt,
Dat jij maar een vlug kamerkatje bent,
Dan mag je al je mooie kleeren houden...
Sirenetta (tot Beata): Wat denkt mevrouw ?
Beata: Ik laat de keus aan jou,
Sirenetta: Dan top, voor mooie kleeren ben 'k te vinden,
En 'k heb genoeg van u geleerd, jonkvrouw,
O. E.
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Om tusschen freules niet te dom te schijnen.
(alien of behalve Beata)
Beata: Zoo'n feeks, zoo'n duivelin, zoo'n valsche kat,
Wat moet ik nu aan. 't feestmaal gaan beginnen ?
Want aller oog is nu op ons gericht,
Zoo'n heks, zoo'n mormeldier, krijg ik haar hier,
Ik krab haar beide oogen nit 't gezicht. .
Zeventiende Tooneel.
Beata, graaf en gravin Sirenetta.
Gravin de Tosca: Wat deert u hertogin, ik zie u grient,
Verlangt u naar uw diepbedroefden vader,
Die ginds om zijn verdwenen dochter treurt ?
Graaf di Tosca : Daar ben ik weer, nog altijd ben 'k niet zat,
't Is met dien drank een duivelsch werk — als ik,
In Pisa maar een enkel fleschje dronk,
Was ik al in de stemming en nu hier
Kan ik met flesschen niet mijzelf bedriegen,
'k Blijf nuchter denken, 'k moet mij nu bedrinken.
Dat zweer ik je, keer ooit ik weer naar honk,
Dan word ik vaste klant der regenpomp.
Beata : Ik vrees, die pomp zal u nooit nuchter zien,
Want als van avond niet veraden wordt,
Dat wij maar doodgewone menschen zijn,
Dan vader staat de wereld op zijn. kop.
Gravin di Tosca : Wat is er nu weer aan de hand mijn kind ?
Beata : Zij hebben 't in hun hoofd gekregen om
De dienstmaagd, die ons zoo van hulp kan zijn,
Gelijk een edelvrouw te kleeden en,
Ads een gravin van oud Toscaansch geslacht,
Uit ons gevolg wordt zij thans voorgesteld,
En zoo zit zij bij edelvrouwen aan.
Gravin di Tosca : Dat sta 'k niet toe, dat lijdt mijn adel niet,
Ik zit niet met mijn dienstmaagd aan een disch.
Beata : 't Is 's hertogs zoon, die haar het zelf verzocht,
Ik deed al wat 't ik vermocht het te verhoeden,
Maar 't mocht niet baten en hoe zal ik nu,

DE GLIZELAA RS.

83

Aan tafel weten, hoe 'k mij moet gedragen.
Graaf di Tosca : Gedraag je naar je aard, dat is het best,
En als ze zeggen, dat je dat niet staat,
Dan vraag je maar pier aan je moeder raad,
Die zegt het je misschien nog wel in rijmen,
Zij kent het heele vers al nit Naar hoofd,
En heeft je vader straks een kool gestoofd,
Toen zij 't Sonnet met luider stemme zei,
Alsof ze het van het papier kon lezen.
Gravin di Tosca : Wel zeker zal ik zorgen voor mij kind,
Ik heb een plan. . . wanneer men ons beduidt,
Dat wij niet de Modeensehe vormen volgen,
Dan zeggen wij, wij zijn Toscaansche eedlen,
En dat zijn zoo in Pisa de manieren.
Beata : 't Is 't laatste middel, zij het dan aanvaard,
Men is alleen gelukkig in zijn. aard !
(alle drie af)
Achttiende Tooneel.
Reni, Umberto, Sirenetta.
Beata-Sirenetta in edelvrouwen-gewaad.
Graaf Reni : Uitstekend m.eisje, een volleerde dame,
-Umberto, ik begin nu al to vreezen,
Dat jij he 16Florentijnsche harnas wint.
Umberto : Ik wist niet, dat jij zulk een dame waart,
Mij dunkt 't zou zonde zijn als jij ooit weer,
Je kleedde in je daagsche meidenpakje.
Beata-Sirenetta : Mijn peer, ik meen elk kleedje staat ons
[goed,
Dat wij met eere dragen. . .
Dat is waar,
Graaf Reni
Maar toch de vogel schat men naar zijn veeren.
Beata-Sirenetta : En naar zijn zang, de nachtegaal is grauw,
Maar hij zingt mooier dan de bronzen pauw.
Graaf Beni : Op elk woord heeft zij 't slagwoord al van pas,
Ik ga de rusting reeds bestellen. vriend.
(Reni af).
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Umberto: Beloof mij een belofte, schoon sireentje,
Zorg dat je niet te dartel wordt van avond,
Het vroolijk spel kan wellicht ernstig worden,
Wanneer je zoo mijn vader ook bekoort,
Dan durf ik hem daarna een voorstel doen,
Je met het kleed meteen je naam te laten,
En van een burchtgravin tot hertogin,
Is dan de weg niet ver... wat denk je daarvan?
Beata-Sirenetta: Ik denk, dat ik zal zijn zooals ik ben,
En ben ik dartel, dat uw vader dan,
In hemelsnaam mijn dartelheicl ontziet.
Mishaagt het hem, welnu trouw mij dan niet.
Dat is een mooie rede voor een minnaar,
Wanneer hij van zijn liefje afstand doet,
Omdat haar geest zijn vader niet bevalt,
Of wijl zijn tante haar te vroolijk vond,
Of omdat grootmama haar niet kan lijden.
De ware liefde kent alleen zichzelf,
Die liefheeft, hij verlate vader, moeder,
Wanneer hij daardoor grootren schat verwint,
Een vrouw, die hem van ganscher hart bemint.
Umberto: Je hebt mij lief? Belooft mij wederliefde ?
Sirenetta: Het deurtje van mijn hart staat op een kier...
Umberto: En voor het deurtje staat een man te smachten,
Sirenetta: Des harten deur staat open of is dicht,
Umberto: Dan snel de klink van 's harten deur gelicht.
(hij trust haar).
Sirenetta: Pas op, laat nog je kussen niet zoo klinken,
Je zoudt mijn dartelheid te gauw verdrinken!
(Zij omarmen elkaar. Scherm).
Einde van het tweede bedrijf.
( Slot vervolgd.)

BARON VON FRIESEN'S ONDERHOUD MET
BISMARCK OVER DEN OORLOG VAN 1866
(De „Missie Gablenz" en het „Legioen Klapka")
DOOR

A. W. STELLWAGEN.

Erinnerungen aus meinem Leben. Von
Richard Freiherr von Friesen. Dritter
Band. Dresden 1910.

Baron von Friesen, de opvolger van Von Beust als
Minister van Buitenlandsche Zaken in Saksen, die zich voor
zijn land zeer verdienstelijk heeft gemaakt, o. a. door zijne
onderhandelingen met Bismarck bij het tot stand komen
van den Noordduitschen Bond en de stichting van het
Duitsche Keizerrijk, overleed in 1884. Vier jaren voor zijn
dood gaf hij twee deelen levensherinneringen uit, die om
de historische waarde der stof, en om de onpartijdigheid
van voorstelling der feiten, zeer de aandacht hebben. getrokken. 1) En nu is dezer dagen van deze Herinneringen
nog een derde deel verschenen, dat mijns bedunkens in
belangrijkheid en onpartijdigheid voor de beide eerste niet
onderdoet. Het ligt niet in mijn plan een algemeen overzicht van 't boek to geven, maar wel wil ik er de aandacht
1) Van de beide eerste deelen is reeds in 1882 een tweeds druk verschenen.
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op vestigen door een enkel onderdeel ervan te bespreken ;
het verhaal nl. van Friesen's onderhoud met Bismarck over
den oorlog van 1866.
Bedoeld onderhoud heeft plants gehad den 18en Februari
1869 en is door Friesen met groote zorgv-uldigheid, zooveel mogelijk zelfs woordelijk, weergegeven.
Het heeft zijne waarde op dezen datum eenigen nadruk
te leggen, want hij valt in eene periode, dat Bismarck er
hoogen prijs op stelde aan het Saksische Hof het vertrouwen,
hetwelk hij er pas verworven had, te behouden en te versterken. Hij was den lien November 1868 naar Dresden
gekomen om er den volgenden dag het verjaarfeest van
Koning Johan mee te vieren. Den 13en dier maand had
hij ten hove het middagmaal gebruikt, en glom had hij
door de vriendelijkheid en voorkomendheid van zijn optreden den besten indruk achtergelaten. „Het merkwaardige talent om door eene gedeeltelijk ware, gedeeltelijk
slechts schijnbare openheid en eerlijkheid anderen voor zich
in te nemen" had hem ook nu onwederstaanbaar gemaakt.
Zijne vereering voor Koning Johan, die hij bij elke gelegenheid deed uitkomen, was hem met woekerwinst terugbetaald in de toegenegenheid dergenen, Wier vroegere
vijandschap hij in vriendschap had omgetooverd. Zijn doel
om de onjuistheden van sommige beschuldigingen in het
pas verschenen Oostenrijksche „Roodboek" en de ongegrondheid van enkele opvattingen der niet ongedaan te
maken feiten te bewijzen, had hij bereikt, en alzoo was hij
in den avond van den n en November we' voldaan. naar
Berlijn teruggespoord.
Drie maanden later was baron Friesen daar ook, en
(den lSen Februari) aan Bismarck's tafel genoodigd. Behalve
de familie Bismarck nam alleen de toenmalige legatiesecretaris Von Schliizer deel aan den maaltijd, en alzoo
was men in klein gezelschap. Zooveel te beter voor een
intiem samenzijn. Na de koffie begon Bismarck het gesprek
met Von Friesen alleen, eerst in het salon, Coen in zijne
werkkamer. Al dadelijk en niet zonder nadruk liet Bismarck
uitkomen, dat er hem veel aan gelegen was, indien koning
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Johan volkomen op de hoogte werd gebracht van hetgeen
onder de beide heeren werd besproken. Dan zou Zijne
Majesteit zuiverder kunnen oordeelen over veel, dat nog
toelichting behoefde. Bismarck begon het onderhoud met
het zeggen, dat men zoo zelden vorsten vindt, die naast
het bewustzijn hunner rechten ook een levendig besef van
hunne plichten hebben, en voegde er aan toe: „Behalve
ooze beide allergenadigste heeren ken ik op het oogenblik
geen vorst, van wien ik dit laatste zou mogen zeggen. En
indien mijn Koning in dit opzicht niet geheel op de
hoogte van den uwe staat, dan ligt het niet in gebrek
aan karakter, maar in eene tekortkoming in de opvoeding."
Koning Frederik Wilhelm III had het ongelukkige beginsel, alleen zijn oudsten zoon een grondig en veel omvattend onderwijs te doen geven, maar heeft voor de beide
andere zoons dit niet noodig geacht, en het voldoende
gekeurd, indien zij zoo het gewone onderricht van eene
middelmaatsopvoeciing verwierven. Indien men dit bedenkt,
dan moet met te sneer bewondering over 't plichtgevoel
van koning Wilhelm, dat hem daartoe bracht, om zich uit
eigen kracht voor zijne regeertaak te bekwamen, gesproken
worden. Geen arbeid was hem te zwaar, geen inspanning
te groot om zich in zijn regentenberoep in te werken.
Maar eene zekere onvastheid en onklaarheid kon hij niet
te boven komen, juist omdat hij in de gewichtigste dingen
zonder eigen zelfstandig oordeel, van vreemden raad
afhankelijk was, en die raad hem niet zelden van verscheiden kant en in verschillenden zin werd verstrekt.
Waaruit dan volgt, dat wie dit niet weet, of nit het oog
verliest, de Pruisische staatkunde der laatste jaren voor
1869 en de medewerking van hem, Bismarck, aan die
politiek, niet voldoende beoordeelen kan.
En nu gaf Bismarck een klein overzicht van zijn
optreden als minister en der gebeurtenissen tot aan den
oorlog van 1866. Hij legde de klem op eene voorstelling
van zaken, als zou Pruisen in de laatste jaren voor dien
oorlog geen vergrooting van grondgebied op 't oog gehad
hebben. „Het was er hem, Bismarck, slechts om te doen
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geweest, de revolutionaire strekkingen te bestrijden en
bepaaldelijk het „Augustenburgerdom" onder te houden.
Want dit was in Duitschland populair geweest, niet omdat
de hertog van Augustenburg de meestgerechtigde erfgenaam
van Sleeswijk-Holstein weth geacht, maar omdat hij zich
had geworpen in de armen der democratie, die door hem
tot macht meende te komen. Het federalisme is voor het
omlaaghouden van zulke gevaren niet sterk genoeg, zooals
het jaar 1848 heeft bewezen, then immers de redding niet
van den Duitschen Bond, maar van de afzonderlijke groote
staten is gekomen. Later was iedere verbetering van het
federale beginsel mislukt ; het dualisme met een ongedeeld
Duitschland is ook onuitvoerbaar gebleken ; en alzoo was
er nog slechts de gedachte aan een samengaan van een
in tweeen gedeeld Duitschland overgebleven, en dit had
hij, graaf Bismarck, in die dagen op 't oog gehad. Het
was hem in 1865 ook gelukt, Oostenrijk een tijdlang voor
dezelfde gedachte te winnen, maar daar heeft men later
eene andere meening gevolgd en eene zwenking in de
richting van Frankrijk gemaakt. Welnu, de toenmalige
Pruisische oorlogstoerustingen waren niet met de bepaalde
bedoeling van een oorlog gemaakt, maar veel meer om aan
de onderhandelingen grooteren nadruk te geven. Dit bewijst
ook de „Missie Gablenz", eene poging van ernstige beteekenis, 2 a 3 weken voor het uitbreken van den oorlog
gedaan, om alsnog tot een vergelijk te komen zonder bloedvergieten. En Bismarck stelde er hoogen prijs op, dat
zijn gast Von Friesen omtrent deze zaak eens vooral nauwkeurig onderricht zou wezen. Wat was dan de dusgenoemde
„Missie Gablenz P'
Hetgeen hier vole, geeft een antwoord op deze vraag.
De poging om toch nog tot een vergelijk met Oostenrijk
te komen, was- wel niet van Bismarck zelf uitgegaan, maar
tom het denkbeeld der mogelijke- verzoening hem bereikte,
nam hij het over en drukte er zijn stempel op. De twee
broeders Gablenz waren Saksers van geboorte ; de 66n
was generaal in Oostenrijkschen dienst, de ander had
Pruisen tot zijn vaderland gekozen. Zij meenden echter
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zich geroepen den broederoorlog tusschen Oostenrijk en
Pruisen alsnog te voorkomen en achtten dit mogelijk,
„indien de Keizer en de Koning het eens konden worden
over de toekomstige gedaante van Duitschland." Die
inoesten „de gezamenlijke Duitsche vorsten samenroepen
en hun zeggen : alzoo hebben wij besloten en vragen uwe
instemming. In den Staat, waarvan de Vorst niet meegaat
met den nieuwen toestand, rukt een legercorps binnen, in
't noorden een Pruisisch, in 't zuiden een Oostenrijksch.
Be vorsten zullen dan alien met het plan instemmen. Vervolgens zal er, zoo noodig, een parlement bijeengeroepen
worden en met het millioen soldaten, dat we onder de
wapens hebben, zal ook dat zijne toestemming geven."
Alsnu „zegt men tot het Buitenland : z66 is Duitschland
nu geregeld, en daar Pruisen en Oostenrijk thans over een
millioen soldaten, ten strijde toegerust, beschikken, zal het
zich wel wachten, een oorlog te beginnen, waarvoor het
zich nog gereed maken moet."
Eene eigenaardige formule zal men zeggen. En nu was
Anton von Gablenz daar mee naar zijn broeder in Weenen
gegaan, en samen hadden zij minister Mensdorff, die ook
den vrede wilde, over de zaak gesproken. Op 's ministers
raad en aanbeveling was Anton, de uitdenker van het plan,
terstond naar Berlijn teruggekeerd en had er Bismarck tot
luisteren en instemmen bereid gevonden. Met het oog op
de stemming van koning Wilhelm, die tegen den dreigenden
oorlog was, scheen het plan der heeren Gablenz voor
Bismarck eene soort van uitkomst. Want gelukte het, dan
bereikte hij zijn doel zonder krijg ; en mislukte het, dan
had hij een afdoend bewijs, dat met Oostenrijk geen vergelijk te treffen was, en de oorlog nu niet 'anger vermeden
kOn worden.
Von Gablenz keerde terstond naar Weenen terug, en
thans met een voorstel van Bismarck zelven van den volgenden inhoud : „oplossing van den Duitschen Bond ; vorming van twee afzonderlijke bonden, een Noordduitsehe
met Pruisen, een Zuidduitsche met Oostenrijk aan 't hoofd.
Beide bonden treden in zoodanige vriendschapsbetrekking,
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dat wederkeerige garantie van het bondsbezit, ingesloten,
het bezit van Venetie door Oostenrijk, voorop gesteld wordt".
De inwendige organisatie der beide vereenigde bonden zou
alleen de militaire verhoudingen, het postwezen en de
tollen regelen. In bij zondere opdracht kreeg Von Gablenz
nog, den vollen nadruk te leggen op het feit, dat wel
niemand in Europa het op dit oogenblik wagen zou, nu
Oostenrijk en Pruisen tot de tanden gewapend waren, een
spaak in 't wiel te steken, zoo deze beide mogendheden aldus
tot eene nieuwe regeling hunner verhoudingen overgingen.
Men ziet het : Bismarck had het voorstel der gebroeders
Von Gablenz geheel tot het zijne gemaakt en er zelfs nog
eenige voor Oostenrijk welgevallige uitbreiding aan gegeven.
Eene audientie bij keizer Frans Jozef volgde, en had
althans dit succes, dat Zijne Majesteit aan Von Gablenz
te kennen gaf, het d.enkbeeld der beide samenwerkende
bonden niet verkeerd te vinden en er zelfs wat voor te
voelen. Maar een beslissend antwoord kreeg de onderhandelaar niet : de Keizer wilde eerst met zijne ministers
over het voorstel van Bismarck nader in bespreking komen.
Zoo geschiedde, maar het resultant van een en ander was
niet gu.nstig. Graaf Esterhazy was v66r, maar minister
Belcredi heftig tegen. Even beslist als Belcredi was ook de
minister van financien, graaf Larisch, voor den oorlog :
„Larisch had den krijg noodig om zich nit den nood te
redden hij moest in 't bezit komen van eenige millioenen
Pruisische oorlogskosten en die zouden bedongen worden
als de oorlog gelukkig terwijl, als Oostenrijk de
nederlaag leed, een „fatsoenlijk bankroet" de mogelijkheid
verschaffen kon om de staatsschuld be ter te regelen".
Graaf Mensdorff, de vredevriend, die nu ook nog
zijne meening zeggen moest, en den meesten invloed bij
den Keizer had, bleef, jammer genoeg, neutraal en verklaarde „datgene tot uitvoering te zullen brengen, wat de
Keizer hem bevelen zou." Onder deze omstandigheden moest
dus de Missie Gablenz mislukken en de oorlog kon niet langer
nitblijven. Daarvan was sedert ook koning Wilhelm overtuigd.
Twee punten zijn er in Von Friesen's verhaal van de
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Missie Gablenz, die eenige toelichting noodig maken.
In de eerste plaats ontstaat de vraag, waarom keizer Frans
TJozef en zijn minister Mensdorff, die de parq van den vrede
voorstond, niet op het voorstel van Bismarck ingingen
En in de tweede plaats heeft men moeite aan te nemen,
dat een minister van financien lichtzinnig genoeg kan zijn
om een bankroet door oorlogsongelukken als eene uitkomst
voor de geldmiddelen van den Staat te beschouwen. Wat
de eerste quaestie aangaat, daar heeft prof. Friedjung in
zijn classiek boek Der Kampf urn die Vorherrschaft in
Deutschland een afdoend antwoord op gegeven. Toen Anton
von Gablenz ter audientie bij den Keizer was (25 Mei 1866),
scheen het voor een nieuw verbond tusschen Oostenrijk en
Pruisen de tijd niet meer. Het wantrouwen, dat het nu
voorgestelde verbond even rampspoedig kon worden als dat
tegen Denemarken, lief zich gelden. De argwaan verduisterde
den blik der Oostenrijksche staatslieden en verhinderde de
beslissing, die in Oostenrijk's belang zou geweest zijn. En
dan : de rustelooze verwisseling van plannen en middelen,
die Bismarck voorstelde, had de meening ingang doen vinden, dat men hem niet vertrouwen kon. Men wilde niet
gelooven, dat hij, die den oorlog opgeroepen had, hem nu
inderdaad wilde terugdringen. En aldus was graaf Mensdorff geeindigd met zich neutraal te verklaren. En wat den
Keizer betreft, voor hem legde dit het zwaarste gewicht in
de schaal, dat hij in de laatste weken met de Duitsche
vorsten verbindende overeenkomsten tegen Pruisen had
aangegaan. Baron van Kiibeck in Frankfort, graaf Biome
in Munchen, prins Solms in Hannover, generaal Ringelsbeim. in Dresden, overste Wimpffen in Kassel, alien wierven
oorlogsbondgenooten onder de banier van het door Pruisen
geschonden bondsrecht. Zou Oostenrijk nu, terwij1 de middelstaten op zijne hulp wachtten, hun vertrouwen teleurstellen?
Met Saksen stond het Hof te Weenen reeds op het punt
van innige eensgezindheid: Kroonprins Albert had zooeven
met de generaals des Keizers de afzonderlijke punten
van den aanstaanden veldtocht besproken. Was het nu
nog mogelijk terug te keeren? Het zou trouweloosheid ge-
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weest zijn, indien de Duitsche vorsten in de dagen, dat
Oostenrijk hunne hulp zocht, voor de helft onder Pruisen's,
voor de andere helft onder Oostenrijk's hegemonie gekomen
waren. En alzoo werd den 28sten Mei naar Berlijn het bericht gezonden, dat de voorstellen van Gablenz niet konden
aangenomen. worden. De oorlog moest beslissen. Voor
verdere onderhandelingen was het nu te laat.
Valt echter niet, zal men zeggen, het ongunstige licht
op Bismarck, en hadden de menschen geen gelijk, die hem
wantrouwden en meenden, dat de Pruisische Minister met
zijne Missie Gablenz slechts tijd wilde winnen voor verdere
krijgstoerusting ? Dezelfde vraag heeft eenmaal, in een
weinig andere bewoording, prof. Friedjung tot Bismarck
in eigen persoon gericht, Coen hij, 13 Juni 1890, voor een
onderhoud met den (sedert 20 Maart ontslagen) Rijkskanselier naar Friedrichsruh was gekomen. En Bismarck had
geantwoord : „het zou zijn het wezen der politiek miskennen,
indien men wilde aannemen, dat een staatsman een ver in
de toekomst reikend plan kan ontwerpen, en zich als wet
voorschrijven, wat hij in 66n, twee of drie jare-n. tot nitvoering zou denken te brengen. Het is juist, dat de aanwinst van Sleeswijk-Holstein een oorlog waard was, maar
men kan in de politiek niet voor langen tijd een plan
vastleggen en blindelings daarin voortgaan. Het is maar
mogelijk, in 't groot zich de te volgen richting of te
bakenen. Deze richting behoort men natuurlijk zonder
schroom in 't oog te houden, maar men kent daarom nog
niet nauwkeurig de wegen, waarlangs men tot zijn doel
geraakt. De staatsman is niet ongelijk aan den wandelaar
in 't Bosch, die wel de richting van zijn tocht kent, maar
niet het punt, waar hij nit het woud zal te voorschijn
treden. Evenals hij, moet de staatsman de begaanbare wegen
inslaan, indien hij niet verdwalen wil. Wel was de oorlog
met Oostenrijk moeilijk te vermijden, maar wie het gevoel
van verantwoordelijkheid voor millioenen ook maar een
weinig beseft, zal zich wel wachten een oorlog te beginnen,
voor alle andere middelen uitgeput zijn. Het is altijd eene
font der Duitschers geweest, alles te willen bereiken of
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niets, en zich eigenzinnig aan eene bepaalde methode vast
te klemmen. Ik daarentegen was altijd in mijn schik,
indien ik de eenheid van Duitschland, langs welken weg
dan ook, al was 't maar drie schreden, naderbij moist te
komen. Ik zou iedere oplossing met vreugde hebben aangegrepen, die ons zonder oorlog de vergrooting van Pruisen
en de eenheid van Duitschland bezorgde. Vele wegen voerden
tot mijn doel ik moest op de rij of den eenen na den
anderen inslaan, den gevaarlijksten het laatst. Eenvormigheid
van handelen was van mijne gading niet."
En in dien geest geschiedde ook de Missie Gablenz.
Dat men later van Oostenrijksche zoowel als van Pruisische
zijde het hier meegedeelde intermezzo buiten het bereik
der openbaarheid heeft gehouden, behoeft geen verklaring.
Noodzaak voor openbaarheid was er zeker niet. Maar er
is geen reden te meenen, dat Bismarck met recht door de
Oostenrijksche staatslieden gewantrouwd werd. En nu de
vraag, of graaf Larisch, de Oostenrijksche Minister van
Financien, inderdaad in den oorlog het middel heeft gezien
om tot een „fatsoenlijk" staatsbankroet te komen ? Bismarck
heeft het den 18 den Februari 1869 aan Von Friesen, en 21
jaar later, den 13 defl Juni 1990, aan prof. Friedjung meegedeeld. Het is duidelijk, dat Bismarck zijne gegevens uit den
mond van Gablenz had, aan Wiens geloofwaardigheid moeilijk
zal getornd worden. En toch heeft graaf Belcredi openlijk
ontkend, met Von Gablenz ooit gesproken te hebben, en er
bijgevoegd, dat, voor zoover hem beken,d is, ook minister Larisch
met dien heer nimmer in betrekking was getreden. Wat is
waarheid in dezen ? Tegen de bewering van graaf Belcredi
pleit, dat hij eerst vele jaren, nadat Von Sybel in zijn groot
0. eschiedwerk over de Duitsche eenheid de historie der onderhandelingen met Gablenz boekte, en pas na 't verschijnen van
Friedjung's beroemd geschrift, zijne tegenspraak liet hooren.
Waarom wachtte hij zoo lang met zijn protest ? Volgens
zijn beweren zweeg hij en bleef hij zwijgen, ook toen
Friedjung hem tot spreken uitnoodigdec omdat hij den tijd
tot nadere mededeeling nog niet gekomen achtte. Men
zou anders zeggen, dat eene, al ware het slechts doorzich-
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tige, tegenspraak then reeds noodig en mogelijk was geweest. Nochtans blijft de latere tegenspraak van Belcredi,
ofschoon ter elfder ure gedaan, eene beslissing bemoeilijken. Het is echter een felt van beteekenis, dat Fried.jung niet aarzelt te verklaren, dat graaf Belcredi en zijne
collega's in de wassende binnenlandsche verlegenheden niet
slechts een grond zagen om voor den oorlog niet terug te
schrikken, maar dat ze lichtzinnig genoeg waren, er slechts
den eenigen uitweg in te zien. Ook op den Hertog van
Koburg, die het Hof te Weenen nauwkeurig kende, maakten de Oostenrijksche ministers van 1866 meer den indruk
van kansspelers- dan van staatslieden. De radeloosheid is ten
alien tijde eene slechte raadgeefster geweest, en zoo wierp
zich het aristocratische clericale ministerie, om zich te
handhaven, in een oorlog, die met volkomen nederlaag van
't leger en met ontwrichting van de oude regeermacht
eindigde. Het doet er ten slotte weinig toe, dat Belcredi
het vaderschap voor zich en zijn vriend Larisch afwijst
van het woord, maar verantwoordelijk blijft voor de daad.
Heeft zijn vriend niet gezegd, dat hij in een oorlog 't
middel zag om tot een „fatsoenlijk" bankroet te komen,
dan heeft hij toch door den oorlog te helpers ontketenen
den Oostenrijkschen Staat aan den rand van een faillissement gebracht. Ten slotte heeft keizer Frans Jozef het
nog aan den gewantrouwden Bismarck te danken gehad,
dat het geslagen Oostenrijk zonder noemenswaard grondof geldverlies den vrede terug heeft gekregen.
Maar aan den vrede gaat de oorlog vooraf; de oorlog
met al zijne wisselvalligheden. Want ja, ook voor Pruisen
is er een dag van groot gevaar geweest, en alleen het geluk heeft het voor de grootst- mogelijke ramp behoed.
Bismarck zeif heeft het geval in zijne Gedanken and Erinneirungen meegedeeld en het is te eigenaardig om het niet
nog even in zijne eigene woorden weer te geven. „Den
30sten Juni 1866, des avonds", verhaalt Bismarck, „kwam
de Koning met het hoofdkwartier in Reichenberg aan. Deze
stad van 28.000 inwoners herbergde 1800 Oostenrijksche
gevangenen en was door slechts 500 Pruisische trein-

OVER DEN OORLOG VAN

1866.

95

soldaten, met oude karabijnen gewapend, bezet, en slechts
weinige mij van daar lag de Saksische ruiterij. Deze
kon in eenen nacht Reichenberg bereiken en het gansche
hoofdkwartier met Zijne Majesteit oplichten. Dat we in
Reichenberg kwartier hadden, was telegraphisch gepubliceerd
geworden. Ik veroorloofde mij, den Koning hier opmerkzaam op te maken, en ten gYevolge van deze mijne aanwijzing werd bevolen, dat de treinsoldaten zich een voor
een, en zonder dat het in 't oog viel, naar het slot zouden
begeven, waar de Koning kwartier had genomen. De
militairen waren over deze mijne inmenging pijnlijk gevoelig, en om hun te bewijzen, dat ik omtrent mijne veiligheid geen zorg koesterde, verliet ik het kasteel, waarheen
Zijne Majesteit mij had doen komen, en bleef in mijn
kwartier in de stad."
Dat er niets gebeurd is, dien nacht, doet niets af aan
de naogelijkheid van 't groote gevaar, waarin de koning
von Pruisen zelf, drie dagen voor den slag bij KOniggratz,
heeft verkeerd. Stelle men zich een oogenblik voor, dat de
Saksische ruiterij Zijner Majesteits kwartier omsingeld en
koning Wilhelm gevangen genomen had! ... Maar de loop
der gebeurtenissen is zoo geheel anders geworden, en de
3 'full naderde, waarop Moltke Benedek overwon en het
Oostenrij ksche noorderleger bijna vernietigde.
En nu is het tijd, tot Friesens Erinnerungen terug te
keeren, tot de bladzijde nl., waar hij weergeeft, wat
Bismarck hem heeft gezegd om het feit toe te lichten der
pogingen, die van Pruisisehe zijde gedaan waren om Hongarije te steunen in een opstand tegen den Oostenrijkschen
keizer. Want dat was eene daad, die Frans Jozef aan.
Bismarck vooral kwalijk had genomen, en de gedachte
IEigt voor de hand,. dat Friesen te dezer gelegenheid werd
ingelicht, opdat hij zijn koning Johan alles verklaren en
deze zijn vriend, den Oostenrijkschen keizer, in vriendelijker
stemming ten opzichte van Bismarck brengen zou. Men
bedenke, dat het onderhoud, waarvan hier wordt gesproken,
in Februari 1869 valt, een jaar voor Pruisen's kamp met
Frankrijk. Bismarck verhaalde dan : „De overwinning bij
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KOniggratz had de grootste verwachtingen overtroffen.
Onmiddellijk daarna was echter een politiek motief van de
hoogste beteekenis, de inmenging van Frankrijk nl., ingetreden, waardoor heel de toestand veranderde. Dadelijk na
den slag was er een telegram van keizer Napoleon atm
koning Wilhelm ingekomen, het eerste gedeelte waarvan
een zeer opgewonden gelukwensch met de overwinning, en
een uitroep van bewondering over de houding der troepen
en de dapperheid van het Pruisische leger bevatte, maar
in welks tweede gedeelte de verwachting werd uitgesproken,
dat de koning zich nu met dit succes vergenoegen en zonder
verder bedenken vrede sluiten zou. Verder werd er op
gezinspeeld, dat, indien de vrede territoriale veranderingen
voor Duitschland mocht meebrengen, Frankrijk zoodanige
compensation aan den 1Vliddelrijn moest bedingen, dat de
thans bestaande machtsverhouding tusschen Frankrijk en
Pruisen door den loop der zaken niet verstoord werd.
Tot zoover het telegram. Koning Wilhelm legde alleen
nadruk op het eerste gedeelte, dat hem verheugde en
waarmee hij zich gevleid gevoelde. Na lezing zond hij het
draadbericht aan Bismarck met een bijgevoegd schrijven
omtrent de voorwaarden, waarbij hij den vrede zou willen
teekenen. Deze voorwaarden waren toen nog zeer bescheiden : de koning had, behalve Sleeswijk-Holstein, niets meer
verlangd dan een gedeelte van Oost-Friesland (indien dit
nl. niet te veel geeischt was) en vervolgens gewild, dat
degenen onder de Duitsche vorsten, die tegen hem gestreden en zich persoonlijk vijandig getoond hadden, ten
behoeve van hunne opvolgers afstand zouden doen.
Hij, Bismarck, nam het telegram van Napoleon echter
een weinig anders op dan de Koning. Op de gelukwenschen
en loftuitingen van 't eerste gedeelte was hij niet ingegaan,
maar het voorbehoud van Frankrijk en de toespeling op
compensation had hem ernstig beziggehouden, en dat te
meer, dewijl hij uit Parijs het bericht had ontvangen, dat
men daar den afstand van den Beierschen Palts en de
Hessische landstreken op den linker Rijnoever, Mainz ingesloten, verlangde, ja daarvoor, maar daarvoor dan ook

OVER DEN OORLOG VAN

1866.

97

alleen, de annexatie van Hannover, Keurhessen, Nassau,
met Sleeswijk-Holstein, aan Pruisen zou willen aanvaarden
en goedkeuren. Nogmaals hij, Bismarck, zag terstond het
gevaar in van den aldus aangeduiden. toestand ; want het
oogenblik der inmenging was door Frankrijk uitstekend
gekozen.
Men had aanvankelijk in Berlijn niet gedacht, dat alle
Duitsche middelstaten Oostenrijk zouden volgen, en veeleer
op de neutraliteit van sommige gerekend. Toen nu het
tegendeel bekend werd, was bij de hoogere militairen twijfel
ontstaan, of Pruisen alleen tegen Oostenrijk en de bondgenooten van don Keizer den strijd zou kunnen beginnen ;
bepaaldelijk had ook de Koning zelf bedenkingen gehad
en de vrees geuit door de overmacht overweldigd te zullen
worden. Bismarck echter had, van een politiek standpunt
uit, de tegengestelde meening voorgestaan en aangenomen,
dat order al de legers van Oostenrijk's bondgenooten slechts
van het Saksische en Hannoversche tegenstand zou te
wachten zijn. Aan de legers der Zuidduitsche staten had
hij, na alles, wat hij van dezer toestand was te weten gekomen, destijds geen groote waarde gehecht, reeds daarom
niet, dewijl hij ervan overtuigd was, dat Beieren, Wurtemberg, Baden en Hessen zich in geen geval aan eenig
commando van den den over den ander zouden onderwerpen,
ja niet eens tot eene gem.eenschappelijke actie zich zouden
vereenigen. Naardien men nu de Saksers in Bohemen zou
te bevechten hebben, lag er zijns bedunkens alles aan gelegen de vereeniging der Hannoversche met de Beiersche
troepen te verhinderen. Gelukte dit, dan zouden 30.000
Pruisen, goed aangevoerd, voldoende zijn om de gezaraenlijke macht van Beieren, Wurtemberg, Baden en Hessen
zooal niet te overwinnen dan Loch in bedwang te houden.
Gezegde meening van Bismarck was algemeen geworden en
alzoo had men de gansche Pruisische macht tegen Oostenrijk gekeerd en slechts een betrekkelijk klein corps in 't
westen en zuiden van Duitschland opgesteld. Frank-rijk was
in die dagen voor een grooten oorlog noch toegerust, noch
er op voorbereid, maar om 30.000 tot 40.000 man, volkomen
O. E. XI
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gereed, bij Straatsburg over den Rijn te schuiven, dat ware
den Keizer binnen weinige dagen Loch mogelijk geweest.
Maar daarmee zou de toestand tevens in een ommezien
veranderd zijn, „want onze Zuidduitsche broeders", vervolgde
Bismarck, „hebben de eigenaardigheid, dat de een aan den
ander niet ondergeschikt wil wezen, dat ze ook van
Oostenrijk geen bevelen aannemen, maar zich altijd bereidwillig onder een Fransch opperbevel gesteld hebben. Een
Fransch generaal zou dan ook terstond het opperbevel in
harden hebben genomen en met toevoeging van misschien
40.000 man Fransche troepen allicht een leger van 120-150.000 man onder zijne bevelen vereenigcl hebben. Daardoor zou natuurlijk Pruisen, dat niet meer dan 30.000 man
troepen naar West-Duitschland had uitgezonden, in groot
gevaar komen en ware genoodzaakt geweest, terstond uit
Bohemen 150.000 man er heen te zenden, met dit gevolg
immers, dat alle bij KOniggratz behaalde voordeelen te
loon hadden kunnen gaan ? Alzoo had Bismarck dadelijk
de noodzakelijkheid ingezien, vooreerst om Frankrijk door
diplomatieke hulpmiddelen van iedere actie of te houden,
en ten andere om tegenover Oostenrijk alle middelen te
bedenken en zonder omzien aan te wenden, die in 't gegeven geval van dienst konden zijn. Welnu, door deze
gedachte geleid, had hij in die dagen het bevel gegeven,
het Hongaarsche legioen in het levee te roepen, „waarvan
reeds lang sprake geweest, maar dat tot nog toe nooit
werkelijk georganiseerd was geworden".
Alles samen genomen had Bismarck dus alleen door
de gedachte aan 't gevaar voor Pruisen, indien Frankrijk
openlijk de partij van Oostenrijk kiezen mocht, naar het
niterste middel gegrepen, dat ooit van hem verwacht kon
worden : een opstand in Hongarije tegen Oostenrijk : de
revolutie in 's vijands staters, om z6o de macht des Keizers
te ondermijnen. Bismarck, die het „Augustenburgerdom"
weerstreefde, omdat het de democratie in 't gevlei kwam,
wou eene revolutie ontketenen tegen Oostenrijk, als laatste
middel om den tegenstander van Pruisen te wedersi aan !
Om de beteekenis dezer handeling goed te begrijpen
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is het noodig er iets meer van te wezen, dan bij Friesen
vermeldt. wordt. We doen wel, ons door Friedjung nader
te laten inlichten, die de zaak van alle kanten beziet en
beoordeelt. Het denkbeeld om de Hongaarsche emigranten,
die tijdens en na den opstand van 1849 tegen Oostenrijk
gevlucht waren, krachtdadig te steunen in hunne plannen
„om Hongarije te bevrijden", was door den Italiaanschen
generaal Govone het eerst geopperd, then hij met eene
zending zijner regeering te Berlijn bij Bismarck vertoefde.
Dat was v66r den oorlog, en alzoo vond het plan bij dezen
geen ingang, daar het eene vreedzame oplossing van de
geschillen met Oostenrijk onmogelijk zou gemaakt hebben.
Heel anders stonden echter de zaken na de oorlogsverklaring ; nu was Bismarck vast besloten, in geval van nood,
,aan de grondvesten der Oostenrijksche Monarchie te schudden." Groot voorstander van Govone's plan was Pruisen's
gezant Usedom, die in verkeer stond met de Hongaarsche
leiders en die wel wat lichtvaardig voor waar aannam, wat
pralerige emigranten over 't welslagen van een opstand in
hun ontevreden vaderland loslieten. Hij zag over 't hoofd,
dat de toestanden in Hongarije volstrekt niet in de eerste
plaats op eene nieuwe revolutie wezen, maar eerder op
mogelijke verzoening met Oostenrijk, indien de Keizer aan
het land werkelijk de beloofde constitutie schonk. Erger
nog, hij toonde zich in zijne geestdrift onvoorzichtig genoeg
om den Italiaanschen generaal-opperbevelhebber La Marmora,
den 17en Juni een.e, meesterachtige nota toe te zenden over
den geringen spoed, waarmee deze de vijandelijkheden
begon. Pruisen had beloofd de helft der 3 1 /2 millioen francs,
voor een inval en opstand der emigranten en revolutiemannen onder Klapka benoodigd, voor zijne rekening te
nemen, en dan zou Italie de andere helft betalen, maar
La Marmora ging daar niet op in en liet Pruisen de nitgaven voor het Hongaarsche legioen alleen offeren. Welnu,
dat was Usedom te machtig ; hij werd ongeduldig en verweet in de daar aanstonds genoemde nota aan den generaal
traagheid; in 't krijgvoeren, zeggende o.a. „om Italie het
blijvende bezit van Venetie te verzekeren, moest men eerst
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de Oostenrijksche macht in 't hart getroffen hebben." Hij
bedoelde : door een opstand in de Hongaarsche landen.
Natuurlijk bleef en de nota en de ontstemming er over
voor 't publiek een geheim. Maar toen in 1868 het groote
werk over den oorlog van den Pruisischen Generalen staf
verscheen, en daarin min gunstig over het talmen van
generaal La Marmora werd geoordeeld, achtte deze het
eene geoorloofde wraakneming tegen Pruisen, de „Usedomsche nota" openbaar te maken. Men begrijpt, dat Bismarck
over de indiscretie van La Marmora niet gesticht was 1),
en niet minder, dat men in Oostenrijk onzegbaar diep
beleedigd was over die p raad aan Italie om de Monarchie
van den Keizer „een steek in 't hart toe te brengen."
Frans Jozef heeft moeite gehad zooveel hoogmoedige vijandschap van de zijde van Pruisen te vergeten en te vergeven.
En nu had de slag bij KOniggratz, ruim 14 dagen na,
Usedom's nota, het beslissende woord gesproken : in Oostenrijk had men het gevoel van algeheele vernietiging. Voor
den Keizer kwam daar nog de gedachte bij, dat Tiongarije
voor zijn Huis thans verloren kon gaan. Feitelijk werd en
door hen, die wel eene eigene regeering wilden, maar met

den Keizer tot hun Koning, en door de partij van Kossuth,
die een eigen koninkrijk, bevrijd oek van 't Habsburgsche
Huis propagandeerde, thans gemeene zaak gemaakt : weg
met Oostenrijk en het Keizershuis. In Berlijn ontmoette
men de officieren van Klapka. Voor ze naar Silezie afreisden, waar de Hongaarsche krijgsgevangen.en volgens Bismark's aanwijzing waren ondergebracht, hadden ze een
feestmaal met Pruisische officieren en van hun toasten was
de echo buiten de eetzaal vernomen : „Leve Prins Frederik
Karel (van Pruisen), Koning van Hongarije !" Het is waar,
1) Usedom kwam door de openbaarmaking zijner nota in groote
ongelegenheid. Want hij had die op eigen verantwoording ontw orpen en
afgezonden; de krasse uitdrukking van „Oostenrijk in 't hart treffen" had
hij niet van Bismarck. Nochtans werd hij door dezen uit den hood geholpen,
toen de Staatsanzeiger van 11 Augustus 1868 officieel meedeelde, dat het
in diezelfde nota aan La Marmora aanb evolen oorlogsplan door de Regeering
was goedgekeurd. Uit Busch' Tagebuchbleitter blijkt, dat het Bismarck
minder dan koning Wilhelm zelf was, die Usedom handhaafde.
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dat de Kreuzzeitung zeide : „men had niet goed gehoord,
van zulk eene dwaasheid was geen spraak geweest", maar
in Oostenrijk geloofde men liefst het ergste. Er was ook
niemand, die vermoeden durfde, dat het wel in Bismarck's
plan lag aan Oostenrijk de hegemonie in Duitschland te
ontwringen, maar niet het voorgoed te ontwrichten door
aan de, Monarchie hare schoonste koningskroon te ontnemen.
Allerminst kon men ook denken, dat diezelfde Bismarck,
nit wiens hand de gelden kwamen ten einde daarvoor
onder de Hongaarsche gevangenen in Silezie troepen te
doen werven voor den opstand, alleen maar beoogde het
keizerlijke leger te dwingen, zich naar liongariaje te begeven
in denzelfden tijd, dat het Pruisische misschien de krijgs.maeht van Napoleon moest te gemoet
Er was maar al te veel reden voor den Oostenrijkschen
keizer om ongerust te zijn over den loop der taken. In
den slag bij KOniggratz waren reeds sommige legerafdeelingen, Hongaarsche soldaten, traag en schoorvoetend in
't voortrukken geweest in Silezie bezweken ± 3000
gevangenen voor de verleiding der werfofficieren van
Klapka, en in Hongarije zelf kon de buitengewone rekruteering van het leger niet doorgaan. Te Ofen-Pesth liepen
de jongelui reeds met de roode cocarde op den hoed ten
teeken van oproer.
Toch is van den opstand in Hongarije verder nets
gekomen en verliep het „Legioen Klapka" tot een onbeteekenend einde. Dat Hongarije voor het Habsburgsche
Huis behouden bleef, was het gevolg der wijze maatregelen
van den Keizer zelf, die den leider der voornaamste politieke partij, den bekenden Frans Deak, bij zich ontbood
en met hem over eene verzoening onderhandelde, 19 Juli
1866. „Welke zijn uwe wenschen.?" vraagde keizer Frans
Jozef. „Onze wenschen, Sire," antwoordde Deak, „zijn nu,
na den slag bij liOniggratz, nog altijd dezelfde als vOOr
den strijd". Hij bedoelde : wij wenschen de in 1848 beloofde
grondwettige regeling tusschen Hongarije en den Oostenrijkschen keizerstaat. Het was een even fier als edelmoedig
antwoord, dat den Keizer diep .in de ziel ging. Op Deak's
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aanraden werd nu Andrassy geroepen en met dezen al 't
verdere geregeld, dat tot volkomen verzoening leidde.
Intusschen namen ook de diplomatieke onderhandelingen tusschen de beide oorlogvoerende natien een even gelukkig als ongeken.d spoedig verloop, en' Bismarck's genie
zegevierde over alle moeilijkheden. Wat hem tot nog grooter
spoed om den vrede te bewerken aandreef, was de wetenschap, dat de cholera onder de Pruisische troepen onrustbarend om zich greep. Er moest een einde komen, ook aan
dit gevaar, zoowel als aan Napoleon's opdringende inmenging, en alzoO sloot Pruisen den 2 den Augustus een wapenstilstand, die den - 23 sten door den vrede van Praag werd
gevolgd. „Ik heb ze alien overwonnen," heeft Bismark eens in een oogenblik van verklaarbaren trots op zijn
succes in 1866 gezegd, en van nu of is hij de eerste man
in Pruisen. En Poor de eer van zijn beleid is het nog een
geluk te noemen, dat het „Legioen Klapka" zulk een
onbeteekend verloop en einde had.
Den 27 sten Juli was de troep, 2000 man sterk, bij
Odenberg op Oostenrijksch gebied aangekomen. Vijf, zes
dagen later, toen de wapenstilstand tusschen Oostenrijk en
Pruisen aan alle daadwerkelijke vijandelijkheden een einde
stelde, hield Klapka met zijne offideren krijgsraad. Tegen
de adviezen van de meesten onder hen, overschreed hij ook
de Hongaarsche grens en marcheerde een uur of drie voort.
Maar een Pruisisch officier van den generalen staf 'werd
hem nagezonden om hem te melden, dat „geen soldaat
weer van zijn legioen nit Sil ezie zich bij hem mocht voegen".
In Hongarije zelf vond hij bij de bevolking geen steun en'
reeds waren twee bataillons Oostenrijksche soldaten nit het
garnizoen te Krakau in aantocht, met het bevel hem gevangen te nemen en als hoogverrader naar oorlogsrecht
te behandelen. „Vluchten zoo haastig mogelijk" . werd nu
het wachtwoord, en Klapka mocht van geluk spreken, dat
hij den Eden Augustus de beschermende •Pruisische linien
bereikte. Zijn adjudant, graaf Scherr-Thosz, werd echter
gevangen genomen, naar Krakau gebracht en daar door
den krijgsraad ter dood veroordeeld. Bismarck heeft hem
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nog gered : als graaf Scherr-Thosz wordt gefusilleerd, dan
zal ik, zoo dreigde hij, de gevangen burgers van Trautenau,
die uit hunne vensters op de Pruisische troepen gevuurd
hebben, aan hetzelfde lot prijsgeven. Dat hielp, en de
graaf behield het leven 1).
Maar aan de onderneming van het Legioen Klapka
was een droevig einde gekomen. Gerechtvaardigd is echter
de opmerking van prof. Friedjung, dat het „in den oorlog,
vooral tusschen monarchale staten, niet gebruikelijk is,
de trouw te doen schenden, die de soldaat aan zijn vaandel
gezworen heeft". Een vijand met het wapen des verraads
onder zijne gevangen genomen soldaten te bevechten, is
onverdedigbaar. Gelukkig voor de eer van Bismarck erkent
Friedjung zelf, dat zoo iets verklaarbaar kan geacht worden,
indien de op middelen van zelfbehoud bedachte verliezende
partij tot zelfs de deserteurs des vijands te hulp roept om
nog te redden, wat te redden is. 0 zeker, verliezende partij
was Pruisen na den slag bij Koniggratz waarlijk niet,
maar. . . het kon verliezende partij worden, als Napoleon
1) Den 9en Augustus schreef Klapka naar Berlijn, dat graaf ScherrThosz door de Oostenrijkers gevangen was genomen, en reeds den llden
had. Bismarck een onderhoud met den Hongaarsohen graaf Csaky, tegen wien
hij zich adzes uitliet.
„Ik heb er over nagedacht, hoe ik Scherr-Thosz voor wraakneming
behoeden kan. Als ik er mee dreig tien Oostenrijksche stafofficieren bij wijze
van represaille voor hem te zullen laten doodschieten, dan heeft dat Been
nut, want men weet in Weenen heel goed, dat Pruisen tot zoo'n barbaarschheld niet in staat is. Maar we hebben ook een tiental wegens gemeene
handelingen gevangen genomen Trautenausche burgers in ooze macht, en
met dezen staat de zaak anders. Oostenrijk zal het gelooven, als
ik met hunne terechtstelling dreig; het kan zich onmogelijk aan de minachting der heele wereld blootstellen, van tien trouwe burgers op te offeren
om op een Hongaar wraak te kunnen nemen. Ik heb zoo juist een telegram
naar onzen gezant te Praag gezonden, waarin ik er mijn eerewoord opgeef,
de tien Trautenauêrs dadelijk te laten neerschieten, voor het geval aan
Scherr-Thosz leed geschiedt, en ik heb den gezant opgedragen, zich de
ontvangst mijner verklaring door de Oostenrijksche regeering schriftelijk te
laten bevestigen".
Aldus graaf Scherr-Thosz in de „Deutsche Rundschau", Bd. XXVIII,
bladz. 76.
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intijds aan zijn lust om tusschenbeiden to komen had voldaan. En in die dagen van spanning heeft Bismarck met
Klapka onderhandeld, in die dagen heeft hij tot zelfs het
ongebruikelijke middel van eene deserteursbende te wapenen
en haar aanvoerder als een wettig veldheer te beschouwen
en geldelijken steun te verleenen, niet versmaad. Men
moet echter, voor men over die quaestie een eindoordeel
uitspreekt, niet vergeten te bedenken, dat eene mislukking
van den oorlog van 1866 en voor Pruisen's 'en voor Bismarck's lot het ergste zou hebben mogelijk gemaakt, ook
de vernedering van 't vaderland en den dood voor zijn
dienaar : Bismarck zou den dood gezocht hebben, als de
strijd verloren ware ! —
Maar dit waren overwegingen, die men in Oostenrijk
drie jaren na den oorlog nog niet maakte. Toen wrokte
het nog bij velen, dat men van Pruisische zijde het werven
voor Klapka onder de Hongaarsche krijgsgevangenen in.
Silezie had in de hand gewerkt met geldelijken en zedelijken steun aan den opstandeling Klapka! Bij dit licht
gezien wordt het duidelijk, dat Bismarck in zijn onderhoud
met Baron Friesen, Februari 1869, zoo alles heeft aangewend om zijn gast, en door dezen Saksen's koning, omtrent
alle gebeurtenissen reader te onderrichten. Bismarck zag
den dag naderen, dat Pruisen in oorlog zou geraken met
Frankrijk, en hij verdubbelde zijne pogingen om met alle
Duitsche staten, en Saksen, zijn nieuwen bondgenoot, op
zoodanigen voet van vriendschap te geraken, dat allen met
bereidwilligheid en toewijding zijne staatkunde steunen en
gemeenschappelijk ten strijde zouden trekken tegen de
aanmatigingen van Napoleon III. Tevens strekte .het verhaal aan Von Friesen tot een middel, bij vele andere
pogingen met gelijke bedoeling, om Oostenrijk verder van
de gedachte aan wraak of te houden, en het, als straks
de oorlog met Frankrijk door Pruisen aanvaard werd, tot
onzijdigheid te nopen. Wat Von Friesen aan zijn koning
mededeelde, dat Bismarck's pleitend onderhoud tot hoofddoel had de handelingen van Pruisen met het Legioen
Klapka to rechtvaardigen, wijst er duidelijk op, wat men
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in Pruisen van koning Johan's wetenschap in deze verwachtte. De Boning van Saksen ook, zou medehelpen om
bij Keizer Frans Jozef de laatste gedachte aan wrok tegen
Bismarck te verdooven. En er is reden om te gelooven,
dat dit doel bereikt werd. Onthullingen als die aan Baron
von Friesen hebben er zeker het hare toe bijgedragen.

ARDJOENA EN PARSIFAL
DOOR

J. KATS.

Toen Richard Wagner omstreeks 1855 het plan opvatte
tot samenstelling van een drama, waarin de Zedelijk-Reine,
alleen door de kracht van zijn kuischheid, in staat zou
wezen de overwinning te behalen op de gepersonifieerde
boosheid, maakte hij een schets van „Die Sieger", een geschiedenis uit het boeddhistische Indie. De strekking van
dit verhaal kan in het kort worden weergegeven door :
Grosz ist der Zauber des Begehrens,
Gräszer ist die Kraft des Entsagens !

De Meester voltooide het werk niet. Wel hield hij
vast aan het thema van den Zedelijk-Reine, maar hij
werkte dit nit in het Parsifal-drama, dat — bij een gelijksoortige hoofdgedachte — in de opvatting der onderdeelen
een wezenlijk onderscheid toont met het Indische verhaal.
De Javaansche Letterkunde bezit in de Ardjoena
Witvetha een geschiedenis, waarin eveneens de „Kraft des
Entsagens" een hoofdrol speelt, terwijl de dichter niet
heeft verzuimd op onderscheiden plaatsen de „Zauber des
Begehrens" tot zijn voile recht te doen komen.
Al schijnt de vereeniging van de namen Ardjoena en
Parsifal op het eerste gezicht wellicht vreemd en een ver-
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gelijking tusschen deze beide figuren eenigszins gezocht, —
bij nadere beschouwing blijkt het verhaal van hun lotgevallen in overeenkomst en verschil zooveel gelijksoortigs to
bezitten, dat een gezette vergelijking veel kan bij dragen tot
het duidelijk doen uitkomen van de karakteristieke opvattingen, Welke er aan ten grondslag liggen, en niet minder
strekken ter kenschetsing van smaak en gevoelens van
hen, die in een dozer legenden hun geestelijk ideaal
belichaamd zien.
Eenige overeenkomst — zij het slechts een uiterlijke
bestaat reeds in den tijd van ontstaan der voor ons
toegankelijke redactie's van bovengenoemde werken en in
de hulpmiddelen, die ons ter kennisneming met deze verhalen ten dienste staan.
De hier bedoelde geschiedenis van Ardjoena kennen
wij, wat de Javaansche bewerking betreft, uit het OudJavaansche gedicht Ardjoena Wiwaha 1) en uit de NieuwJavaansche bewerking daarvan 2). Het eerste dagteekent
waarschijnlijk uit de eerste helft der 11e eeuw na Chr. 3), de
door mij gebruikte nieuwere bewerking ontstond in 1782.
Ook voor den Parsifal beschikken wij over een oudere
en een jongere redactie. De eerste werd als Conte del Graal
door Chrestien de Troies omstreeks 1170 n. C. en door Wolfram von Eschenbach als Parzival in het begin der 13e eeuw
(1200-1207) opgesteld 4), de laatste werd geleverd door R.
Wagner onder den titel van Parsifal, ein Biihnenweihfestspiel,
voltooid in 1877 5).
Ter kenschetsing van de wijze, waarop Javaansche
dichters nit dezen tijd hun taak opvatten is het van belang
1) Uitgave R. Friedrich (Verkort : A. W.)
2) 0. a. Uitgave J. F. C. Gericke, die bij de hier volgende bespreking
vooral zal worden gevolgd (aangeduid door A. W. Djarwa).
3) Vgl. Kern, Kawistudien.
4) Vgl. Myrrha Borodine, La femmes et l'amour au XIIe siècle d'apres
les poèmes de Chretien de Troyes, Paris 1909, — en : Wolfram's von Eschenbach Parzival and Titurel, herausgegeben von Karl Bartsch, Brockhaus 1870.
5) Vgl. Houston Stewart Chamberlain, Richard Wagner, Munchen 1896,
en; M. Chop, R. W.'s Werken.

108

ARDJOENA EN PARSIFAL.

op te merken, dat de Nieuw-Javaansche bewerker zich,
zooveel dat in zijn vermogen was — d. w. z. in zooverre
hij de oude taal van den A. W. nog begreep — heeft
gehouden aan het oud-Javaansche model, terwijl de bewerking van R. Wagner in menig opzicht van de oude redactie afwijkt 1). Bij beide gedichten ligt een tijdsruimte van
± 7 eeuwen tusschen de oudste ons bekende en de nieuwe
redactie. De Europeesche dichter vervormde echter het
oude verhaal naar zijn persoonlijke uitzichten en in verband met het gebruik, dat hij er van wenschte te waken,
— de Javaansche bewerker waagde zich niet aan zulk een
vervorming van de heilige overlevering, en gaf in nieuwe
dichtmaten (matjapat) en in voor zijn tijdgenooten verstaanbare taal de oude geschiedenis in hoofdzaak onveranderd weer.
Een andere overeenkomst ligt daarin, dat zoowel de
Parsifal als de Wiwaha bewerkt zijn voor het tooneel, de
eerste door R. Wagner onder den reeds boven aangegeven
titel, de tweede door den Javaanschen dalang voor de zoo
geliefde wajang-vertooningen.
Behalve deze uiterlijke, vormelijke overeenkomst bestaat
er mede overeenstemming in de kern van de intrige.
In den Wiwaha wordt de heilige Soeralaja, het verblijf
van god Indra, bedreigd door een inval van den boozen
geweldenaar Niwatakawatja, een Reuzenvorst „vermaard in
de wereld als alverwinnend" 2), die zijn zetel heeft aan den
zuidelijken voet van den Meroe-berg. Zijn doel is, het
schoonste kleinood van den Soeralaja te rooven. Hij heeft,
tengevolge van een hem verleende gunst „de macht, dat
hij niet gedood kan worden door goden, jaska's of titanen" 3).
Hoe hem dus te weerstaan ? De voorspelling luidt : „indien
er een menschenkind is van buitengewone kracht, dan
1) Vgl. vooral : W. Meyer-Markau, Der Parzival Wolfram's von &whenbaoh, waar het onderscheid duidelijk wordt aangetoond.
2)

A. W. 2. (De tusschen aanhalingsteekens geplaatste woorden zijn

een vertaling van den Javaanschen tekst).
3) A. W. 3.
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moet hij wel op zijn hoede wezen !" 1). Of, zooals het op
een andere plaats heet : „een mensch, die machtig is door
boetedoening, zal hem dooden" - 2). En deze macht-verleenende boetedoening bestaat in een beteugeling der zinnen,
inzonderheid op sexueel gebied.
Zulk een menschenkind van buitengewone kracht wordt
gevonden in Ardjoena. Deze held, die „niet handelt uit
zinnelijkheid gelijk het gros der wereldlingen", wiens streven is „volmaakt te worden in roem en macht" 3), deze
Reine doorstaat glansrijk de proef, aan de oprechtheid
zijner kuische gevoelens gesteld, en tengevolge daarvan
verkrijgt hij het machtige wapen, waarmee hij in staat zal
zijn den geweldenaar te dooden. Zoo toegerust overwint
hij den Reuzenvorst en wordt tot vorst van den Soeralaja
uitgeroepen.
Met verandering der eigennamen geeft het bovenstaande
bijna geheel het hoofdbestanddeel van de Parsifal-legende
weer, zooals die door R. Wagner is uitgewerkt.
Hier wordt de heilige Graal-tempel bedreigd door den
toovenaar Klingsor, „jener Bose dort iiber'm Berge" 4), —
die beschikt over een geducht wapen, waartegen de Graalridders niets vermogen, immers „kann er selbst Heilige mit
dem verwunden" 4). — Ook Klingsor wordt door hebzucht
gedreven : het bezit van het kostbaarste kleinood uit den
tempel is zijn doel, en het is — wegens zijn onoverwinnelijkheid — reeds zoo goed als in zijn macht. Ook Kier kan
slechts een absoluut Reine redding brengen.
Deze Reine is Parsifal 5). Als de verleiding hem nadert,
spreekt hij — zeker van zichzelf — : Lass't ab ! Ihr fangt
mich nicht !" 6) Ook hem valt als loon voor zijn standvastigheid het wapen ten deel, dat in staat is den vijand
1) A. W. 3.
2) A. W. Djarwa, VIII.
3) A. W. 1.
4) Parsifal, It. Wagner. I.
5) Parsifal wordt meermalen aangeduid als „der reine (Thor)", en ook
Ardjoena heeft als bijnaam „de hartstochtelooze" (Mintaraga, van Sk. Witardga}
6) Parsifal, R. Wagner II.
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te vernietigen en de rust weer te brengen in den Graaltempel, waar hij als Heer en Meester wordt gehuldigd.
Ook in verscheiden onderdeelen bestaat een treffende
overeenstemming.
Zoo valt al terstond op de belangrijke plaats, die en
in het Indische en in het Europeesche gedicht wordt ingenomen door natuurschilderingen, o.a. beschrijven beide
de heerlijkheid van den morgen 1).
De reine Ardjoena hanteert boog en zwaard, want :
„het zoeken van roem en dapperheid zijn des krijgsmans
plicht" 2), en Ardjoena gebruikt zijn wapens om te strijden.
tegen het booze. Ook Parsifal, die de zonde van haat en
tweespalt niet kent, voert den boog ter bescherming tegen
„Wild und grosse Manner" 3). Schacher und Riesen traf
seine Kraft" 3).
In de verzoekings-scene wordt Parsifal herinnerd aan
de moeder, die hij verliet ; en de gedachte aan haar, die
naar hem heeft verlangd en om hem heeft geleden moet zijn
hart doen haken naar troost en vergetelheid in de armen
van de verleidster. Kundry. Ze spreekt hem toe met :
Ihr Wehe (doch) du nicht vernahm'st
nicht ihrer Schmerzen Toben
als endlich du nicht wieder kam'st
und define Spur verstoben ;
sie. harrte Nacht und Tage
bis ihr verstummt die Klage,
ihr brach das Reid das Herz
und — Herzeleide — starb.

De nimfen, die moeten trachten Ardjoena te verleiden,
nemen de gedaante zijner vrouwen aan en een van haar
spreekt tot hem : „Soembrada, uw meest geliefde vrouw, is
1) Zoo in A. W. Zang I, waar de tocht van de nimfen in den morgenstond, en in Parsifal, van R. Wagner, waar „Waldes Morgen Praoht" wordt
gesohilderd.
2) A. W. Djarwa IV, 37.
3) Parsifal, R. Wagner, I.
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uit liefde en begeerte naar u gestorven" 1). Een ander
heeft een pop gemaakt en stelt die aan Ardjoena voor als
zijn zoon, die „weenende naar den vader vraagt" 2). En in
de Oud-Javaansche redactie spreekt een van Naar Ardjoena
toe met : „Wat is je doel met ascese oefenen Je familieleden zijn al gestorven (tijdens je afwezigheid)" 3). Ook bij
Ardjoena moeten deze toespraken de begeerte naar troost
en vergetelheid in gezelschap van de hemelnimfen opwekken.

V-66r den eigenlijken vijand te verslaan heeft Ardjoena
het hoofd der Reuzen, Momong-Moerka, te bestrij den, die
— door een pijl van den held getroffen overwonnen
ter aarde zinkt.
Parsifal bevecht — alvorens den strijd met den toovenaar Klingsor aan te binden een geheele ridderschaar :
„sie Alle kamen, doch jeden empfing er mit blutiger Wehr.
Dem schlug er den Arm, jenem den Schenkel : seine Wunde
trEgt jeder nach heim".
Er bestaat alzoo een merkwaardige overeenkomst, zoowel in den opzet van beide verhalen, als in de uitwerking
der onderdeelen en in de wijze, waarop wordt getracht
den Reine tot zonde te verleiden om daardoor zijn allesverwinnende kracht te breken.
Maar er zijn ook voorname punten van verschil op te
merken. En juist door de overeenkomst in bouw en opzet
komen deze verschilpunten te sterker nit.
In de eerste plaats noem ik de strekking van het
verhaal.
De legende van Parzival van Wolfram von Eschenbach
heeft
zoowel als de Conte del Graal van den oudfranschen dichter
een symbolisch karakter, dat Bartsch 4)
aldus beschrijft : „Parzival ist das Symbol des Menschen
1) A. W. Djarwa, III.
1) A. W. Djarwa III.
2) A. W. 34.
1) Inleiding XXIV v.v.
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der Gott sucht, aber in Irrthum und auf Abwege gerath,
von Gott sick entfernt, der an Gott und dem Glauben irre
wird und zur Verzweiflung gelangt. Aber von der Verzweiflung findet er G-enesung, die Reue erwacht, er besiegt
den eigenen Trotz und Hochmuth, er wird demiithig und
nun erst ist er volkommen wiirdig das geistliche KOnigthum
zu erlangen". Door Borodine wordt het geheel dan ook
in de volgende punten weergegeven :
1. Enseignement maternel,
2. Education chevalere sque,
3. Instruction spirituelle,
terwifi het Iaatste wordt geresumeerd in
Dieu croi, Dieu aime, et Dieu a(d)ore.
Er is hier alzoo een voortgaande ontwikkeling op te
merken, waarin de geschiedenis van menig menschenleven
wordt weergegeven.
Boven merkte ik reeds op, dat Wagners bewerking in
vele opzichten van de oude redactie afwijkt. Het Biihnenweihfestspiel van Richard Wagner is het drama van het
medelijden. „Durch Mitleid Wissend", dit is het telkens
terugkeerend thema, de kern van de handeling. De wonde
van Amfortas, den Graal-koning, voelt Parsifal in eigen
borst, en dit is hem een openbaring van zijn plicht en
zijn roepiiag : „Die Wuncle sah ich bluten nun blutet sie
mir selbst", klinkt het in vertwijfeling van zijn lippen, en
het mede-lijden met den ongelukkigen Graal-koning is de
drijfveer, die hem Amfortas doet ter hulp snellen.
En nu het Javaansche gedicht.
Ardjoena Wiwetha, Ardjoena's bruiloftsfeest, heet het.
En het maakt den indruk met geen ander doel te zijn
opgesteld, dan om den zevenvoudigen bruiloft van den
held Ardjoena, de wijze, waarop hij daartoe kwam en
de genietingen; die daarbij zijn deel werden — te beschrijven 1). Ligt er al gedeeltelijk een diepere beteekenis aan
1) Ook in den A. W. Djarwa heet het : „Het hart van Parta (= Ardjoena)
werd door de woorden der afgezanten getroffen, het werd geheel verteederd
door medelijden met Batara Endra (= Indra)."
Het is hier echter niet een in werkelijkheid mede-lijden, een mede-
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ten grondslag, dan wordt die wellicht uitgedrukt in de
woorden :
„Een gemoed, vrij van de onreinheid der zinnelijke
wereld, brengt met woeker vruchten voort in den vorm
van geestelijke geneugten en verschilt slechts zeer weinig
van den geest eens Wijzen, die den hoogsten trap van wijsheid heeft bereikt."
„De geest van den waren Wijze heeft dien trap van
wijsheid bereikt, waarop hij de nietigheid der wereldsche
schijngestalten inziet; niet uit zinnelijkheid handelt hij
gelijk het gros der wereldlingen volmaakt te worden in
room en macht (over de natuur) is zijn streven, het geluk
der wereld is zijn taak. Hij voelt zich zalig in de gedachte
verwijderd to zijn van geestelijke duisternis door den wil
des Heeren in Wien de wereld haar oorsprong heeft" 1).
Zoo dit al het thema mocht wezen, dat de dichter in
zijn werk heeft trachten te belichamen, — het is er verre
van, dat het konsekwent zou zijn doorgevoerd.
Een blijvende geestelijke volmaking, zooals in bet
bovenstaande ligt opgesloten, is allerminst het doel van
Ardjoena. Hoewel hij aan de verleiding van de widykdhari's glansrijk weerstand heeft geboden, bestaat er toch
nog twijfel bij Indra omtrent zijn geschiktheid als bestrijder
van den vijand, want : ,,indien de hartstochteloosheid van
Parta ( = Ardjoena), waarmee hij de vlekkelooze dhyana
beheerscht, alleen geschikt is voor 't verkrijgen van de
vrucht der verlossing, veronachtzamende de aardsche macht,
dan zal het doel gemist worden" 2). En in de NieuwJavaansche bewerking spreekt Ardjoena het duidelijk uit :
ondergaan

van de smart. A. komt slechts onder den indruk van Indra's

bekominering en zorg. En bovendien ligt in dit medelijden voor A. niet
een openbaring van wat hem te doen staat, een aanwijzing van zijn levenstaak. Zoo is dit spoedig voorbijgaande gevoel ook niet de kern, waarom
zich de geheele handeling beweegt.
1) A. W. I, 5 en

1.

In de Nieuw-Javaansche bewerking worden deze voortreffelijke eigenschappen en het bezit van dit hoogere inzicht toegeschreven aan den dichter
van het Oud-Javaansche origineel.
2) A. W. 52.
O. E. XI

7

8
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„o Heer Maharsi, uw woorden (nl. dat het streven naar
geestelijke en dat naar aardsche goederen niet is te vereenigen) zijn waar, maar waarlijk, ik kan de geestelijke
dingen niet opvolgen" 1). Mt het vervolg van de geschiedenis blijkt dan ook, dat A. zich alles behalve geestelijk
gedraagt.
In Parsifal is het mystiek-religieuse karakter kern en
eindpunt van het verhaal. In het kort komt dit op het
volgende neer : De Graal, een edelgesteente bij den val van
Lucifer uit diens kroon gevallen, werd later tot beker vervornid, door Christus bij , het Avondmaal gebruikt en door
Jozef van Arimathea gebezigd om Christus' blued op te
vangen. Jozef reisde met den beker verschillende landen
door en ontmoette op zijn tocht koning Ebron. Op Jozef's
vraag kozen elf van de twaalf zonen van dezen laatste het
wereldsche leven en het huwelijk, de twaalfde wenschte
,5 kuisch" te blijven en zijn leven aan de Graal te wijden.
Hem werd de Graal toevertrouwd met de opdracht die bij
zijn dood aan een even Reine over te geven.
Wel is de Graal een buitengewoon bezit. „Er ist so
schwer, dasz die ganze siindige Menschheit ihn nicht von
der Stelle tragen kann, and dock so leicht, dasz die Hand
einer zarten Frau ihn zu heben vernaag : nicht physische
Kraft, sondern Herzensreinheit besitzt diese Macht" 2).
Dit kostbaar kleinood nu is het doel van Klingsor's
aanval op den Graal-tempel. En om de heilige Graal niet
in on-heilige handen te doen vallen, moet de macht van
den Booze worden vernietigd.
Van een soortgelijk heilig voorwerp in den Wiwaha
geen spoor. Hier strekt zich de begeerte van den Reuzenvorst Niwaitakawatja uit tot het bezit van de schoone
widy-adhart Soeprabha. Indra verklaart zelf aan Ardjoena:
„De reden, waarom Niwata den Soeralaja wil ten onder
brengen is zijn begeerte naar een widyadhart Zij, die door
den vorst der reuzen begeerd wordt, is Nini Soepraba, maar
1) A. W. Djarwa IV.
2) Bartsch. Inleiding.
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ik heb haar hem niet gegeven : ik zond hem een andere
Waranggana. Intusschen wil Niwata geen andere dan de
ware : hij wil volstrekt Soepraba hebben" 1).
Het is duidelijk, dat het begeerde „kostbare kleinood"
hier van een geheel ander karakter is dan in de Parsifallegende. Tenzij „Soeprabha" symbolisch moet worden opgevat — wat mij niet waarschijnlijk voorkomt en wat ook
uit niets blijkt betreft het hier eenvoudig de verhindering van een voorgenomen vrouwenroof, wel is waar nit
Indra's hemel, maar toch zeker niet van zoo'n heilig karakter
als de Graal van Amfortas 2). In beide gevallen is hebzucht
de drijfveer van den aanval op de heilige plaats, maar er
bestaat een groot onderscheid in het voorwerp der begeerde.
Een even groot verschil bestaat in den aard van het
wapen, dat dienen moet om den Booze te vernietigen.
In „Parsifal" is het de „wunden-wundervoller heiliger
Speer" 1), waarmee eens Christus' zijde werd doorstoken,
die door de zondige achteloosheid van den Graal-koning
in het bezit van Klingsor kwam, en die ten slotte Parsifal
in handen valt en door hem tegen den vijand wordt gekeerd onder het maken van het teeken des kruises en
onder het uitspreken van de woorden:
Mit diesem Zeichen bann' ich deinen Zauber 3).
Ook Ardjoena bekomt een machtig wapen. De godheid
spreekt tot hem : „Ik geef u mijn Tjandoesakti, dat is : de
van mijn lichaam afgeveegde vuilnis, die ik tot een
gevormd heb, welken ik Pasopati noem" 4). — En als later
de strijders tegenover elkander staan en Ardjoena moet
wijken, gebruikt hij een list om Niwata te kunnen treffen
op de eenige kwetsbare plaats van zijn lichaam : de punt
1) A. W. Djarwa VIII.
2) Er bestaat een algemeen streven onder de Javanen om de oude
verhalen symbolisch op te vatten. Het is dan ook niet onmogelijk, dat de
een of andere Javaan aan het Ardjoena-verhaal een geestelijken achtergrond
zou willen toekennen. Evenwel — de belichaming in het gedicht blijft, en
die is heel wat lager bij den grond dan de Graal-legende.
3) Parsifal, R. Wagner.
4) A. W. Djarwa VII.
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van de tong. Hij veinst zich gewond, Niwata, buiten zich
zelf van vreugde, snoeft over zijn overwinning, de punt
van zijn tong wordt daarbij zichtbaar en door Ardjoena
met den pasopati doorschoten. Aldus sterft Niwatakawatja.
Het verschil met de „Parsifal" behoeft wel niet Rader
te worden aangetoond.Ar een heilig wapen, waarmee
een heilig teeken wordt beschreven, dat den vijand en zijn
heerlijkheid als met een slag doet verdwijnen — hier een
snoevende reuzenvorst, die van louter pleizier over zijn
gewaande overwinning achterover in zijn strijdwagen valt,
en door zijn listigen tegenstander wordt getroffen met het
nit goddelijk lichaamsvuil verkregen wapen !
Een ander groot verschil openbaart zich in de belooning van den overwinnaar.
Amfortas is bij het verlies van de heilige speer door
Klingsor met dat wapen gewond de wonde sluit zich niet,
en is een voortdurende kwelling voor den Graal-koning.
Na het behalen van de overwinning is Parsifal's onmidbesluit zich met het — van den vijand zelf verkregen wapen naar den gewonden vorst te begeven, om
door aanraking met de heilige speer genezing aan te
brengen, immers : „die Wunde schliesst der Speer nur der
sie schlug" 1). Zoo wordt Amfortas „entsiindigt and gesiihnt" 1). Verder brengt Parsifal redding aan haar, die eens
hem trachtte te verleiden tot kwaad, hij wordt tot blijvend
hoofd van den Graaltempel aangesteld, en zijn hoogste
belooning wordt uitgedrukt in de slotwoorden van R.
Wagner's gedicht :
„ErlOsung dem ErlOser".

Over het loon van Ardjoena kan ik kort wezen hij
heerschte zeven maanden als vorst in den Soeralaja van.
Indra, en ontving • als geschenk voor zijn help de zeven
hemelnimfen, hem door Indra beloofd. Maar reeds voor
de zeven maanden zijn verstreken verlangt hij „naar
en Indra „overlaadt hem met spijzen en vruchten" 2) ona.
1) Parsifal, R. Wagner.
2) A. W. Djarna, Slotzang.

ARDJOENA EN PARSIFAL.

117

hem nog gedurende den gestelden termijn in den hemel te
houden.
Heeft nu — zooals nit de laatste voorbeelden genoegzaam blij kt— het Ardjoena-verhaal als geheel niet een
geestelijke strekking, toch bevat het geestelijke bestanddeelen, met name in de beschrijving der godsdienstige
overpeinzingen en boetedoeningen van den held.
De ascese van Ardjoena is middel, geen doel. „Ten
behoeve van mijn broeder, den beroemden Dharmeitmadja,
verricht ik ascese, strevende naar kracht en overwinning,"
zegt Ardjoena tot den als pandita voor hem verschijnenden
Indra 1). Zijn onthouding is dus slechts van tijdelijken
aard : zoodra hij de begeerde macht van de godheid heeft
verkregen, zal hij zijn boetedoening eindigen en zich weer
midden in de wereld begeven. Het slot van de geschiedenis toont aan, dat Ardjoena zich voor zijn tijdelijke onthouding ruimschoots schadeloos stelt in de (zeer aardsche !)
genietingen van den Soeralaja.
Bij Parsifal is van eigenlijke ascese geen sprake. Hier
is het de gepersonifieerde onschuld, die machtig is alle
gevaren te trotseeren en de overwinning te behalen. „Aucune
fievre ne brale le sang de ce jeune nice," zegt Borodine
in zijn weer aangehaald werk, en Chrestien de Troies beschrijft zijn inborst aldus :
Il ne savoit nule rien
D'amor ne de nule autre rien 2).

En dit maakt de kracht nit van den held dit vormt
het middelpunt van de legende, ook in de nieuwere bewerking van R. Wagner. Wordt het wezen van Parsifal
door Borodine zoo karakteristiek aangeduid door „ce jeune
nice", bij Wagner heet hij „der reine Thor".
1) A. W. 65.
2) Conte del Graal v. 3133-3134. Vgl. Wolfram's Parzival v. 6050
e.v. -- In het laatste is P. niet zoo vol onschuld, immers er wordt verhaald, dat hij „in Irrthum and auf Abwege gerath", en hij wordt het geestelijk koningschap eerst waardig, nadat hij zijn trots en hoogmoed heeft overwonnen,

maar van „ascese” wordt ook hier niet gesproken.
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Pat deze „reinheid" niet alleen moreele, maar ook
psychologische en physieke kracht geeft, is in vele en
velerlei legenden uitgedrukt ; alleen de reine „jungfrauliche" Siegfried is in staat den machtigen Fafner te bekampen, en in het Chineesche Aladin-verhaal kan alleen
„een reine jongeling" den schat bemachtigen, waarvoor
zelfs de machtige toovenaar zich tevergeefs inspant.
En omgekeerd — wie toegeeft aan wereldsche liefde,
boet daarbij zijn oorspronkelijke kracht in. In Wolfram's
Parzival heeft Amfortas den strijdk-reet „Amor" aangeheven 1), en het gevolg is, dat hij wordt verwond en voortaan in een krank lichaam zijn bestaan rekt.
Een zelfde gedachte ligt aan de Ardjoena-figuur ten
grondslag. Hier echter geen „reiner Thor" of „thOr'ger
Reiner", geen „jeune nice", maar een held, die het levee
in al zijn genietingen zeer goed kent, die voelt, daarbij zijn
kracht te hebben verloren, en die tevens beseft, alleen
door een strenge ascese „de gunst van den Bhatara" te
kun.nen deelachtig worden. De kracht, die Parsifal van
nature bezit in en door zijn „nicetP, tracht Ardjoena zich
door zelfkastijding te verwerven. En het gelukt hem, Indra,
voegt hem toe : „Mijn zoon, weet dat uw boetedoening
gansch volmaakt is. De godheid (die de begeerde macht
kan verleenen) zal weldra tot u nederdalen" 2).
hit het vervolg blijkt, dat de verlangde kracht hem
wordt geschonken, maar ook, dat de onthouding, de
„reinheid", slechts van korten duur is en dat hij de ascese
alleen zoo lang volhield, tot de godheid zich over zijn.
zelfkastijding (en over den verkregen graad van reinheid)
tevreden toonde.
Eindelijk nog een zeer kenmerkend onderscheid
tusschen de Oostersche en de Westersche legende.
Wagner's Parsifal is de held van de Daad, de jongeling met den alles-verzettenden Wil. Zijn boog heeft hij zichzelf vervaardigd, de rustige eenzaamheid, waarin hij met
1) ,,Amor was sin krie." Parzival IX, 1380.
2) A. W. Djarwa IV, Vgl. A. W. 67.
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zijn moeder leefde, heeft hij moedwillig verlaten am zich
in de wereld door bezwaren en moeilijkheden heen te slaan,
het is hem een genot te strijden tegen „Wild and grosse
Manner", — hij is in waarheid een „thatenfroher Held".
Dit is hij ook in het gedicht van Chrestien de Troies
en in dat van Wolfram von Eschenbach.
Tweemaal bevindt Parsifal zich in de nabijheid van de
Graal. De eerste maal is hij a. 1b. w. onwillekeurig bij de
heilige handeling van de Graal-onthulling tegenwoordig
en hij gaat — wel ander den indruk van Amfortas' lij den,
maar Loch zonder meer dan toeschouwer te wezen — weer
heen. Eerst later, als hij de wonde van den Graal-koning
in eigen boezem voelt branden, als hij — „durch Mitleid
wissend" — nu nit eigen beweging en uit eigen vaste wilsovertuiging zich naar den Graal-tempel begeeft, en zich,
in het volle besef van zijn verlossers-roeping, door geen
bezwaren of tegenwerking laat weerhouden, eerst dan
bereikt hij zijn doel. In het kart : de handeling moet van
P. met welbewuste wilsovertuiging uitgaan, zal ze doeltreffen.
Hetzelfde vinden we in Wolfram's Parzival. Herhaaldelijk wordt daarin met nadruk gezegd, dat de opzettelijke
vraag naar de oorzaak van Amfortas' lij den moet warden
gedaan 2). De eerste maal, dat P. in den Graal-tempel komt,
verzuimt hij de vraag, en hij gaat heen zonder iets te
hebben uitgericht. Eerst als hij bij een tweede bezoek aan
den tempel de vraag doet — als hij dus toont door wel1) „Une (Telle) puissance de volont6 et de hardiesse se dêgage de tout
l'6tre de garcon sauvage". (Borodine).
2) ...... dar sOlde ein ricer komen
wurd' des frage alda vernomen,
so colt' der kumber ende han.
Wirt sin frage an rehter nit getan
se) sol er' z kiinechriche han
and hat der kumber ende
von der hoehsten hende.
da mite ist Anfortas genesen
er 'n sol ab niemer kiinec wesen.
Parzival IX, 1521 e.v.
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bewuste wilsuiting deel te nemen aan het probleem, dat
zich aan hem voordoet, — eerst dan kan hij als verlosser
optreden en „hat der kumber ende".
Bestaat alzoo Parsifal's verlossende macht in de zelfbewuste daad van den Reine, — Ardjoena wint die kracht
alleen door een volkomen afstand van alle daad en handeling. „Als on.bewoond was de grot," waarin Ardjoena
zichtbaar was „als een gouden beeld, de handen in den
schoot, zwijgend in neustop-beschouwing. Verdwenen en
etherisch was zijn lichaam, zijn adem werd niet meer gehoord" 1). Dat is wel een verschil met Parsifal, die „kindisch jauchzend" de burcht met de „Ur-teufelin", de
„11811en-Rose", opzoekt. Terwijl Ardjoena bij het n.aderen
van de verzoeking zich in „neustop-beschouwing" blijft
verdiepen, als vreesde hij door op te zien zich te moeten
gewonnen geven, spreekt Parsifal energiek zijn 2):
In Ewigheit
warst du verdammt mit mir
fur eine Stunde Vergessen's meiner Sendung
in deines Arm's Umfangen,

en onder den uitroep
Verderberin! Weiche von mir !
stoot hij Kundry van zich.
Wel wordt Ardjoena in zijn streven naar verkrijging
van de „tien eigenschappen der volmaaktheid" vergeleken
met iemand, die hout op elkaar wrijft om vuur te maken
— „als het op het punt is om rook te geven en warm te
worden, en men doet geen verdere moeite, dan komt er
geen vuur nit" 3) - maar zijn „wrijven van het hout" is
het tegengestelde van een actieve handeling, het is bij hem
eenvoudig een „aanhouden in passiviteit".
Ardjoena begeeft zich ook niet uit eigen, zelfbewuste
wilsovertuiging naar den Soeralaja om de bedreigde goden
met zijn macht te steunen. Hij krijgt van Indra een uitnoodiging in optima forma, en, na den zendbrief te hebben
1) A. W. 30 e.v.
2) Parsifal, R. Wagner.
3) A. W. 70.
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gelezen, gaat hij niet naar den Soeretlaja, maar wordt hij
er heen geleid. Bezwaren, die door de kracht van de daad
moeten worden overwonnen, ontmoet hij niet op zijn weg :
hij trekt het hem door Indra gezonden buis aan, zet den
hoed op, steekt de voeten in de muilen, en — hij bekomt
daarmee het vermogen om zonder eenige inspanning zijnerzijds door het luchtruim te vliegen.
Het wapen, dat Parsifal „erfasst mit der Hand" 1),
wordt den afwachtenden Ardjoena — zonder eenige handeling van zijn kant — overgegeven en het vuur, als symbool van kracht, „dringt in zijn lichaam" 2).
In Parsifal wordt de ontwikkelings-geschiedenis van
een mensch beschreven. Boven werd reeds gewezen op de
symbolische beteekenis van de Middeleeuwsche legende.
Wagner's bewerking beschrijft de geleidelijke ontwikkeling
van den knaap, die blindelings zijn niet te breidelen wil
volgt, tot den zelfbewusten man, die met vaste overtuiging
afgaat op het doel, dat hij voor oogen heeft. En het keerpunt, waarop de jongeling wordt tot man, ontstaat door
de kus der verleiding, die zijn ongelnk moet bewerken,
en die hem „Welt-hellsichtig" maakt.
En alweer — geheel anders is het met Ardjoena. Na
de verleidings-scene is hij nog even wijs als voorheen. Zeker,
hij is toegenomen in bovennatuurlijke kracht, maar niet
in kennis van ,,de nietigheid der wereldsche schijngestalten.".
Immers : aan het slot van de historie geeft hij zich geheel
over aan de verleiding, waaraan hij in den aanvang zoo
glansrijk weerstand bood. Hier niet een doorstaande ontwikkeling, veeleer een terugzinken tot den zondigen toestand, die met zooveel moeite door maandenlange ascese
werd overwonnen: een zeer tijdelijke opheffing, met een
duidelijk uitgesproken uitzicht op belooning. Nog v66r de
taak is volbracht, wordt „het genot der liefde als een latere
belooning" in uitzicht gesteld !
Ten slotte : de Parsifal-legende is een eenheid: het
1) Barsifal, It. Wagner.
2) A. W. Djarwa VII.
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eindpunt vormt tevens de inleiding tot en de kern van het
verhaal, de heilige Graal is aanleiding, middelpunt en doel.
Men denke zich de Graal uit het verhaal verwijderd, en
het wezenlijke, de kern is er aan ontnomen ; er blijft niet veel
meer over dan een Dwaas, zij het ook een „rein.e Dwaas",
die hersenschimmen najaagt.
Dit alles-beheerschende middelpunt ontbreekt aan het
Ardjoena-verhaal. Het slot van de geschiedenis — Ardjoena's
zevenvoudige bruiloft — past allerminst bij het begin,
waar geen zeven nimfen in staat zijn Ardjoena's boete te
verstoren. En wanneer ook de voorgenomen roof van het
„kostbaarste kleinood" uit den Soeralaja, en de strijd met
Niwata zou wegvallen, dan had nog de boetedoening recht
van bestaan, en zou Ardjoena te eer zijn moeder en zijn
broeders kunnen te hulp komen, om wie hij de ascese is
begonnen, om wie hij bittere tranen stort bij het denken
aan hun verlangen naar den afwezige, en — die hij intusschen maar laat wachten tot het intermezzo met den Reuzenvorst, gevolgd door de hemelsche belooning en het
regentschap over den Soeralaja, geheel is afgespeeld.
hit het bovenstaande kan blijken, hoever deze Parsifalfiguur of staat van een held, die uitsluitend de „Kraft des
Entsagens" beoogt, en het verklaart eenigszins waarom
Wagner — na het Reinheid-thema eenmaal te hebben
opgevat als in „Parsifal" — zich later niet meer aangetrokken kon voelen tot een nadere uitwerking van de
Indische Ananda- en Prakriti-legende.
Maar ook wijst het er op, hoe een yolk, dat nog
tegenwoordig even sterk als acht eeuwen geleden Ardjoena
bewondert in zijn onthouding, zijn tijdelijke voortreffelijkheid en zijn terugvallen tot den „Zau.ber des Begehrens",
vreemd moet staan tegenover een figuur als Parsifal, den
door Goddelijke leiding van trap tot trap hooger stijgenden
Reine, die niet alleen kracht ontvangt, maar door eigen
inspanning, door zelf-gewilde-daden eerst tot het voile
gebruik daarvan komt ; die ten slotte zijn hoogste loon
vindt in een blijvende geestelijke volmaking en die geen
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andere begeerte overhoudt dan de redding van anderen
als levenstaak.
Het toont hen, die een hooger ideaal onder het Javaansche yolk willen brengen, hoeveel er bij den Javaan
in smaak, in opvatting en in geestelijke ontwikkeling moet
veranderen, v66r „al het oude nieuw" is geworden. En het
is duidelijk, dat niet uitsluitend een intellectueele ontwikkeling, maar alleen een geestelijke hervorming deze verandering zal kunnen bewerken.

VERZEN
VAN

JULES

Aan H. de Boer.

DAVID EN SAUL.
Wat diepe droefheid heeft uw trekken overtogen
Machtige koning nu gij peinzend zit te luisteren
Naar zang'rig harpgeklank of in weemoedig duisteren
Veel schuwe stemmen uit verleen en toekomst togen.
Hoe droevig houdt gij het vermagerd hoofd gebogen
Wijl droomerige David, klein in 't gloedvol duisteren
Weet uwe ziel aan wat de zijne zingt te kluisteren
En u vermoeden laat 't geen eens hij zal vermogen.
Of weent gij, Saul, om 't ij del spel van aardsche macht
Die als een zeepbel breekbaar en als ijle droomen
Vervliet ? . . . Wellicht alleen om 't fijne wonder dat
In ieder mensch door schoonen toover wordt gebracht
Wanneer een die gelooft, zijn ziel alsof hij bad
Edel en vroom doet in 't besnaarde speeltuig komen ?

EEN JONGEN BLIES . . .
Een jongen blies op de schalmei
Een melodietje hel en blij
Een guitig liedje
Ik luisterde en ik volgde maar
Den jongen die daar blies zoo klaar
Zijn guitig liedje
Nu leeft er immer in mij voort
Het liedje lang geleen gehoord
Het guitig liedje
Maar of het wisselde van zin ?
1k vind nu zooveel weemoed in
Dat guitig liedje.
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„Omdat ik geen tijd heb u een korten brief to schrijven,
schrijf ik u een langen", aldus begon een diplomaat eens
zijn epistel.
Nu ik wel tijd, alien tijd heb, kan ik derhalve, gelukkige lezer, u ditmaal een kort boekenbericht zenden. De
nieuwe boeken zijn vele, zeer vele, ze zijn ook belangrijk,
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allerbelangrijkst, maar de weelde eener ruimte van tijd vergunt ons te volstaan met weinige woorden. Genieten wij
dan die weelde ; plukken wij er de schoone vruchten van ;
en dat geen zwarte vermoedens, die mompelen van luiheid,
onaandoenlijkheid of plaatsgebrek ons deze ontrooven.
Neen, te zwemmen in zeeen van tijd noemen wij dit de
eerstnoodige en menschwaardige weelde ! De gepreoccupeerde, arme slaaf, die alles kan maken behalve tijd, weet
hij wel dat wien tijd ontbreekt, alles ontbreekt, ook wat
goeds onze literatuur nog geeft te genieten ?
De Griffier van Peewijk door F. de Sinclair. Wat is
onaangenamer dan een opkomende verkoudheid ? Als het
levensrhythme in ons verstijfd, onze ziel bevroren en
geen warm bloed maar gestolde mist niet te vloeien in
onze aderen, doch daar te versteenen schijnt ? Wat daar
tegen te doen ? Ik ken menschen, ik beoordeel niet, refereer
slechts, die anders matig als een vogel, dan met wellust
iets warms, iets „geestrijks" slurpen, in gloeiende en groote
hoeveelheden. Ik ken ook menschen, ik beoordeel niet,
refereer slechts, die anders te gezond voor literatuur, dan
naar een boek grijpen, natuurlijk naar een smakelijk, pittig,
goedgeschreven, e. w. naar een humoristisch boek, dat
niet zeurt van levensarmoede, maar jolig lacht met het
133 alloote leven.
0, laten dezen alsnog grijpen naar dezen „oorspronkelijken
roman"! Want pier vinden zij alles : vermaak en medicament.
Vooreerst — en wat is meer waard ? vooreerst goed
gezelschap, dat van Jhr. Mr. Alexander Stein, die, om
de dochter van een gepensioneerden generaal te kunnen
huwen, op verlangen van zijn aanstaanden schoonvader
griffi.er van Peewijk wordt. Verder menschenkennis, want
niet alleen worden hem de beste kringen der Haagsche
maar ook der Peewijksche notabelen geheel ontsloten.
Bovendien kijkjes achter de schermen, verbazend goed
gedocumenteerd. Ik noem slechts : deze Jhr. Mr. heeft als
intimus een schilder, Tommy, bij wien hij bij voorkeur
absinth drinkt, gelijk Tommy bij voorkeur naakt schildert.
Elk Peewijksch notabelengezin heeft minstens eene huwbare
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dochter, natuurlijk bestemd voor den ongehuwden griffier.
Maar boven alles blijgeestigheid, humor, want die generaal
wordt bijgenaamd „de chocolade Bismarck", Peewijk is
het oord der suikerbiet of pee, en als Jhr. Mr. Alexander
flirt met de dochteren Peewijk's, haalt hij er theosofie en
zieleverwantschap bij, en noemt dit van een, volgens
den snaak in Cairo bij een Brahmaanschen priester, gekochte
odeur : „'t curieuse, dat er tusschen men schen wier zintuigen
in staat zijn de geur te genieten, altijd een zekere zieleverwantschap bestaat, El-akkri noemen de Arabieren dat"
(blz. 126).
Hoe zal dan zulk een lezer trots zijn opkomende verkoudheid zich lekker gezond voeleu bij al die malloote
menschjes, en eerst misschien bij het logische, ontnuchterende slot, als nl. de diverse Peewijksche schoonen hun
droomen te wreed zien verstoord door de verlovingskaart
van den griffier, zich den rug schuren dat die onaangename verkoudheid er toch nog zit.
Naar ik hoor zijn de Sinclair's boeken zeer populair.
Niet te verwonderen : opkomende verkoudheid en derzelver
artsenij is een zeer gewoon verschijnsel, dock hoe onaangenaam, hoogst onschuldig.
Gezegend 's Gravenhage, in uwen hof wast het kruid
der ware joligheid, tot heil van heel het land. Want bleek
de Griffier van Peewijk reeds een snaak, omdat hij was een
echte Hagenaar, in Jan Wz. Andenne's Haagschen
Roman Van Kussen en Tran en, waarvan het tweede, afzonderlijk deel naar den hoofdpersoon Pieter Goeree heet, viert
de joligheid hoogtij. De humor, de echte natuurlijk, wiens
goedmoedig lachje zijn ernst, wiens traan zijn heimelijke
vreugde verraadt en wiens grapje den mensch wil bekeeren
van zijn dwaasheid. 's Menschen dwaasheid nu is, leer dit
pier, zijn zich houden aan het gewone : altijd diezelfde zon
en steeds datzelfde brood, onuitstaanbaar ! Wijs worde hij
door zich toe te leggen op occultisme, magnetism e en
al dat heerlijk ongewone, dat hem vergunt — als ik het
zoo maar eens mag zeggen — twee vliegen in een klap te
slaan. Want door zich op die wijze de noodige levensenergie

NIEUWE BOEICEN.

129

te bemachtigen, kan hij zich ontslaan niet alleen van alle
zielenartsen, maar ook van alle lijfartsen, wat, men kan
het, op de vingers natellen, niet onprofijtelijk is. Dat men
zich echter wel heeft te wachten voor namaak en oneerlijke
concurrentie, als die van Christian Science, spreekt vanzelf.
Hoofdzaak blijft intusschen, ook bij deze nieuwe waarheid,
de zuivere toon, het juiste accent. Dit is natuurlijk dat van
den humor, want dit geeft aan haar jets gemoedelijks, jets
liefs, ja, laat ik maar zeggen, jets onweerstaanbaars. Ads
by. hier :
„Wat denk je dattie dee om haar te laten kommen ? roepen ? neen !
bellen ? nee ! nou raaj nou's. Je raait 't nooit, maar asje 't raait, krijg
je 'n hopje."
„Misschien dachtie wel dat ze komen moest".
„Eerlijk verdiend, snoes, daar ! Hij ging in 'n stoel zitten met 't
gezicht naar de kant van de keuken, hij zette 'n paar groote oogen op,
en toen in eens gooidenie z'n beide vuisten in de richting van de
keuken, kijk zoo. . .. en toen spreidenie z'n vingers uit, kijk zoo . . . .
en toen deedie zO6, kijk ! net as 'n jonge die z'n vlieger inhaalt, en
even daarna hoorden ik Fien de trap opvliegen. Hij had ze az wij
kinders 'n meikever an 'n touwtje. Ze vroeg notabene offie gebeld
had, fancy !" (bl. 236/7).

Nu is bij dit citaat alleen jammer dat de lezer, maar
men kan ook niet alles ineens hebben, bij het onweerstaanbare van dezen nieuwen inhoud, maar onvolkomen voelt het
onweerstaanbare van dezen nieuwen worm. Misschien voelt
hij daarvan reeds iets, als hij let op de bekende beschaafde
en natuurlijke spelling van : „botee, serjeus, lozjeeren, azje,
klnjaal, La'mar, zjaloezie". Zeker reeds weer, als hij iemand
Chemie hoort uitspreken als Gemier, en Java als Ja Vaar
of Nee Moer (bl. 57). Maar alles voelt hij er van, als hij
den schrijver zich zoo leukweg — want dit is de hoogste
humor — hoort vergissen. Dan spreekt deze van Kwelwoord
jn plaats van Werkwoord, van Voiksverdommingsvertegenwoordiger, en vertelt van een japon :
„dat de haken en oogen op de rug haken en oogen met elkaar
schijnen te hebben, zoodat some net lijkt of de verkeerde haak in
't verkeerde oog zit" (bl. 193).

Niet waar dan voelt de lezer zich tot dankbaarheid
bewogen, omdat deze schrijver hem bewaart voor beO. E. XI 7

9
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schaming des aangezichts, en hem geestelijk ontwikkelt.
Immers door zijn vernuftspelingen met een kapitale letter
te doen drukken, bewijst deze hem een dubbelen dienst.
Vooreerst weerhoudt hij hem daardoor van op het verkeerde moment te lachen — misschien doet hij het toch,
maar dat kan dan de schrijver niet helpen. En ten tweede
verheft deze hem hoogelijk. Want wat is edeler dan lachen,
en is hij niet van den hoogsten geestesadel die als een
fijnproever lacht om gesluierde, souvereine geestigheden
als geciteerde
Een corrigendum ten slotte. In 1909 noemde ik het
eerste deel van dezen roman Van Kussen en Tranen een
weinig wansmakelijk en drakerig. Hoe was dat mogelijk !
Is het wonder dat ik mij na het tweede deel Pieter Goeree
anders uitlaat, nu niet spreek van een „te duchten vervolg",
maar van een uitzien naar het slot, dat dit heerlijk werk
van souvereinen humor zal bekronen Zeker, er zijn menschen die dit nieuwe licht en deze oud-hollandsche blijgeestigheid vieux jeu noemen, en bij het lezen van deze
aardigheden een aanvechting voelen opkomen te gaan
vloeken — maar met zulke menschen is niet te praten.
Doch met J. C. van Wijk Czn. moet wel te praten
zijn. Want deze anonymus geeft in zijn boek Wereldlente
een Roman van Hedendaagsche Christelijke Moraal. Welk
onderwerp toch is heden ten dage aangelegener dan dit,
nu en christendom en moraal een nieuwe levensphase
schijnen in te treden, en dus hun verhouding ge4richtiger
is dan ooit
Toch valt het niet gemakkelijk met J. C. van Wijk Czn.
te praten. Vooreerst niet, omdat hij zelf zooveel praat. Deze
schrijver is meer Prater dan schrijver. Hij geeft den lezer
niet het hooge genot na weinige gedrukte woorden de
vele ongedrukte, ongeformuleerde te lezen die hem den
hof des 'evens ontsluiten.
Bovendien is hij een doorprater; hij weet het, en hij
weet het alleen. Hij weet b.v. dat alle manners van adel
niets doen dan jagen, vloeken, drinken en „leven met verschillende bijzitten" (biz. 125), en dat alle letterknechten

NIEUWE BOEKEN.

131

leven van liegen, bedriegen en geloofsuitwassen, te wee om
naar te kijken (blz. 155). Oppert de lezer het bezwaar of
dit alles is overeenkomstig het negende gebod, hij ontvangt
geen antwoord ; hij heeft te luisteren naar wie het weet.
Daarenboven is hij een kromprater. Als de held, met
zijn heldhaftigen naam Ds. Kraan voor sommige menschen begint en eindigt het Christendom bij de dominees —
nadenkt over „de heerlijke vrucht van jarenlange studie",
noemt hij al van de beste n_amen : omen landgenoot A.
Kuenen, en den Deen S. Kierkegaard. Maar de schrik, als
de lezer die mannen dan ziet uitgescholden voor „Kune en
Kierkegaard" (blz. 147) !
En ten slotte is hij een. naprater. Deze roman komt
niet uit het hart, niet uit de binnenkamer, niet uit de
wereld, maar nit de kerk; doch niet uit de kerk op haar
schoonst, als deze „met de kinderkens wien het geopenbaard
is" God verheerlijkt voor zijn onuitsprekelijke genade, maar
nit de kerk op haar laagste peil, als deze „met de wijzen
en de verstandigen wien het verborgen is" luistert naar
een zoogenaamden redenaar, die zijn rhetoriek lucht. Deze
napraat-oefeningen, wel Bens verkeerdelijk godsdienstoefeningen geheeten, beeft deze schrijver blijkbaar te trouw
bezocht, ze aanziende voor zijn academie. En als blijk van
vaardigheid heeft hij nu het gehoorde opgeschreven, misschien wel ten pleziere zijner leermeesters. Of deze niet echter
hartgrondig zullen schrikken — en derhalve, al is het
misschien eenigszins anders dan de schrijver verwachtte, hem
zullen danken voor zijn goeden dienst ?
De moeilijkheid blijft of bij den ongetwijfeld spoedig te
verwachten herdruk die sous-titre moet blijven : Roman van
Hedendaagsche Christelijke Moraal. Tegen elk dier woorden
liggen de bezwaren voor de hand. Maar, heden ten dage
heet zooveel en rnoreel, en christelijk, en roman, wat alleen
hedendaagsch is ! Waarom weer aankomen met dien lastigen
eisch dat christelijke kunst in de eerste plaats behoorlijk,
betamelijk zij in den vorm ? Waarom niet liever ons verheugd over dien titel, die immers zooveel belooft ? En
bedacht, dat de titel soms alles is ?
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Ah, dus wij vragen alleen naar schoonen vorm ? Natuurlijk enkel en all6en naar schoonen vorm, en ziehier
dan Hagelinde door Piet van Assche. Hoor, hoe dit
artistieke boekje, wat zeg ik, deze artistieke fantasie, deze
aesthetische woordendroom over ook enkel lente, aanvangt :
„De lentewind waaide over land en door woud, en streelde madelieven en anemonen, terwiji de blondgelokte Hagelinde zat to mijmeren
in den tuin van haar landhuisje, nabij een boschzoom waar ruischten
wondere zangen in 't loover der donkergroene sparren. De boomen
bloeiden sneeuwigblank, in een lucht van droom."

Hoe nieuw, hoe betooverend deze droom ! En is het niet
heerlijk dat ze geen einde heeft ? Want deze woordenstroom,
verhalend hoe Hagelinde wacht, eindelijk Elie ziet naken,
Elie ziet verdwijnen, Elie tevergeefs terug roept, doze woordendroom heeft begin, noch midden, noch ende. Neen, het,
is geen verzuim van den boozen drukker, dat hij dezen
woordenstroom niet heeft gepagineerd, het is, laten we dit
opperste en uiterste van schoonheidsverfijning voorzichtig
benaderen, het is de allergevoeligste aanduiding dat deze
gedroomde lente niet grovelijk is to pagineeren, omdat het
is een lente zonder ende, een eeuwige lente, de lente in „lucht
van droom" — anders gezegd : een stroom van leege woorden.
En wederom „een nieuwe lente", al is het geen „nieuw
geluid".
G. van Hulzen toch opent zijn .Liefdes Tusschenspel
met een teekening der lente, waarin men dadelijk den
vaardigen auteur ziet:
„De boomen glorieden in eerste bladerpracht.
Welig wemelde al het teere groen aan de voile twijgen, die saamgestrengeld tot een fijn warrelnet tintellevend, zich vreugdig strekten
naar de blijde Meiehemel van stralend blauw, waarin wolkevlokjes,
dreven, wazig wit en zondoorschenen.
Marianne, Hollandsch zigeunerkind, ergens in het zuiden van 't land
geboren op een gehuclit en in 't vrije opgegroeid zonder veel onder
richt, doordat ze trok met wader en moeder langs 's Heeren wegen,
blikte lachend luchtig naar het sappig groen en de ijle lucht daarboven,
gansch haar wezen overbloeid van opgewektheid en jonge levensmoed."

Met dezelfde kleurige taal is verder geteekend, hoe
deze Marianne, als de incarnatie van de lente, wordt gevonden door Ludo, den dichter, die om to werken alleen
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het witte zomerhuisje der familie bewoont. Onder voorwendsel haar als model te willen sehilderen, lokt Ludo
haar tot zich, doch vlak voor ze met haar moeder en hun
draaiorgel komt, verschijnen even ten tooneele Ludo's
zuster Angelique en haar vriendin, de op Ludo verliefde
Eveline. Dezen vertegenwoordigen het correcte leven,
gelijk Marianne het vrije, ongebondene. Ludo kiest
dan Marianne — en het wordt daar in het witte huisje
een Wilde bacchantenboel van dronkenschap en wellust,
dag aan dag. Erger u echter niet, preutsche lezer, noch
aan het onderwerp, noch aan de gevoileerde, de luchtigzedelijke en daarom zoo grove manier van behandeling !
Want uw ergernis is bekrompenheid. Want uw moraal
is — de schrijver zegt het u op bijna elke bladzijde —
„de kleine moraal, de angst voor verantwoordelijkheid, die
u altijd op de hielen zit" (bl. 127). En de groote moraal
dan ? Ziehier : „geniet het leven zoolang het kan, daarna,
als het bedorven is, kun je er om huilen en desnoods berouw toonen, waarom te voren je plagen ?" Nog een enkele
openbaring dezer groote moraal ? Welnu dan : ,De primitieve mensch volgt de ingeving van het hart en de drang
van het lichaam dat doet de intellektueele ook, maar
niet zoo eenvoudig en niet zoo argeloos" (bl. 369). En
deze, maar deze is dan ook onherroepelijk de laatste :
„alles is toch maar betrekkelijk in de wereld" (bl. 353).
Trots zijn groote moraal bligt Ludo toch al te miniem.
Als zijn geld op is, zendt hij Marianne weg, en gaat hij,
door zijn moeder naar Londen gestuurd, in een boardinghouse een dergelijk leventje beginnen. Van zijn kunst
blijft ook zoowat niets over en ten slotte schijnt het tusschen hem en- Eveline — die er, tu.sschen ons gezegd en
gezwegen, warmpjes schijnt in te zitten — nog terecht te
komen.
Best, maar ondertusschen schijnt het met onze literatuur achteruit te hollen. Dat van Hulzen nu met alle
geweld wil zijn modern moralist — zoo teekende ik hem
hier zeer uitvoerig, 0. E. 1908 bl. 298-311 — enfin, zelfs
de oude moraal staat iemand zijn Privatvergnigen toe. Het
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Rousseau-relletje van dies nooit bestaan hebbenden en
onbestaanbaren primitieven mensch is nu wel niet nieuw,
maar dat iemand dit nu weer eens wil oppoetsen voor zijn
tendenz-literatuur, enfin, ze blijft er even oudbakken om.
Maar het ergste is dat die tendenz het fijne weasel der
literaire kunst wegvreet, en ook in de moraal alles scheef zet.
In Ludo, het levengspel, de ware vrijheid gesymboliseerd, en in Eveline en Angelique de • saaie, stijve
preutschheid — o, het zit reeds in die symbolische namen
Ludo, en Eveline, en Angelique. Om wee van te
worden. Hoe onre8e1 is dit alles ! Onze namen leenen
zich nu eenmaal niet voor vernuftige woordspelingen, en
die het doet vergrooft van kunstzin. Geen wonder echter
dat een revolutionair de realiteit verliest. Zijn menschen
zijn afgetrokkenheden, bloedelooze begripswezens uit nergensland, zijn feiten zijn enkel gekristalliseerde fantasieen.
Een staaltje ? Ziehier :
„te kort vertoefde hij in Engeland en niet al-zijdig genoeg gingen
zijn waarnemingen, om een afgerond oordeel te durven uitspreken,
maar dit Gene stond bij Ludo vast, dat de man er ondergeschikt
raakt aan de vrouw en dat die vrouw niet zedelijk is."

Kostelijk, dit de man, de vrouw in Engeland. Hoeveel
heeft hij er gezien ? Tien ? Dat is ruim genoraen. Enfin,
de fantasie vult het overige aan — en de menschen mogen
dit wel. Ze mogen wel eens hooren dat die brave lieden
huichelaars blijken, kruidenierszielen van kleine moraal, dat
wie op hun tijd door den band springen en daar rond voor uitkomen oprechter, beter menschen zijn. Derhalve kan
menigeen na het lezen van dit boek een hooge borst opzetten en in den spiegel kijken, zeggend : „bonjour, man
van groote moraal".
In elk geval zal dit boek zijn weg wel vinden, of neen,
daar is reeds voor gezorgd, het is reeds in vele, zeer vele
handen. Het is immers uitgekomen bij de Mij. voor Goede
en Goedkoope Lectuur, voor goedkoope dus niet alleen want
dit is onwedersprekelijk, maar ook voor goede, welzeker,
goede lectuur.
Intusschen blijft het voor de kunst, die te veel zelf-
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kennis en gevoel van eigenheerlijkheid heeft om geheel
te kunnen opgaan in de haar toebedeelde rol reusachtige
reclame te maken voor oude of nieuwe moraal, hoogst
aangenaam dat zij steeds vereerders behoudt, Wier wensch
is enkel te vertellen van het reeele leven, nooit genoeg
gekend. Dit reeele is het menschenleven, zonder idealen
even onbestaanbaar als een aarde zonder open hemel,
zonder moraal even ondenkbaar als woorden zonder beteekenis. Die eenvoudige vertellers brengen dus ook wel
moraal, maar onopzettelijk, ondogmatisch, practisch. Missen
zij daardoor de gretige bewondering en vrijwillige colportage der beginselmenschen, die in een tendenzschrijver een
welkomen bondgenoot begroeten in hun dagelijkschen strijd
tegen oude of nieuwe vooroordeelen, zij winnen daardoor
de belangelooze, en daardoor grootere aandacht van hen,
voor wie de sfeer der kunst daarom zoo weldoend en
onmisbaar is, juist omdat het is de sfeer der belangelooze aandacht.
Zulk een verteller kan wellicht worden P. H. J. Esteie.
Zijn roman Loch Russische Joden kan, voor een eerste werk,
er wel zijn. Niet weinig werkt daartoe het onderwerp mee.
Tenminste ons, Rotterdammers, roept het een herhaaldelijk
te zien beeld voor den geest. Voorop een Hollander met
een hotel- of stoombootpet op, die als een magneet een
heele sliert menschen achter zich aantrekt. De mannen
dragen platte petten, de vrouwen een onder de kin geknoopte
hoofddoek, en beiden vaak hooge laarzen. Ze hebben het
ronde, eenigszins tanige type der Slaven met dikke lippen
en zachte, bruine oogen. De meer welgestelde mannen
dragen handkoffers, de armere groezelige pakken, de vrouwen
dikwijls kinderen. Snel slingert en wringt zich de sliert
door de menschenvolte, en de allerlaatsten, soms te zwaar
bepakt, hebben moeite bij te blijven. Doch geen van die
alien ziet rood; aalien hebben een vreemden staar in hun
zachte oogen, als zochten ze iets, en over aller gelaat ligt
een trek van lijden en ontbering. Het zijn vreemdelingen,
op weg naar een beter vaderland, vaak Russische Joden.
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Hoe die arme menschen er nu toe komen hun in
menig opzicht toch zoo rijk vaderland te ontvluchten,
maakt deze roman ons al te duidelijk.
Op een avond, dat een sneeuwstorm over de steppen
jaagt, hoort Korsjenko, een groot-grondbezitter, opeens
de horiden aanslaan, en spoedig verneemt hij dat daar een
Jood voor de poort ligt. Een vriend, door den sneeuwstorm
verhinderd naar zijn naburig kasteel terug te keeren, ontraadt hem den Jood op te nemen, maar Korsjenko kan
het niet van zich verkrijgen dien mensch in de koude te
laten sterven, en onwillig dragen de bedienden den bewustelooze binnen. Het is een arme schoenmaker, Foma ,. die
aan de vervolging in Zuid-Rusland ontkwam. Korsjenko
heeft medelijden, geeft hem een ledig staand huisje, werk,
en vergunt hem vrouw en kind op te halen. Foma werkt
hard, zijn vrouw schenkt vodka aan de boeren; samen
sparen ze, en spoedig is Foma geldschieter van den vodkadrinkenden boer. Hij wordt rijk, de boer arm ; hij bouwt
fabrieken, koopt grond, en, als Korsjenko sterft, diens
kasteel. Eindelijk loopen de boeren te hoop tegen hun
uitzuigers en het einde is een algemeene Jodenslachting,
waarbij Foma en de zijnen wreed omkomen. Door deze
uiterlijke geschiedenis is de intiemere gevlochten van Foma's
dochter, die, in liefde ontvlamd voor een voortreffelijken
boer, het evangelie gaat lezen, besluit christin te worden
tegen de woede harer ouders in, doch, als zij die christenen
zoo ziet moorden, zich ten slotte vrijwillig in de vlammen
werpt, dien wreeden God der christenen vervloekend.
Het mooie van deze geschiedenis is dat ze zoo natuurlijk
voortloopt en vanzelf haar tragisch einde vindt. In het
begin gaat alles zoo goed — en het is alleen de gelegenheid die den dief maakt. Dat patriarchale dorpje zonder
eenigen halide] is voor een sjaggeraar al te verleidelijke
buit. Foma helpt de boeren aan vodka, aan geld — hij
wordt er rijk mee, zeker, maar hij heipt ze toch, meent
En de woede der boeren schrijft hij alleen toe aan hun
jaloersche domheid en aan zijn gehechtheid aan het voorvaderlijk geloof. En ook de poging van zijn dochter om.
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christin te worden en ook het volkomen mislukken van
die poging zijn aannemelijk gemaakt.
Toch is Russische Joden meer een vlotverteld verhaal
dan een grootsch boek geworden. Het is te oppervlakkig
behandeld. De opzet is goed, het slot onvermijdelijk, maar
het ontstaan, het groeien en eindelijk uitbarsten van den
rassenhaat is veel te summier geteekend. Het centrum ontbreekt, of liever de beide centra, want tegenover het leven
der Joden had dat der boeren ons van binnen uit moeten
zijn geschilderd. Foma zien we alleen van buiten, en
de boeren alleen globaal. De gebeurtenissen onttrekken
ons de menschen aan het gezicht, en om menschen is het
te doen, al zijn de gebeurtenissen nog zoo belangwekkend.
Ja, het wordt ons gezegd dat door de Joden het stille
dorpje een rumoerige fabriekstad wordt, maar hoe dat
gebeurt en wat dit voor de zielen dier menschen beteekent
— we moeten er naar raden. Daarom ontroert dit verhaal
niet, trots zijn waarheid en tragisch gebeuren. Want
waarheid en tragedie moeten psychologisch ons worden
verklaard ; zoo niet, ze krijgen iets van ongelukken nit de
courant, die toch ook heusch gebeurd zijn. Tragische
waarheid moet ons onvermijdelijk toeschijnen, dan alleen
houdt ze ons geboeid.
Het is jammer dat de schrijver, door dit tekort aan

psychologie, van zijn mooi gegeven niet meer wist te
makers — laat ons hopen, alleen omdat het zijn eerste
werk was.
Of wij evenzoo zullen oordeelen over Anna van GoghKaulbach's tweedeeligen. roman Getijden, hangt weer
hiervan af: hoe wij dit nieuwe werk van de vruchtbare
schrijfster benaderen. Is onze smaak die van het lezend
publiek dat, wel niet met uitbundige vreugde, dan toch
met hartelijke belangstelling, elk nieuw werk dezer
schrijfster in ontvangst neemt, en dit gemakkelijk een
herdruk laat halen En zeker wel hierom, omdat ons publiek
vindt dat de schrijfster niet geeft opperste kunst, maar het
eenvoudige, natuurlijke leven, en het eenvoudige en natuurlijke toch ook in de kunst blijft het allerhoogste. Of naderen
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wij dit werk met eenigszins geforceerde aandacht, omdat
we wel weten dat wat de gemakkelijk. te bevredigen middenmassa zoo kostelijk monde, derhalve niet hooger reikt dan
de brave middelmatigheid
En in deze wankele overwegingen blijven wij bij de ontwikkeling van het onderwerp van Getijden. Dit is : de beursspeculatie en hare gevolgen ; dus een goed-hollandsch onderwerp, de van ouds geliefde hollandsche sport. Inderdaad
speculeert iedereen bijna in Getijden : de hoofdpersoon Ernst
Drosman, de rijke directeur van een bloeiende drukkerij,
maar ook zijn arm boekhoudertje Poorter ; Drosman's
broer Frans, de kassier, maar ook de simpele huisbewaarder
Janssen en diens neef de kruidenier, en verder ieder die
wat naar voren komt. Want de schimmen van een paar
artiesten, die op den achtergrond even voorbij schuiven,
tellers niet mee. En de aanstaande dominee Willem van
Ommeren is zulk een slappe idealist van den kouden
grond, dat we met zijn simpele vermelding hem reeds te
veel eer bewijzen. Maar hoewel al die menschen speculeeren,
weten we nog niet wat speculeeren is. We zien dat het
een spel is, een hartstocht, die aanstekelijk werkt ; waarin
echter de charme, het onweerstaanbare van dit spel, van dezen
hartstocht bestaat, zien we niet. Het is alsof iemand ons
het tabaksrooken zou beschrijven als het inademen van
een brandend kruid, dat scherp riekt en verderfelijk werkt
op de gezondheid en de volkswelvaart, over welke beschrijving de hartstochtelijke cooker glimlacht, omdat ze niets
weet van de weelde en het welbehagen dat het nicotiaansche
kruid hem verschaft.
voor een echten speculeerder is, me dunkt, het beursspel eten en drinken, wij sheid en kunst, de heerlijke passie
van een heimelijke, alles overheerschende liefde — en in een
speculatie-roman willen we die zien, meemaken. In Getijden
hooren we dat voor Ernst Drosman het beursspel iets
is, waaraan hij alles opoffert ; hoe en waarom dit zijn liefde
heeft, blijft ons vaag. Het scherpst zien wij dien hartstocht
geteekend in zijn broer Frans, den kassier, b.v. als hij
tot Ernst zegt :
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,,,,Ik maak je niets wijs, maar als je zoolang in zaken bent als
ik, krijg je van die voorgevoelens, die niet bedriegen."
Met subtiel gebaar drukte hij de blanke, ietwat breede vingertoppen van beide handers tegen elkaar, en langzaam, als raakte hij aan
iets heiligs, legde hij uit : „de beurs is werkelijk een uiterst gevoelig
instrument ; je rnoet er iedere klank, iedere trilling van leeren verstaan" (bl. 22).

Maar Frans Drosman is niet de hoofdpersoon van.

Getijden ; hij blijft op den achtergrond als de correcte, gesloten, mysterieuze beursman. Juist daarom had hij de
hoofdpersoon moeten zijn. Dat de drukke, wel wat poenige
Ernst met zijn speculaties te gronde gaat, zoo goed als
al die andere speculeerders, is geen wonder, ontroert niet,
en ontwricht niet de voor de hand liggende opmerking :
„j a, maar niet ieder die speculeert gaat naar den kelder".
Als de correcte, diplomatische zakenman Frans voor wien
het beursspel is „zijn goddelijk beroep", en het geld is de
weldoener der menschheid, eons de hoofdpersoon ware geweest, Getijden ware dan heel wat hooger roman geworden.
Terwij1 alles hetzelfde kon blijven. Ernst kon dan toch
eindigen met te duikelen, en al zijn medespelers met hem,
het alles-verwoestende van het beursspel kon dan ook
openlijk zijn onth-uld — maar in den, trots zijn speculeeren
en verliezen toch staande blijvenden Frans, was dan geteekend de geheimzinnige attractie van het spel, dat speculeert niet slechts op 's menschen hebzucht, maar ook op
zijn hoogmoed en zelfvertrouwen, die hem, den handigen,
immers den weg zullen wijzen door den doolhof der beursspeculaties. En ware zoo dit onderwerp dieper opgevat,
ongetwijfeld had dan de almachtige Mammon een weerbaarder tegenstander gevonden dan den verkondiger van
het ideaal, den proponent Willem van Ommeren, die nu
voor zijn omgeving en ook voor de lezers van Getijden
blijft een goedige sukkel.
Doch dit neemt niet weg dat Getijden is een goedgeschreven, helder gezien en vlotverteld verhaal, behandelende
die bekende debacle van „de Amerikanen", en waaruit ieder
kan zien, dat, al ben je nog zoo rijk, speculeeren een
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drommelsch gevaarlijk werkje blijft ; tenzij hij dit al wist.
Intusschen, waar blijft bij dit alles de zuivere kunstliteratuur ? Heeft de „woordkunst" ook al weer haar zes
weken van glorie gehad ? Zou dit niet een klein beetje
jammer zijn ? Zeker, min of weer moraliseerende romans
zullen altijd voordansen op onze ijdelheidskermis. Begrijpelijk genoeg. Zij zijn zoo onmisbaar. Daar is b.v. een kleine
hapering in het gesprek. De hapering wordt een stokking,
een hiaat ; de hiaat houdt aan, wordt een kloof; de kloof
wordt een afgrond, en die afgrond blijkt onoverbrugbaar.
De gastvrouw en haar gasten die tot die hapering het
leven schoon en in elkaar de liefste menschen van de
wereld hadden gezien, zien nu alleen dien afgrond, dien
kolkenden afgrond. Die hen aantrekt, magnetisch aantrekt,
en als hun angstige oogen hulp vragen aan die liefste
menschen, dan lezen zij daarin denzelfden angst, en o, diezelfde m.agnetische aantrekking naar den afgrond, en ze
voelen dat ze zichzelven en die liefste menschen zullen gaan
verwenschen.
„Mevrouw, hebt u al gelezen Van de Verlossing uit
Slavenboeienr
Allen grijpen de reddingsplank, zien het leven en
elkaar weer met een glimlach aan, zijn zelfs niet jaloersch
op den gelukkige die ineens dacht — waarom zij niet !
aan dien roman van het seizoen, welke op religieuse en
moreele, historische en aesthetische, juridische, hygienische en politieke gronden bewees dat absolute gelijkstelling
der dienstboden met de huisgenooten eerste eisch van den
tijd was. Het wordt een wandeling door luilekkerland, een
bestorming van een welvoorzien buffet na een afgrijselijklange vergadering. leder heeft wat te beweren, het regent
overtuigingen, groote beginselen. Enkelen permitteeren zich
de meest exorbitante luxe, b.v. door den roman religieus
goed-, maar moreel of te keuren, of door hem op juridische
gronden een volksweldaad, en op politieke een volksvergif te
noemen. Maar de gastvrouw, te verstandig om boeken te
koopen, toch op de hoogte — hoe, dat is haar geheim
overtreft ze allen door te zeggen, dat hij zoo goed is.
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Niet een, die den roman las, vale haar bij, dock men is
handig genoeg nu haar eigenaardige opvatting van goed
te overwegen. Wat haar doet besluiten dat zij, wat ze niet
eens wilt, bepaald philosophischen aanleg moet bezitten,
en dat principieele boeken, al was het alleen maar om flauwvallende gesprekken bij te brengen, onmisbaar zijn, wat ze
reeds lang vermoedde.
1k wilde dus zoo kort mogelijk zeggen dat, al zullen
beginselvaste romans even geregeld blijven verschijnen als
haperingen in het gesprek en dus ook blijven gaan als
brood] es bij den bakker, het te hopen is dat er een bescheiden plaatsje overschiet voor literatuur, die, och arm,
nog vasthoudt aan dat oude ideaal, aan dien ouden term van
„schoone letteren". Daarom ook is dit te hopen, omdat wie
zich hieraan waagt in deze energieke, beginselvaste dagen,
daarmede den smaad van lichtzinnigheid op zich laadt, dien
smaad draagt als een ridderorde, en dit wel een aardig
gezicht oplevert in deze hoogsternstige dagen. Vooral, daar
men bemerkt dat zijn lichtzinnigheid alleen spel is en
ernstiger dan de ernst der beginselvasten.
Van dergelijke literatuur liggen er nu twee schetsenbundels voor ons in die appetijtelijke uitgave, waarvan
C. A. J. van Dishoeck het geheim bezit, en geschreven
door J. Everts en door Karel van de Woestijne.
De eerste, van J. Everts, heet Proza. En terecht,
want dit is proza, van de eerste tot de laatste bladzijde
van den bundel. Doch zegt dit niet wat weinig ? Deze
schrijver dringt zich niet op zij u woord bestrijkt niet alle
terreinen des 'evens men kan allerlei windstreken uitdwalen
zonder zijn wijsheid te ontmoeten hij is een bescheiden.
werker. Nu verbreekt hij eindelijk het zwijgen. Wat zal
het zijn ? vraagt onze verwachting, juist door zijn zwijgen
gespannen. En het is . . . proza! Ja natuurlijk, want het
is geen poezie, het is proza, dit ziet iedereen. Neen, vindt
hij, en terecht, dit ziet niet iedereen, en proza is niet iets
negatiefs, is meer dan volgens het lexicon : „ongebonden
stijl", proza is iets zeer positiefs, proza is iets heel moois, het
zie, proef, poor, smaak dit kostelijke, dit zeldzame,
is
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dit heerlijke kunstproduct, het is proza. Want trots den
overvloed van nieuwe boeken, en de ongelooflijke hoeveelheid dagelijks verschijnende gedrukte woordenreeksen, blijft
proza iets merkwaardigs, zeldzaam in onze papieren dagen.
En Everts belooft niet alleen maar geeft ook proza.
Hetzij hij de boersche liefde van een pummel of de jaloersche
liefde van een kantoorheer, hetzij hij de flirt van een student
of den weemoed van een in haar verwachting teleurgesteld
meisje, hetzij hij een grootsch landschap onder onweerslucht of een simpel hondje beschrijft, elk van deze twaalf
schetsjes geeft proza. Zuiver weergegeven dialect, grove
straattaal, luchtige salontaal, gevoelige natuurimpressies,
kortom dingen en menschen met hun eigen manier van
spreken, zijn zuiver objectief, als tastbaar, ons voor oogen
gesteld.
Doch er is proza en proza. Er is impressionistisch, vooral
door analyse en objectieve houding bereikt proza, waartoe
de auteur zich volkomen onder de dingen stelt, om daarna
de ondervonden ontroering geduldig nit to beelden in
zuivere taal. Hierbij bewondert men den kunstenaar meer
dan zijn werk ; maar mist in den bewonderden kunstenaar
den mensch die Loch niet leeft van impressies, maar van
wil en daad, en voelt men de belangstelling versiappen
voor zijn werk als te passief, als zelfs vervelend trots zijn
onberispelijkheid, vervelend, zooals een volmaakte photographie vervelend kan zijn bij een tamelijke schilderij.
Vooral verslapt de belangstelling als de impressionistische
schetsjes zeer kort en zeer vele zijn, als in dozen bundel,
en ze bedenkelijk beginnen to gelijken op cinematografie,
goede cinematografie wel te verstaan.
Er is ook episch proza. Ook dit rust op objectieve
waarneming, maar als voorstudie. De schrijver moet zich
wel eerst onder de dingen gesteld hebben om ze van binnen
uit to kennen, maar als hij spreekt, ziet men hem er boven
staan. Zijn woord is synthetisch ; de ontroeringen liggen
achter hem en hij bedrijft nu zijn kostelijk spel met de
in hem gestolde ontroeringen ; heerscher is hij en zijn woord
is macht. Hij heeft wel den ernst, dien de impressionistische
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houding onder de dingen geeft, doorgemaakt, maar hij
staat nu ook boven de ontroeringen, is los van zichzelf en
van de dingen en drijft nu zijn goddelijk spel met het
leven. Hij wil eigenlijk niets hij wil zelfs niet, als de
impressionistische schrijver, ontroeren hij wil alleen vertellen, nog Bever hij vertelt alleen. Maar hij vertelt zoo
dat hij ons een groot, sterk mensch wordt, die dat lieve
leventje eens even ringeloort — doch achter Wiens guitige
jokkernij we een geeft vermoeden die 's levees ernst wel
kept, misschien al te zeer.
Dit karakteriseert nu niet het synthetisch proza, maar
dat van Karel van de Woestijne, in 't bijzonder dat
van zijn Afwijkingen. Reeds dadelijk proeft men dit in die
lichtelijk-ironische Binnen-Leiding :
„VOOr de mensch tot kennis kwam bezat hij, tot proefveld waar
hij den rijken wasdom der gemeenplaats in zaaien zou, zich-zelven.
Dit eigendom was een braak-land vol harde keien, en vol slakken die,
zooals men weet, belachelijk-gevoelige hoorntjes hebben, daar ze 't leven
waar meé nemen. . .
Als gij zult trachten, lezer, in deze laatkomende eeuw geboren,
u eenigs-zins Adamisch te gevoelen, zult gij wellicht in dit boekje, als
in een reis-gids, leeren, dat gij niet de eerste waart, om u aan zulke
proef-neming te wagen. De schrijver van volgende stukjes weet zichzelf te zijn een vOOr-historisch proef-veld — men ontdekt er nog alle
dagen — vol onverduwbare en weinig voedzame keien, en waarlijk
al-te-gevoelige slakken. En hij is er haast fier om".

En de lezer met dit boekje als reisgids in de hand
het boeren- en wereldstadsleven ook dat der klassieke,
middeneeuwsche en bijbelsche tijden belevend, wordt aangenaam herinnerd aan. 's schrijvers vorigen, grooteren,
gelijkgeaarden. schetsenbundel, aan. Janus met het dubbele
voorhoofd. (0. E. 1909, bl. 440-445). 0, wat is die Karel
van de Woestijne toch een onvervalschte Vlaming, ruig
als Quinten Matsys, Breughel en Jordaens. Ongebonden, uitgelaten als zij, ja, maar hij heeft, als zij, in hun
uitgelaten ongebondenheid een ernst, waarvan een fatsoenlijk salonmensch nooit begrip zal krijgen. Zeker, evenals zij, lacht, schatert, proest hij om 's levens zotte kluit
— maar, die ook voor zijn rekening komt, maar, waar hij
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toch boven staat. En daarom staat hij zoo hoog — ook
boven de braafste kritiek. Hij is inderdaad als zijn Janus
bifrons. Die moet weenen als hij wil lachen om de heele
kluit, en moet grinneken als de tranen vanzelf opwellen,
die onbehoorlijkheden zegt als wijsheidsspreuken, en wijsheidsspreu.ken als onbehoorlijkheden — zeker, een raar,
maar een prachtmensch, een struische 17 -laming. Daarom
begrijp ik den titel niet : Afwijking en. Natuurlijk men kan
een Vlaming niet altijd genieten, en is men op weg naar
Rembrandt, dan verwenscht men den ons in den weg
loopenden Jordaens, met zijn bokkesprongen en platte
grappen. Doch staat de ziel eenmaal open voor die leute,
in haar boerschheid zooveel argeloozer en ernstiger dan
scepsis of salonverfijning, dan noemen wij haar ook geen
afwijking, maar natuur. Trouwens in zijn Binnenleiding verzoekt de schrijver zelf „Adamisch te gevoelen", dus volgens
onze oorspronkelijke natuur, die toch zeker geen afwijking
is. En het zou toch een beetje te zijn, als de titel nu ook
een grapje was.
Zoo'n grapje schijnt Stijn Streuvels wel uit te halen
met zijn laatste boek. Want dit heet De Mourlons, Roman
uit het Walenland. Bewerkt naar het Fransch van Ferdinand
Bouchi. Is het mogelijk ? Zal de autochthone -Taming
willen, kunnen, werkelijk gaan vertellen wat er in Walenzielen omgaat ? Zal dan de prachtige, ruige Flamingant,
een beschaafde Franskillon worden ? Of wordt het misschien
een grotesque teekening, een Franskillon-karikatuur? Neen,
het loopt heel rustig af. Het is een Waalsche hoeve de
Hillotte, en niet een Vlaamsche : het ITilennest maar de
Hillotte wordt geteekend als heette ze inderdaad het
Ullennest. En zoo telkens : de names zijn Waalsch, maar
die Walen denken, spreken, handelen Vlaamsch. Of moeten
we zeggen : denken, spreken, handelen Stijn-Streuvelsch,
want ook hij durft boven de dingen te staan. Toch komt
Ferdinand Bouche telkens om den hoek kijken. Als
deze roman professoraal filosofeert over het Ras, het
Ras (bl. 61), en ook dien wel verbazend-knappen, maar ook
enorm tragischen knoop legt van Sam Mourlon's liefde
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voor Christina, die ten slotte zijn eigen dochter blijkt,
voor welke liefde hij alles, doch to vergeefs, waagt, dan
vinden we niet Stijn Streuvels maar Ferdinand Bouche
een verbazend knap romancier.
Stijn Streuvels' Vlaschaard staat hooger, omdat er
veel meer eenheid, eenvoud in is en de tragedie alledaagscher en daarom aangrijpender is. En Loch zijn we Stijn
Streuvels dankbaar voor De Mourlons. Want een goed
schrijver is zulk een groot weldoener in ons leven, dat ook
zijn kleinere gaven ons grootelijks verheugen.

O. E. XI 7

10

BU ITEN LAN D.

In Mexico heeft de oude Porfirio Diaz ten slotte het veld
moeten ruimen en de wijk moeten nemen naar Europa. Hij heeft
het niet gedaan dan op het laatste oogenbiik, toen de opstand tegen
zijn zoo lange jaren voor Mexico heilzaam gebleken autocratisch
bewind te algemeen werd en de tachtigjarige niet meer in staat
bleek zijn gezag te handhaven. Zijn laatste tocht, uit de hoofdstad
naar Veracruz, had nog het dramatische karakter, dat zijn gansche
leven kenmerkt: met de wapens in de hand had hij zich en de
zijnen van den trein uit te verdedigen tegen een aanslag der insurgenten. Dat hij nog steeds zich van ongebroken kracht bewust is,
blijkt wel uit zijn eerste woorden na zijn landing in Spanje : hij
verklaarde zich bereid terug te komen, wanneer men in Mexico
„ernstig en eensgezind" naar hem verlangde. Daarop schijnt intusschen nog niet veel kans te zijn, want Madero, het hoofd van den
opstand, zegevierde op wile punten en deed (te midden der gevolgen
eener hevige aardbeving) zijn intocht in de door Diaz verlaten
hoofdstad. Maar in ieder geval mag Diaz met trots terugzien op de
lange jaren van ordelijke ontwikkeling, die Mexico beleefde onder
zijn straffe handhaving van het gezag, voor die republiek sedert
zijn optreden zeker een zegen gebleken, gelijk overal de krachtige
handhaving van het gezag, al gaat die met hardheid gepaard naar
de omstandigheden van tijd en plaats, het allereerste belang mag
heeten van een staat. De Mexicaansche Napoleon laat evenals deze
zijn spoor na in de geschiedenis van zijn land, dat thans een welgemeend „ouf" laat hooren maar nog bewijzen moet zonder hem
te kunnen leven; en, als het blijft leven, zonder b.v. al te zeer
onder de Vereenigde Staten te komen, die met „vriendschappelijke
belangstelling" deze taken hebben zien gebeuren, zal het dit niet
in de laatste plaats aan Diaz zelven te danken hebben.
In Marokko hebben de Franschen aanvankelijk succes : Fez is
bevrijd en de Sultan betoont zich dankbaar, zoo dankbaar, dat
Spanje ongerust begint te worden over zijn aandeel in den buit en
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alvast toegreep door de bezetting van Larrasj. Op dit gerucht
kwamen er evenwel deugdzame uitbarstingen van alle kanten over
de trouweloosheid dier Spanjaarden, die immers ook het traktaat
van Algeciras hadden geteekend! Maar de S.panjaarden, blijkbaar
zeker van Frankrijk's medewerking of geheime toestemming, lieten
zich niet weerhouden noch door diplomatieke opmerkingen, noch
door krantenwoede, noch door schuinsche oogen van het Rif — en
bleven te Larrasj, in afwachting natuurlijk van verdere voordeelen,
die op dit eerste zullen volgen.
De Albaneesche opstand heeft in kracht verloren, sedert de
Sultan zelf ongehoord feit ! — van Saloniki uit de opgestane
gewesten bezocht en een algemeene amnestie beloofde. Wel is de
opstand nog niet uit en staat Montenegro tot de tanden gewapend
maar het zal het wel bij die geduchte vertooning laten zoo goed
als Rusland en Oostenrijk het zullen laten bij hunne barsche woorden
to Konstantinopel. Wel smeult het verzet nog voort maar Turkije
komt ook deze moeilijkheid wel te boven evenals die in Jemen,
waarvan men soms iets ernstigs hoort.
Veel erger staan de zaken in Perzie, waar de eerste minister
en andere grootwaardigheidsbekleeders als op een gegeven teeken
naar alle kanten uit hun veelbelovende omgeving naar het buitenland de wijk namen of trachtten te nemen.
Het is daar bijna zoo rustig als in Portugal, waar de „Constituinte" wel onder groot gejuich de Republiek definitief heeft
iitgeroepen en het voorloopige bewind weder heeft aangesteld om
het land to regeeren maar de monarchalen het hoofd opsteken en
zich wapenen, gesteund door den wel veel verzwakten maar toch
nog altijd machtigen invloed der geestelijkheid, die haar wachtwoord van Rome uit ontvangt. Aan de zuid- en noordgrens staan
welbewapende, oogluikend door het monarchale Spanje begunstigde,
ja daar uitgeruste benden opstandelingen gereed de republiek omver te werpen en de regeering to Lissabon zendt krachtige divisies
naar de grenzen om den dreigenden inval to weerstaan.
Van Rome uit, waar van het Vaticaan het schitterende marmerblanke monument voor Victor Emanuel aan het eind van den Corso
gezien kan worden en het yolk onder algemeene internationals
sympathie juicht over de voor 50 jaren gestichte Italiaansche eenheid. Het eene feest volgt er op het andere tegelijk met de kroningsfeesten in Engeland, dat een paar weken lang den fellen strijd om
de hervorming van het Hoogerhuis gestaakt heeft om zich to vermeien in optochten en avondfeesten ter eere van den nieuwen
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worst, die de regeering over zijn wereldrijk heeft aanvaard en de
feeststemming inwijdde met de onthulling van het meer kolossale
dan mooie monument voor Queen Victoria, wier populariteit hij
voorloopig nog niet geniet.
En intusschen breidt in westelijk Europa de zeemansstaking
zich uit, blijkbaar niet zonder goede gevolgen voor de loonsverhoudingen der zeelieden, die inderdaad veel te wenschen overlietea.
Ook ten onzent had daze staking een zekere uitbreiding en met
voldoening zien ook Kier de stakers op hun aanvankelijk succes,
dat hen intusschen niet al te parmantig moat maken, want staken
is een gevaarlijk spel ook voor de stakers zelf . . . een spel, dat
licht naar het hoofd stijgt en tot dwaze overdrijving leidt
Maar de stakers in Engeland hebben bij tijds ingezien, dat zij de
vlootrevue bij Spithead niet moesten bemoeilijken op straffe van
verlies hunner populariteit; integendeel hopen zij die te bevorderen
door de bemanningen der daarheen bestemde pleziervaartuigen aan
te maven zich aan de gemaakte afspraken te houden. Aan het
internationaal verband schijnt intusschen wel wart te ontbreken,
want het wemelt van „onderkruipers" zooals de van weinig welwillende gezindheid getuigende stakersterm voor werkwilligen
pleegt te luiden. De waarschuwing tegen „besmette" schepen —
ook al een heerlijke stakersterm schijnt nog niet afdoende te
helpen !

LEESTAFEL.
A. C. Leendertz. De (frond van het Overheidsgezag
in de Antirevolutionaire Staatsleer. Amsterdam. J. H. de
Bussy, 1911.
Een tegelijk beschamend en verblijdend verschijnsel, deze dissertatie.
Sedert meer dan een kwart eeuw wordt de liberale wereldbeschouwing van twee kanten besprongen : aan de eene zijde door de
ultramontaansche en Calvinistische orthodoxie, aan de andere zijde
door het Marxistisch materialisme. Men had zeker mogen verwachten, in het land van Thorbecke, dat van jaar op jaar de, immers
van oudsher liberale, studeerende Hollandsche jeugd vol jong vuur
de verdediging van haar wereldbeschouwing zou hebben op zich genomen, de behoefte zou gevoeld hebben, de oude waarheden in nieuwe
vormen aan een nieuwe realiteit aan te passen. Aan opwekking ertoe
kan het niet hebben ontbroken : het is Prof. van der Vlugt, aan
wien de schrij ver dezer dissertatie als zijn promotor dank brengt
voor de richting, aan zijn denken gegeven. Maar aanleiding nosh
opwekking hebben den Hollandschen student tot eenige warmte
kunnen brengen voor wat 66k in het staatsrecht het belangrijkst
is : den wijsgeerigen grondslag ervan. Het is nu van uit den antirevolutionairen kring dat, met wél gehanteerde Kantiaansche
wapenen, een uitval naar het antirevolutionaire staatsrecht wordt
ondernomen.
Dat is het beschamende in deze dissertatie. En het verblijdende ligt in het feit dat zij weer eens bevestigt, hoe het protestantsche denken zelfs door de meest invloedrijke leiders niet binnen
vooraf getrokken, kunstmatige perken kan gehouden worden. Naar
mate ook de orthodoxie meer invloed op de altijd vlietende werkelijkheid krijgt, er nauwer mede in aanraking leeft, zal zij ook zich
steeds meer gedrongen voelen de schijnbaar vaststaande waarheden
opnieuw onder de oogen te zien en met de realiteit te ontwikkelen.
De heer Leendertz begint met uiteen te zetten hoe de vraag
naar den grond van het overheidsgezag niet van juridischen, maar
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van meta - juridischen of kortweg ethischen (dus wijsgeerigen) aard,
is. Daar zij buitendien van de anti-revolutionaire staatsleer de
hoofdvraag is, wordt zijn geschrift een toetsing van de philosophische grondslagen dier Staatsieer.
De schrijver behandelt. achtereenvolgens Von Haller, Stahl,
Groen, Lohman en Kuyper. Zonder wijfeling wijst hij in hunne
meestal verwarde en weinig bezonken beschouwingen de groote
lijnen aan. Bij alien constateert hij dan een voortdurend elkander
kruisen van twee opvattingen : de causale, die het historisch
gewordene rechtvaardigt alleen omdat het historisch geworden
is, en die, zij moge zich dan anti-revolutionaire of historische school
noemen, of haar leer den naam van legitimiteitsleer geven, in
laatste consequentie niet verschilt van de naturalistische wijze van
zien, en daarnaast de normatieve opvatting, die ook het historisch
gewordene slechts meet met de aan den menschelijken geest zich
opdringende normen. Vandaar een voortdurende dubbelzijdigheid
in hun betoog, die in, de praktijk tot wankelende politiek moet
leiden. De heer Leendertz toont aan dat bet niet mogelijk is bij
voortduring aldus op twee gedachten te hinken : men zal moeten
kiezen of voor het naturalisme, dat slechts een causale verklaring
kent en de ontkenning beteekent van iedere norm, Of voor de
normatieve beschouwing (die in Kant haar grondlegger vindt).
Met deze laatste komt men tot de teleologische rechtvaardiging van
het overheidsgezag, die, zoo meent de heer Leendertz, hoewel niet
specifiek anti-revolutionair, toch zeker op den bodem der Christelijke wereldbeschouwing is to handhaven. De overtuiging dat
gezag stabiliteit eischt, voorkomt daarbij ieder al te licht neigen
tot het omverwerpen van niet geheel voor hare taak berekende
regeeringen,
De critiek van den hoer Leendertz op de door hem behandelde
schijvers is afdoende. Zij getuigt buitendien van wijsgeerigen
aanleg — een, als hij zeif zegt, bij anti-revolutionaire schrijvers,
die althans in den regel wijsgeerig slecht onderlegd zijn, weinig
voorkomend verschijnsel. Toch, al schijnt hij de verdere problemen
wel to zien, blijkt wel telkens hoe hij nog slechts aan de a a nvang
van zijn wijsgeerige ontwikkeling staat. Dat doet hem de kern
yap de leer der besproken schrijvers niet geheel zuiver waaideeren.
De nã-Kantsche Duitsche wijsbegeerte heeft iederen twijfel
weggenomen aan do noodzakelijkheid van het historisch inzicht
voor de bewust-making van onze ethische normen. Eucken
wijst daarop telkens in onze dagen. En ook Windelband, door
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den heer Leendertz meermalen aangehaald, en die blijkbaar, met
Prof. v. d. Vlugt, wel den grootsten invloed op zijn philosophischen
groei heeft geoefend, heeft, vooral in den lateren tijd, begrepen
hoe Kant to kort schoot in waardeering der beteekenis van het
historisch gebeuren. Als nu de naspeuring der tendenzen in de
menschelijke geschiedenis van zoo groot gewicht blijkt voor ons
normatieve denken, mag aan het steunen op de historie, op hoe
wijsgeerig onbeholpen manier dit bij anti-revolutionaire schrijvers
dan ook geschiedde, niet zoo geheel alle waarde worden ontzegd
als de heer Leendertz dit meent te mogen doen. Dit wil intusschen
geen tot hem gericht verwijt zijn, slechts een aansporing om het
probleem ook van die zijde te bezien. Zijn groeiend wijsgeerig
inzicht zal hem vanzelf de behoefte daaraan doen gevoelen. Een
met zooveel talent, zoo klaar en in z(56 goeden vorm geschreven
book kan slechts een inleiding tot verderen arbeid zijn.
F. J. W. DRION.
Julius de Boer. Aesthetica. Schets van het stelsel der
schoune Idee. Amsterdam. W. Versluys, 1911.
Doze aesthetica van 74 bladzijden wil niet meer dan een
schets zijn en is dan ook enkel een schets. Zij bestaat dien ten
gevolge, natuurlijk tegen de bedoeling van den auteur, uit deelen
van ongelijke waarde. Er zijn bladzijden, die voor den kenner
der Hegeliaansche wijsheid overtollig mogen heeten, terwijl zij
den leek dor en onvruchtbaar moeten voorkomen, daar zij voor

dien laatste geheel onvoldoende zijn. Gelukkig toont de auteur in
andere gedeelten van zijn work zooveel kennis van en liefde tot
kunst, dat ieder zich licht boeien laat hier vindt men opmerkingen, waarmede Hegeliaan en niet Hegeliaan beiden hun voordeel
kunnen doen. De Heer J. de Boer behoort niet tot hen, die, geheel
buiten het materieel der kunst om, over kunstbegrippen en kunsttermen praten.
V. D. W.

Friedrich Paulsen. Inleiding tot de Wijsbegeerte. Vertaald
door P. H. Hugenholtz Jr. en Meta Hugenholtz. Amsterdam.
C. L. G. Veldt 1911.
De twee jaar geleden ontslapen Berlijnsche hoogleeraar
Paulsen behoorde niet tot de diepzinnigste wijsgeeren der 19de
eeuw. Zijn groot book over Kant was onbevredigend door
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oppervlakkigheid. Zijn „System der Ethik'' is zwak in de behandeling der grondvragen. Maar de beminnelijke en talentvolle man
was door zijn fraaien stijl en de helderheid van zijn begrippen,
door zijn deugden en gebreken als denker, uitermate geschikt om
een Inleiding tot de Wijsbegeerte te schrijven. Ik ken geen
beter boek van dat slag dan door Paulsen geleverd werd. Hier
te lande is het door vele geleerden van den eersten rang, zooals
ik weet, met vreugde en vrucht gelezen. Uit het „woord vooraf "
van den Heer Hugenholtz vernemen wij, dat de vertaling ,,naar
de 20-21ste uitgave" is bewerkt. Het is een goede vertaling
van de eerste helft van het oorspronkelijke, welke uitwerken zal,
dat de anti-materialistische denkbeelden van Paulsen nog meer
hier te lande verbreid worden en menigeen niet rusten zal,
vOOrdat hij het geheele werk heeft gelezen.
v. D W.

H. B. Ver Loren van Themaat. Zorg voor den Veroordecide in het bijzonder na zijn invrijheidstelling P. den Boer.
Utrecht, 1910.
Indien velen, die Bens gestraft zijn, spoedig weer in de
gevangenis terugkomen, ligt het voor de hand te vragen, hoe ons
strafstelsel verbeterd en aangevuld kan worden. Natuurlijk zou
het een ongerijmdheid zijn uit het zoo even vermelde feit of te
leiden, dat het niet baat straffen op te leggen. Stellig worden
duizenden door vrees voor opsluiting van het plegen van onrechtmatige daden teruggehouden en de aarde zou wellicht spoedig
ophouden bewoonbaar te zijn, indien volgens den wensch der Tolstoianen alle rechters naar huis gezonden en alle kerkers geslecht
werden. Maar het feit, dat telkens en telkens weder dezelfde
personen tot misdaad vervallen, doet vragen op welke wijze er
wellicht beter dan tot dusver voor den veroordeelde, in het bijzonder
na zijne invrijheidstelling, kan gezorgd worden. Voor de oplossing
van dit probleem heeft Mr. V. v. Th. zijn kolossale werkkracht
beschikbaar gesteld. Alles, wat tot dit onderwerp in betrekking
staat, wil hij zoo volledig mogelijk bijeen brengen in vier verschillende
boekdeelen, waarvan het eerste, dat niet minder dan ruim 900
bladzijden telt, thans voor ons ligt. Hoofdzakelijk spreekt dit
eerste deel over patronaatsvereenigingen en van Staatswege aangewende middelen tot verheffing van gevangenen, terwijl het tweede
deel, dat reeds ter perse is, behalve een geschiedkundig overzicht
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van het gevangeniswezen, beschouwingen over doorgangshuizen voor
ontslagenen, enz. zal beheizen. llet derde, zoo goed als voltooide
deel, is bestemd over zorg voor de familie van den veroordeelde
te handelen, en ten slotte zal het vierde deel de reeds toegezonden
en nog te ontvangen inlichtingen over het patronaat in en buiten
Europa beheizen.
Men zal zeggen, dat wie niet gelezen wil worden, best doet
zulke dikke boeken in de wereld te zenden. Er staat .tegenover,
dat het nuttig is al het materiaal, dat op een zoo belangrijk onderwerp betrekking heeft, bijeen te hebben, en dat de bruikbaarheid
van het geheel voor wie iets naslaan wil, door een uitvoerig register van namen en zaken aanmerkelijk verhoogd kan worden. Zou
het, om een enkel voorbeeld te noemen, niet voor menigen rechter
in Nederland van waarde kunnen zijn, on der het hoofd „Maatregelen
tegen dronkenschap", op bl. zooveel van dee zooveel te kunnen
lezen, hoe zijn ambtgenoot Judge Pollard van St. Louis bet aanlegt
om slechts 5 '4 van de door hem veroordeelde dronkaards opnieuw
voor zijn gestoelte te doen verschijnen? Men moet niet gering
denken van de moeite, die het inheeft, om b.v. betreffende de
United States, waar in iederen Staat een eigen strafstelsel heerscht,
hier het door gevangenen afgeleverde werk, om geen of breuk te doen
aan den arbeid in de vrije maatschappij, terstond weer vernietigd
wordt, ginds arbeid niet opgelegd, elders wel opgelegd en zelfs
betaald wordt, betrouwbare en volledige gegevens bijeen te
brengen, en dan nog aan zulke mededeelingen verstandige beoordeelingen vast te knoopen. Men kan schier geen maatregel bedenken om de ongelukkigen na hun straftijd voort te helpers, en ze
gedurende dien tijd tot bruikbare leden der maatschappij te hervormen, of er volgt terstond een levendig protest van de zoogenaamde
belanghebbenden. Worden er in den kerker drukkerijen ingericht,
waar voor het Rijk gewerkt wordt, en de menschen dus een deel
der groote voor hen gemaakte onkosten door hun arbeid terugbetalen, terwijl ze tevens een eerlijk ambacht aanleeren, dan komen
patroons en gezellen bijeen om te besluiten, dat „de op die wijze
gekweekte typografen na hun terugkeer in de vrije maatschappij
nimmer in het vrije bedrijf zullen worden toegelaten". En zoo gaat
bet telkens. • Daarom is het nuttig het werk te bezitten van iemand, die
veel in en buiten Europa heeft rondgekeken, die congressen bezoekt,
met de meest verschillende landen der beschaafde wereld in betrekking staat, en zoo door vergelijking tot de beste conclusies komt
aangaande de manier, waarop de arbeid in de gevangenissen moet
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geregeld worden. Over de opvoedende kracht van arbeid en over
de wijze, waarop, zoowel in het belang van den gestrafte als van
de maatschappij, met het peculiurn moet gehandeld worden, spreekt
Mr. Ver Loren verstandige woorden. Ook stelt hij in het licht
welk een groote kracht de godsdienst tot verheffing van den gevangene kan worden. Zoo is er veel dat zijn werk aanbeveelt. Het
eenige wat men zou kunnen wenschen, is, dat hij in het vervolg zich
den tijd gunne om zijne mededeelingen en beschouwingen binnen
engere afmetingen samen te persen.
Dergelijk werk als nu door Mr. V. L. geleverd wordt, en
reeds vroeger door Mr. N. Muller, over wien ik in een vorig
nummer van dit tijdschrift schreef, gegeven werd, is zeer zeker
een verblijdend teeken der tijden. Jonge mannen, die door naarstig
onderzoek voorgelicht zich het lot van de rampzaligste hunner
medemenschen aantrekken, kunnen een zegen worden voor velen.
V. D. W.

Dr. D. C. Hesseling. Uit Byzantium en Hellas. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1911.
De titel onder welken hier tot een bundel vereenigd een
zevental studien van Prof. Hesseling het licht zien — twee voor
het eerst, en vijf in tweede bewerking — is niet een van die
luidroepende reclame-borden door welke men het publiek soms
tracht to dwingen tot geloof Evenmin als de inleiding brengt
ons de titel tot een plotseling en hinderlijk besef dat wij Byzantium, „te lang verwaarloosd hebben" en dat , wij nu haastig de hand
moeten uitsteken naar de bestoven Byzantijnsche kwartijnen om
ons to verdiepen in de liederen der dichters van het Nieuwe Rome.
Een dergelijken protrepticus zal men nergens in dit boekje vinden
de loftrompet is trouwens ook niet het geliefkoosde speeltuig van
den schrijver. Met een zekere bedaarde helderheid, als van iemand
die zeer belangrijke dingen met zachte stem, met kleine handbewegingen en dikwijls met een ironische flikkering in het oog aan
u verhaalt, maakt hij u in deze schetsen twee zaken zeer duidelijk, ten eerste dat hij met buitengewone oplettendheid gedurende
lange jaren van uitgebreide bestudeering der Byzantijnsche historie
en literatuur eene kenmerkende eigenschap der Grieken heeft
waargenomen, n.l. hun bewonderingswaardige gave om het vreemde
in zich op to nemen met behoud van hun eigen karakter, en voorts
dit, dat men over geleerde zaken — want dat zijn het toch wel
grootendeels die hier behandeld worden
boeiend en overtuigend
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ook voor anderen dan vakgeleerden spreken en schrijven kan,
wanneer men met die zaken zoo goed en z(56 innig vertrouwd is
dat men zich veroorloven kau geheel oprecht en eenvoudig te zijn.
Persoonlijke vriendschapsbetrekking tot een schrijver stelt,
naar een oud gebruik, dat maar zeer gedeeltelijk mijne sympathie
heeft, aan het openlijk uiten van ingenomenheid zekere grenzen. Toch
mag die traditie rnij niet verhinderen den lezers genotrijke uren
te verzekeren die dr. Hesseling volgen willen op die grenswegen
der literaire bronnenstudie en historie waarlangs hij zelf zoekend
voorgaat. Want het is inderdaad een boeiend werk, met hem
na te gaan, wat in den loop der tijden de Byzantijnen met
Homerus hebben gedaan, hoe zij oude elegische liefdesverhalen, half
vermengd met westersche troubadourskunst, hebben verwerkt in
hun eigene volkspoezie, of ook te hooren — wanneer de schrijver
vele langdradigheid en conventionaliteit vlug vertellend samenvat
— hoe eigenlijk een Byzantijnsche roman er uit ziet. En die arbeid
wordt er niet minder boeiend om, als de volgzame lezer van tijd
tot tijd waarneemt, dat zijn gids een vaste voorkeur heeft voor
bepaalde paden. Want dat die voorkeur bestaat zal ook Dr. H.
zelf niet ontkennen. Al wat hem den indruk geeft van „oorspronkelijk" te zijn, kan reeds daarom op zijn voorliefde rekenen.
Literaire traditie wordt hem minder sympathiek, naarmate zij zich
vertoont in geleerderen of voornameren vorm. Dit is geene yolksvergoding, geen partijdige waardeering als van iemand die b.v.
Giza Ritschl's poezie boven die van Boutens zou willen stellen,
maar het is eene behoefte aan eenheid van taal, aan de openbaring
van eeu volksleven in spreken en schrijven dat zich organisch en
zonder storenden invloed der eruditie uit zich zelf ontwikkelt.
Ik durf niet beslissen of deze liefde voor de levende volkstaal
den schrijver ten voile de onbevangen waardeering voor de oudklassieke poezie heeft gelaten. Zelfs weet ik niet zeker of, indien
aan Prof. Hesseling werd opgedragen het herhalingsonderwijs te
Athene te regelen, er niet groot gevaar zou bestaan, dat aan de
aardige kleine schoenpoetsers die thans in de avondschool nog de
Odyssee zitten te spellen, in plaats van den „Onsterfelijke" het
volkspoeem van Digenis Akritas of iets dergelijks in handen zou
worden gegeven. In ieder geval hebben zulke volksboeken en
heeft vooral de volkstaal voor den linguist die in dezen schrijver
leeft een bijzondere aantrekkelijkheid. Op den eeuwenlangen weg
die literaire taal en volkstaal eerst in het op dit punt nog to weinig
bekende oude Griekenland, toen in de landen der Byzantijnsche
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heerschappij, eindelijk in het tegenwoordige Hellas (dat is namelijk
het Hellas in den titel van Hesselings boekje genoemd) hebben
afgelegd, nu naast elkaar, dan tegenover elkaar, soms elkaar verdragend dan elkaar vernietigend — ook wel de een den ander
den dood verklarend vindt Dr. H. een oneindig aantal vragen
to beantwoorden die door de opvattingen onzer eigene dagen onder
nieuw licht gesteld voor den taalstrijd van onzen tijd uiterst belangrijk zijn. En aangezien het noch te verwachten nog te hopen
is dat wij alien op zulke punten volkomen eenstemmig worden,
verheugen wij ons veel liever in het feit dat de sympathie van den
schrijver van Byzantium zich zoo gaarne beweegt in de sfeer van
onverschillig of dat nu alles „levende taal" is — van
volkstaal
volkspoezie en volksgeloof.
Aan die voorkeur dankt de lezer o.a. de uiterst suggestieve
schets over „Grieksche en Nederlandsche Spreekwoorden", een van
de levendigste uit den geheelen bundel maar aan den historischen
naspeuringszin van den schrijver danken wij de merkwaardige studie
over Cyrillus Lucaris, den ,,Protestantschen Patriarch". Deze populair-wetenschappelijke verhandeling is m.i. het best geslaagde
stuk uit den ganschen bundel, en ik kan van de lectuur van dit
stuk als van de andere geen gewenschter en waarschijnlijker resultaat denken, dan dat zij vele lezers er toe brengt Prof. Hesselings
Byzantium nog eens met aandacht te herlezen.
K. K.

Prof. Dr. G. Wildeboer. Nieuw Licht over het Oude
Testament. Haarlem. De Erven F. Bohn, 1911.
Dit is een bundel van verzamelde redevoeringen en opstellen,
waarvan er drie in Onze Eeuw, de anderen elders, zijn verschenen.
Het „nieuwe licht" waarvan de schrijver de stralen opving en nu
verbreidt is dat der ethnologische studien en der opgravingen uit
den laatsten tijd. Prof. W. meent terecht dat de nieuwe arbeidsvelden niet slechts veal beloven maar ook reeds vrij wat opleveren,
hij meent ook dat hij door dit te erkennen, niet ontrouw wordt
aan zijn eigen eervol verleden in dienst der literair-historische
studien. En verder meent hij, wat ik wel vurig wensch maar
schoorvoetend beaam, dat zulke „gemeinverstandliche Vortrage"
als hij hier aanbiedt op belangstelling mogen rekenen. Utinam !
Wij hebben zoo best (!) onderwijs en zoo weinig algemeene kultuur.
Dit blijkt, gelijk op 't gebied der klassieke studien, zoo ook bij
het Oude Testament.
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Intusschen wenschen wij aan dit boek vele lezers toe. Ook de
opstellen wier onderwerpen zuiver wetenschappelijk lijken, gelijk
die over de El-Amarna-brieven en over Hammoerabi, zijn „gemeinverstandlich". En van algemeen belang, nauwer aansluitend aan
actueele vragen, zijn die over de vrouw in Israel en over Jahwedienst
en volksreligie in Israel. Vooral 't laatste behandelt duidelijk een
allerbelangrijkste vraag, die van 't verschil en verband tusschen
den hervormingsgodsdienst en de oude populaire („folkloristische")
bestanddeelen door dien hervormingsgodsdienst gebrekkig ingelijfd. Het verschijnsel doet zich allerwege in de godsdiensthistorie
voor. Op het Oude Testament toegepast brengt deze beschouwing
een belangrijke wijziging in het inzicht aangaande 't openbarings1. S.
karakter van dezen godsdienst.
Dr. A. v. d. Hoeven, G. J. Uit den Bogaard en J. J.
Deetman. Van Nabij en Ver. Leesboek voor M. U. L. 0.
Scholen, Gymnasia, H. B. S. Kweek- en Normaalscholen,
2e deel. J. B. Wolters' U. M. 1911.
Misschien herinneren zich onze lezers dat ik in de Leestafel
van ons Meinummer mijn verbazing to kennen gaf, dat in dit
o.a. voor Gymnasia bestemde leesboek bijna niets werd gegeven van
onze bekende jongste schrijvers. En dit, terwijl het woord vooraf
verzekerde dat hier was : „zooveel mogelijk nieuwe leesstof verzameld
van schrijvers nit onzen en den voorlaatsten tijd".
Nu het tweede decal met bekwamen spoed is verschenen,
stijgt, hoewel ik persoonlijk mij allerminst to beklagen heb, zoo
mogelijk, mijn verbazing. Immers het woord voorat verzekert nu
nog stelliger hier „is zooveel mogelijk nieuwe leesstof verzameld,
bijna uitsluitend van schrijvers uit onzen en den voorlaatsten tijd".
En van al onze eigen — de Afrikaners en Vlamingen er dus
buiten gelaten — nieuwste dichters vond ik er niet een. Tenzij er
toe behoore Anna ' Aghina, van wie een versje wordt gegeven,
echter zonder vermelding van den bundel, waaraan het is ontleend,
en dien ik, misschien tot mijn schande, niet ken. Maar steeds nog
steeg mijn verbazing toen dit woord vooraf ook vermeidde dat
doze leesboeken waren bestemd „voor 12 á, 14-jarigen" en, een paar
regels verder, „voor 12- tot 15-jarige lezers en lezeressen". Weten
dan de verzamelaars niet dat, gelukkig, ook in de hoogste klassen
der Gymnasia onze Letterkunde wordt onderwezen ? Vergeten
zij hun eigen woord dat hun Leesboek bedoelt to zijn „een (niet
theoretische, maar werkelijke) inleiding in onze letterkunde" ?
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Zeker, ze weten dit best, en verliezen hun Joel niet uit 't oog.
Want, zeggen zij : „zeer ongewenscht dunkt het ons, voor zulke
jonge leerlingen reeds talrijke stukken op to nemen uit schrijvers
van de „nieuwe richting" ". Maar waarom dan zoo goed als niets ?
Hoor, hoor : omdat „bekendheid met de nieuwe schrijvers leidt
gemakkelijk tot intimere kennismaking, die (met het oog op de
meeste dezer auteurs) voor scholieren van dozen leeftijd nog heel
niet gewenscht is".
Ah, nu zijn we er. Nu behoef ik mij niet moor zoo to verwonderen, waarom by. o. a. Bastiaanse niet wordt genoemd. Bastiaanse
heeft wel 1)e Leeuwerik geschreven, maar ook erotische poezie.
Lazen die gymnasiasten nu be Leemv,rik, ja, dan zouden ze meer
van Bastiaanse willen lezen, en komen tot zijn erotische poezie !
En dus — geen Bastiaanse b.v !
Best — maar waarom dan wel W. Bilderdijk bier opgenomen?
Want van erotische poözie gesproken ! En Bidder Sox! Daarbij is
die van Bastiaanse kuisch als van een bagijntje.
Toevallig zag ik dezer dagen op de achterzijde van een scheurkalender, van een „christelijke", Bastiaanse's heerlijk vers : De
Leeuwerik. Laat ons dus hopen dat doze gymnasiasten behalve „deze
inleiding in ooze Letterkunde" ook dien scheurkalender lezen.
Ten slotte vermoed ik dat we hier met een verschrijving to
doers hebben. De verzamelaars verzekerden voor het eerste deel
dat ze leesstof verzamelden ,,van schrijvers uit onzen tijd''. Die
verzekering word voor het tweede deel aldus onderstreept: „bijna
nitsluitend van schrijvers uit onzen tijd". Dit is natuurlijk een
verschrijving voor : „met uitsluiting van schrijvers (nl. dichters) uit
onzen tijd". Enfin, verschrijving is menschelijk.
G. F. H.
Nieuwe Keur uit de Werken van Soren Kierkegaard.
Uit het Deensch vertaald door R. M. Chantepie de la
Saussaye. Met een voorrede van Dr. van Dijk. Hoogleeraar to Groningen. Haarlem. De Erven F. Bohn, 1911.
Het blijft mij altijd een heele gebeurtenis als er iets van
Kierkegaard wordt binnengebracht. Het gaat mij dan eenigszins, als
het van Deyssel ging, wanneer hij een nieuw boek van Zola kreeg.
Ik begin met welwillend to knikken, dat het interessant zal zijn
en ik het later eons rustig zal gaan genieten. Een volgend oogenblik verzeker ik mezelf ook, dat dit goon jonge wijn is die door
het liggen bederft, en Kierkegaard het volkomen zou billijken dat
ik eerst mijn naastliggenden plicht afdoe. En ondertusschen een
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mensch kan zich niet altijd groot houden — open ik het boek, en
ik ben al weg.
Zoo is het gegaan, then ik eerst kennis maakte met onvoldoende duitsche vertalingen van Kierkegaard. Zoo later, toen ik
me waagde aan zijn zware Deenseh, en zijn Enten-Eller doorkroop.
Zoo, toen ik de nu reeds herdrukte Keur uit de Werken van Soren
Kierkegaard genoot. En nu is het niet anders gegaan.
Het was een schoone zomermorgen, toen deze .Nieuive Keur
word binnengebracht. Helder scheen de zon over een stapel werk,
dat op de schrijftafel wachtte. Ik was in eon heldere zomerstemming -- wat helette me zalig te gaan werken ? Niets, Kierkegaard
allerminst. Het zou jammer, het zou zonde zijn, nu even in hem te
neuzen. Dit nieuwe, weer even royaal als het vorige uitgevoerde
boek — ik zou het in de vacantie in alle lengte en breedte gaan
genieten. Wat een exquis vacantie-genot beloofde het. Kierkegaaard
verdient ook, eischt zelfs, hem rustig te lezen. Dit nieuwe boek
zeker niet minder dan het vorige. Is het niet even dik ? Ja, zie
weer ruim driehonderd bladzijden ! En daar was het open en bleef
het open. De zon kroop langzamerhand over den stapel work, kroop
van de schrijftafel af, den vloer over, het behang op — ik had
Kierkegaard, of liever : Kierkegaard had mij. Ik vermoed, weet zoo
good als zeker dat mijn lijf naar beneden gegaan is om wat te eten,
maar heel zeker weet ik dat mijn geest zware, voedzame spijze
kreeg van dien eenzatnen zonderling, die zei dat hij was : „noch
een godsdienstig redenaar, noch zelf godsdienstig, maar slechts een
experimenteerend humoristisch psycholoog" (bl. 73). Het geval was
eenvoudig, dat ik het book opengeslagen had bij het artikel Lijden
en dat dit artikel begint op bl. 25 en eindigt op bl. 109, en het
dus vanzelf sprak dat ik naar de onvermijdelijke avondvergadering
ging zonder iets gedaan te hebben, dan wat lezen in het nieuwe
book van Kierkegaard — en daarvan nog niet Bens het mooiste
hoofdstuk.
Wat daar dan instond ? Dat kan alleen Kierkegaard vertellen.
Prof. van Dijk zegt het in de voorrede, en de voortreffelijke vertaalster, die wij hartelijk danken voor dit nu ook met haar naam
verrijkte work, zegt het, en ik trachtte het te zeggen toen ik hier
(0. E. 1905 Kierkegaard vertaald) de eerste Keur aankondigde :
Kierkegaard heeft de eer zichzelf te zijn.
Wel een onkel woord, waarom Kierkegaard mij altijd pakt, en
treft en vasthoudt. Omdat ik een beetje bang voor hem ben ? Zooals de Athener bang was voor Socrates? Zeker, ook daarom. Of
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omdat deze leek die „dominee worden, 't eenige ter wereld vond,
wat nog to worden de moeite waard was", en die heusch door alle
theologische examens kwam en het toch niet ward, mij voor mezelven
en voor zoovele voortreffelijke collega's mede, beschaamd maakt,
dat wij durven, wat hij, de reus, niet aandorst ? Zeker, ook daarom.
Maar dit is het toch niet wat me altijd weer zijn dankbaren schuldenaar maakt.
Het is omdat deze schijnbare dilettant altijd met autoriteit tot
me spreekt. Want deze ambtelooze burger preekt voor mij, zooals
geen officieel prediker dat doet. Eigenlijk houd ik niet van hem,
houd ik Meer van Vinet, zijn harmonischer tweelingbroeder. Maar
zie ik hem, dan vergeet ik voor hem zelfs Vinet. Dat komt van
dat gezag, die autoriteit die hij bij zichzelven heeft; onwillekeurig
buigt men het hoofd en luistert. Hij moge ruw, hard, soms langdradig, soms to ingewikkeld, te vermoeiend, te opzettelijk worden
— ik moet luisteren, want deze mensch spreekt met autoriteit.
Maar dan is hij zeker geen man voor onzen democratischen
tijd, die het immers zoo goed zelf weet?
En toch — er komt een Kierkegaard-gemeente, waarvan ieder,
die iets van Kierkegaard kent, als Naar eerste kenmerk weet
dat zij het tegenovergestelde is van een Kierkegaard-partij. Maar
zij komt. Dat die eerste Keur reeds herdrukt is, en deze mogelijk
bleek — inderdaad het geeft moed voor de toekomst.
G. F. H.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Mr. P. A. Diepenhorst, Cristendom en Maatschappij eerie 4 : no. 1.
Vrijhandel en Bescherming, Utrecht G. J. A. Ruys, 1911.
Groote godsdiensten. Dr. J. Viirtheim. Rector van het Erasmiaansch
Gymnasium te Rotterdam. Grieksche Religie.
F. T. Marinetti. Mafarka le Futuriste 5 'ed. Paris. Sausat, 1910. Paul
Acker. Les Exil6s, 4e ed. Paris. Librairie lion.
Air. J. M. Van Stipriaan Luiscius. Karakter. Uitgegeven tot nut der
Nederlandsche jongelieden, 5e druk Rotterdam. W. L. en J. Brusse, 1911.
Carel Scharten. Het Spellingvraagstuk. De vereenvoudigde een gevaar
voor yolk en stain. Hernieuwde uitgave. Maatij. voor Goede en Goedkoope
Lectuur, Amsterdam.
Pro en Contra. Lichamelijke Tuchtiging op school. J. J. Lainers en
Ph. v. d. Vos, Baarn. Hollandia Drukkerij.
F. W. N. Hugenholtz. Leida Wentink. Een schets uit het Kerkelijk
Leven onzer dagen volgens geloofsstrijd, 3e dr. met een voorwoord van
Ds. J. J. v. Meurs en een naschrift van Ds. P. R. A. v. Meurs. Uitgevers
Maatij. „C. Misset" Doetinchem.
Doyer. In het binnenland. Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon.
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Daar wordt nu weer geklopt ! Dominee Verster kijkt
verstoord naar den donkeren kamerhoek, waar hij de deur
weet. Juist de lamp aangestoken, eindelijk tijd gemaakt
om dat langbeloofde artikel voor De Wachter over „De
Beteekenis der Kerk" te schrijven, en nu met kunst en
vliegwerk deze avond is vrijgehouden, zal hij natuurlijk
weer moeten praten !
„Jai!" conimandeert hij de deur open, en zet zijn gezicht barsch naar den donkeren hoek, waar hij Jaantje
schuchter hoort Euisteren „dominee, daar is er een uit
de gevangenis, om u..."
„Uit de gevangenis !" buldert hij terug, want, wat
dromnael! die meid behoeft toch zoo'n complotstem niet
op te zetten ? Ze weet toch dat hij dominee van de gevangenis is! Of wacht, ze weet het misschien niet. Het is
weer een nieuwe. „Jawel, uit de gevangenis," sust hij nu,
zijn bril verzettend, en haar met zijn bolwangig, bleek gezicht zachtmoedig toeknikkend: „laat dien man maar boven
komen, Jaantje. Het is zeker Zevenhuizen. Steek het licht
aan op de gang, en zeg dat hij hier komt."
Hij blijft rechtop zitten kijken naar den kant der deur
en vraagt zich of wat de adjunct-directeur hem zal hebben
te melden. Toch geen zieke ? Maar, het is morgen zijn
O. E. XI 8
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gewone bezoekdag — dus niet waarschijnlijk dat hij hem
daarvoor, en zoo laat, zal roepen. Hoewel, als het zoo is
— moet hij er heen.. Want dit werk gaat voor. Eerst
heeft hij het alleen als een hoogstwelkome tractementsverbetering aanvaard — nu is het zijn mooiste werk.
Natuurlijk niet zooals de betaalmeester het vanmiddag
m.eende. Die weer met hem begon : of die arbeid niet
bizonder interessant was ? Met die gevangenen kwam je
toch nog eens in aanraking met echte natuurmenschen ?
Hij heeft geglimlacht : dat hij menschen die gewoon
hun plicht deden toch interessanter en natuurlijker vond.
Waarop de betaalmeester met 'n knipoogje zei, dat er toch
zeker wel echte typen onder waren. En hij heeft maar geknikt, om niet onbeleefd te zijn en te zeggen, dat het een
ongezonde mode was in misdadigers krachtmenschen, sterken
te zien. Ze moesten eens weten, hoe zwak die stakkers
waren, ontredderden, meestal willooze prooi van sterke hartstochten. Soms ook inderdaad ongelukkigen, die door meer
dwaze dan slechte opstandigheid hun leven vergooiden. En
ook dan zwak, och zoo hulpeloos zwak.
Onderwig krijgt hij een geheim verheuginkje, dat vrouwlief vergeten heeft dat het vandaag de eerste is, en hij
haar straks — als nu eerst dit artikel of is — zal verrassen
met het gevangenistractement. Want dit extraatje is nu al
twee jaar telkens weer de uitkomst. Al is zoo'n paar honderd gulden een droppel op een gloeiende plaat, en al heeft
zij die in korter tijd uitgegeven dan hij noodig heeft om
Haar den betaalmeester te gaan — het is toch telkens een
feest zoo'n droppel te hooren sissen op de gloeiende plaat,
al is het feest kort.
Ah, daar komt Zevenhuizen al. Wat stommelt die
vent ! Hij maakt de kinderen nog wakker. Hij stapt zoo
zwaar, als draagt hij een zak goud. Jawel, ze hebben zeker
aanschrijving gekregen van den minister dat de godsdienstleeraren dubbel tractement zouden genieten en dit komt
hij zeker nu brengen. . .
Ja, tot zulken bitteren humor kom je als je op heete
kolen zit. Want dat artikel... Enfin, het zal wel de bood-
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Schap zijn morgen liever niet te komen. Overmorgen. dan !
Zooveel te beter. Want het is de vraag of dat artikel,
waaraan heel wat vast zit : sociologie en psychologie en
theologie, van avond nog klaar komt. Ah, daar komt hij
eindelijk; nu is de stoornis gauw geleden.
„Ja !" roept hij, nog voor er geklopt is.
Als de deur opengaat ziet hij echter in het deurgat
niet de sprietige giraffen-silhouet van den schralen brigadier
tegen de verlichte gang afsteken, doch een plompe vierkante !
Hij voelt die donkere gestalte als een onheil.
wOrdt dat (Mar ? Hij wil het spooksel wegjagen, maar hij
hoort zijn stem, die hij gemoedelijk-barsch tracht te doen
klinken, als een angstkreet : „Ben jij het dan niet, Zevenhuizen ?"
„Joawel, domeneer, ik bin 't !"
„Jawel ? En je bent Zevenhuizen niet !"
„Ie vroOgen toch of ik 't was, domeneer."
„Man, leuter nu niet, en zeg direct wat je graag woudt
hebben, want ik heb geen tijd."
„Joa, ie mut mien helpen !"
„Maar kom dan toch hier, doe de deur dicht, en zeg
wie je bent !"
De deur gaat dicht, Verster licht den groenen ballon
van zijn studeerlamp op — en zet dien dadelijk op het
bureau, zoo begint hij te beven. Want daar voor hem in
het onmeedoogenlooze licht staat
staat in zijn grauwe
boevenpakje staat met harde, vertwijfelde oogen in het
verwilderd gezicht . staat met bebloede handen voor hem
een gevangene ! !
„Maar man, je bent weggeloopen uit de gevangenis !"
„Da's van zelvers."
„En dacht je dat ik je zou helpen ? Kijk eens naar je
handen, vol bloed ! Dacht je dat ik je medeplichtige zou
worden ? Ern boodschap, en .. ."
„Joa, ie mut mie helpen. Ie hebt het zelf gezeid."
„Ik ?"
„Joa, toen ie Wonseldag bie mie hef ewist."
Woensdag, ja, dat is een zijner bezoekdagen, en ja,
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nu herkent hij de harde, bronze oogen onder die mooie,
breede wenkbrauwen, den afschuwelijk-grooten, onvormelijken mond en die groote, eeltige handen. Het is werkelijk
de boer uit den Achterhoek, die zich dadelijk voor een
bezoek op het rapport had laten zetten. En direct van hem
wou weten „woarveur meneer kwam" voor hij iets wou
vertellen, en- die na de gegeven inlichting concludeerde
„dat domeneer mangs kwam om zoeveul as ons minsen to
helpen" ! Het is werkelijk Hartink, Gelukkig geen erg type,
geen misdadiger, geen „jongen van de vlakte", meer een gek.
Hoewel toch erg genoeg. Een hardnekkig strooper, die,
tallooze malen veroordeeld, nooit een boete betaalde, den
dag na zijn ontslag weer stroopte, en toen, mede voor
verzet, zijn drie maanden kreeg. Maar wat doet hij in
's hemelsnaam her.., en die bebloede handen.. .
„Hartink, ja, nu herken ik je !" en zijn stem klinkt
hard en autoritair, doordringend : „je begrijpt dat ik hier
geen weggevluchte gevangenen kan houden. 1k, de dominee
van de gevangenis."
„Neej, da' sprekt van zelvers. „Ie mutten mien helpen.
Ie mutten mien geld leenen, da'k vOt goa noar Amerikoa".
„Ik job. geld leenen?"
Verster ziet den ontvluchten strooper verbaasd aan en
het treft hem hoe rustig en zeker die man daar staat
zijn boevenpakje. Geen kwestie van een boos geweten! Wat,
'n drieste, maar eerlijke oogopslag. Geen ongunstig misdadigerstype ligt er ook in dat grof-leelijke, maar openhartige
gezicht. Op eens herinnert hij zich zijn Drentsch heidorpje
en zijn dispuut met een diaken, die maar niet wou toegeven dat het schieten van hazen, die zijn rogge en kool
aten, zonde was, al verbood de Wet het ook. En die diaken
was toch een goed kerksch man ! Maar alles goed en wel :
geld leenen, en hij zit zelf zoo krap ! Onmogelijk ! En voor
weggevluchte gevangenen kan hij nog minder met den
bedelzak gaan loopen, hij, cue dominee van de gevangenis..
„Maar, Hartink, ik ben de dominee van de gevangenis ! Voel je dat niet ?"
„Joust, doarumme."

DE MEDEPLICHTIGE.

165

„Joist, daarom ? Omdat ik dominee van de gevangenis
ben? Jawel, maar..."
Hij schudt, op zijde starend, het hoofd. Dat absolute
vertrouwen van Hartink ontwapent hem. Die man is even
overtuigd van zijn recht tot ontvluchten als de overheid
van haar recht tot ,straffen. Die man weet dat hij geen
misdaad heeft gedaan en daarom komt hij zoo fier en vol
vertrouwen huip vragen. Natuurlijk bij zijn dominee. Op
zijn heidorpje kwamen ze indertijd wel met erfeniskwesties
bij hem, v66r ze gingen procedeeren. Kan hij het vertrouwen van dien man beschamen ? Kan hij dien man
weer aan het gerecht overleveren ? Immers nooit ! Hoewel,
de heler is zoo goed als de steler. Als Hartink zich eens
vergrepen heeft...
„Zeg eerst eens, Hartink, hoe kom jij aan die bebloede
handen, want je begrijpt. ."
Hartink kijkt op, ziet verschrikt vorschend Verster
aan, beziet dan zijn handen, en veegt ze glimlachend of
op zijn broek en mouw.
„Pas op ! Nu maak je 't nog erger. Met die rooie
strepen ! Je wordt net een putter of fourier", lacht Verster
flauwtjes. Want nu die Hartink zoo goedmoedig-lachend
naar zijn bebloede handen kan zien, schijnt het niet zoo
erg als hij gedacht heeft. Geen vechtpartijen of moord,
hoewel. . .
„Maar hoe kom je toch aan die bebloede handen?"
„Da's van zelvers ! Domeneer z'n handen zouen nog
tinders kepot he'n ewest, as domeneer oan de telegroaf
had ehangen."
„Je bent dus op het dak geklommen ! Toen aan de
telegraaflijnen gaan hangen tot je den paal hadt, en naar
beneden gegleden ! Maar man, hoe is 't mogelijk ! Die lijn
had toch kunnen breken! Je was er geweest !"
„Wisse — moar onze Leeve Heer hef mien bie'estoan !"
„Dien zou ik er nu maar buiten laten, Hartink."
„'t Is toch zoo werachtig as God, domeneer."
Weer wordt Verster ontwapend door die naleve argeloosheid en hij voelt zich Hartink's mindere.
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„Maar hoe kwam je op het dak ? Dat mOcht toch
niet ?" zegt hij hard, om zich weer houding te geven.
„Van 't er'ppels jassen . gedoan of 'k met de -anderen
naar eel ging ... moar wat achtergebleven en toen de cellen
werden afgesloten zat ik er neet ien moar up zolder."
„'t Kan niet! 't Kan niet!" Want, al hebben ze dezen
man nu vertrouwd, en dat moet wel, anders was hij niet dadelijk
't Is ongelooflijk !
bij de corvee gekomen, toch z4:56
„Da' gink umsgeliek, domeneer. 'k Wil niks van die
andere minsen zeggen, 'k zegge : 'n mins is as ie is; all's
noar rato. Moar ze zogen sebiet dat ikke van beter komaf
was as die andere. En toe kwam ik bie de corv4e en was
zooveul as vrie man, behalve dat ze oe 's oavonds opsluuten.
Wie mit ons vieren zinc op de alderbovenste zuldering en
toe vergat de brigerdier gisteroavond me op te sluuten,
toe bef 'k bots 'n keboal gemakt van geweld."
„Waarom ben je dan toen niet ontsnapt ?"
„Vandoage gink toch de boot noar Amerikoa! 'n Helen
dag me hier versteken gink nut ! En neej, 'k most ze erst
ien de gerustigheid brengen. 'k Schreeuwde : „Brigerdier
Brigerdier ! ie hef miej vergeten." En de ker'l kwam en
zei: „da's me nog nooit overkommen !" deej me d'r weer
ien, en vertrouwde mien as z'n kiend. Op de anderen lette-ie
van oavond as-'t-er toe . 't begos al te duusteren op de
gang van dien geweldigen mist.. 'k deej net of 'k mien deure
binnengink, en toen hij de andere opsluutte, wipte-n-ik up
zulder. Toen 't dakvenster nut, en langs de telegroaf noar
benejen, en umda 't zoo dikke-duuster was, hef neemand
mien ezeen."
Verster zit hem maar aan te kijken, zijn bril verzettend,
telkens als hij iets anders ziet. Want het wemelt voor
oogen. Tusschen de momenten van Hartink's vlucht, die
hij broksgewijze ziet gebeuren, herinnert hij zich een
tooneeltje op 't kantoor van den directeur. Er wordt geklopt en een adjunct komt iets rapporteeren, dock aarzelt,
hem ziende.
„Biecht maar op, Dwarshuis, een dominee complotteert
niet met de gedetineerden." Dan luidt 't rapport dat zeven
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en twaalf weer den heelen nacht hebben geschreeuwd en
op de deuren gebeukt als razenden.
„Zeven en twaalf moeten dan in het cachot wat kalmeeren", klinkt zacht 's directeurs stem, terwijl zijn hardblauwe oogen flikkeren. En als de adjunct weg is : „Voor
dien zeven kwam u onlangs een goed woordje doen, weet
u wel ? Och, bij u spelen ze het lammetje, bij ons den
beest ; ze zijn in staat u in den arm te nemen, om weg te
loopen, waarachtig dominee !"
En door die herinnering heen ziet hij brokken van
toekomstbeelden. Op 't kantoor verwijt de directeur hem :
„Dominee ! U hebt elf helpen ontvluchten. U begrijpt dat
kost ..."
Daar knapt de verbeelding af, en hij is in eens in de
huiskamer, waar zijn vrouw huilt : „Je denkt ook nooit
aan vrouw en kinderen ..."
En heel vaag nit de verte hoort hij disputers met
collega's over het helpen handhaven van het gezag
Maar over dit alles heen voelt hij zich door angst
overmeesteren. Het is of hij tergend-langzaam aan handen
en voeten gebonden wordt, en al vaster. Had hij dadelijk
Hartink de deur gewezen ! Door zoo lang naar hem te
luisteren, heeft hij al gemeene zaak met hem gemaakt.
En hoe langer hij uitstelt Hartink uit te leveren, des te
grooter wordt zijn schuld. Ja, dit voelt hij al duidelijker
als 't ontzettende : hij wordt de schuldige en niet Hartink.
Deze is geen boosdoener, misdadiger, eigenlijk meer slachtoffer dan overtreder der wet. Die jachtwet is nooit heelemaal goed te praten, allerminst als de heeren het wild
aanfokken op kosten der boeren. Maar hij, hij gaat de
overheid tegenwerken ! En in het geheim, terwijl hij
Zondag op. den preekstoel voor Naar zal bidden. Hij gaat
dezen man stijven in zijn verzet tegen de rechtsorde en
wordt daardoor duizendmaal schuldiger dan dit boertje,
dat niet weet wat hij doet. Hij moet natuurlijk dadelijk
ontslag nemen als dominee van de gevangenis, en dankbaar
zijn als hij er zonder kleerscheuren tusschen uit komt,
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terwiji hij God zoo oprecht gedankt heeft voor die benoeming, als voor een uitkomst
Aan den anderen kant: kan hij dezen man weer aan het
gerecht overleveren ? Onmogelijk ! Justitia is blind, oordeelt
niet het hart maar de daden. Dit goede boerken krijgt
dan strenger straf, misschien wel cachot, wordt verbitterd,
gebroken in de gevangenis — omdat hij zijn dominee
vertrouwde ! Moet hij dan nu de priester worden uit de
gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan ? Daar ligt nu
zoo'n gewonde op zijn weg — moet hij nu tegenover hem
voorbijgaan ? Misschien heeft die priester ook gemompeld
dat hij geen tijd had — hij heeft ook geen tijd, moet dit
beloofde artikel schrijven over „De Beteekenis der Kerk".
0, God weet dat hij een stomper is, veel te klein, te zwak
voor de hoogheerlijke evangeliebediening. Dat is echter
niets, maar de priester uit de gelijkenis te worden, dat is
erg. Dan is hij niet meer klein en zwak, maar slecht, een
groote slechtaard. Neen, voor God noch menschen kan hij
het verantwoorden dezen man over te leveren aan het gerecht. Dit zal hem streng moeten straffen en de arme man
zal die straf niet als een zegen kunnen, aanvaarden, zal er
door verhard worden, er door ondergaan en in zijn ondergang
hem meesleepen. Want steeds zal hij dien man voor zich
zien, nooit meer kennen de rust van een goed geweten.
Neen, dien man die hem zoo absoluut vertrouwde zienderoogen in het verderf storten, hij wil, kan, mag het niet . .
Ondertusschen wel zijn naam, zijn vrouw en kinderen
er aan wagen ? Mag hij wel uit pure goedmoedigheid mee
gaan doen aan werken der d-uisternis? Mee gaan avonturen
met een ontsnapten gevangene is wel erg „up to date", maar
is het niet onverantwoordelijk lichtzinnig ?
En wat zit hij toch te beuzelen ? Snapt hij dan niet
dat elk oogenblik van aarzeling hem er dieper inwerkt ?
„Ga toch zitten man !" roept hij opspringend, als
door spelden geprikt. En met een vaart de kamer uithollend,
sust hij eer zichzelf dan Hartink, die bedaard naar een
stoel schuift, „ik kom natuurlijk zoo terug !"
In de huiskamer is zijn vrouw niet te vinden. 0 ja,
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die brengt de kinderen naar bed. Dat heeft hij dadelijk
kunnen bedenken. Maar als een ding mis gaat, gaat alles
mis. Hij stuift naar bovenachter, en opent behoedzaam de
deur der kinderslaapkamer. Het nachtlichtje in de waschkom
werpt zijn week schijnsel in de fluweelen schemering.
„Heere, houd ook dezen nacht
Weder over mij de wacht,"

hoort hij. Ah, dat is Loetje, die haar avondgebedje ze gt in
haar bedje, waarover moeder staat gebogen.
„Kijk, daar is vader ! Dat is 'n grapje !" roept Willem,
die opspringt en in zijn Witte nachtponnetje de armen
naar hem uitstrekt.
,,Pappa !" komt Loetje, ineens opgewipt, nu met haar
kr-ullekopje vlak naast het gezicht van zijn vrouw, die
zwijgend-verstoord omziet.
„Sst ! Willem, nu zoet slapen, vent," sust hij, hem
weer onderstoppend, en dan Loetje een zoentje gevend :
„je hebt zoo mooi je avondgebedje gezegd, nu moet je ook
slapen als een groote meld."
„Kun je dadelijk even komen ?" fluistert hij. Zijn
vrouw stopt Loetje onder, en zich oprichtend zegt ze met
nog iets verstoorde stem : „nu moet ik niets weer hooren,"
en wenkt Verster dan mee naar buiten.
Op den overloop fluistert hij : „er is een gevangene
ontvlucht en die is op de studeerkamer."
„Maar dat is verschrikkelijk. Hoe komt die man hier ?
Hoe krijg je 't. .."
„Jaantje kwam iets zeggen van iemand uit de gevangenis . . . ik dacht dat het Zevenhuizen was, en daar staat
een ontvluchte gevangene voor me."
„Maar wij kunnen zoo'n man hier toch niet houden ?
Denk toch aan de kinderen — en je bent toch dominee !"
„Juist omdat ik dominee ben komt hij hier, zegt hij."
„Wat moois ! Hij waagt er ons aan. Als dat uitlekt,
kom je in de courant, misschien zelf wel in de gevangenis.
Waarom heb je hem niet dadelijk weggestuurd ? En laat
je hem alleen op de studeerkamer ? Wie weet of hij niet
alles wegsteelt ! Zulke menschen. . ."
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„Neen, 't is geen dief, geen misdadiger. Enkel een
stijfkoppige boer, die het stroopen niet wou laten."
maar toch. . ."
Nu goed
b
„Neen, lever ik hem uit, dan is hij verloren. Dan
wordt hij zwaarder gestraft, komt in verzet en gaat zijn
ondergang tegemoet. Dat zou ik voor God. noch menschen
kunnen verantwoorden. Hij vertrouwt me absoluut — hem
verraden mag ik eenvoudig niet."
„Dus hij mag jou wel in het ongeluk storten ? Jij
wordt natuurlijk daar ontslagen als dominee — en we
kunnen toch al niet rondkomen. De slager. . ."
„Neen, dat voel ik ook: ik mag er mijn gezin niet
aan wagen."
„Wat wil je dan ? Waarom heb je niet dadelijk. .?"
„Jij moet even meegaan neen, je behoeft niet bang
te zijn — het is een tam heiboertje. En schrik niet hij
heeft wat bloed aan de handen, die hij bij de ontvluchting
heeft opengehaald. Alleen . . . is Jaantje te vertrouwen ?"
„Hoe bedoel je dat ?"
„Zal zij het niet oververtellen ?"
„Neen, daar sta ik voor in. Ze is geen praatster; ze
is zoo dankbaar dat je haar moeder hebt geholpen, dat
ze zal zwijgen als ik het haar zeg. Dat is het minste —
maar die man, die man ! Neen, ik durf niet. . ."
„Kora, lief wijf! Wij hebben dit niet gewild. God heeft
dien man op onzen weg gelegd. Het geval blijft voor zijn
rekening, als wij het nu maar naar Gods wil aanvatten."
Zwijgend gaat zij voor en hij volgt. De trap af, de
gang door, langs de keuken waar Jaantje rammelt met
vaatwerk, de trap op naar de studeerkamer — steeds
zwijgend, en beiden hebben het gevoel dat het hun huis
niet meer is. Het is op het oogenblik het huis van dien
man, dien indringer, die plotseling de macht heeft ontvangen vloek to brengen over hun huis.
Voor de studeerkamer aarzelt zij, en hij zet de deur
wij d open.
In het licht der studeerlamp, het hoofd in den groenen
schemer der kap, zit Hartink op het puntje der stoel,
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grauw in zijn boevenpakje, deemoedig als wachtend op hulp.
Verster knikt zijn vrouw toe, neemt haar bij de hand,
gaat achter zijn bureau-ministre zitten en schuift haar den
leunstoel toe in den schemerigen hoek naast zich.
„Zie zoo, Hartink, dit is mevrouw, en nu moet je ons
eens precies vertellen, hoe alles gebeurd is".
Hartink wijst even met den wijsvinger naar 't hoofd
en mompelt: „juffer".
„Domeneer meint, wie 't mie elapt het ? Da's van eiges
de jonge jonker ewist".
„Jawel : ik weet dat je herhaalde malen hebt gestroopt,
telkens bent veroordeeld en eindelijk, Coen je verzet dreigde
tegen den veldwachter, is je vonnis bij verstek gewezen."
„Ik kon toch neet mien oldersploatse loaten verrinneweeren deur de hoazen van den jonker ? Ik heb toch ok
vrouwe en kiender !"
„Je woonde dus op eigen plaats ? Vertel nu alles —
van het begin af. Anders moet je weg."
„Zoo as domeneer bleeft. Is domeneer wel ien Haalthem
'wist ? Nee ? Da's spietig. Noe dan — ik bin Frielink."
„En je heet Hartink ?"
„Joa, da's mien schriefnoame, moar mien ploatsnoame
is Frielink. Hef altied zoo 'wist, van older tot older, en
ielkendeene kent 't Frielink, in den Gorteler Enk."
„Jawel, maar dat stroopen."
„Da trump van dien jongen jonker."
„Die heeft jou toch niet aan bet stroopen gezet ?"
„Wel zekers hef-tie dat ! Met den olden baron hef
't Frielink nooit mot ehad. Die wist dat de minsen er
neet wassen veur de hoazen, moar de hoazen veur de minsen. Moar den jongen, den strabanten parlevinker . . ."
„floor eens Hartink, zoo komen we niet verder. Nu
ineens doorvertellen, anders moet je weg ! Jij woonde dus
op 't Frielink, en dat grensde zeker aan het goed van den
jonker ?"
„Juust, zoo is het krek. De Mastdiek dat was de
scheid. Moar toe de olde baron is kommen to vallen, hef
de jonge jonker vanzelfs geerfd en toe hef-ie 'n slomp
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geld getrouwd met 'n vrouwe uut Holland. Noe, doar wi'k
niks van zeggen — minse is veur de veuruutgank.
Moar de jonker is stomp te hard van stal eloopen. Hie hef
de heele marsch er bie-ekoft, en doar zat Frielink midden
in het jonkerspul. En toe hef-ie um de heele marsch
singels meiholt anelegd, en hoenders gepoot en petriezen
en in den wintertied ze schepels mais gevoerd, dat 'n mins
de oogen der va‘li. overliepen. En toen hef-ie 'n visietje
gemakt en ezegd : „hoor een.s Hartink, je moet me 't
Frielink verkoopen ; je mag er op blijven wonen". Moar ik
zei: „de jonker is bedankt veur de presentoatie, moar mien
oldersploatse hold ik leever. Zoolang als de wereld stoat
hef-wie op 't Frielink ewond, en as God. 't bleeft, zult
wie 't Frielink holden." Met wind in den kop is ie vortgegoan en toen is 't lieve leven begonnen. Nog meer
fezanten, en nog meer hoazen hef-ie gepoot. M'n winterrogge hebben ze kats afgeweid en nooit hef-ie um 't Erielink ejaagd. Da' was z'n spoarpotje, zei-ie. En toen
't Frielink geen winterrogge meer had — en 't Frielink
had van older tot older de zwoarste rogge — en toen de
fezantenhoanen in mien appelenbongerd zatten te kraaien,
toen ben ik an het pollen egoan. Moar vat ik pofte, der
kwammen der altied meer bie. En toen hef-ie me veur de
rechtbank ebracht, en toen ben ik hellig eworden en heb
niks meer edoan als pollen, kruuwagens vol he'k noar stad
ekrojen, en toen de veldwachter me weer kwam, heb ik 'm
ewoarschouwd da'k 'm veur 'n hoaze zou holden, as-ie
weerummekwiem."
„Begrijp je het ?" fluistert Verster tot zijn vrouw, die
11 Rotterdamsche is.
„Niet goed", schudt ze het hoofd, maar haar groote,
bruine oogen zien kalm naar Hartink, en over haar bleek
gelaat ligt welwillende aandacht.
„Nu, dan is het dus zoo gebeurd, Hartink", vervolgt
hij om haar in te lichten. „Je boerenplaats grenst aan
't goed van den jonker. Die heeft echter al den grond om
jou plaats opgekocht, en daar veel, te veel wild gekweekt,
en nu doet dat wild jou groote schade. Vroeger hadt je
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zeker de jacht van 't Frielink verpacht aan den ouden
baron. Waarom nu ook niet aan den jonker?"
„Da' hef-ik erst ok edoan. Moar d'r werd op 't Frielink
nooit ejoagd, en toe he-'k hum de jacht opezeid met Sunt
Petri."
„Toen is hij natuurlijk boos geworden. Maar, dan hadtje nog twee andere dingen kunnen doen. Je hadt of zelf
een jachtakte kunnen nemen, Of je jacht aan een ander
verpachten."
„Da' hef de buurte mie ok ane'roajen. Moar 'n ander
dorst 't Frielink neet to pachten, um den jonker neet.
Want alle joagers binne joagersmoat — da's zoeveul as
kameroads onder mekoare. En zelf wou 'k gin akte nemen,
want da zou'en ze zegge : 't Frielink joagt zich rieke van
'n andermans hoazen. En up 't Frielink hef er nog nooit
'n deef ewond."
„Ondertusschen ! Met je stijfhoofdig verzet tegen de
overheid — je weet toch wel : een christen moet de wet
eerbiedigen, Hartink — ben je nu ten slotte toch in de
gevangenis gekomen."
„Da' wou 'k ok juust !"
„Wou je dat ? Maar Hartink ! Denk toch eens aan je
vrouw en kinderen ! WO4 je in de gevangenis ?"
„'k Won hum slecht moaken !"
„Maar Hartink, dat is toch niet christelijk, niet
menschelij k."
„'k Wil neet drie-stukken met domeneer, moar hie had
mien erst slecht emakt."
Jou slecht gemaakt ?"
„Wisse ! De Frielinksrogge was altied de vrogste en
zwoarste en langste van den heelen Gorteler-Enk, en een
uur nog veur mien voader uutstapte zei-ie : „Bartes, hold
oe oan de rogge, de Frielinksrogge was altied de beste
van heel Hoalthem !" En da' he'k gedoan, tot de jonge
jonker zien heele wildstand, koppels petriezen en hoenders
en hoazen op 't Frielink joeg — en toen was de Frielinksrogge de slimste van heel Hoalthem. Die jonge jonker
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lief mien tot 'n slechten boer emaakt. Da' hef-ie. Domeneer
kan 't vroagen oan de buurte."
„Toch is het niet goed je te willen wreken. En daarbij
het lukt je nooit. Je hebt wel jezelf en je gezin ongelukkig,
maar niet den jonker slecht gemaakt."
„Wel wisse, domeneer."
„Neen, dat begrijp ik ook niet", fiuistert zijn vrouw.
„Zie juffer: ie kent 'n boer oan zien rogge, en 'n
jonker oan zien ummegank. Hie hef mien boer-af emoakt ;
nu moak ik hum jonker-af. Want ielkendeene zal hum
noageven dat-ie Frielink over den kling hef ejoagd um 'n
poar hoazen."
„Kom, zoo'n vaart loopt het niet ! Ben je eenmaal
thuis, dan sluit je vanzelf vrede met den jonker."
„Thous komme 'k neet weer. De jonker zol teen dat-ie
't kats het verloren. Hie mut 't Frielink driedubbel betoalen, want met 'n anderen eigenoar kreeg ie weer 't
eigeste spul ; en as ie 't stomp te duur hef ekoft, kriegt-ie
geen pacht, of de hoazen. motten 'm mit Sunt Petri de
pacht doOn ; en op den koop toe lachen de luu 'm finoal
out. Want Frielink is 'm te glad of ewist, hef hum 'n
slechten noame gegeven en zit eiges op 't Nie-Frielink in
Amerikoa, en verbouwt rogge van geweld."
„Compris ?"
„Oui, je crois ! Bien ruse, et vela pour un simple paysan."
„Ah, mais ces simples paysans sont des diplomates et
des politiciens de premier ordre. Je les connais. Ce n'est
pas impossible qu'il a voulu cette trag4clie, pour avoir un
motif suffisant pour emigrer."
„Hartink, was 't Frielink ook misschien wat uitgeboerd ? Zoo wat tering in de boerderij ? Dat heb je wel eens
met die oude veldplaatsen."
„Noe ...
't Frielink was wel oan 't krukkelen, moar
da' kwam stomp allinnig van die hoazen, wa'-'k-oe zegge,
domeneer ! Ie kunt het de buurte..."
„En van Amerika hoorde je zeker veel goeds ?"
„Wisse ! Mien neve zit doar en hie hef mien over de
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post zo'n zeksken rogge edoan. En 'k kon neet tegenstriejen: up 't Frielink wast ze neet zwoarder."
„Cela veut dire : que le ble du cousin etait di g fois
meilleur que celui du Frielink. Sans doute, it l'a voulu,
toute cette histoire."
„Non, cela je ne crois pas. Il me semble un honnete
homme."
„Oui, un paysan. Mais que faire ? L'aider ?"
„Naturellement."
„Mais le droit. . . le danger ?"
„Le droit est de son cote, et to ne risques pas beaucoup."
„De son cote ? ! C'est bon que les femmes ne sont pas
les juges. . . Dus Hartink als we je nu eens vertrouwden,
wat wilde je dan eigenlijk ?"
„Geld en kleeragie, domeneer. Um Lien uur geet de
boot. Morgen ien de vrOgte missen ze mien erst, en dan
bin 'k ien voile zee. En umsgeliek denken ze neet aan
de boot. Ze prakkezeeren vanzelfs da'k noar Hoalthem. bin."
„Mais, cela est vrai ! Wacht, ik heb juist een heel pak
mansbovenkleeren voor de wijk ontvangen. Ik ga het halen."
Verster zit perplex te kijken naar de deur, waardoor
ze reeds verdween. Is nu het wanhopige hunner positie
ineens weg ? Voelt zij niet het dilemma, dat hen slechts
toestaat of verrader of medeplichtige te worden ? Zij kan niet
zoo zien wat er aan vastzit, heeft geen perspectief, en weet
toch ineens een uitweg ? Heeft dan de vrouw een zintuig
meer en een minder dan de man, een geestelijk tastzintuig
ter vergoeding voor haar tekort aan verstand ? Ondertusschen — mag hij haar laten geworden ? Hij blijft toch de
aansprakelijke, de verantwoordelijke. Eva begint, maar als
't mis gaat, heet het de zonde van Adam.
„Weet je wat ik wou, Hartink Dat ik je nooit gezien
had ! Jij maakt niet den jonker slecht, maar je maakt mij
slecht. Lever ik je over dan ben ik onbarmhartig, en help
ik je ontvluchten dan ben ik strafschuldig, want de heler
is even goed als de steler."
„boar hoef domeneer neet bange veur te zien, Frielink
hef nog nooit estolen."
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„En dan de hazen van den jonker ?"
„Da' wassen Frielink's hoazen, gegruuid op 't Frielink,
van Frielink's rogge. Sebiet als ik in Amerikoa bin, doe
'k oe 'n angeteikenden breef. En azze mien attrepeert, ik
hold er oe en de juffer buuten, zoo werachtig als God,
domeneer ! Ie blieft er buuten !"
De deur gaat . open en tusschen twee bergen manskleeren werkt zich mevrouw door de deuropening. Met
schitterende oogen en een blosje op het bleeke gezicht
blijft ze midden in de kamer staan en roept : „Het kan
niet beter. 't Is of ze 't geweten hebben ! Uitzoeken maar !"
„Jawel, schat, maar met kleeren alleen is Hartink er
niet. 't Geld ! 't Geld !"
Verschrikt laat ze de bergen kleederen op den grond
glij den en zucht : „Daar is weer dat geld ! Maar Henri,
kun je dan niet van Roodvink wat leenen? Is het dan
zoo duur ? Hij kan toch derde klasse gaan ?"
„Neen ! Leenen ? Dat gaat heelemaal niet. Ja, natuurlijk
derde klasse ! Maar een paar honderd gaat er mee heen.
Nu kreeg ik" — en langzaam trekt hij de bureaulade
open — „je weet, precies mijn tractement, maar daarvan
wou je immers den slager . .."
„Maar dan zijn we er ! Je zult het ons immers eerlijk
terugbetalen, Hartink ?"
„Zoo werachtig as God, juffer."
„Kijk, twee honderd vijftig heb ik gekregen. Jij kunt
niet meer dan vijf en twintig houden, want als Hartink
zonder geld aan wal stapt dan zenden ze hem uit Amerika
terug."
„A la guerre, comme a la guerre ! Ik zal er me met
die vijf en twintig wel een paar weken doorslaan. Vooruit,
nu maar uitzoeken, Hartink."
„Kiek, da's krek mien Zondagsche jekker. Wisse, zie
hef 't eweten, dat Frielink den neudig was. Moar die
boksen . . ." schudt hij het hoofd, er eenige in het licht
houdend.
„Die zijn toch mooi genoeg ! 1VIijn man zou ze kunnen
dragen."
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„Joust juffer, ze bint te heerachtig. 'n Boer dreg 'n
pilo-bokse, 'n manchestersche bokse, en op hoogtieden 'n
zwart-loakensche. Maar zulke grieze en bruune, neej, juffer,
met zoo'n bokse, zou 'k m'n eigen ien de val proaten."
„Naar zie dien man toch eens 'n bloed aan de handen
hebben. Toe, Henri, haal even water en handdoek !"
„Neen, doe jij dat, dan haal ik dien ouden zwarten
broek, die is mij toch tekort. 't Is niets dat hij uitgestukt
is, Tlartink?"
„Juust echt domeneer, in de miene bin 'k nog etrouwd."
„Goed, dan trek jij ondertusschen dien jekker aan."
Op den overloop, zij van beneden komend met hand-.
doek en water, hij van boven met zijn broek op den arm,
houden ze onwillekeurig elkaar even staande.
,,Hoe durf je 't toch te doen", fluistert hij : „Verbeeld
je dat het uitlekt !"
„Ik ben nog nooit zoo rustig geweest. 't Is net of ik
Willem ga verzorgen. En ik weet dat ik goed doe."
„Dapper wijf !" fluistert hij en zoent haar op het voorhoofd.
„Hartink ziet er in zijn duffelschen jekker reeds minder
afschrikwekkend uit. Met mijn zwarten broek zal hij een
echte heiboer zijn", meent Verster. „Aileen hij moet wat
op het hoofd en om den hals hebben. Een hoed kun je
niet dragen, he Hartink ?"
„Neej, domeneer, een pette !"
maar, een pet !"
„Wacht man, help jij hem verder ! Zoo, met de spores
wat schoonmaken en dan deze hechtpleister er op. Ik weet
'n pet. Met de schoonmaak vond ik 'n zijden pet van je,
uit je pastorietuin. Bijna had ik hem opgeruimd Ik haal
hem gauw. Abet er nog wat zijn ?"
„Ja, 'n das. Natuurlijk geen boord, een zwarte das."
„Joust, juffer, wit um den hals hef-wie nooit, moar
zoo'n zieden dasse, met zoo kneupkes d'r op, en een gruun
bluumke."
„Ah, begrijp ik het al ! Het chemisetje van Willems
matrozenpakje, en daarover een lapje satijn. Wacht, ik
haal het direct."
O. E. XI 8
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„Zoo, klaar ! Nu wacht: de pleisters nog. Niet te veel
je hand bewegen, man, anders springen die pleisters eraf.
En dadelijk mijn broek aan, voor mevrouw terug is — gaat
het ? Man, je ziet er uit als 'n diaken, zoo deftig."
„Hier is de pet, en kijk is het dit niet ? Er zitten al
knoopjes op, is dat niet toevallig ? Behoef ze alleen even
over te trekken. Maar wacht : even meters. Man, wat 'n
13.als heb je !"
,,Joa juffer, up 't Frielink schaften ze beter als dOdr !"
lacht hij met 'n knipoogje tot Verster. Dan past hij begeerig de pet, trekt ze diep over zijn kortgeknipt hoofd
en knikt.
Verster moet even glimlachen : de klep hangt over den
eenen slaap, zoo schuin zou Been stadsmensch z'n pet kunnen
dragen ; best z(50:5; de boer is er.
Zijn vrouw zit op zijn plaats rap te naaien en de mannen
kijken toe. Over het stijve chemiset wordt losjes het
satijnen lapje gelegd, dan worden de knoopjes een voor
een met een draadje er nit gebonden, en wordt het zwarte
lapje vastgehecht op en om het chemisetje. Bij de knoopjes zijn wat kreukels gekomen, doch daarom en daarover
ranken zich nu wat sprietjes van groene vloszij de. De
mannen blijven aandachtig toekijken, hoe wondervlug dat
gaat, en het is zoo stil, dat ze den regen hooren pletsen
tegen de ramen.
„Hier is je geld, Hartink, je hebt gehoord, het is ons
laatste. Maar, weet je den weg ?"
„Wisse, domeneer. 'k Heb mien neve veur twee joar
uuteleide doan, 'k wazze zoeveul as zien voogd. Erst den
grooten brug en nog eene, en dan a1 toe vordan."
„Goed onthouden. Je treft het dat het zoo regent.
'n Natte boer is nog meer een boer dan 'n droge. 't Is
nu half negen, je behoeft je niet te haasten. Dat doet 'n
boer ook nooit."
„Klaar. En terwijl Hartink nu zijn das aandoet, haal
ik nog wat."
„En nu Hartink, God zij met je. Als alles goed gaat,
zien we elkaar nooit tertig. Vergeet nu wat achter je ligt
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vergeet je haat tegen dien jonker, dien jij noodeloos
hebt getergd. Neen, spreek niet tegen, zoo is het ! En vergeet ook dat de dominee van de gevangenis je heeft helpen
ontvluchten nit de gevangenis. Want, ik heb ook vrouw
en kinderen, en heb een naam te verliezen. En hier je
gevangenispakje . . . een Bonk steenkool er in . . . stevig
straks te water hoor ! !"
touw er om
Hartink knikt, pakt aan en kijkt bedremmeld voor zich.
„Hier ! Is dat niet edit ?" laeht mevrouw, weer binnenkomend. Ze houdt een grijslinnen zak omhoog. „Is het
niet edit ? Die koperen ringen waarmee het koord hem
sluit ! En dat hij net wat vuil is ! Morgen zou hij in de
wasch ! Wat sokken, zakdoeken en boterhammen er in, een
paar oude schoenen — meer had ik niet. Een landverhuizer
moet toch wat hebben !"
De mannen kijken elkaar lachend aan, en met een
grom van plezier werpt Hartink den zak over den schouder.
Hij is al vergeten dat hij ooit in de gevangenis zat !
Verster bukt zich, haalt onder de kast een bijbeltje
en zegt : „Hier Hartink !"
Deze opent eerbiedig den zak ; met een plomp valt het
bijbeltje op de schoenen ; Hartink zwaait den zak weer op
den rug en wil wat zeggen. Maar hij kan niet... Eindelijk
reikt hij hen de hand, die hij voorzichtig even schudt,
dan raakt hij met de linkerhand zijn pet aan en zegt :
,noe domeneer . floe juffer
g'n oavond soamen."
„Dag Hartink, wij blijven hier; je trekt de voordeur
achter je dicht, dan maar recht doorloopen, en je komt
van zelf aan de brag."
Knikkend bonkt hij de kamer door, stommelt de trap
af, en dreunend valt de voordeur in slot.
Zwijgend staan Verster en zijn vrouw to luisteren ze
hooren Diets meer en zwijgen nog. Als ze eindelijk elkaar
aanzien, lezen ze in elkaars oogen dat ze gebeden hebben.
„Het is nooit heelemaal goed te praten en toch konden we niet anders. In zulke oogenblikken voel je dat
God je leven maakt."
„Ik heb nog nooit zooveel van je gehouden als nu.
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Mijn eigen, mijn beste man," en ze slaat haar armen om
zijn pals en kust hem.
Doodsbleek, vermoeid en met een zwaar hoofd stapt
Verster den volgenden ochtend de gevangenis binnen.
Zijn artikel is klaar gekomen en goed ook. De ge
dachten zijn op hem komen toevliegen en zijn vanzelf in
het gelid gaan staan, en de woorden waren steeds present,
op het oogenblik dat hij er om vroeg. Hij heeft geen regel
behoeven over. schrijven, en de werkkoorts heeft hem
tot het juichend einde toe gehouden op het hooge niveau
der glanzende, belijdende waarheid. Doodmoede is hij,
als een steen, op zijn bed gevallen, maar heeft met open,
droge oogen wakker gelegen, zich verwonderend over den
rustigen slaap zijner vrouw. Eindelijk is zijn bewustzijn
weggedoft en is hij verdwaald in spookachtige droomen.
Hartink heeft hem een geweer aangereikt en hem gedwongen te stroopen. Toen heeft hij zich voor zijn kerkeraad
moeten verantwoorden, en heeft niets gezien van het komische dat hij met het geweer in de hand, als beschuldigde,
heeft gestaan voor die deftige, zwart-lakensche boeren, alleen
het ijs-elijke er van. Eindelijk is heel uit de verte een hags
aangekomen, met de blauwe directeursoogen en met heele
grOote ooren, en die is regelrecht op hem afgekomen, al
maar door. En ongelooflijk en benauwend steeds grooter
wordend, tot hij, als een reus met oogen als vijvers en
ooren die alle licht onderschepten, zich op hem wierp, en
hij, juist toen hij zou stikken, door zijn eigen schreeuwen
wakker is geschrokken.
Loetje is van den weeromstuit aan het schreeuwen
gegaan en zijn vrouw heeft trouw-zacht gefluisterd : „Maar
Henri, we zouden immers vergeten wat achter ligt Hij is
nu al in zee, en Jaantje krijgt een paar dagen geen conranten of vriendinnen in de keuken. Je zult zien : alles
gaat goed."
Toen is de slaap eindelijk gekomen, waaraan hij doodmoede zich ontwrongen heeft, toen het moest. Maar aan
het ontbijt heeft hij enkel kunnen denken aan dat als een
nachtmerrie ontzettende geval-Hartink, of aan zijn artikel,
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waarvan heele zinnen door zijn hoofd rumoerden, en het
een nosh het ander te kunnen vergeten heeft hem stervensmoede gemaakt. Loom en mat en lamgeslagen heeft
hij het eindelijk maar opgegeven. Werktuigelijk den bijbel
gelezen en gebeden, terwijl Hartink en zinnetjes uit zijn
artikel hem onmeedoogend bleven tiranniseeren. En al
zwaarder is zijn hoofd geworden, zoodat en Hartink en de
zinnetjes vervaagden, terwijl hij, dof van hoofd, opstapt naar
de gevangenis. Gelukkig, de buitenportier heeft niets gezegd.
Misschien weet die het niet. Nu, hij weet eigenlijk ook
niets meer. 0, zijn hoofd, en nu hij de gevangenis binnen
stapt, vraagt hij met bevreemding zich of hoe het toch
ook weer ging met Hartink. 0, hij kan niet meer denken.
Hij zal gek 'worden van de hoofdpijn. Hij sust zich, nu
ook maar stil te zijn en niet te denken, omdat zijn hoofd
het niet uithoudt.
„Mag ik dominee Bens wat vragen — goeden morgen
dominee — maar was Judas niet numero elf van de twaalf
apostelen ?"
„Goeden morgen Zevenhuizen, wart vraag je ? De
apostelen ? Die zijn nooit genummerd, voor zoover ik weet.
Hoe kom je daar nu aan, Zevenhuizen ?"
„Omdat ons daar vannacht zoowat is overkomen van
numero elf. De vent is er tusschen uit gelaveerd. Zoo'n
verrajer ! Hij brengt het heele Huis van Bewaring in valsche
positie, zoo'n Achterhoeksche leverworst. U kent hem wel!
Hartink heet die gepensioneerde rolpens, zoo'n smerige heiplag. U kent hem wel, zoo'n stiekeme schavuit."
„Jawel, elf, ja, ja ! Die boer, die strooper. Maar hoe is
dat nu mogelijk ? Ik dacht dat pier ."
„Wacht, we zullen. 'm de rekening thuis sturen, dominee.
Hij heeft ons allemaal slecht gemaakt ! Die gladjanus, ons
een boterbriefie willen bezorgen! Maar we zullen 'm !"
„Zoo, denk je dat je hem wel teru.gkrijgt?
,/ Denken ? Telt u na op uw vingers : de pummel had
zijn pakje aan, en zooveel op zak als mijn dochtertje mee
ter wereld bracht, en hij kent hier geen sterveling. As-ie
zijn kanus alleen maar opendoet, hoort al een dooie schut
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ter : da's zoo'n mof uit de achterwereld. Neen, daar sta ik
u voor in, dat u hem binnen een paar dagen eens extra
kunt kapittelen. Want dat heeft zoo'n Donderdagsche mestput wel noodig ! Hij zou hier de heele boel in het zuur
zetten, zoo'n heikikker"!
„Ah dominee, ik zie Zevenhuizen heeft u al au fait
gebracht. Komt u even binnen. Zooveel beteekent het niet,
als de gevolgen nu maar niet erger zijn dan het geval zelf".
„U bedoelt . . . voor hemzelf misschien ?"
„Ja, dat spreekt vanzelf. Hij krijgt verlengd en verzwaard arrest. Enfin, u weet wel wie op de blaren moet
zitten. Neen, maar ik bedoel, voor 't personeel. Volgens het
rapport was hij gisterenavond nog in zijn cel en werd hij
eerst hedenochtend vermist. Owee, als hij nu eens opbiecht
dat hij gisterenavond al ontsnapte !"
„llebt u reden om dat te vermoeden ?"
„Neen, ik vertrouw mijn personeel, en toch, 't is mogelijk dat ze mij bedotten en maar wat op 't rapport zetten,
zonder onderzoek. Maar nu, en dit is de eenige goede kant
van de zaak, wordt dat rapport eens gecontroleerd".
„Ja, als u hem terugkrijgt."
„Als ? Daaraan is geen twijfel. Was hij al recidivist,
maar zoo'n domme boer ! 't Kan me spijten dat zoo'n nil
mijn menschen ongelukkig maakt. Want die moeten onverantwoordelijk onhandig zijn geweest en daarvoor is geen
pardon."
„Of datzelfde nummer elf moet ongelooflijk handig en
slim . . . U weet, boeren zijn . . ."
„Och dominee, laat u toch niet meenemen ! Als we 'm
straks terughebben, zult u eens zien hoe banaal 't heele
grapje is geweest. Van hem een stommiteit, die hem genoeg
zal berouwen, en voor mijn personeel misschien nog iets
ergers. Daarom mondje dicht, dominee ! De pers er buiten
houden, althans totdat het zaakje is geredresseerd. Zoo'n
gedetailleerd ontvluchtingsverslag is enkel voor de andere
heeren een invite dat ook eens te leveren. Daarenboven,
ze zijn toch al veel te populair."
„Neen, daar kunt u op rekenen, directeur. Ik weet niets."
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Thuisgekomen zegt zijn vrouw : „nu weetje niet wat
ik van ochtend gedaan heb."
” Och schat, ik ben te doodmoe om te raden, zeg het
maar."
„Nare man ! In plaats van nu beleefd mis te raden !
Beleefdheid, meneer de echtgenoot ! Nu dan : ik heb 'n
chemisetje voor Willem gemaakt. En nu ga jij met Willem
en Jaantje met de electrische naar den „Gelderschen Boer".
't Is zulk prachtig weer . . ."
„Maar .
„Neen, je hebt geen catechisaties. 't Is Donderdag, en
je zieken loopen niet weg. Je bent nu zelf half-ziek, arme
stakker."
„En krijg ik daarom Jaantje mee ?"
„O die grenzelooze domheid ! Wie zal een wijs man
geven ? Niet e6n ! Jaantje heeft immers d'r uitgaansavond.
Ze wil wel zwijgen, maar is nu eenmaal 'n meid. Dus voor
't eerst in haar leven met de electrische naar den „Gelderschen Boer". Dat beteekent : ze gaat niet nit van avond, en
komt met zooveel wonderen in haar hoofd terug, dat ze 't
geheele geval vergeet."
” Jawel, „de wijsheid zal met u sterven", maar : „wie
zal dat betalen, zoete, lieve Gerritje ?" Dat e6ne bankje ."
Joei dominee ! Ten eerste : geen straatliedjes in mijn
huis, en ten tweede : in dat bankje zit zegen, net als in
Elia's vat met meel. Je neemt het mee en doet niet zoo
afgrijselijk zuinig !"
„Zu Befell
toch natuurlijk derde klasse !"
„Volgaarne meneer, als ik de eer zal hebben u te vergezellen. Ditmaal geef ik u geen permissie. Jaantje moet
zich uit elkaar staunen. Dus tweede klasse ! En je geeft
haar een groot glas bier."
„Maar Lize, dat wordt . . ."
„1VIedicijn ! Spoelt alle herinneringen weg. En je komt
niet te vroeg thuis. Ik ga met Loetje naar het park we
eten half zeven Jaantje tolt van avond doodmoede in bed
en morgen extra-kamerbeurt."
„Maar Lize ."
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„Geen revolutie, dominee ! De machten gehoorzamen
die boven u zijn gesteld. Als de brief er is, ben ik weer
uw onderdanige dienaresse en gaan we met de electrische
derde klasse."
Drie weken later zegt Willem in de electrische tram :
//Deze wagen is lang zoo mooi niet als laatst."
„Maar nu is moetje er bij ! Nu zullen we nog veel
meer plezier hebben. Is het niet m.oetje ?"
onderdanige dienaresse, meneer de medeplichtige !"
„Sstt ! !"

VINCENT VAN GOGH
DOOR

JUST HAVELAAR.

II.
Een viammend leven als dat van Vincent kon niet verborgen blijven. De breedere menschheid heeft daarmee noodig.
Wij alien moeten het weten dat een, een van ons, tot zulk
een krachtsontplooiing in staat is geweest. En zoo ooit de
belustheid der menigte naar de levensbizonderheden van
een kunstenaar meer beteekende dan sensatie-zucht, dan
geldt dit zeker tegenover deze helden-figuur. Wij lezen zijn
biographie niet om met voldoening te huiveren, of om een
pijnlijk-prettige kitteling van den geest, — het is geen
onthullingslitteratuur, geen stiekem gegluur naar de zielige
miseretjes, die zoo vaak het bestaan van 't Genie een
sinisteren glimp van dwaasheid gaven ; maar het is — midden
in ons k-alm en praktisch gedoe van elken dag — op eens
de diep-doorschokkende herinnering aan wat we toch eigenlijk zijn, aan wat dat eigenlijk is, het leven, ja wait voor
geweldigs en ernstigs.
Hier was er een, een uit de millioenen, opgegroeid in
de verloren eenzaamheid der provincie, en die plotseling
beheerscht werd door een wil, door een folterenden drang,
door een idee z64:5 machtig, dat hij alles wat lief en veilig
is prijsgaf om aan die diepste binnenstem te gehoorzamen.
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Hij gehoorzaamde en het leven velde hem neer. — Het
was, alsof hij de zwaarte droeg van heel een verwordene
wereld en zich bevrijden Wilde, daar hij een nieuwe en 'n
veel heerlijker toekomst zag blinken. En toen hij voelde
zijn onmacht, dwong hij zich tot een nog heviger inspanning.... Maar hij stormde zich dood tegen de perken van
't menschelijk lot.
De hooge wil, de klare overtuiging, de tragische kracht,
dit poem ik in een bestaan als het zijne het allerbelangrijkste. En daarom ook zal ten slotte elke levensbeschrijving
onvolledig blijven : voelen wij het niet voortdurend, juist
bij hem, dat er nog heel wat and.ers moet wezen, dan de
feiten die men navertellen kan. Zeker, we beschouwen die
feiten met aandacht, omdat ook daarin jets is van hem ;
maar 't wezenlijkste, dat gebeurde in zijn hart. Ja 't is
denkbaar, niet naar het karakter of 't individu, maar naar
den geest of de idee, dat een als hij 'n eentonig leven
leidde, zijn geboorteland niet verliet, geen lotsverwisseiingen
onderging, maar alleen werkte, werkte, werkte . . . . en dat
toch het belang van zijn bestaan even prangend bleef voor
ons alien. Soms vrees ik zelfs, dat het verhaal van Vincent's
ongestadige omzwervingen voor hij zich zijn waarachtigste
roeping bewust werd, en van die onstuimigheid in zijn
onbevredigden kunstenaarswil, velen verhinderen zal hem te
zien zooals hij was in diepste waarheid.
1k wil nu, naar aanleiding zijner brieven, verder in
zijn wezen zien door te dringen. 1)
Ja, die brieven van Van Gogh, dat is wel een lectuur
voor schilders om van te smullen ! Maar „gewone menschen" toch ook hebben er belang bij ! Wat hij schrijft,
het is zoo volstrekt niet opgesmukt, weet ge ! Wanneer hij
hard had gewerkt, den langen dag maar door, dan hield
1) Een Hollandsche of Holl.-Fransche uitgaaf dezer brieven is helaas
nog niet verschenen. Le staan verspreid in Vlaamsche en Fransche tijdschriften, die niet in mijn bezit zijn. De Duitschers waren ons vOOr,
Grootendeels dus had ik mij aan dit boekje te houden (Vincent Van Gogh,
„Briefe". Verlag von Bruno Cassirer, Berlin).

VINCENT VAN GOGH.

187

hij er van 's avonds, in de weldoende rustigheid, nog eens
te overpeinzen die wren van arbeid, van gedachte en ontroering. En dat alles, hij schreef het dan op, vlot en fiks,
als zat hij te praten met een vriend. Altijd had hij van
brieven schrijven gehouden. We merkten dat al in Engeland,
waar hij het toch niet plezierig had in die kostschool. Maar
later vooral, in den woeligen tijd dat hij (te Amsterdam)
zooveel met zichzelf had uit te vechten, toen, door alles
heen, vond hij nog gelegenheid om brieven, o stapels brieven, te schrijven naar de rustige pastorie in Brabant. Deze
gewoonte behield hij. Natuurlijk voor hem, die altijd zoo
vol was van 't geen hij ondervond en die zoo'n warme behoefte had zich te uiten. Niets gleed er ooit langs hem
heen ! En hij moist immers wel, dat zijn broer, deze allereerst,
en later zijn vriend Bernard en Gauguin ook, graag wat
van hem hoorden. Soms voelde hij zich zoo trillend moe
van dat gewerk en geploeter onder de ongenadig laaiende zon,
zoo koortsig van werkdrift, dat de gedachten als breidellooze paarden draafden door zijn kop. Maar dan, wanneer
hij in 't kleine, witte kamertje te Arles zich neerzette bij
de lamp, een blad papier v6or zich — en daarbuiten, met
den nacht, viel de stilte neer — dan vloeide die woeligheid rustiger uit, dan zat hij er te denken als een stilvurig monnik in zijn eel; en wat hij schreef had de bezonkenheid, den eenvoud en het frissche van wat werkelijk doorleefd is.
Toch schreef hij zelden over zichzelf, over zijn ontmoetingen, over zijn hooding tot deze of die. . . Soms, terloops, bepraatte hij wel zijn geldzorgen met Theo, of hij zei
dat hij weer beter werd, of zich eigenlijk nogal ziek voelde.
maar hoever was hij er van of zichzelf als wereld-middelpunt te beschouwen . . . zoo lieht het gebrek van hen die
eenzaam zijn of onevenwichtig. Wanneer hij over zijn schilderen schreef, was 't dadelijk om iets te zeggen in 't algemeen. Veel dacht hij na over die nieuwe kunst waarvan hij
zooveel verwachtte. En 't liefste schreef hij over dat zonnige land, de Provence, en over de groote mannen en de
groote kunst van vroeger, waarmee hij in den geest altijd
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vereenigd bleef, en over het leven zelf zooals iedereen dat
ondergaat.
Ik meen, dat hij maar moeilijk praatte over 't geen
hem ter harte ging maar des te vrijer drukte hij zich" al
schrijvende uit. Hij was zoo vervuld van de dingen, zoo
vol denkbeelden, gevoelens, planners . en hij meende dat
alles zoo hevig wanneer hij er van spreken wou, dan
was 't hem onmogelijk te debatteeren en dan allicht voelde
hij bij de kleinste tegenkanting een nerveuze onrust in
zich optrillen, waardoor hij bijna als een vijand kwam te
st.aan tegenover hen, die hij Loch juist zijn vrienden wist.
Daarom dan zweeg hij dikwijls. En wie de gewoonte heeft
te zwijgen kan zich maar moeilijk daaruit verlossen. Ik
weet dit alles niet, maar 't zou me wel verwonderen als ik
ver van de waarheid afgedwaald bleek. Hoeveel kunstenaars
en denkers van onzen tijd waren niet onverstoorbare zwijgers?
En och, het valt ons niet zwaar meer hen daarin te begrijpen !
Onder 't lezen zijner brieven treft ons onmiddellijk
hoe rustig overtuigd Van Gogh is van zijn toekomst. Hij
twijfelt er eigenlijk nooit aan. Hij weet klaar en zeker iets
waard te zijn en bij na even zeker weet hij dit eens te zullen bewijzen, hoe ook nog niemand om hem heen iets moois
in dat rare (raar-natuurlijke !) werk kan bekennen. Maar in
zijn eerste poging al ziet hij iets loskomen : een kracht, een
zelfstandige aandoening. En met een gemoeds-rust, hem tot
dan toe onbekend, beseft hij eindelijk in de kunst zijn groote
uitings-middel te hebben gevonden. En dat te vinden, is het
ten slotte niet ieders hunkerend verlangen ? Misschien straalt
er de innerlijke overtuiging uit op dat we beteekenislooze
tobbers zijn, parasieten, zoolang we niet ons uitstorten, nitstorten aan anderen, op welke wijze dan ook ! Maar neigingen, die men vaag en verzwakt terug vindt bij de massa,
hoe krachtig en hoe zuiver komen ze tot openbaarheid bij
den enkele, die boven de menigte uitstaat door zijn duizendvoudige bewustheid. De grooten zijn ons lief, daar ze ons
het beste dat we zeif bezitten duidelijker waken.
Het is niet maar een los gevoelen, wanneer Van Gogh
zijn trotsch kunstenaarsgeloof uitspreekt en zijn geluk
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eindelijk het werk te hebben gevonden, waarin hij blijvende
bevrediging kan vinden. Een der eerste schilderstudies, die
hij maakte, beschrijft hij zoo : een roode Z0111, wegzinkend
in lila-kleurige nevels, met uitstralingen van geel, zinober,
groen, tot al die tinten hooger op afdempen tot naar het
teerste hemel-blauw. Deze kleur-doorwoelde lucht staat te
vlammen boven de zware, vaste, gloedrijke aarde, waar recht
doorheen een sloot groeft, die blinkend het licht weerkaatst. — In dit zoeken naar elkaar dragende en in elkaar
uitvloeiende, kleur-contrasten en in deze conceptie van
plechtigen eenvoud, in dit grootsch-bewogen natuurmoment . hoe herkent men er heel den lateren Van Gogh
nit ! Wanneer iemand ons z66 een schilderij beschreef zouden
we dadelijk_ denken aan hem en niet zoo gauw zou 't ons
duidelijk zijn in Welke periode van zijn Loch zoo sterke
ontwikkeling hij 't kon hebben geschilderd.
Hoe zeker is 't alles binnen in hem, van den eersten
aanvang al af! Hij was dan ook geen kind meer toen hij
begon ; niet naar de jaren, maar naar den geest wel het
minst ! Een zwaar stuk leven had hij doorworsteld. Meer
volwassen dan de meesten ooit worden, deed hij in tien
jaren wat bij na elk ander artiest in heel zijn leven . .
nog niet doet !
Hij wil, zegt hij zelf, hij wil teekeningen maken, die
sommige menschen in verbazing brengen. Hij wil het
zoover kriken dat de menschen, die zijn werk zien, zullen
zeggen : die man voelt fijn en diep, in weerwil van — misschien juist d66r — zijn ruwheid. Men houdt hem voor een
sukkel, iemand die niets is, niets kan goed : dan zou
hij door zijn werk Bens willen toonen wat er zit in 't hart
van zoo'n zonderling, van zoo'n niemand. „Dit is mijn
ambitie, die minder gegro-nd is op wrevel dan op liefde
malgre tout, meer gegrond op een gevoel van sereniteit
dan op hartstocht." Zoo was hij 't zich bewust bij zijn
eerste pogingen ; en heel aan 't eind van dat stormige leven,
toen hij z66 anders werkte, schrijft hij nog : zou zoo
willen schilderen, dat voor ieder, die oogeu heeft, mijne
bedoeling helder te zien is."
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Het mensehelijke was 't wat hij zocht : de direct-menschelijke ontroering. En hij weet hoe hij voor zich dat moet
bereiken door zijn hartstocht voor kleur en door zijn
geloof in de werkelijkheid.
Zoo iets als een systeem houdt hij er niet op na
0, men zal ze noemen bij risjes, de systeemlooze schilders !
Maar noem er een die wat heeft te zeggen, die een karakter
is, die wat anders geeft dan mode-waar en die toch
alle theorie van zich of durft zetten .... Dadelijk brak
Van Gogh met de zienswijze van het Coen in voile
glorie staand impressionisme. Hij moest 't noodzakelijk
doen ; hij deed 't van zelf, en zeker niet uit artistiekerige
en zelfverheerlijkende eigengereidheid! Om zich zuiver te
ontwikkelen weet hij van niets anders dan van de meest
objectieve en intrensieke studie der natuur. En onder studeeren verstond hij: karakteriseeren. Zijn waarheids-drang en
zijn geestdriftige werklust is al wat hij nog heeft.
„Wat de toekomst brengt . . . wie zal het zeggen ? Maar
iets doen, dat blijft !" En „nooit heeft men spijt over iets
dat men volbracht. Veel beter nog, dat iets mislukt, dan
dat men dien tijd zou stil gezeten hebben !" — Dit is wel
't geloof van hem, die leeft in de vruchtbare heerlijkheid
van het werk ! Waar komt dit lichtend geloof vandaan ?
Daar vandaan, dunkt me, dat men zijn eigen doen in harmonie voelt met den wil, met de liefste verlangens der
besten om ons heen ; daar vandaan, dat men zelf boordevol
is van ideeen en gevoelens, die nieuw zijn en die maar
wachten op verwerkelijking, dat er ruimte is voor zich
uit en toekomst en dingen die d6orgedacht en d6orgevoeld moeten worden ! Zoo was het wel bij Van Gogh. Hij
heeft studies geschilderd van een zoo scherpe plastiek, als
we sinds lang ontwend waren te zien ; maar meer dan dit
bleef het klare bewustzijn van zijn groot verlangen de drijfkracht van zijn doen. — Hij schilderde in dien eersten
tijd een bosch bij avond. Hoe veel moeite geeft hij zich
dat sterke gegroeid-zijn der boomen uit den donker-rossen
bladergrond te geven ; maar hoe veel meer nog vervolgt
hem 't verlangen er werkelijk die stemming van mysterieuze
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plechtigheid in uit te drukken. Hij wil niet weg gaan,
voor hij dat er in heeft gebracht !
Langzamerhand begrijpt hij zich boven de enkele werkelijkheids-weergaven te moeten verheffen. „Dat, zegt hij,
dat wat achter het werk steekt is van waarde ; niet de
techniek, maar de energie, de hartstocht, de liefde waarmee het gedaan is." 1)
Let wel, wanneer een kunstenaar zich ontwikkelt, beteekent dit niet dat hij zijn vorige overtuigingen afzweert.
Nooit doet hij aan politiek ! Maar het beteekent, dat er
bij het oude iets nieuws is gekomen ; het beteekent verruiming, ontplooiing, bewust-wording, zelden algeheele
kentering. De natuur bleef Van Gogh bestudeeren, bestudeeren zooals dat maar weinig gedaan wordt : niet allereerst vlijtig of geduldig, maar allereerst essentieel! En zoo
was ook in zijn aandachtige geestesgezindheid volstrekt
geen verandering gekomen, Coen hij — een tijdje later
nog — schreef juist niet te willen het fotografische,
het correcte, het droge analyseeren „Zeg tegen S. dat
zk wanhopig zou zijn als mijn figurer goed waren" . . . Als men
een spitter fotografeert, dan zal hij zeker niet spitten. . .
Maar juist dat levende, dat bewegende doorvoeld en overdreven desnoods te geven...
daar pas is werkelijk sprake
van kunst ! Zoo werkte Michel Angelo en zoo ook Millet !
„Zeg hem, dat mijn groot verlangen is zulke onjuistheden
te leeren waken, zulke afwijkingen, omwerkingen, veranderingen van de werkelijkheid, dat het mocht worden
— nu ja! — leugens als men wil, maar — waarder dan
de letterlijke waarheid."
Ik zie wenkbrauwen zich bedenkelijk fronsen. Men
herinnert zich frases waarvan men nu wel weer dan genoeg
heeft. Maar ziet eens, de tijd is er niet naar om een rustige
schoonheids-traditie mogelijk te maken. De evenwichtigheid en 't algemeen gezag ontbreken. In forsche gevoelsverbeeldingen heeft eens de romantiek alle vormen van een
1) Van Gogh heeft 't hier over koud, knap en leeg akademie-werk.
Aan respect voor de techniek heeft het hem — naar we straks zullen
zien — waarlijk niet ontbroken!
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verstard klassicisme stuk geslagen; doch lang ken een kunst
niet bestaan, die geen andere wetten kende, dan die van
de ongebonden persoonlijkheid. Het was teen 't realisme,
fiat de te spoedig verwilderde elementen der romantiek
weer opnieuw in Loom ken houden : een nauwgezette
natuur-studie bracht de noodige zelf-beperking, waar die
van een schoone en doorleefde traditie ontbrak. Een
waarlijk realistische kunst is echter bijna onbestaaubaar.
En zoo, in plaats der gekristalliseerde schoonheid, in plaats
van den grooten stijl, in plaats van de zingende lyriek
kwam allereerst : het karakter. Wat de kunst aan verhevenheld verloor, dat won ze toch aan klemmenden ernst. Kunst
is niet meer in de eerste plaats een uiting van aesthetisch
voelen, maar een van levens-openbaring. En juist het feit,
dat weinig m.oderne kunstwerken ons geheel kunnen voldoen, dikwijls ook als ze tech met kracht en met werkelijk
talent zijn gedaan, juist dit is 't bewijs dat het gestelde
doel zoo hoog staat. Meer nog dan vroeger moet de kunstenaar van thans een diep-begrijpend mensch zijn, wil zijn
schepping ons ontroeren.
Het was nog in Brabant, dat Vincent zich helder bewust werd hoe in 't emotioneel-karakteristieke de nieuwe
kunst-formule ligt. Wie nu diep . over iets heeft nagedacht
en tot een werkelijk doorleefde overtuiging mocht komen,
voelt zich met een schok in wijdere sfeer gedreven en hij
doet zonder aarzeling waar anderen na tijden van gezoek
nog nauwelijks aan toe zijn. Die snelle en zekere kracht
van door- denking is wel de lichtendste eigenschap der
genialiteit. Even na zijn vertrek nit Brabant, teen hij in
Antwerpen was, vond Vincent de kleur als zijn greet middel
van expressie : de voile, open kleur, het schaduwlooze licht.
Ik heb me wel eens afgevraagd of 't niet eer iets
bijkomstigs was het groote daglicht gegeven te hebben in
de schilderkunst, of de nieuwe schilders er niet wat te veel
drukte over hebben gemaakt.. . Maar teen gebeurde 't
eens, dat ik een herfst-ochtend liep te wandelen door het
veld. Goudachtig scheen de zon over de nevelige akkers.
Reel stil in de fijne Licht-wemeling lagen de boerderijen ;
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en hoe zacht en hel tintelde 't oranje van de daken ! Daar,
waar de teer-groene en licht-paarse velden vervaagden in
de blauwe lucht, was de golvende lijn van de heuvels, verweg, nog even te onderscheiden.
Het licht, het groote, open, blanke licht, 't was overal !
En Coen drong 't ineens tot me door, hoe) het wel
degelijk iets als een overwinning is, hoe het een roem is
van de schilders, dat licht te hebben doen stralen op hun
doeken. Het beteekent iets dieps, iets wezenlijks niet
meer den bruinen gloed, de halve tinten, de zware schaduwen,
maar de glorie van den dag zelf te hebben uitgedrukt.
Maar toch, zeker zou Van Gogh niet de zoo in elk
opzicht buitengewone man zijn, had hij niet wat meer bedoeld dan dit. Terwijl hij zijn helderste schilderijen maakt,
moet hij toch wel fijntjes smalen op de „modernen", die
een egale lichtheid overal gelijkelijk en eigenlijk suffig
uitstrijken op hun doek ! Want voor alles bleef hij begeeren :
de gevoels-expressie, nu opklimmend meer en meer,
tot zuiveren geest. En verder, verder nog grijpt hij ; hij
spreekt nu over de „eigenmachtigheid" van den kunstenaar. „Stel je voor", schrijft hij dan, „dat ik het portret
schilder van een bevrienden kunstenaar, van een die groote
droomen droomt, die arbeidt zooals de nachtegaal zingt,
omdat het zoo zijn natuur is dat te doen. Laat deze man
blond zijn. Heel de liefde, die ik voor hem voel, zou ik
in dat portret uit willen drukken. Eerst schilder ik hem
zooals hij is, zoo getrouw als maar kan ; maar dit is nog
maar het begin. Daarmee is 't portret nog niet klaar. Nu
begin ik willekeurig de kleur aan te brengen. Ik overdrijf
het blonde van zijn haar ; ik neem oranje, chromaat, dof
citroen-geel. Achter den kop, inplaats van den banalen
kamerwand schilder ik de oneindigheid. Ik maak een
eenvoudigen achtergrond van 't rijkste blauw, zoo sterk
mijn palet het kan geven. En zoo, door deze eenvoudige
samenstelling, komt het blonde, lichte hoofd geheimzinnig
als een ster in den donkeren aether, uit den blauwen,
rijken achtergrond te voren."
Deze uiterste gevoels-wetenschap lijkt gevaarlijk. Ze
13
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is het ook; ik voor mij houd haar ook voor een „dwaling".
En zeker zijn er maar heel weinigen die bij z6oveel bewustheid hun bedoeling tot iets levends kunnen verwerken
en niet er door verstarren tot theorie. — Maar wie zijn
prachtig boeren-portret kent, dien uitgebranden, uitgemergelden en toch wij zen arbeiders-kop, overschaduwd door den
ruwen, gelen stroohoed en midden in 't gedaver van de
voile zomer-zon, die zal tevens beseffen hoe Vincent een
gedachte waar wist te maken !
En waar hij spreekt over de mogelijkheid van een
Renaissance, of over den toekomst-kunstenaar, die weer een
gelukkig mensch zal kunnen zijn, die weer het z.g.n. „mooiste"
onderwerp zal durven schilderen, daar verstaan wij de grootsche beteekenis in zijn eenvoudig woord en wij voelen het
hoe een als hij, die zich zoo koninklijk uit alle beklemming
bevrijdde, ons reeds feitelijk een beetje in die goede toekomst brengt.
Wij werken, opdat er grooteren kunnen komen !
Prachtig levend is Van Gogh wel geweest, dat hij zoo
helder beseffen kon 't geen hij begeerde, dat hij 't begeerde
met zoo'n alles vergende liefde, en zonder toch ooit te
vervallen in de subjectieve bekrompenheden of killen propaganda-geest der ijverzuchtigen. Een bestaan als het zijne
schijnt voortdurend in gevaar. Het beweegt zich voort in
roekelooze vrijheid langs de uiterste grenzen van het
mogelijke. Alleen zijn breede en warme menschelijk.heid
kan hem redden. Vandaar dat de weinigen, die trachtten
hem te volgen, teloor gingen op hopelooze wij s. Ze zagen
het uitbundige en niet de plichtgetrouwheid. Ze voelden het
ruwe, dat het effect was van zijn koortsige inspanning, en
begrepen niet de diepere bezonnenheid van een geest die het
leven had doorleden. Ze Damen de geweldige kleur over en
de machtige beweging, niet de gevoels-elementen, welke
die kleur en die beweging als noodzakelijk maakten. Hij
zelf, zeide ik, was in gevaar; maar iedereen, die met hem
bezig is, loopt dat gevaar eveneens. Men moet hem begrijpen in zijn diepste wezen, of men vat Mies van hem verkeerd!
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Geen kunstenaar ken ik over wien, juist door zijn bewonderaars, zOoveel dwaasheid is gezegd. De geweldigheid van
zijn verschijning betoovert. Hij is een hel licht in den nacht,
dat veel zwervende vogels noodlottig verblindt !
Niet genoeg kan ik mijn meening uitspreken dat deze
wilde zonderling in waarheid was een klare en vaste geest.
Groote, warme bewonderingen heeft hij gekend voor Millet,
voor Delacroix, voor de oude Hollanders . . . en diezelfde
gevoels-overtuiging bleef hem bij, hoe hij ook groeide
en zijn eigen, zijn geheel afzonderlijken weg ging. Wanneer
hij lief had, was dat niet in 't vage, dan was dat zelfs
niet de uiting van een zekere gestemdheid, van een levensperiode, van een artiesten-dweperij, maar dan berustte zijn
gevoel op een werkelijk diep begrepen. Wat hij schreef
over onze 17e eeuwsche kunst, ik heb nog nooit er jets
over gelezen, dat, zoo eenvoudig, zoo tot het wezen der
zaak gaat. De oude Hollanders als geestelijke werkers, als
dramatische verbeelders ; de kleur en de lijn en de stemmingssfeer van hun kunst ; de techniek van hun ontzaglijk
kunnen . hoe heeft hij 't alles doorvoeld ! En wie beter
dan hij begreep dien man van bijbelsche grootheid en
kinderlijken eenvoud, dien goeden vader Millet !
Het is in hooge mate boeiend en animeerend den kunstkritikus Huysmans te lezen, of den knappen, altijd deftigen
Jan Veth, of Fromentin, of Van Deyssel in zijn mooien,
veel te slecht gekenden Rem.brandt-bundel. Ze zijn kunstenaar
genoeg om het zuivere inzicht ook mooie bewogenheid
van geest te kunnen geven. Ze verknoeien de kunst niet
door haar te analyseeren. En ze hebben verbazend fijn
opgelet en dikwijls helder begrepen. Ik zeg niet, dat die
spontane kunst-ontboezemingen van Vincent de boeken
van al dezen naar de bovenste (dat is de minst voor de
hand liggende) plank doen verhuizen ; maar die simpele,
weldoordachte en Loch springlevende ontboezemingen van.
Vincent, dat zijn zulke prettige wezen,lijkheden! Geen abstracties, geen litteratuur, zelfs geen beschrijvingen eigenlijk ;
maar hoe klaar, hoe levendig gaat het alles bij hem toe !
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En hoe is hij vervuld van dat waarover hij schrijft. En hoe
is hij in ernst!
In Arles, zelfs in 't midden van zijn hoogste expansie,
daar in dat land van hevig licht en hevige kleur . . . met
hoeveel liefde spreekt hij er nog over de Oude Hollanders
en over Corot, den elegischen, over Millet, zijn grooten
meester, „niet om de kleur, maar om het karakter, om den
inhoud, om iets waar een vast geloof in steekt." Hij zou
— zelfs als zijn richting de alleen-zaligmakende was —
hij zou dingen willen waken die menschen als Delacroix,
Monticelli, Decamps, Mauve, Israels konden begrijpen. En
hij vindt het een wezenlijk groot bezwaar, dat in die toch
al zoo moeilijke kunst niet evengoed als in de wetenschap
elke generatie rustig voortbouwt op de resultaten der vorige,
dat er niet is een geleidelijke voortgang, maar de grootste
kunstenaars zoo invloedloos blijven en 't nieuwe altijd
bestaat ten koste van het oude. Ik herhaal: zulke overwegingen schreef hij, terwijl zijn uitbundigste schilderijen
tot stand kwamen. „Maar het leven sleurt ons in zoo'n
razende vaart vooruit, dat men geen tijd heeft tegelijk te
redeneeren en te handelen. Dit is de reden waarom wij
thans — daar elke vereeniging altijd heel onvolkomen
blijft — bij stormige zee in onze kleine, erbarmelijke schuitjes
varen, eenzaam op de groote golven van onzen tijd. Is
deze een periode van ontwikkeling of van verval ? Wij kunnen daar geen rechters over zijn, want wij staan hem te
na om niet door de perspectivische proporties misleid te
worden. De momenteele gebeurtenissen nemen waarschijnlijk
voor ons oog overdreven verhoudingen aan, zoowel tot ons
voordeel als tot onze scha."
Het ware te wenschen dat zooveel al te bedaarde
werkers van nu een even breed en rustig levens-besef
hadden als de wel waanzinnig, waanzinnig van ambitie en
waanzinnig van machteloosheid, gesmaalde Van Gogh.
Er ziedde een hartstocht in dezen man — zoo woedend
dat hij soms zijn werk verbrokkelen en verwilderen zag
onder zijn harden. Betreur dit, betreur het althans indien
hij u lief is. Maar erken dan ook tevens hoe dit oneven-
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wichtige vreemd bleef aan de angstige opgewondenheid van
hen, die de eigen kleine glorie zoeken. Noem hem een
ongelukkige, een hemelbevechter, een gek, zoo ge wilt,
maar noem hem nooit een „strever". Telkens komen ze
weer op, die vurige droomers van het leven, die zoekers
en verlangers, hardnekkige werkers, die blijven in groote
afgezonderheid, onbekend, nooit bemoedigd, en heel hun
ziels-bestaan vlamt op in klaren, stagen scheppings-wil !
Niet ambitie, niet wereldhang, niet roemzucht houdt hen
staande, maar de machtige drang eens iets te geven, dat
eindelijk bereikt is, iets dat klein is desnoods, maar nieuw.
En dit niet uit zwakzinnig mode-respect, maar omdat de
kunst bedoelt ons leven rijker te make'', want die werkkracht der vereenzaamden, komt ook zij niet voort uit het
heerlijk besef tenslotte toch mee te werken aan ideeele dingen?
Heel het leven brengen ze daaraan ten offer. En zoo
de bedaarde produceerders van verkoopbaarder kunst-waar
een Van Gogh trachten te paten, zoo beteekent dit, dat ze
best weten hoe al hun ijveren beslist onzinnig wordt, ja
joist : zinloos, doelloos, belachelijk, naast den plotseling
uitblinkenden eenvoud van zijn wereld-wijde bedoeling.
Een als hij herinnert er aan wat kunst eigenlijk beteekent
en wat de kunstenaar moet zijn : niet een vlijtig penseeler
van fraaie tafreeltjes, maar een voeler en een uitbeelder, een
die in 't voortvlietende de eeuwigheid ziet en die verbijsterd
staat van zoo veel pracht.
En zoo Van Gogh de volheid van zijn begeeren niet
bereikte, het was omdat hij niet berusten kon in de mogelijkheid van 't moment maar heftig greep naar een illusie
en die het leven inblazen Wilde; — en het was omdat hij
nog te eenzaam stond. Door zichzelven alleen kan tenslotte de sterkste niet leven.
Men heeft in hem den gedegenereerde willen zien.
Nu hebben zij, in wie een tijd zich doodstuipt, en de
anderen, in wie de toekomst zich ruw en bij brokken zoekt
nit te drukken, eene eigenschap gemeen : geen van beiden
zullen ze het groote levenspoeem kunnen beelden, dat hen
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als een visioen voor oogen staat. Maar de eenvoudige eerlijkheid, de ernst, de ruime onpartijdigheid van een Vincent,
ik vraag u, wat is daarin het decadente !
Er is niets meer bij hem van de angstige inperking
der laatste cultuur-bewaarders die hun schat van alien kant
voelen bedreigd. fotegendeel, juist een verlangen naar wijder,
al wijder levenssfeer bezielde hem. Een kunstenaar, die
ook nog van andere dingen dan van zijn eigen werk vervuld is en die toch zoo volstrekt het tegendeel bleef van
zelfs den grootsten dilettant ....
we zijn het type wat.
ontwend Luister eens naar zijn gemijmer over de rust
van 't werkelijke weten! En poor hem spreken over Christus,
over de Scheppings-leracht van Christus' woorden.
Van Gogh las veel; niet alleen litteratuur (Zola bovenaan !) ook zoo iets als een biographische studie over Luther.
Hij had nu eenmaal zoo'n belangstelling in de dingen !
Aardig is de nadrukkelijke gretigheid, waarmee hij om een
precieze beschrijving vraagt der oud-Aegyptische woonhuizen,
als hij hoort dat er in Parijs een expositie van oudheden,
platen, afgietsels, enz. uit dat tijdperk wordt gehouden. Hij
wil den vorm weten, de kleur, de indeeling Wat had
hij daarmee noodig? Absoluut niets voor zichzelf. Het
interesseerde hem en alles waar zijn geest me6 bezig was,
dat hield hij ook vast !
Het is zoo weldadig om te denken, dat juist hij nog
levendig besef had van een leven bOven de kunst. Overal
in zijn brieven dringt die hunkering uit, die hunkering
naar 't leven-zelf, naar 't algemeene en gewone en menschlijke. Maar de liefde voor de kunst maakt de menschlijke
liefde onmogelijk. Hij voelt zich zoo hopeloos verlaten,
soms. Ook hij had momenten van weifeling. . De harde
mistroostigheid van zijn bestaan, waarin nooit de zachtheid
was van een troostenden glimlach, nooit de liefdesverteedering voor een vrouw, de mistroostigheid van zijn
monnikenbestaan schijnt hem te zwaar te worden, te hard
en ongenadig...
Soms klinkt door zijn woorden als de
gesmoorde smartkreet van een die zich onder voelt gaan
wat kan hem die gruwelijke kunst, waaraan hij zich wijdde,
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teruggeven, wat ten slotte aan steunende resultaten .
Dan klampt hij zich vast aan de gedachte, onder die breedere
menschheid toch wel enkele vrienden te weten...
Ach, het beste, liefste, waarachtigste, 't vloeit ongenoten en ongekend voorbij... Maar ten slotte: „zelfs
het kunstenaars-leven — al weten wij, dat het kunstmatig
is — schijnt dikwijls nog zoo krachtig en levendig, dat 't
wel ondankbaarheid zou wezen er niet tevreden mee te zijn."
Men heeft hem als vriendenloos voorgesteld. Hij was
't misschien in zijn sombere dagen, toen niemand hem helpen
kon en hij al de krachten van zijn geest vereenigen
moest om de obsessies en de groote vragen van 't
menschelijk-zijn en de moeiten van zijn kunst aan te kunnen
vatten. Hoe had er toen nog toewijding in hem kunnen
zijn voor anderen, lotgenooten als hij 1) En hoe had hij,
de gekwelde, kunnen bewonderen ? Terwij1 toch zonder
bewondering geen vriendschap mogelijk is. Maar later, toen
hij zichzelf had overwonnen, toen ontbloeiden die milder
gevoelens heel zuiver in zijn hart. Hoe warm is zijn toon
tegenover Bernard; en hoe wil hij niet Mies zijn voor Gauguin, hem helpen, opbeuren... Hij roept om zijn vriendschap ! Het doodsbericht van Mauve slaat hem met een
dagen lang durende triestigheid; al de herinneringen aan
dien goeden meester, die hem eens de eerste kunstenaarshulp had geboden, wellen weer in hem op als een machtige weemoed.
Een pessimist als Schopenhauer en een decadent als
Loti, ze hebben de eenzaamheid begeerd als een heil, een
heil op zichzelf. Niet een Van Gogh ! Hij komt er telkens
weer op terug, dat gelijkgezinden zich toch aansluiten
moesten, dat eenzaamheid altijd beteekent verlies. Trots
alles zou Vincent's leven in eenzaamheid verloopen: hoe
kon het anders bij hem, die zoo alleen stond in zijn kunst
en die zich zoo aan die kunst heeft gegeven. Maar hij
voelt 't als een kwaad en hij klaagt nu eenmaal niet over
wat hij weet noodzakelijk te zijn. Hij klaagde niet, maar
leed. Er was niet het soort egoisme in dezen man, dat 't zich
behagelijk maakt in 't eigen wereldje. Tot daden van toe-
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wijding inspireert hij, maar juist die toewijding beklemt hem
soms. Hij heeft den nobelen trots der zelf-bewusten. En het
moet hem wel bitter zijn geweest zich afhankelijk te voelen,
al was het dan afhankelijk van dien broer die — door zijn
liefde vooral — wel de eenige was, van Wien hij zich
afhankelijk voelen kcin. Maar deze — zelf jong getrouwd
en in een ondergeschikte betrekking — had 't toch zeker
ook niet te weelderig. En Vincent, al leeft hij in arbeiderssoberheid — maakt groote uitgaven : veel verf heeft hij
noodig en veel linnen, meters linnen. Telkens komt hij op de
geldkwesties terug, nooit schunnig, maar wel altijd zorglijk.
Ten einde raad, stelt hij voor, dat dure schilderen maar
liever te laten varen : teekenen is goedkoop en kan toch
net zoo goed „kunst" zijn.. Dat was geen makkelijk offer
van hem, den kleuren-ziener ! Eens zelfs wil hij heel dat
kunstenaarsschap er aan geven, in godsnaam een baantje
zoeken. En geloof me, het was Vincent's gewoonte niet,
zooiets losjesweg te opperen. Hoe mijlen ver weg zijn we
hier van de opgeschroefde artiesten-snoeverij !
Hij was dronken van kunst, omdat hij dronken was
van 't leven. Menschen, altijd menschen zou hij willen
schilderen, van den zuigeling af tot een Socrates toe.
Intusschen, zoo voegt hij er sobertjes aan toe, intusschen
maakt hij andere dingen. Hoe werkt hij om de schuld van
't geen hij zich droomt te maken, toch maar eenigszins
af te doen. En hoe ver en al verder blijft hij bij zijn
plannen ten achter ! 0, die vonkelende vurigheid van zijn.
geest en o, dat ellendig lijf dat niet mee wil, dat altijd,
na elke forsche krachtsinspanning, uitgeput neerligt. Dan
bevangt hem wel een wanhoop , een schreiende verslagenheid en hij had niet het troostvol besef dan toch iets te
hebben gedaan dat werkelijk bevredigde. Maar triesterig
kwijnen doet hij nooit. Zijn verslagenheid is die van een dapper
man, die wil het groote, het grootsche en die zich toch
gevangen voelt. Door al zijn werk en door al zijn uitingen
gaat een ruige frischheid, een levensmoed, stralend als de
zuivere noordenwind, waarin hij zoo graag liep te genieten.
„Wanneer", schrijft hij ergens, „wanneer de schilderkunst

VINCENT VAN GOGH.

201

ook om te paten en in dezen tijd wel al te moeilijk is,
dan moet toch ook juist hij, die desniettegenstaande dit
handwerk kiest, een mensch zijn van voile plichts-getrouwheid en van innerlijke vastheid." En zijn eigen, physieke
uitputting o, hij wil die vergeten. Heeft hij tijd aan
die beuzelingen te denken ? Het is al lam genoeg dat men
die dingen vOelt „Wanneer men maar kan weten, dat
de kunstenaars van een volgend geslacht wat gelukkiger
zullen zijn."
Zoo troost zich een, die om meer dingen bekommerd
is, dan om de pleziertjes, succesjes en tegenspoedjes van
't eigen, vergankelijke zelf. Wanneer ik maar weet, dat
mijn ellende van mij is en niet iets van altijd en iedereen. . . En zeker heeft de groote en goede Vincent dat wel
degelijk molten weten !
Ja, eenzaam moet hij zich voelen. Paste hij nog in
de oude wereld ? Eens stored hij, bevangen van bewondering, te kijken naar een Gothische portiek en toch, die
spelonkige diepte bestarend, zoo wonderlijk doorwerkt van
oude beeldhou.werij, komt er een vreemde huiver in hem
op, een vaag gevoel van verschrikking. . . En heel zeker
beseft hij opeens : in dien tijd zou hij nooit geleefd kunnen
hebben, zoo min als in den Romeinschen. Maar in den
modernenP Hij ziet de bordeelen, de kroegjes, de soldaten,
de priesters van zijn zuidelijk provincie-stadje hij denkt
aan de kunstenaars van Parijs. . . Eenzaam moet hij blijven.
Maar liever dan daarover te tobben wil hij er zich vroolijk
over maken want het komt hem voor als zou hij te treurig
worden, zoo hij er zich niet „met wat blague over heen
zette". Blague en hij, de trouwhartige !
Van dezen, die dieper dan een geleden heeft, daar hij
zich een reus moist en een machtelooze, van hem konden
we leeren de mannelijke kracht, die onderworpen houdt
wat zwak maakt, die lachend kan vergeten en in 't verlangen het leven kan zien.
Een, die van zijn droomen en verwachtingen bestaat,
maar die de werkelijkheid ziet met de scherpte van den
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onbewogen ontleder een zonnesmachtend idealist, die toch
de aardsche dingen in hun voile werkelijkheid aanvaardt,
zoo is Van Gogh.
Als hij klaagt niet naar herinnering of fantasie te
kunnen werken — wat kin en wat mciest — dan besluit
hij : ,,maar wdar en waarachtig, ik heb zoo'n brandend
verlangen naar 't geen werkelijk en goed mogelijk is, dat
er de wensch noch de moed in me is een Ideaal te zoeken,
dat uit abstracte studies zou ontstaan. zijn."
Helderder dan wij heeft hij beseft hoe zijn uitkomsten
1Viaar nu. . . roept hij dan, bijna
— pogingen bleven...
dreigend van hunkering, o nu, nu zal bet komen ! Het
is nog niets wat ik deed, volstrekt onbevredigend is 't,
maar straks...
Doch het was niet aan hem op een Toekomst te mogen
rekenen : in minder dan tien jaar heeft deze geweldige
kunstenaars-tragedie zich voltrokken.
( Slot volgt).

DE KEIZERLIJKE POST IN NEDERLAND
VOOR HONDERD JAAR
DOOR

Mr. J. F. VAN ROYEN.

La Hollande est reunie a 1'Empire.
Dit was de Keizerlijke machtspreuk, Welke op 9 Jul/
1810 een nieuw tijdperk onzer volksevolutie opende.
De daarna snel elkander opvolgende decreten gavel
telkens precieser de richting aan. Dat van 18 October regelde
de administratie der Hollandsche departementen in haar
geheel. Het bepaalde in art. 140:
Le service des Postes sera organise dans les nouveaux
departements conformement aux lois francaises.
Die organisatie trad 1 Januari 1811 in werking en
bracht daarvoor mede uit Parijs van de keizerlijke drukkerij de noodige exemplaren der Instruction Generale sur
le service des Postes aux Lettres, een machtig dik kwarto
deel van over de 400 pagina's, links in het Hollandsch,
rechts in het Fransch gesteld, een stevige, kloeke uitgave,
gul van ruimte en letter, klaar en duidelijk in haar bepalingen.
Ook in dit onderdeel kwam tot uiting het machtbewuste van -den „Style Empire", dat als op zoo menig gebied
onzer samenleving, langen tijd zijn levenskracht zou doen
gelden. De instructie bleef ten onzent grondslag der poste-
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rijen, totdat in 1850 het nationaal bewustzijn, in Thorbecke
culmineerend, krachtig genoeg was, om door eigen voorschriften zijn staatsverrichtingen te organiseeren.
Het innerlijk leven dier honderjarige Fransche is daarom
voor ons, die zoo lang van haar waren gediend, meer dan
nieuwsgierigheid waard ; zij doet het postwezen uit die
dagen voor een goed deel kennen en geeft daarbij menig
curiositeitje bloot.
Als alien, had ook zij hare voorgangers ; naast overeenkomst, toont echter het verschil te beter haar karakter.
Grondslag der Keizerlijke instructie was die van 1792,
de eerste regeling na de revolutie, en van die omstandigheid het teeken aan den ingang dragend. Zij opent met
een -Mee generale du service des Postes ; een voorportaal
tot het schikken der gedachten, omdat zij niet met de
deur in huis kan vallen : het tot nieuw zelfstandig leven
ontwaakte yolk wil zich eerst rekenschap geven van al
hetgeen het ter regeling opneemt en doet dat met dien
heerlijken idealistischen gedachtenschwung, Welke, ook kenmerk onzer eigen staatsregeling van 1798, ons suggereert,
hoe ruim het bevrijde volksgemoed toen moet hebben opgeademd, alle afstanden miskennend, als met de heele wereld
en alle heerlijkheid voor zich open.
Hoort hoe het zich tegoed doet bij het bepalen van
de plaats, die het denkt, dat de post, die simpele post, in
de samenleving inneemt
„Van alle deelen van openbaar bestuur is zonder twijfel
geen meer geeigend dan de dienst der posterijen, om te
verdienen de belangstelling en op te wekken den wedijver
van elk goed Burger, die tot uitoefening harer bedieningen
is mede geroepen.
„Het is deze Inrichting, die het aanzijn geeft aan den
handel en deszelfs levendigheid onderhoudt ; op haar steunen
alle betrekkingen van burgerschap, moraal en politiek ;
door haar, door haar gelukkig tusschenkomen is het, dat
als 't ware de afstanden verdwijnen. Zij haalt de banden
toe tusschen alle menschen van het eene punt der aarde
tot het andere, en stelt hen door het nauwgezette verband.
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van een levendige en wederzijdsche briefwisseling in het
genot der vrije mededeeling hunner gedachten en hunner
gevoelens het is dank aan dezen nijvren kringloop, dat
zich uitbreiden en vermenigvouden de vorderingen der
kennisse op elk gebied, dat zich te-midden der natien voortplanten alle weldaden van het genie en dat de Maatschappij
de vruchten lezen kan van alle edele wetenschappen, die
zoo wezenlijk van invloed zijn op het geluk van den Mensch."
En na die Iclee gen4rale, de bepalingen zelve in
opwekkenden stijl, met een geest van voorkomendheid,
die de regelen niet streng stelt, maar haast in overweging
geeft als voor een ieder de meest passende.
Van 1792 tot 1810 is een ontwikkeling doorgemaakt,
die anders doet spreken. De ideale stemming, als die van
jongelingsjaren met den vrijheidlievenden Schiller tot
lectuur, heeft plaats gemaakt voor het positieve, voor den
erkenden drang van veroveren en behoud, die eischt een
verhouding van commando en gehoorzaamheid.
En zoo kent ook de Instructie van 1810 geen idees
generates, geen gemoedelijke aanbevelingen, maar begint
recht op den man of met een slag tabula rasa te maken :
„Door deze nieuwe Instructie zijn die van den 25 en October
1792 en alle latere rondgaande Brieven vernietigd."
Bepaalde men vroeger, dat de directeurswoning in
het midden der stad moest zijn gelegen : „autant qu'
sera possible", met de verzachtende toelichting: „pour la
commodit4 des citoyens", in 1810 heet het zonder omwegen
of uitzonderingen : „De Directeurs zijn gehouden hunne
woning in het midden van de Stad te houden".
Het is die beslistheid en overtuiging, telkens het
juiste te bepalen, die — evenals bij levende personen —
der instructie de suprematie in organiseeren heeft verzekerd en ook nu nog de bekoring van opwekkend
voorbeeld geeft.
In de eerste harer negen afdeelingen begint zij dan
met de woningen der directeuren. De ligging daarvan
midden in de stad is noodig, omdat de directeur het postkantoor in eigen woning heeft in te richten en wel „gelijks-
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grond" en zoodanig, „dat hetzelve tegen de nieuwsgierigheid
van het Publiek, van zijn huisgezin en zijn huis-bedienden
beveiligd zij. Ten dien einde scheidt hij zijn Bureau
door een houten of ijzeren Tralie of en spreekt alleen door
een daarin gemaakt Vengstertje met het publiek."
Wij zijn nog in den overgangstijd tusschen het particuliere postwezen van voor de Revolutie en de posterijen
vormende een staatsbedrijf.
Het kantoor was open 's zomers van 7-12 en van
; 's winters van 8-12 en van 3-7.
In den gevel .van het huis kwam eene opening door
„eene schuinshellende gout met een in het Kantoor geplaatste Bus (in) gemeenschap". De bus moest ,,verscheide
reizen" per dag gelicht worden, het laatst doch alleen
waar 's nachts courriers doorreden — des avonds acht uur.
Het laatste uur van lichting moest binnen en buiten het
kantoor worden aangeplakt.
De gelichte brieven moesten duidelijk gestempeld
worden en — nog actueel voor onze dagen, waarin de
correspondentie op briefkaarten niet zelden tot onleesbaarheid wordt bestempeld zoodanig gepla hatst worden,
dat het adres vrij bleef.
Elke stempel in het Fransche Keizerrijk was voorzien
van een nummer, aangevende het departement, waarin die
gebruikt wend. Zoo droegen die in Holland de volgende
nu.mmers : 118, Le Zuyderzee ; 119, Les Bouches de la Meuse ;
120, Les Bouches de 1' Issel ; 121, L' Issel sup4rieur ; 122,
La Frise 123, L' Ems-Occidental ; 124, L' Ems—Oriental;
125, Les Bouches de 1' Escaut en 126, Les Bouches du
Rhin.
Voor de behandeling der stempels had men veel zorg.
De bepalingen daaromtrent onderstellen bij de directeuren
weinig begrip op dit punt : „De schrijfinkt is niet geschikt
om te stempelen, hij is te vloeibaar, en zijn zuur ontbind
het ijzer en doet het roesten ; de beste stoffe daartoe is
de drukinkt. De Directeurs, die de gelegenheid niet
mogten hebben zich dien te verschaffen, kunnen dit gebrek verhelpen met rookzwart (Lamp Zwart) met goeden
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oly te vermengen, tot dat het deeg door dit mengsel gevormd, niet te dik noch te dun is". Ook het vervolg
dezer bepalingen is als gevloeid uit de pen eener zorgende
huisvrouw, die in haar receptenboek schrijft.
Behalve met den postdienst waren de directeuren ook
belast met bij zondere diensten, typeerend voor de orde
onder Napoleon's bewind. Het Bulletin der Wetten —
ons Staatsblad — werd in abonnement bij de directeuren
verkrijgbaar gesteld. De toezending ambtshalve aan de
Yrede-Rechters uit Parijs ging mede door tusschenkomst
der directeuren. Verder moesten zij leveren het Wetboek
Napoleon aan wie geabonneerd waren op het Bulletin.
Waar geen Inspecteurs der Loterij waren, moesten de
directeuren ook dienst doen bij het „Rad van Fortuin"
(„la Roue de fortune"), opdat de getrokken nummers niet
bekend werden voor de sluiting der registers. Daarom had
die sluiting plaats in hun kantoor, hetgeen allerlei bemoeiing medebracht. En zoo waren de directeuren bij nog
andere administration van staatsbestuur betrokken.
De behandeling der brieven op het kantoor gaf meer
te doen dan tegenwoordig. Het grootste deel der brieven
werd ongefrankeerd in de bus gestoken de directeur moest
na alle brieven geordend te hebben naar de richting, waarin
zij verzonden moesten worden (na ze „getrieerd" te hebben),
den vrachtprijs berekenen, volgens het voor zijn kantoor
vastgestelde tarief. Dat was geen gering werk, want er
bestond niet een uniform tarief als thans, doch een, berekend naar den afstand in verband met het gewicht. Was
de brief zwaarder dan zes gram, dan moest het gewicht op
den brief worden vermeld, alweer met zorg om niet over
het adres te schrijven..
Voor een soort brieven was frankeering door den afzender geboden, n.l. voor die naar vreemde landen, tenzij
met deze eene desbetreffende overeenkomst mocht zijn gesloten, naar overzeesche staten en naar de kolonien.
Alle brieven naar over-zee moesten worden gezonden
eerst naar Parijs, behalve wanneer het kantoor van afzending in een havenplaats lag en een vaartuig gereed was
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om te vertrekken. Daartoe moesten alle Fransche zeekapiteins aan de directeuren van die kantoren opgeven,
een maand te-voren, wanneer zij waarschijnlijk zee zouden
kiezen. En zij mochten niet vertrekken, alvorens de directeur hun een certificaat had uitgegeven, dat de post zich
aan boord beyond, of dat er geen post te verzenden was.
Vreemde schepen konden alleen „in der minne" met postvervoer worden belast, waartoe den directeuren was opgedragen met de consuls der vreemde mogendheden of met
de kapiteins zelven overeenkomsten te sluiten.
Onder de over-zeesche staten nam Engeland, gelijk te
verwachten bij het continentale stelsel, ook in de postinstructie een bijzondere plaats in, n.l. die van volledig
uitgeslotene. Reeds vddr de inlijving van Holland had de
Fransche Directeur-Generaal Lavallette, 2 December 1806,
tot de Hollandsche directeuren de aanschrijving gericht,
gegrond op het Keizerlijk decreet van Berlijn van 21
November van dat jaar, luidende :
„Tout commerce et toute correspondance avec les Iles
Britanniques sont interdits.
„En consequence, les lettres ou paquets adresses ou en
Angleterre, ou a un Anglais, ou ecrits en langue anglaise,
n'auront pas tours aux posies et seront saisis."
Die Engelsche brieven werden alle naar Parijs gezonden „sans Mai", waar er wel verder voor werd gezorgd.
Dat geld-zendingen er ook onder vielen werd later
nog medegedeeld, met de boodschap, dat hetgeen reeds
aangenomen was ter verzending, naar Parijs moest worden
gestuurd, en overigens voor het vervolg de aanneming
moest worden geweigerd.
Niet onder het verbod waren begrepen brieven aan
Engelschen, die in het Keizerrijk verblijf hielden.
Een toestand bijna ondenkbaar voor ons hedendaagschen
die de algemeene postunie hebben gesloten en van hare
schier al-omvattende verkeersregelen profiteeren.
Een weldadige tegenstelling met deze verkeersvernietiging vormen de algemeene bepalingen betreffende het
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brievengeheim, een beginsel, hetwelk in onze wetgeving
eerst in 1848, in de grondwet, zijn intrede deed.
De instructie bepaalt daaromtrent :
„De aangetekende of onaangetekende Brieven kunnen
niet worden aangehaald. Dit is een gevolg van de onschendbaarheid der briefwisseling".
Het was den directeuren zelfs verboden eene verklaring
te geven, dat een brief in de bus gestoken was, of al
dan niet gefrankeerd was geweest, terwijl aan alle postambtenaren de grootste omzichtigheid werd aanbevolen, om
nimmer vragen te beantwoorden, door wie ook gedaan tot
ontdekking, of deze of gene persoon brieven ontvangt,
van waar hij die ontvangt of aan Wien hij die adresseert.
Ondanks deze voorzorgen voor handhaving van het
brievengeheim was Napoleons stedehouder in deze landen,
Lebrun, hertog van Plaisance, toch in twijfel, of hij Hollandsche courriers en postdirecteuren wel vertrouwen kon.
Vier soorten brieven moesten aan het kantoor warden
gepresenteerd, voor het „vengstertje" en mochten niet in
de bus worden gestoken, n.l. de aangeteekende brieven,
die, welke te frankeeren waren (buitenland), voor welke
vrijdora van port bestond (de ambtenaren met dit voorrecht
werden telkens op staten medegedeeld) en de brieven aan
den Keizer geadresseerd.
Het is bekend, hoe Napoleon door uitgebreide en intensieve correspondentie op de hoogte was van alle toestanden en gebeurtenissen in zijn rijk. Hij las de aan hem
gerichte brieven zelf, zooals nog uit zijne aanteekeningen
op de bewaard gebleven brieven blijkt, en koos zijn correspondenten ook buiten zijne ambtenaren om, zoodat hij
meestal beter op de hoogte was, dan zijn ministers. Dat
zijn ambtenaren echter ook te schrijven hadden, blijkt wel
uit het aantal brieven van Lebrun, geschreven tijdens
diens verblijf in Holland. Over drie jaren verdeeld bedraagt
dit 2500, terwijl van de maanden Juli—December 1810
al ruim 1000 brieven in de Archives Nationales te Parijs
aanwezig zijn.
Het is dan ook te begrijpen, dat de brieven van en
0, E. XI 8
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aan Zij ne Majesteit bij zondere voorziening in de instructie
vonden. Zij worden behandeld als aangeteekende stukken
en vooral de bezorging van 's Keizers correspondentie was
aan de uiterste zorg van de directeuren aanbevolen. Zoodra
de directeuren zulke brieven ontvingen — deze waren op
de dienst-enveloppe gemerkt met „L'Empereur" — moesten
zij „welk uur het ook zij, dezelve in persoon naar dengeen
brengen, aan wien die geadresseerd zijn, en in eigen handen
overgeven ; zij moeten op het oogenblik, waarop zij zich
aandienen, ontvangen worden door dengeen voor wien de
Brieven bestemd zijn, die hun daarvan een recu uitlevert,
hetwelk zij door den eerstvolgende Courrier aan den
Directeur-Generaal zenden".
Deze bezorging komt in nog scherper licht, indien men
daarmede vergelijkt die der andere brieven.
Daarvoor geldt : „llitdeling aan het Vengstertje" in
de eerste plaats, n.l. daar, waar den directeur geen geld is
toegestaan voor den besteller. Hij moet dan alle gelegenheden „die zich aanbieden, aannemen en zelfs zoeken, om
de personen voor wie hij Brieven ontvangen heeft, hiervan
to verwittigen en te verzoeken zich te zij nen Kantore te
vervoegen of er iemand heen te zenden".
Bij de uitdeeling is dan zorg te dragen, dat diegene,
aan wie brieven afgegeven worden, de adressen der nog
uit te leveren brieven niet kan lezen : „het is" — zoo heet
het — „bijzonder om dit voortekomen, dat den Directeur bevolen is, de uitdeling der Brieven door het vengstertje te doen".
Zij n er wel bestellers aan een kantoor verbonden, dan
moeten dezen „volgens orde van Straten en Huizen" de
uitdeeling doen. Het is hun daarbij verboden in de huizen
de trappen op te klimmen ; alleen moeten zij wel de personen, voor wie zij brieven hebben, roepen en hun — de
bestellers hadden ook Coen al veel haast blijkbaar — en
hun den benoodigden tijd geven om naar beneden te komen.
„De uitdeling bij nacht is ten alien tijde verboden
geweest, om den dienst niet in de waagschaal te stellen."
's Winters ging de bestelling tot 's avonds 8 uur, 's zomers
-tot 9 uur, maar als niet voor 7 uur 's avonds kon worden
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begonnen, door de late aankomst van den courrier, dan
werd maar met bestelling gewacht tot den anderen dag.
Dit gold voor de gemeenten, waarin een postkantoor
gevestigd was. De niet daarvan voorziene gemeenten benoemden gewoonlijk een eigen bode om de brieven aan het
postkantoor in de naburige gemeente of te halen. Deden
ze het niet, dan moesten de directeuren de gemeenten
daartoe aanmanen. Dit zal door hen wel trouw zijn gedaan,
want bij ontbreken van een bode moesten zij alle gelegenheid zoeken om de post uitgedeeld te krijgen. Zij moesten
zich daarmede vooral op de marktdagen bezig houden,
omdat dan de geadresseerden zelf of vertrouwde personen
ter overbrenging gevonden konden worden. Er kwam hier
als moeilijkheid bij, dat als regel door &e geadresseerden,
niet door de afzenders, het verschuldigd port werd betaald,
tenzij men weigerde de stukken in ontvangst te nemen,
wat vrijstond.
Brieven konden ook toen worden aangeteekend. De
afzender betaalde dan vooraf het dubbele port. Het voordeel was, dat, indien de brief niet binnen 14 dagen tot
zijn bestemming was gekomen, men recht van reclame had
en bij gebreke van aflevering binnen een maand recht op
schadeloosstelling van 50 francs. De termijnen zijn kort,
maar daarbij is in aanmerking te nemen, dat men voor de
kolonien en overzeesche Staten niet kon aanteekenen. Een
wijs voorschrift aan de directeuren was het volgende :
„Indien zij door omtrent de recommandatie besluitelose
personen geraadpleegd worden, moeten zij dezelve aanraden
de Brieven te doen recommanderen, om zich in geen geval
bloot te stellen aan het verwijt van zulks afgeraden te hebben."
Vond de directeur niet-aangeteekende brieven, van
welke hij vermoedde, dat zij geld, edelsteenen of andere
zaken van waarde bevatten, dan moest hij die ambtshalve
aanteekenen. Liberaler dan thans, eischte men dan niet,
dat het verhoogde port zou worden betaald, ofschoon
dezelfde zorg als voor een aangeteekend stuk werd besteed.
Recht op schadevergoeding bij verlies bestond in dit geval
natuurlijk niet.
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Een geheele reeks van artikelen was, begrijpelijk voor
lien oorlogstijd, gewijd aan de "Brieven voor de Legere.
De militairen onder de vaandels genoten het aanzienlijk
verminderde en uniforme tarief van 15 centimes per brief,
Overigens werden de brieven voor de legers gefrankeerd
naar den afstand van het kantoor van afzending tot aan
de grenzen der — zooals het hoogmoedig heet — door de
legers bezette landen.
Welk een reductie dat tarief voor de militairen onder
de vaandels inhield, kan hieruit blijken, dat het goedkoopste
tarief voor gewone brieven, n.l. die te bestellen binnen de
stad van afzending bedroeg : tot 15 gr. 10 centimes ;
van 15-30 gr. 20
van 30-60 gr. 30
en voor verdere 30 gr. daarboven : 10
Behalve brieven werden ook aangenomen om te vervoeren : drukwerken, waarvoor de vrachtprijs per blad (!)
werd berekend, stalen van koopwaren (tegen -I der brieventaks) en geldartikelen. Voor deze laatsfe kende men nog
niet den postwissel : vreemd geld werd zelf overgezonden
tegen een recht van 5 pet. der waarde. Voor het gangbare
geld — hiervoor gold hetzelfde tarief — had men iets, wat
voor een deel reeds op een postwissel geleek. De directeur
gaf den afzender behalve het „Bulletin" d. i. het recu, nog
eene „erkentenis" af. Deze zond de afzender naar zijn
schuldeischer, die dan tegen afgifte van de erkentenis en
na voldaanteekening van een recu op de registers van den
directeur zijner woonplaats betaling kon erlangen. Op
dezelfde wijze als vreemd geld konden ook juweelen in goud
of zilver, horloges, edelsteenen enz. onbedekt als geldartikelen worden aangenomen tegen 5 pCt. vracht, doch
tot geen hooger waarde dan 300 francs. Vertraging in de
afzending dezer artikelen kostte den directeur zijn ambt.
't Zijn korte metten onder Napoleon ! Aan den anderen
kant echter ook goede betaling, althans in het begin. De
bedragen der traktementen zijn natuurlijk in de instructie
niet vastgesteld, — zij worden enkel onderscheiden in vaste
appointementen en die „bij remises op het eerste zuivere

POOR HONDERD JAAR.

213

saldo van den ontvang" doch uit de bepaling betreffende
het beslag, dat op de appointementen was te leggen, kan
gunstig worden geconcludeerd. Dit geschiedde :
„Voor een vijfde op de eerste 1000 francs.
Voor een vierde op de volgende 5000 francs.
En voor een derde op het 6000 francs te boven gaande
gedeelte".
Er waren dus traktementen boven de 6000 francs.
Daarbij kwam nog een eigenaardige bate, n.l. een deel van
't geen aan boeten werd geln.d voor frauduleus postvervoer
— het vervoer van poststukken (niet alleen van brieven,
zooals thans) was monopolie der posteqen — te weten
tenminste 300 francs en 150 francs voor elke overtreding,
Welke boeten op origineele wijze werden verdeeld. Een
derde kwam aan de administratie der posterijen, een derde
aan de plaatselijke amen en een derde aan hem, die tot
de aanklacht had medegewerkt. Het derde deel nu der
administratie werd voor de helft aan den betrokken directeur toebedeeld, onafhankelijk van hetgeen hij eventueel
te vorderen had, als bewerker van de aanklacht.
De beter gesalarieerde directeuren stonden aan 't hoofd
der zoogenaamde Zamengestelde of Hoofdkantoren. 't Eigenaardige bij deze kantoren was, dat de directeur in de gestie
daarvan niet alleen stond, doch naast zich had een zelfstandig controleur.
De directeur was verantwoordelijk voor den dienst en
stelde het reglement voor de uitvoering daarvan vast. De
controleur had het toezicht op die uitvoering, doch was
tevens werkzaam in den gewonen dienst van het kantoor
naar de voorschriften der instructie en naar nadere bevelen, hem door zijn Inspecteur gegeven.
Directeur en controleur waren twee machten, die,
elkaar controleerende, het werk op het kantoor in evenwicht moesten houden. Was ook Kier Montesquieu's waan
omtrent evenwicht van machten doorgedrongen ? Zeer
diplomatiek werd hun verhouding aldus samengevat omschreven :
„Deze zijn. in 't algemeen de verplichtingen der Direc-
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tears en Controleurs van de zamengestelde (Hoofd) Kantoren :
Zij behooren uit dezelve te zien aan den eenen kant dat er
tusschen hunne bezigheden eene zeer wezenlijke en bepaalde
afscheiding bestaat ; maar dat zij van de andere zij de daarom
niet te min alle hunne pogingen moeten vereenigen en alzo
steeds ten nutte van den dienst die zamenstemming van
goeden wil en onderlinge raadgevingen aan den dag leggen
welke alleen hun eenen goeden uitslag van hunne werkzaamheden en hunne eigene gerustheid verzekeren kan.
„Zij zijn daar en boven dit goede voorbeeld aan de
onderbedienden verschuldigd, gelijk zij in alle gevalle
deeze rechtvaardigheid, onpartijdigheid en welwillendheid.
behooren te bewijzen".
Van deze onderbedienden (zij genoten alien „vast appointement") waren de voornaamsten de commiezen, voor
wie het heette :
„Order en stille moeten in het Kantoor heerschen ;
niets behoort aldaar behandeld te worden dat geene betrekking tot den dienst heeft.
„Allen moeten zonder onderscheid zich verledigen tot,
alle de deelen van het werk, naar mate zij daartoe door
de Hoofden der Kantoren geroepen worden en zonder dat
hunne dagelijksche werkzaamheden hun ontheffen kunnen.
van de verplichting om hunne medebroeders te vervangen
en dezelven te hulp te zijn tot eenigen anderen dienst".
Een echo hier nog van den welwillenden en zachten
Loon der instructie van 1792.
Na de stille huislijkheid van het kantoor, de bedrijvigheld op de wegen.
Als de brieven door den directeur gesorteerd waren
en volgens de plaatsen van bestemming of van doorzending
in verschillen de pakken („depeches") te zamen gedaan,
wachtten zij op den courrier, om door hem te worden
vervoerd.
Deze, een postbeambte met, als waardigheidsteeken,
op de linkerborst een wapenschild, waarop de gekroonde
adelaar met de woorden rondom : „Courrier des Depeches",
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was de groote victor, de man der wegen. Te pa,ard of
tusschen de wielen, legde hij zijn vastgestelde route of naar
het kantoor van bestemming en terug, tevens de tusschenliggen de kantoren bedienende. Hij ontving daarvoor telkens
zijn rit-loon. Hetgeen hij daaraan in een jaar kon beuren,
was de helft van hetgeen voor al zijn jaarlijks uit te voeren
ritten was vastgesteld. De wederhelft kreeg hij als vast
loon kwartaalsgewijs uitbetaald. Deze verdeeling bracht
mee, dat bij ziekte of andere verhindering zijn vervanger,
de „postuleerende courrier" het ritloon ontving. In tegenstelling met dezen, met zij ne „Postulans", de adspiranten,
die hem eens zullen opvolgen naar orde van inschrijving,
heet hij zelf de „grand courrier". Zijn ambt is een van
vertrouwen en ook van gevaar. De wegen zijn nog niet
veilig, en zoo is hij voorzien van wapens, zoowel voor eigen
veiligheid, als voor die der hem toevertrouwde d4peches,
welke hij, volgens voorschrift, bij een aanval met gevaar
van zijn leven moet verdedigen. Maar hij kan dan ook,
indien hij de veiligheid op zijn weg donker inziet, geleide
van gendarmes of militairen requireeren. Zijn verantwoordingsbewijs is de Rij-pas — nu nog bij bet postvervoer
door wagenondernemingen in gebruik — waarop de d4peches
zijn vermeld, de directeuren, die hij bezoekt, uur van aankomst en vertrek certificeeren en de bijzondere lotgevallen
van den rit worden opgeteekend.
De vervoermiddelen, de paarden en de rijtuigen werden
den courrier op verschillende wijze verschaft.
Daar waren aannemers, met wie gecontracteerd was,
het noodige voor het vervoer te leveren ; doch de belangrijkste instelling hiervoor was de Keizerlijke Paardenposterij,
een reeds overoud instituut, maar in haar weidsche en
scherp doorgevoerde organisatie in die dagen eene voortreffelijke schepping van Napoleon's bewind.
In ons land was zij reeds ingevoerd in 1809, dus nog
voor de inlijving, onder Koning Lodewijk Napoleon's
regeering.
De hefboom harer werki.ng is het geldelijk voordeel,
dat hij, die het keizerlijk patent als paardenpostmeester
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voor een route kon erlangen, uit den dienst denkt to
trekken. Dat voordeel kon meeloopen. Want de paardenpost diende niet alleen voor de post maar ook voor het
reizigervervoer. Zij onderhield het groote verkeer voor 100
jaar, zooals de spoorwegen thans. Reglementen regelden den
dienst in bijzonderheden, aan aanschrijvingen geen gebrek,
vooral waar de paardenpost uit den aard der zaak aangewezen was voor het vervoer van rijkszaken en -personen.
Zij gaf in dien tijd langs de wegen door haar bediend,
een fleurig, bedrijvig leven to aanschouwen. Het groote
Keizerrijk deed moor dan vechten. Door zijn uitbreiding
versnelde het en verdiepte het 't cultuurleven. Tusschen
Frankrijk en de ingelijfde landen was een uitwisseling van
keur van personages : vorsten, gezanten, ministers, tooneelspelers, musici en andere kunstenaren, mannen van wetenschap, krijgsoversten en al wat hoorde tot 't gevolg. En
was de Keizer en route, dan bracht zijn trein een climax
van bedrijvigheid. Een prachttocht in dat opzicht leverde
het bezoek, dat Napoleon in 1811 aan Holland bracht. Van
Antwerpen trok hij over Bergen-op-Zoom naar Breda, waar
hij zich voegde bij de Keizerin met het geheele gevolg,
die langs een anderen weg daarheen waren geleid. Tevoren
had de inspecteur der posten (de paardenposterij in het
Keizerrijk stond onder het toezicht van den directeurgeneraal der posterijen, 3 hoofdinspecteurs en 6 inspecteurs)
den verdienstelij ken postmeester van Groot-Zundert aangeschreven, waarmede hij moest klaar staan. Hij begeeft
zich dientengevolge in zijn staatsie-kleedij : groen Laken
rok met gouden en zilveren borduursels, vergulde knoopen
met het keizerlijk wapen en de woorden „poste aux chevaux", wit cachemiren vest, hartslederen brook, driekanten
hoed, stevels met sporen en degen langs zijde, — kortom
in het echtste empire kostuum is hij met zijn beide adjuncten to West-Wezel en zorgt daar voor de zes-spannen en
de meest behendige jockey's die de paarden uit den zadel
zullen rijden voor tenminste vier rijtuigen. Twee rijtuigen
zullen door acht-spannen worden getrokken. Zelf niet
zooveel paarden beschikbaar hebbende, moot hij die requi-
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reeren van particulieren. Het loopt alles prachtig van stapel.
Hij mag het rijtuig der Keizerin te paard escorteeren en
krijgt daarvoor den titel van Inspecteur du voyage de
S. M. l'Imperatrice. Deze, bij wie in het rijtuig zich ook
bevindt de hertogin van Montebello, doet hem verscheiden
vragen omtrent de overvaart der rivieren. In het gevolg
bevinden zich ook de Artistes dramatiques — onder dezen
die van den bekenden naam. Talma — voor Wier vervoer
alleen 28 paarden noodig waren. De betaling geschiedde
door den auditeur van den directeur-generaal, die in het
laatste rijtuig den stoet besloot. Eind goed al goed, volgde
na afloop der geheele reis voor den postmeester eene aanzienlijke gratificatie voor „services rendus lors des voyages
de Leurs Majestes" 1).
De betalingen voor het vervoer waren in gewone omstandigheden berekend naar de eenheclen per paard en per
post — dit laatste een afstand, welke in gemiddeld een
-u.ur kan worden afgelegd — en waren verschillend naar
het soort van rijtuig, waarvan men gebruik maakte.
Waart ge niet veeleischend, dan was de cabriolet u
voldoende. Deze was op twee wielen en werd bespannen
met twee paarden, als ge met niet meer dan twee personen
waart. De prijs was dan frs. 1,50 per paard en per post,
dus in het geheel frs. 3.—. Waart ge met u drieen of
vieren, dan waren drie paarden noodig, waarvan de prijs
bij vier personen verhoogd was tot frs. 2.— per paard. De
postillon reed, omdat er voor hem geen plaats was in het
rijtuig, van uit den zadel.
Gelijkgesteld met de cabriolets waren de chariots allemande, ruimer wagens op vier wielen en met een kap, mits
er niet meer plaats was dan voor vier personen. Gingen zij
daarboven, dan behoorden zij tot de limonieres. Dat waren
rijtuigen op vier wielen met niet minder dan drie paarden
te bespannen. Zij waren niet bekapt, hadden een groote
zitbank voor twee personen en soms nog voor aan het
rijtuig een klein zitbankje. Namen meer dan drie personen
1) Zie Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen 1856/57, p. 228 vlg.
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plaats, dan kostte elk paard frs. 2.—, anders frs. 1.50, alles
per post.
De koning der wagens echter was de Berline, groot
rijtuig op vier wielen met twee gelijke zitbanken en met
niet minder dan vier paarden te bespannen. Was het reisgezelschap vier of meer personen sterk, dan kwam de berline voor met een zes-span. Zij werd limner geleid door
twee postilions, zoodat we hier wel het echte type hebben
van reiswagen, zooals we ons dien gaarne in die tijden denken.
Voor elken postilion, die een rijtuig reed, werd frs. 0.76
betaald. Een kind van zes jaar of jonger was nog geen
reiziger; met z'n beiden werden zij als een heele beschouwd.
Met de bagage was men nog al tolerant. Gratis kondet
ge meenemen een vache, naar zijn naam, een koebeest van
een leeren troffer, en nog een valies. Voor elk voorwerp
daarboven geladen, werd frs. 0.50 per post betaald.
Dit alles is te vinden in een Developpement du Tarif,
voorkomende in een handig klein octavo boekje, keurig
gedrukt op, we zouden nu zeggen, Hollandsch papier,
zacht geel op snee en gebonden in leeren rug, waarop in
goud-ornament onder elkaar een vijftal vlammende offervazen, „style empire" en op rood fond de titel : „Etat
General des Routes de Poste de 1' Empire Francais". Het
werd „dress4 par ordre du conseil d' administration pour
1' an 1812" en is wat men zou kunnen noemen het
officièele spoorboek voor dat jaar. Maar wat verschil
uiterlijk niet minder dan van inhoud, met bijv. onzen. . .
„Van Santens' officieele Reisgids" ! Ge vindt er — behalve
den ommisbaren almanak, de wren van den vloed in de
Keizerlijke havens en uittreksels van alle wetten en reglementen, — de volledige lijst van alle *routen door het
Keizerrijk met opgave van het aantal posten tusschen de
verschillende plaatsen.
Bijv. van Parijs naar Nijmegen, genoemd als no. 152
van de 360 routen, staat opgegeven 72 1 /2 post, via.Aken
en Gelderen. Wilt ge dus met een cabriolet en twee paarden dat traject afleggen, dan hebt ge maar frs. 3.— voor
de twee paarden en frs. 0.75 voor den postillon te ver-

VOOR HONDERD JAAR.

219'

menigvuldigen met 72 1 /2 en ge hebt dus bereid. te houden
frs. 271.87 5 en kunt rekenen, althans indien uw paspoort
in orde is, op een tocht van ten minste 72 1 /2 uur.
Van Utrecht naar Zwolle was 10 1/4 post, dus kostte
frs. 38.45 en duurde ongeveer 10 uur. Haastige lezer,
denkt ge nog eens hier aan, als ge soms te Utrecht voor
f 2.90 uw eerste-klasse-kaartje neemt, om in anderhalf uur
te Zwolle aan te komen
Ge kondet als reiziger echter ook goedkooper reizen,
n.l. als gezelschap van den courrier en hiermede komen
wij weder tot ooze eigenlijke post terug. De -courriers
werden vervoerd in cabriolet met drie paarden, de postillon
uit den zadel rijdende, terwijl de overgebleven plaats kon
worden ingenomen door een reiziger, aan wien — volgens
voorschrift — door de courriers alle vriendelijkheden zijn
te bewijzen en die daarvoor 2 francs per post betaalt aan
de postadministratie. Deze droeg de helft daarvan of aan
de paardenpost. Voor het vervoer der postvaliezen werd
door den courrier gemiddeld 4 francs per post betaald. De
reiziger voldeed van zijn. tarief de helft, wanneer hij voor
zijn reis op de Feuille de Route van den courrier werd
geregistreerd, de wederhelft bij het vertrek. Vertrok hij
niet, dan kreeg hij maar de helft van het reeds betaalde
gerestitueerd.
Was de last niet groot, dien de courrier had mede te
nemen, dan kon hij te paard gaan (frs. 1.50 per post), altijd
vergezeld van een postillon (frs. 0.75), die bij het wisselen
van paarden, het afgeloopen paard weer mee naar stal nam.
Om door samengaan van courriers niet te veel te laten
profiteeren van een postillon, was bepaald, dat drie nog
door een postillon konden worden bediend, maar vier courriers hadden er twee noodig.
De courrier kon te paard meenemen, wat in de zadeltasschen te bergen was. Een valies echter kwam achter
den postillon „en troupe", mits het niet m.eer woog, dan
15 Kilo. Voor zwaardere vracht was dus een wagen noodig.
Daarin kon worden geladen 50 K.g. achterop, 20 K.g. voorop.
Leest men die verkeersregelen, dan komt als vanzelf
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de bedrijvigheid, Welke dat vervoer met zich medebracht,
in de verbeelding en kan men zich menig tafereeltje aan
den weg voorstellen en zich geven aan den primitieveren
geest van dien tijd.
In den stal der postmeesters moest een licht 's nachts
branden en een wacht aanwezig zijn, om den courrier niet
te laten wachten. Ge denkt u een stadje, stil ingeslapen,
„lieblich in der Maiennacht." De courrier met zijn postilion
komen aangesneld naar het van verre al wenkende licht,
terwiji de postilion zijn hoorn lustig ter waarschuwing doet
schallen. De paarden komen nit den stal, de courrier stapt
over, laadt zijn depeches om, de nieuwe postilion stijgt op,
de geluiden klinken in den nacht, en verder gaat het weer,
na luchtige woorden en groet aan de achterblijvenden, die
nit gaan rusten in den stal. Dan is alles weer stil, de wacht
waakt, het licht schijnt vredig in de leege straat, wachtend
op nieuw aankomenden, „lieblich in der Maiennacht."
Maar ook rumoeriger kan het er toe gaan aan het postrelais. Reizigers arriveeren ; een avant-courrier, een voorrijder van anderen, eischt versche paarden voor zijn straks
komende clienten ; postcourriers en estafetten, d.z. speciale
courriers voor gouvernementsstukkcn, treffen samen, en
alien willen zij het eerst zijn geholpen om verder te komen
naar het volgend relais. De postmeester zelf in zijn groenen
rok, cachemiren vest en driekanten steek zal recht moeten
schallen en buiten komend voert hij zijn instructie uit : de
estafetten het eerst voorzien, het gouvernement gaat voor;
dan de post, dan voor den avant-courrier de gevraagde
paarden gereserveerd ; de andere reizigers zullen moeten
wachten, al stribbelen zij tegen ; zij kwamen na den avantcourrier, die, als hij niet verder voornit is dan binnen een
post, voor zijne reizigers zeiven geldt. En daar komen zij aan.
De avant-courrier snelt weg, om aan het volgend station
het noodige voor hen te bespreken ; de estafetten en courriers
verdwijnen naar verschillende kanten en als de reiskoetsen
vertrokken zijn, kan de postmeester zijn gelnde geld gaan
boeken en tevreden zijn over zijn timmeren aan den weg,
dat hier zijn profijt niet mist ; want behalve voor het ge-
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bruik van zijn paarden, is hij zoo gelukkig ook nog voor
het niet-gebruik daarvan te worden schadeloos gesteld.
Als straks de ondernemer uit de buurt zijn diligence
voorbijrijdt met eigen voorspan, zal hij voor elk paard frs.
0.25 per post aan den postmeester moeten betalen, omdat
hij niet diens paarden daarvoor gebruikt. Zoo stelde het
grootmoedig gouvernement de postmeesters schadeloos voor
hetgeen de revolutie hun aan voorrechten had ontnomen.
Behalve nu door de postcourriers over de groote routers,
door de „grand-courriers", werd de post ook vervoerd door
aanneniers, aan wie het vervoer was aanbesteed, hetzij met
wagendiensten, op de kleinere wegen met handwagens, of
te voet. Zij stonden met al hetgeen zij voor den dienst
noodig hadden onder toezicht der postdirecteuren, aan wie
die zorg, afzonderlijk omschreven, was toevertrouwd.
In groote trekken had onze honderdjarige post-instructie
aldus de posterij geregeld.
Zij had daarmede eene organisatie bereikt, hoog uitstekend boven die van vroeger tijden.
Doortrokken van het geniale, dat uitstralend van het
Keizer-genie, ook diens helpers in staat stelde groote dingen
te doen, heeft zij „den Besten ihrer Zeit genug gethan"
en zoo kan op dit eeuwfeest ook van haar met de hooge
woorden van Schiller worden getuigd
Denn wer den Besten seiner Zeit genug
Gethan, der hat gelebt fur alle Zeiten.

DE ERFGOOIERSKWESTIE IN HAAR
HISTORISCH KADER BESCHOUWD
DOOR

Dr. H. M. R. LEOPOLD.

I.
't Lijkt ons, die opgegroeid zijn in het geloof, dat
alles onder de lucht een eigenaar hebben moet, bijna ongeloofelijk, dat er een tijd geweest is, waarin de grond behoorde aan alien en dus aan niemand. Toch was dit
ongetwijfeld. het geval, zoolang de schaarsche bevolking
der aarde leefde van jacht, vischvangst en veeteelt. En
bleef het nog lang zoo, ook nadat ontdekt was, hoe cultuur
van eetbare planten een zekerder middel tot levensonderhoud oplevert dan het altijd van het toeval afhankelijk
vinden van dieren. Er was immers zoo veel bebouwbaar
en niet ontgonnen terrein en de monden waren zoo weinige.
Bovendien wat men to veel had aan graan kon men Loch
niet kwijt raken. Buiten de gemeenschap van den stain
immers bestond geen handelsverkeer, alle vreemden waren
vijanden.
In die tijden bestond dus geen gebruiks-, laat staan
geschreven recht omtrent eigendom van den grond. Evenmin als tot nog toe voor ons de lucht, die nog niet tot
middel van voortbrenging is geworden, haar codex heeft.
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De levensomstandigheden van then nauwkeuriger na
te gaan hetgeen in sommige onbeschaafde landen nog
rn.ogelijk is — heeft geen nut, omdat ze niet de min ste
vastheid vertoonen. Historisch en economisch belang krijgen
pas die stammen, Welke zich een trapje verder ontwikkelden en het gemeenschappelijk grondbezit gingen binden
aan repels. Als- voorbeeld daarvan kan dienen de beschrijving, die de Romeinsche geschiedschrijvers Caesar en Tacitus
overleverden van de agrarische ontwikkeling der Germanen
van hun tijd. En tegelijk is dit meer dan een voorbeeld
alleen, want, zooals blijken zal, kan uit die gebruiken alles
wat volgt direkt worden afgeleid. De vreemde rechtsposities
immers, zoowel in 't Gooi als elders, zijn alle uitvloeisels
van het ongemerkt en daarom ongestoord voortleven van
die oude begrippen.
Caesar dan vertelt van de Sueven, een van de voornaamste volken van Germanie, dat ze honderd gouwen
bewonen, uit ieder waarvan jaarlijks duizend gewapende
mannen uittrekken om oorlog te voeren, terwijl de andere
helft thuis blijft en zorgt voor het voedsel voor zich en
de striiders. Het volgende jaar wisselen ze om. „Maar",
voegt hij er bij, „ze hebben dan ook geen persoonlijk gedeeld grondbezit en veroorloven aan niemand langer dan
,een jaar dezelfde plaats te bewonen. En hun hoofdvoedsel
vinden ze in melk en vleesch van hun kudden en ze zijn
hartstochtelijke jagers."
We zien hier een overgang van het nomadenleven
van jagers en herders tot het gezeten bestaan van landbouwers. Blijkbaar was het gebied der Sueven niet in staat
de geheele bevolking te voeden en bemesting nog onbekend.
Vandaar de wisselbouw volgens de voorschriften der stamhoofden.
Tacitus, 'n anderhalve eeuw later, vond den landbouw
in Duitschland al jets meer ontwikkeld. De zeden waren
verzacht, de voortdurende onderlinge oorlogen, die de Suevenmethode van Caesar veronderstelt, hadden opgehouden, de
stain zag zich dus genoodzaakt van het eigen gebied all4en
to leven; de bevolking is sedentair geworden. „In iedere
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gouw", schrijft Tacitus, als gewoonlijk wat duister, omdat
hij Been recht begrip van de zaak had, „worden beurt om
beurt de mannen opgeroepen om de stukken land to bebouwen, die hun naar de mate van hun aanhang zoo
rechtvaardig mogelijk worden toegewezen. leder jaar worden
andere akkers ontgonnen, eu er blijft steeds braakland
over, want de Germanen leggen zich niet toe op verbetering van den bodem door tuinbouw of besproeiing, ze
stellen zich tevreden met een voor hun behoeften voldoende
hoeveelheid koren."
In dit paar zinnen ligt eigenlijk de kern van alle
kwesties, die in den loop der tijden zijn gerezen over de
verschillende vormen van landbezit, ook die van de Erfgooiers-moeilijkheden. Extensieve cultuur, met wisselbouw
en braakland op overvloedig groot terrein kan gedreven
worden onder omstandigheden, die niet passen voor intensieve benutting der aarde door eerst na jaren rendeerende
bemesting of door kapitaal vereischende besproeiing.
Maar ik wil niet in algemeene beschouwingen de geschiedenis vooruit loopen.
We vinden dus honderd jaar na, Christus' geboorte
de Germaansche volken in het overgangsstadium van
zwerverdom tot vastgroeien aan de aardkluiten wel is
waar reeds in vaste woonplaatsen, maar nog zonder privaat
landbezit. De terreinen zijn reeds verdeeld, maar de be
bouwers wisselen.
Ongetwijfeld zou het niet lang geduurd hebben voor
de Germanen, die steeds meer in verkeer traden met de
op landbouwgebied al veel verder ontwikkelde bewoners
van het Romeinsche rijk, de gewoonten van hun naburen
hadden overgenomen, wanneer er niet iets tusschen gekomen was, dat den zaken op eens een heel ander aanzicht
gaf. 1k bedoel de „volksverhuizing", de tot nog toe in
haar oorzaken vrij wel onverklaarde aandrang der Oostelijke volken naar het Westen.
Deze volksverhuizing werpt den heelen modernen kunstbouw van het Wereldrijk in puin en brengt den nog maar
half ontwikkelden Germanen plotseling de heerschappij
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over de cosmopolitische bewoners der Middellandsche Zeekusten. Zoo komen dus de menschen der onbegrensde
weiden en landouwen, die nog slechts wisselbouw kennen
en gemeenschappelijk grondbezit, in Italie — de andere
landen kan ik buiten beschouwing laten waar al sedert
vele eeuwen ieder stukje grond behoorde aan iemand, 't
zij dan een privaat persoon, een gemeente of den staat.
Hoe gedroegen zich nu de „barbaren" ? Was het hun
mogelijk hun eigen gebruiken toe te passen of hadden ze
rechtvaardigerwijze zich te schikken naar wat ze vonden ?
Oppervlakkig gezien schijnt deze vraag overbodig. Italie
immers moest — dicht bevolkt als het was — zeker geen
plaats over hebben voor de nieuwkomelingen om wisselbouw te bedrijven op onmetelijke terreinen. Dat zou men
zoo zeggen, niet waar ? En Loch blijkt het, wonderlijkerwijze, dat de koningen der Gothen en Langobarden niet
de minste moeite hebben gehad om voor hun trouwe
vazallen landerijen te vinden en dat hun gemeenschappelijk
grondbezit zich zeer goed aansloot aan plaatselijke toestanden.
Om dit duidelijk te maken moet ik wat vertellen van
de geschiedenis van den landbouw in het Romeinsche rijk,
die ten nauwste verbonden is aan de wording van dat
rijk zelf.
Ik heb gezegd, dat de ontwikkeling van den landbouw
steeds begint met wisselbouw door een weinig talrijke bevolking uitgeoefend op een deel van het haar toebehoorend,
veel te uitgestrekt grondgebied. Deze wisselbouw gaat gepaard met gemeenschappelijk bezit van den bodem. En in
den zeer conservatieven landbouw blijven ook veel later de
sporen van dit oorspronkelijke bewaard, in de eerste plaats
in de rechtsbepalingen.
Nu zullen waarschijnlijk juristen vreemd ophooren en
meenen, dat ik me zelf hier vast geredeneerd heb en niet
waar kan maken, wat ik in mijn betoog noodig heb te
bewijzen dat in Italie 66k nog in den „grooten" tijd op
uitgebreide schaal gemeenschappelijk grondbezit bestond.
naar ik toegeef — moeten blijken uit
Dit zou immers
O. E. XI 8

15
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de rechtsboeken. En daarin vindt men eigenlijk hoegenaamd geen sporen van zoo iets. De heeren hebben volkomen gelijk. Het zou mij hoogst moeilijk vallen uit het
Corpus Juris mijn stelling waAr te maken. Maar ik hoef
me ook niet tot de officieel gecodificeerde wetten en adviezen
te beperken. Ik vind mijn autoriteiten elders en wel
een klein boekje, dat, ofschoon het ook behoort tot den
schat van wetenschap, uit de oudheid tot ons gekomen,
zeer weinig gelezen en bestudeerd wordt, en Loch op sommige belangrijke punten een helder licht werpt. Ik bedoel
het bundeltje bekend onder den naam Gromatici Latini.
De Gromatici waren landmeters, die handleidingen schreven
voor hun collega's. Als mannen van de praktijk en de
buitenlucht letten ze minder op fraaien stiji dan wel op
bondige duidelijkheid. Wat ze zeggen is op zich zelf erg
vervelend, maar wa,6r. Deze landmeters nu, die natuurlijk
iederen dag te maken kregen met kwesties van landrecht
en grensscheidng vertellen ons o.a., dat vele gemeenten
in Italie uitgestrekte terreinen bezaten in gemeenschappelijk
bezit, bestaande in weideland en bosch, tot gebruik der
ingezetenen. Deze ingezetenen echter konden van de weide
alleen dan profiteeren, wanneer ze eigen grond bezaten ;
anders was immers het houden van vee onmogelijk. — Is
het niet, of ik hier spreek van de huidige Erfgooiers van
de zes gemeenten 1) ?
Nu zal het echter nag vreemd schijnen, dat de Romeinsche rechtsgeleerden, die zoo over alles en nog wat hun
adviezen uitbrachten, op dit werkelijk belangrijk punt
zwijgen. Het ligt in de lijn van mijn historische beschouwing de oplossing van deze kwestie te leveren.
Het ontstaan van het bedoelde algemeene grondbezit
en het belang daarvan ligt in den tijd vd6r dat de stad
Borne een rol speelt aan de Middellandsche Zee en
voor ze er nog in de verste verte aan denkt de uitspraken
1) Ik kan hier natuurlijk niet de bewijsplaatsen zelve aanhalen, maar
ook wie de Gromatici niet voor de hand heeft liggen, kan eenige er van
vinden in Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie des Klassischen Alterthums,
s.v. Colonia.
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van haar rechtsgeleerden op schrift te stellen. Daartoe
komt ze eerst, wanneer ze haar grootsche ontwikkeling
tot machtsmiddelpunt der beschaafde wereld heeft voltooid.
En dan hebben die onontgonnen terreinen rondom de haar
onderworpen Italiaansche steden en dorpen ieder economisch belang verloren.
Joist Omdat ze onontgonnen bleven. Want dit is een
hoogst belangrijk punt in de Romeinsche historie, dat, hoezeer ook in den loop der tijden de Italiaansche bevolking
toeneemt en hoeveel moeite de overheid doet, door het
maken van wetten op de verdeeling van den bruikbaren
grond en het wegschenken er van aan oudgedienden, om
het aantal der boeren te vermeerderen, van ontginning op
eenigszins uitgebreiden voet nooit sprake is. De heele
Romeinsche Campagna, waar midden in de reuzenstad lag,
en alle andere, soms zeer vruchtbare vlakten, blijven vrij
wel ongebruikt. De oudste akkerwetten zijn al ruim drie
eeuwen voor Christus uitgevaardigd. Dus then al moet de
bevolking, ten minste van het sterk aangroeiende Rome
geleefd hebben van koren, dat niet in haar onmiddellijke
nabijheid werd verbouwd. Dat de plaatselijke landbouw
protectie noodig had, bewijst, dat ze niet op kon tegen den
invoer. Waar die import in de vroegste tijden van daan
kwam, kunnen we in 't midden laten, maar uit onze schooljaren herinneren we ons alien nog, dat in den tijd van
Cicero Sicilie de „korenschuur van Italie" was. V66r Christus'
geboorte had de landbouw van heel Italie, niet alleen die
van de Campagna (ze is volstrekt niet zoo goed voor ontginning geschikt, ais men het wel Bens doet voorkomen)
geen beteekenis meer.
Nu blijkt altijd, dat, wanneer het graan goedkooper
kan worden ingevoerd van verre dan ter plaatse geproduceerd, in de streken, waar ingevoerd wordt, het oorspronkelijke akkerland tot weide afdaalt of ongebruikt blijft.
We weten 't zelf in Nederland 66k, hoe de waarde der
graanboerderijen verminderde, Coen Amerika ons overstelpte
met zijn reuzenoogsten. — Waarom de bouwlanden nu weer
zoo sterk stijgen in prijs, komt later ter sprake. —
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Dus de graaninvoer uit Sicilie vernietigde den landbouw — niet de teelt van groenten en vruchten echter,
die eene lange reis onmogelijk kunnen doorstaan om
Rome en de andere Italiaansche plaatsen. Zoo werd de
„meent" — het gemeente-weide-terrein — die meestal vrij
ver van de bewoonde kom of lag, waardeloos, omdat er
geen boeren weer waren, die groot vee hielden. En over
waardelooze voorwerpen worden geen processen gevoerd,
geen rechtskundige adviezen ingewonnen. Ziedaar, waarom
in het Corpus Iuris geen consulta voorkomen over die
„communia" en „compascua".
Alleen het kadaster stelde nog belang in die groote
lappen grond. Daarom vertellen de landmeters er iets van.
in den grooten tijd van het Romeinsche rijk leefde
dus Italie van den invoer van koren. Niet alleen uit Sicilie,
neen, voornamelijk zelfs uit Africa en Egypte — Scipio en
Caesar moisten wel, waarom ze zich joist van die landen
meester maakten en hun opvolgers, waarom ze daax nooit
de beschermende legioenen wegnamen ! —
In dit verband moet ik er nog even op wijzen om
Welke reden de Romeinsche keizers zich steeds zoo roerend
bezorgd toonen voor de regelmaat in den aanvoer van het
hoofdvoedsel. Het yolk van Rome riep immers altijd om
„brood en spelen" — Mrst brood — en wanneer het brood
niet kwam, precies op tijd, dan stond de troon van den
Caesar te waggelen en was zijn leven in gevaar. Daarover
zouden uit schrijvers van dien tijd aardige staaltjes aan te
halen zijn.

II.
In het vorenstaande heb ik er op gewezen, hoe in
Italie, dat zich sedert een zes eeuwen uitsluitend voedde
met vreemd graan, het land op eenigen afstand van de
bevolkingscentra geheel ongebruikt bleef. Wel werd de
naaste omgeving der steden intens geexploiteerd voor
groenten- en tuinbouw of luxe-villa's, maar het hoofdvoedsel
kwam van buiten.
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Zoo was de toestand, toen de „barbaren" Italie en
het Weston overstroomen gingen. Wat waren de gevolgen?
In de eerste plaats word de verbinding met Africa
afgesneden, toen Genserik in 429 zich van de Noordkust tot
voorbij de Groote Syrte meester maakte. De onstuimige
Vandalen, voorloopers der Noormannen en Barbarijsche
piraten, beheerschten tientallen jaren lang geheel het
Westelijk zeebekken.
Dat beteekende voor het arm Italie de opdroging van
eon der levensbronnen.
Gelukkig maakte zich, na betrekkelijk korten strijd
tegen de schitterende Gothen-koningen, Byzantium meester
van het schiereiland en kon de gedecimeerde bevolking
weer voedsel krijgen uit Egypte en Africa, dat sedert 534
ook aan de Byzantijnen behoorde.
Maar de vreugde was van korten duur. De Langobarden verdreven de Byzantijnen en met hen ... 't brood.
Het ligt voor de hand, dat Italie toen smadelijk verhongerd zijn zou of de heele bevolking had moeten uitwij ken, wanneer ze er niet toe overgegaan was het eigen
land vruchtdragend to maken.
Hiermee begon men dan ook en wel onder de leiding
van de eenige nationale organisatie, die in stand was gebleven, de Katholieke kerk. Op het einde van de 6e eeuw
nemen de monnikken, vooral de Benedictijnen van het in
529 gestichte klooster Monte Cassino, de taak op zich de
Italianen weer tot landbouwers to maken.
De wettelijke regeling van het eigendomsrecht, die
voor dit werk van nationale opheffing natuurlijk onontbeerlijk was, kon echter niet moor de Romeinsche zijn,
maar moest worden ontleend aan de wetten der Langoharden, de heerschers van het oogenblik.
Doze wetten nu waren de Germaansche gebruiken, in
Italie voor het eerst op schrift gesteld, maar naar den inhoud nog geheel afkomstig nit den tijd van half nomadenleven, dien Caesar en Tacitus schilderden. Gebruiken, die
won derwel overeenkwamen met den rechtstoestand, waarin
zich nog altijd de „gemeene gronden" — communia, cam-
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pascua — der Italiaansche dorpen en steden bevonden. De
rechtspositie daarvan was nooit scherp gecodificeerd door
het spits vernuft der iurisconsulti en kon zich dus makkelijk
plooien naar de even vage, Germaansche opvattingen.
Zoo blijkt, dat de Italianen, zoodra ze worden gedwongen naar hun akkers terug te keeren, tot een bezitstoestand kwamen gelijk aan dien van de Germanen.
Ik dien hier op te merken, dat de „barbaren" (Heruhers, Oostgothen, Langobarden), die achtereenvolgens
Italie veroverden, volstrekt geen misbruik maakten van
hun recht om het geheele land als oorlogsbuit te beschouwen. Hun aanvoerders bepaalden alien zich er toe een
derde van de beschikbare terreinen — we weten, dat zoowat heel Italie onbebouwd was — als eigendom aan hun
krijgers toe te wijzen. Wel is waar behoorde volgens de
Germaansche opvatting al het overige, als onverdeelde
krijgsbuit, den koning, maar de Italianen hadden van dit
opperrecht heelemaal geen last. Van hun „communia" en
„compascua" behielden ze als te voren het vruchtgebruik.
En nu profiteerden ze, door nood gedrongen, ook meer
daarvan. Vertelt ons niet de monnik Warnefried in zijn
Geschiedenis der Langobarden, dat na de verovering de
bevolking aanwies „als het graan op de akkers"
Dus na den inval der barbaren en de gedwongen hervatting van den akkerbouw blijft de oorspronkelijke bevolking in het bezit van ongeveer twee derden van den
grond en exploiteert dien deels als bouwland in privaatbezit
deels als gemeenschappelijke weide en bosch. Het voor de
Germanen genomen deel werd eigenlijk op dezelfde manier
gebruikt — wisselbouw was meestal onnoodig — en onderscheidt zich dan ook ten slotte alleen door zijn naam.
Wat Italiaansch communia en compascua heet, komt in de
op Germaansch bezit doelende akten 1) v66r als fiwaida
1) Het duidelijkst teekenen de Regenten van het klooster Farfa de
toenmalige toestanden. Voor Italie zie men o.a. : F. Schupfer, Il diritto privato

dei popoli germanici con speciale riguardo all' Italia, Roma, 1907, G. Curis,
I demani comunali nella 8toria, nel diritto e nell' economia sociale (Bollettino
Uffieiale del Minister° di Agricoltura) Roma, 1908, en P. Roux, La question
agraire en Italie I: le latifundium romain, Paris, 1910.
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(Viehweide) en sylvae arimannorum (meent der vrijen).
't Is noodig op dit kritieke punt, waar Romeinsch en
Germaansch gebruik buiten het gecodificeerd ius om tot
een traditie samenvloeien, de rechtskwestie even nauwkeurig
vast te stellen.
De „meent" der Romeinsche „kolonien" was oorspronkelijk veroverd land, maar den kolonisten — d.w.z. een bevoorrechte klasse der bevolking, die privaat grondbezit
had — tot eeuwigdurend gebruik gegeven, en meestal hun
ook in eigendom afgestaan. De Germaansche koning had,
zoolang de buit nog niet verdeeld was, over al het land
eigendomsrecht, maar verloor dit zoodat het over ging
op de „vrij en" — wanneer de toewijzing had plaats gevonden.
De „fiwaida" dus en de „sylvae. arimannorum" hadden
privaatrechtelijk met den koning niets meer van doen, op
de communia en compascua daarentegen kon hij zijn eigendomsrecht te alien tijde doen gelden. Zoo is het mogelijk,
dat nog tegen het jaar 1000 Langobarden-vorsten graven
en bisschoppen begiftigen met steden en „haar gebied".
We zullen later zien hoe hoogst belangrijk dit punt
is ook voor de Erfgooierskwestie. De vorsten framers, in
casu de Bourgondiers, die hun centraliseeringspolitiek gronden op de instellingen der Romeinsche keizers, zullen zich
dan opwerpen tot dezelfde positie als de Langobarden
hadden in het veroverd Italie en beweren dat het Gooi —
dat altijd vrij was — in eigendom hun toebehoort en de
advokaten der Gooiers, al evenmin op de hoogte van de
oorspronkelijke Germaansche begrippen, zullen ook in het
Romeinsche recht hun verdediging zoeken en daarin slechts
de verjaring vinden als titel. Ten slotte zal het blijken,
dat het eigendomsrecht waarop nil. de gemeenten Naarden
enz. meenen aanspraak te kunnen doen gelden, eveneens
voortvloeit uit het zich blind staren op het alleenzaligmakend Romeinsche recht. Maar zoowel onder de Bourgondiêrs als nu nog in de XXe eeuw komt het volksbewustzijn in heftigen opstand en willen de afstammelingen van
het vrij e Germanendom zich niet bukken onder het papieren
juk, dat de slaven van den Caesar Augustus gewillig droegen.
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We kunnen nu Italie verlaten, de ontwikkeling van
het probleem daar behoort verder tot de geschiedenis van
de Middellandsche Zee-landen, die nog slechts indirekt
invloed uitoefent op de meer Noordelijk en Westelijk gelegen streken. Eenige eeuwen lang gaat de evolutie van
deze haar eigen gang. De vernietiging van het wereldverkeer en het zich wenden van Byzantium Haar het Oosten
verbreken de vroegere banden tusschen Orient en Occident,
die eerst de kruistochten weer zullen aanknoopen.
In het Westen bracht de angst voor Saracenen, Avaren
en Noormannen de welvarende vrijen er toe bescherming
to zoeken achter het veilig schild der Kerk of onder het
zwaard van een burchtheer. Alleen waar armoede een verovering of uitmergeling onwaarschijnlijk maakte, bleven de
oude toestanden in wezen, kenden de vrijen geen opperheer. „Pa-uvre homme dans sa maison roy est," zegt 'n
Luiksch privilege van circa 1200.
En arm was het Gooi. Toen het door keizer Otto in
de tiende eeuw als leen werd geschonken aan het klooster
van Elten. — in lien bloeitijd der feodaliteit mocht geen
stukje land zonder „beschermer" blijven — zag het zich
slechts de verplichting opgelegd van koptienden (6en kop
op iederen schepel graan) en thinsen van zijn maatlanden
(a f 80.— per jaar). En als de abdis Gydelendis in 1280
aan Floris V, graaf van Holland, haar soeverein gezag
„voorzoover genoemd gebied behoort tot haar kerk" overdraagt — enkele heffingen behoudt zij zich voor — stelt ze
zich als schadeloosstelling tevreden met een jaargeld van
25 ITtrechtsche penningen. De graaf vond blijkbaar dezen
koop nog niet eens voordeelig, want hij maakt de voorwaarde, dat hij slechts dan het aanbod zal aanvaarden,
wanneer blijkt, dat de heer van Aemstel niet meer rechten
kan doen gelden dan de abdis.
De Gooiers hebben zich blijkbaar van deze verandering
van „meester" niet heel veel aangetrokken. De voordeelen
bescherming door 'n machtig heer tegen de Stichtschen,
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met wie ze altijd overhoop lagen, en zekerheid hun zonen,
die als erg strijdhaftig bekend stonden, 'n broodje te verschaffen in het leger van de vechtlustige Hollandsche
graven — namen ze graag aan, maar overigens gedroegen
ze zich als echte „vrije Friezen". Nog in 1326 moet graaf
Willem van Hen egouwen, die gewend was aan meer geregelde toestanden bun, zijne „goeden luden van Ghoyland
gemeenlike", verbieden „alle ghader te samen te komen
op het blasen van den home om met twee raadslude van
den gemeenen lande overeen te draghen", begeerende zulk
een verzameling niet, tenzij „bi onsen baeliu of bi onsen
scoute". Overigens erkent de graaf in 1339 uitdrukkelijk
hun rechten op een veep bij Eemnes.
Deze en andere rechten leefden toen blijkbaar nog
z66 sterk onder de bevolking voort en werden zoo weinig
bedreigd door verandering in de economische toestanden,
dat het niet noodig gevonden werd ze schriftelijk vast te
leggen. Die behoefte werd eerst gevoeld in het jaar 1405,
datum van den eersten schaarbrief 1). Uit dit stuk 2) blijkt,
dat de veeboeren van Gooiland (het bouwland was toen
al in privaatbezit overgegaan) zich wenschten te vrijwaren,
Diet tegen -iibergriffe van den landheer, maar tegen te
groote versnippering tengevolge van de toeneming der bevolking in de stad Naarden. Ze schijnen toen verzuimd te
hebben — omdat ze dat van zelf sprekend vonden — in
hun reglement vast te stellen, dat aan het gebruik van de
gemeene werden slechts zij konden deelnemen, die „boer"
waren. Dit verzuim werd twee jaar later uitdrukkelijk hersteld
in een privilegie van Jan van Beieren — ook de eerste
schaarbrief was door den graaf goedgekeurd, het soeverein
gezag werd dus ten minste als nominale waarborg erkend
dat zeide : „Item zo willen wij, dat niemant ooze ghemeynte
van Goylant bruken en zal, hi en heeft landwinninge gedaen 3)
als van outs costumelic ende gewoenliken is".
1) De schaarbrieven regelen het gebruik der gemeene gronden.
2) Evenals bijna alle andere bronn.en gepubliceerd door A. Perk in
zijn Verslag van 1842.
3) Ik blijf gelooven, ook na gelezen to hebben wat Backer en Verdam
over deze uitdrukking schrijven, dat ze beteekent : „een stuk land in eigendom en ontgonnen hebben".
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Men ziet het, de Gooiers beroepen zich op het volkomen Germaansche gebruiksrecht der vrije mannen

— daarom dragen ze ook den titel „goede luiden" — en
de graaf erkent dien rechtsgrond. Nog gelooft geen van
beide partijen aan de uitsluitende autoriteit van het Corpus
Iuris. Maar al spoedig verandert dit.
Wanneer de Bourgondiers, het voorbeeld volgend van
Lodewijk den Elfden van Frankrijk, die het leenstelsel
daar voorgoed brak en uit een conglomeraat van semionaf hankelijke vazalstaten een centraal bestuurd rijk
maakte, hun strijd tegen de vrijheid van Nederlands bevolking beginners — een strijd, die later door Philips den
Tweeden wordt hervat ... tot zijn eigen verderf pogen
ze ook de privileges van Gooiland aan te randen. Karel
de Stoute grijpt een geringe aanleiding aan om te probeeren
een streep te halen door de onarhankelijkheid der Gooiers.
De aanleiding was deze : De bewoners van Hilversum hadden aan Muidenaars een paar wagens turf uit de Gooische
venen verkocht. Nu was het echter volgens de bepalingen
van de schaarbrieven verboden buiten Gooiland die turf
van de hand te doen. Toen dan ook de Naarders de wagens
voorbij zagen trekken, zonden ze hun schout uit om de
turf aan te halen. Maar de Muidenaars verdedigden zich
en de schout kwam in het gedrang. Toen liepen de burgers
te hoop, wapenden zich met wat ze voor de hand vonden
en snelden naar buiten, voorop een man, die 'n schort aan
'n stole had gebonden. Deze krachtdadige handhaving van
oude rechten werd door de advokaten van den graaf voorgesteld als „het gewapenderhand buiten het stadsgebied
uittrekken met ontplooide banieren." De eisch was : verbeurte van alle privilegien, aanbieding van verontschuldiging en bedevaarten naar Keulen en Rome van de twee
hoofdschuldigen, het vonnis 'n veroordeeling tot 400 Vlaamsche ponden boete. Deze uitspraak werd gegeven op
denzelfden dag (19 Nov. 1474) als die in het proces over
het bezit der gemeene heiden en weiden door den graaf
tegelijkertijd aanhangig gemaakt, eerst bij het Hof van
Holland, daarna bij den Hoogen Raad van Mechelen. Het
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laatste vonnis is ons bewaard. Het bepaalde, dat de geheele
eigendom (van venen, bosschen, waranden, heiden en weiden)
den graaf toekwam, het gebruik van dat alles echter den
Gooiers. Het was de overwinning van het oude Germaansche principe, gestoken in het middeleeuwsche gewaad van
het leenheerschap, al noemden de raadsheeren de rechten
der Gooiers met 'n Romeinschen term „iura in re aliena".
In Holland wilde de Latijnsche traditie, die in Frankrijk,
waar sedert Philippus Augustus een ware vergoding van
het Romeinsche recht was ontstaan, het oude wegvaagde,
geen wortel schieten. Maar eigenaardig is het, dat de
argumenten der verdediging zich ook steken in het nieuwe
kleed. De eenige rechtstitel door de Gooiers aangevoerd is
de Latijnsche praescriptio — verjaring. —
Na dit afdoend vonnis — Karel de Stoute had geen
tijd den aanval te hernieuwen, hij liep zich den dollen
kop te pletter tegen de vrijheidsliefde der Zwitsers 1),
Philips kwam aan een regeling van mike bijzaken niet
toe — rust de zaak weer eenige eeuwen. De vrije republiek
dacht niet aan centralisatie. En het Gooi was niet zoo
heel begeerlijk en bekend. Lukte het niet den stadhouder
Willem II er met een heel leger te verdwalen ? En teekent
ons niet Van Lennep in Ferdinand Huyek de Gooiers als
ruwe bekkesnijders ?
De elkaar telkens opvolgende schaarbrieven brengen
slechts geringe wijzigingen in de overoude bepalingen,
alleen wordt het begrip „Erfgooiers" steeds nauwkeuriger
omschreven als afstammelingen uit van oudsher in Gooiland wonende families 2). Aanvallen door Amsterdamsche
kooplieden, die buitens willen bouwen, gedaan op de
„meent" worden door den Hoogen Raad en de Staten van
Holland afgeweerd 3).
1) In Zwitserland zijn ook veel „Erfgooiers", maar is geen Erfgooierskwestie.
2) „Geboren Erfgooiers, Welker vader, grootvader, overgrootvader en
zoo voort, vervolgens opwaarts van alle oude tijden het refit tot den veltslag gehad hadden, voorzooveel het rnannelijk oir betreft en verder nog
anders niet". Wetsvoorstel, zitting 1909-1910 No. 290, Big. 4, bl. 10.
3) Proces Hinlopen 1699-1711.
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Iv.
Zoo bleven tot in de 18e eeuw steeds de landsoverheden — wellicht onbewust — de Germaansche rechtsopvatting voorstaan. Dit wordt eerst na de Fransche
revolutie anders. Dan raakt de bevolking onder den biologiseerenden invloed van het schoonschijnend vrijheids- en
gelijkheidsideaal, dat in de praktijk uitliep op de tyrannie
der centraliseerende organisatie, de „ad-nai-nis-tra-Lion,"
waaronder Frankrijks bewoners nog den nek buigen, en die
probeert al het oude te vernietigen. Ook de Fransche
regeering zag Coen blijkbaar de toestanden in het Gooi
aan voor dingsigheidjes nit de oude doos van het feudalisme en dus als „delenda". In het „beschaafdste land der
wereld" had immers de Zonnekoning al in 1667 bij edict
die anarchistische gebruiksrechten netjes in 't gelid gezet
en de revolutionairen hadden ze eenvoudig van de rol geschrapt. Zoo diende het ook te gaan in Holland, dat 'n
deel uitmaakte van het Keizerrijk en zoo gauw raogelijk
op dezelfde hoogte van beschaving gebracht moest worden.
Dus krijgen de Gooiers verlof bij elkaar te komen om hun
land te verdeelen. En ze komen werkelijk bijeen, ten getale van 808 te Naarden in het jaar 1811, maar ze spreken
zich eenstemmig nit tegen de verdeeling, waartoe hen de
prefect gemachtigd had. Toch zullen onder die 808 ongetwijfeld velen geweest zijn, die omdat ze geen huis of hof
bezaten, van de gemeenschappelijke weide geen gebruik
konden maken 1) en bij verdeeling dus slechts profiteeren
konden. Desalniettemin stenaden ze er tegen.
Dit voorval geeft, dunkt me, duidelijk aan, dat men
niet bang behoeft te zijn, aan de Erfgooiers de wettelijke
bevoegdheid te verleenen, wanneer ze het willen, een eind
te maken aan hun gemeenschappelijk bezit. Verreweg de
meesten zullen ook nu nog het behoud van hun bizondere
positie, die ze als een soort van adeldoro. beschouwen, ver1) Tijdens het proces Hinlopen schijnen de gerechtigden ruim 1000,
de genietenden nog geen 500 in aantal zijn geweest. Wet8voorstel, Bijl. 3,
bl. 6 noot).
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kiezen boven het beetje contanten, dat ze bij vervreemding
der gronden zouden opsteken.
V.
De 19e eeuw heeft in de Erfgooiers-omstandigheden
belangrijke veranderingen gebracht. Was tot na 1811 nog
altijd de toestand z66, dat de gemeene gronden, wat eigendom betrof, toebehoorden aan den landsheer — met welken
titel die dan ook optrad — en naar gebruik aan de Erfgooiers, in 1836 en 1843 maakten een paar Koninklijke
Besluiten 1) daaraan een eind. Ze verdeelden de terreinen
in tweeen, een deel zou voortaan in onbeperkt eigendom
behooren aan het Domein (dit waren slechts woeste gronden), de rest aan de „rechthebbenden tot het gebruik".
Opzettelijk werd in het midden gelaten wie deze rechthebbenden waren.
Hiermee houdt dus ieder leenroerig karakter van het
Gooi op, de middeleeuwen verdwijnen, het oude Germaansche gemeenschappelijk bezit der vrijen, telkens opnieuw
door hun „ting" geregeld, komt ongedeerd to voorschijn.
Maar de vrijen hadden al sedert vele eeuwen — sinds
het grafelijk verbod van 1326 — niet weer in algemeene
vergaderingen beslist over hun belangen. Ze hadden de
behartiging daarvan altijd overgelaten aan hun „bestuur",
het bestuur hunner gemeenten, „Stad en Lande", en nooit
behoefte gevoeld aan een contrOle op de handelingen van
die beheerders, omdat dezen uit en door hen zelven werden
gekozen, en dus gelijke belangen hadden.
Toen echter een centrale regeering heel het land over
44n kam ging scheren en de bevolking der steden en
dorpen al sterker toenam door immigratie van niet-Erfgooiers, konden de burgemeesters niet meer gelden als
vertegenwoordigers der Erfgooiers, maar eerder van de
geheele bevolking der gemeenten, wier belangen dikwijls

1) Van 12 Januari 1836 No. 85 en 2 Aug. 1843 No. 52.
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ingingen tegen die van de oude ingezetenen 1). Om hun
gemeenten gelegenheid te geven zich uit te breiden of
vat geld in kas te krijgen, vervreemdden de b-urgervaders
maar al te vaak door verhuring, erfpacht of verkoop
deelen van de aloude „meent", waarvan reeds de eerste
schaarbrief in 1405 had bepaald, dat ze „ongedeylt sal
blijven ten ewigen dage." Daarbij verkochten ze niet alleen
aan hun stad of dorp, maar ook wel aan particulieren,
zonder de Erfgooiers ook maar te vragen naar hun opinie
daaromtrent.
En dezen hadden geen gelegenheid zich te doen gelden,
want ze bezaten geen middel om de handelingen van Stad
en Lande ongedaan te maken. Stad en Lande waren
immers van oudsher hun vertrouwensmannen geweest, van
wie ze geen wettelijke waarborgen verlangden. En ze hadden
er niet aan gedacht, dat Stad en Lande sedert 1890 synoniem was met de burgemeesters, die in dat jaar verklaard
waren de eenige stemgerechtigden te zijn.
Toen zoo de gebruikers van den grond en zij, die het
recht van genot hadden, zonder het op 't oogenblik te
kunnen uitoefenen, zagen hoe hun gemeenschappelijk bezit
al meer en meer wegslonk, kwamen ze, in 1900, ten getale
van een 500 bij een en kozen zij zich een nieuw bestuur.
Een handeling, die precies in de lijn lag der oude Germaansche instellingen. Ook de aanvoerders van den stam
werden bij keuze benoemd.
Veel gewonnen hadden ze ech ter daarmee niet. Stad
en Lande, d.w.z. de burgemeesters, deden net of er geen
„nieuwe partij" bestond, en een rechtsgrond om zich daadwerkelijk op te verdedigen kon deze niet vinden, omdat...
geen wet Naar positie regelde.
Om een rechterlijke uitspraak te provoceeren en zoo
een basis voor hun protesten te verkrijgen, gingen de Erfgooiers Coen allerlei daden van geweld plegen op door
Stad en Lande vervreemd gebied.
1) Op het beweerde eigendomsrecht der gemeenten — vertegenwoor
digd in hare besturen — hoef ik niet in te gaan ; dat is afdoende weerlegd
in het geschiedkundig overzicht van het wetsvoorstel, bl. 4-8.
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De burgemeesters riepen de politie te hulp en de rechtbank veroordeelde de Gooiers als gewone misdadigers, zoodoende een principieel geding over de wettigheid van de
handelingen van Stad en Lande ontwijkend.
Blijkbaar stond in dien tijd de regeering aan den leant
der burgemeesters. Haar nota van 19 Maart 1906 1) wijst
er op, hoe naar de meening van den minister of zijn raadsman de burgemeesters door het vervreemden van het land
de economische ontwikkeling van het Gooi bevorderden.
Wanneer men aanneemt, dat het belang van het
Gooi gelijkluidend is met het belang der zes gemeenten,
dan had de regeering volkomen gelijk. Want de burgemeesters konden voor de algemeene portemonnaie goede
zaken maken door de 3000 H.A. der Erfgooiers, meerendeels vlak bij de bebouwde kom gelegen, in de nu rijke
en welvarende streek aan den man te brengen.
Ze gingen dan ook rustig hun gang in de overtuiging,
dat het niet meer in het leader der economische ontwikkeling van de 20e eeuw past, grond, die en als bouwland en
als bouwterrein Lien, twintig maal meer kan opbrengen, op
de manier der primitieve Germanen van voor Christus'
geboorte slechts te gebruiken om een paar honderd koeien
in 't Leven te houden. Een overtuiging, die alle recht van
bestaan heeft, maar waarvan het den burgemeesters niet
paste ze in praktijk om. te zetten ten opzichte van de gemeene heiden en weiden. Het stond immers niet aan hen
te beoordeelen of de tijd voor een krachtiger benutting
daarvan gekomen was. Dat hadden slechts de eigenaars te
beslissen. De eigenaars nu waren de „gerechtigden tot het
gebruik", uitdrukkelijk in het vol bezit gesteld door de
K. B. van 1836 en 1843, en uit de historische ontwikkeling
der toestanden van de vroegste tijden of blijkt zonneklaar,
dat deze gemaclitigden waren en zijn . . . de Erfgooiers.
Aan deze Erfgooiers dan ook dient een wet het eenige
te geven, wat hun ontbreekt om van hun eigendom op
moderne wijze nut te trekken . . . de rechtspersoonlijkheid
1) Bijlagen Handelingen. 1905-1906, 175, 1 en 2, ook afgedrukt bij
De Ranitz, Autoriteiten tegen Erfgooiera, 's-Gravenhage 1906.
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en een organisatie. En dit bereikt, mijns bedunkens, het
wetsvoorstel van 8 'Tull 1910 op 'n rechtvaardige en gematigde wijze.
Vooral goed vind ik er in, dat aan een verdeeling
van den grond vrij groote moeilijkheden in den weg zijn
gelegd. Het zou immers kunnen zijn, dat de begeerte naar
oogenblikkelijk gewin vooral de niet-scharende Erfgooiers
er toe bracht te lichtvaardig het aanbod van de een of
andere groote bouwmaatschappij aan te nemen, terwijl het
volstrekt niet vaststaat, dat de eigenaars, wanneer ze hun
grond cooperatief bewerken — zooals b.v. hun collega's in
Frascati bij Rome doen, en het ferme groepje Groningers,
dat, na in Amerika geleerd te hebben, de dingen in 't groot
te beschouwen, Dedemsvaart ontgint — niet m6er en duurzamer voordeel er uit kunnen trekken. Misschien is het
nu juist het goede oogenblik om zoo iets te beginnen, nu.
Amerika al minder graan afstaat (in tien jaar verminderde
haar uitvoer van 23 tot 10% van den oogst) en de landbouw
in ons land zoo schitterend rendeert. Wie weet zullen de
Gooiers niet den weg wijzen naar de toekomst van de landbouw-industrie ? Ze zijn daarvoor in ieder geval meer geschikt dan de Russische mir-moejik, waarin sommige socialisten hun akkerbouw-ideaal verwezenlijkt meenden te
vinden.
Maar achten zij het oogenblik nog niet gekomen 0131
hun levenswijze te veranderen, waarom zouden zij niet
blijven wat ze zijn ? 'n Mensch z'n lust is 'n mensch z'n
leven, en niemand zal het de Gooiers meer kunnen beletten
naar eigen lust te leven, als „goeden lieden" in 'n vrij land
toekomt, zoodra de wet hen zal hebben verlost van de
onrechtmatige voogdij der burgemeesters, die het Germaansche leenheerlijk recht van bescherming opvatten als
een Romeinsch recht van beheersching, net als in zijn tijd
Karel de Stoute.
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Blijspel in dichtmaat in vier bedrijven.
DOOR

BERNARD CANTER.

DERDE BEDRIJF.
Eerste Tooneel.
Een feestzaal in het Paleis van den Hertog van Modena.
Aan 't hoop van de tafel de Hertog tusschen Beata en
gravin di Tosca. Aan de andere zijde van Beata, Graaf Reni.
Umberto naast Sirenetta. Naast haar de hoofsche juffers. Graaf
di Tosca naast zijn vrouw.
Rechts of links op den voorgrond, al naar de inrichting
van tooneel of schouwburgzaal, een klein tooneel, waar straks
het korte ballet enz. op plaats vindt. De kunstenaars met instrumenten, stellen zich bij het ballet voor het tooneeltje op. Schijnbaar leveren zij de begeleiding. Het is gewenscht, dat aan het
feestmaal ook niet handelende vrouwelijke en mannelijke gasten
aanzitten of desnoods de kunstenaars.
Ah, Salami !
Graaf di Tosca : Wat heb je daar, lakei?
Geef op de worst, 'k ben net op worst belust. . .
(Hij neemt, tot verbazing van den lakei, een reusachtige
worst van den schotel en begint die dadelijk met een
mes te ontvellen en nit de hand op te eten, zooals men
dat werklieden wel ziet doen).
'k houd wel van een hartig hapje
Die smaakt mij
16
O. E. XI 8
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Na al die flauwe lifiaf uit de keuken.
(De gasten lachen muid).

Gravin di Tosca: De gasten moeten 't maar een beetje schikken,
Mijn peer gemaal heeft van een wijn gedronken,
Die wat te zwaar was en die hem heeft bevangen.
Graaf di Tosca : Daar heb je het . . . straks heet ik ook
[nog dronken,
Ik ben zoo n-nchter als een Maandagmorgen.
De lakei : (Hij is verwonderd achter den graaf blijven staan,
wachtend op de teruggave van de reuzenworst).
Heer, wilt u mij veroorloven de worst
Te sniklen . opdat ik hem kan serveeren .. .
Graaf di Tosca : (De worst terugleggend op het blad).
Is dat Modeensch gebruik, dan wel friscuus.
Bij ons te Pisa is het strenge vorm,
Dat elke gast een heele worst voor zich
Aileen krijgt toegediend .. .
Graaf Reni : Bij het dessert? . . .
Gravin di Tosca : Natuurlijk bij 't dessert.
Een heele salami?
Graaf Reni :
Gravin di Tosca : Bij ons in Pisa vangt de maaltijd aan
Met het dessert...vandaar de heele worst...
Ilertog Francesco : Ei . . . ei gravin, en wanneer eet men dan
In Pisa de hors d'oeuvres ?
Wel da"s glad,
Graaf di Tosca:
Die geven wij natuurlijk na den maaltijd
Umberto (tot Beata):
Mij dunkt in Pisa heeft men vreemde vormen.
Beata (tot Umberto): Iletzelfde dunkte mij van de manieren.
Hier in Modena, Heer
Hoe zoo ?
Umberto :
Wel Heer,
Beata :
Bij ons te Pisa gaan de edellui,
Aan tafel naast de edelvrouwen zitten,
Al naar hun rang en stand en aanzien, Heer.
De hertogszonen naast de hertogsdochters,
De graven naast gravinnen en zoo voort,
Dat noemt te Pisa men zoo als 't behoort
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Graaf Reni: (tot Beata)
Maar dan zit ik naast u niet op mijn plaats,
En ben gedwongen hier van plaats te ruilen.
Beata: Mij zou het spijten graaf, als ik u moest
Als tafelbuurman missen.
Zeer vereerd!
Graaf Reni:
Beata: Want te Modena leve men Modeensch.
Graaf Reni: Dus 't geldt niet mij, maar 't gold slechts
[onze vormen?
tGravin di Amara: (Sirenetta-Beata)
Neen, zoo meent het de hertoginne niet.
Zij meent, wanneer een man als u de vormen
Representeert, roemt zij Modeenschen aard.
Beata: Heb dank gravin, zoo was het ook bedoeld.
Umberto: (tot de gravin di Amara)
Hoe wonderfijn heeft u dien zin gevoeld!
Gravin di Amara: Maar dat, Heer Hertog, houdt ook
tevens in,
Dat uw verwijdering was naar heur zin
Umberto : Kijk, kijk, ik wist de vrouwetong was scherp,
Maar dat ze ook tweesnijdend is, dat niet.
Graaf di Tosca: (tot lakei met kaasschotel)
Dat's Parmezaansch, en dat is lodigiano,
En da's stracchino ... en nog wel in 't voorjaar,
Maar vriendje heb je hier geen gorgonzola?
Iakei: (het blad draaiend)

Heer graaf, hier is nog geitekaas en roomkaas,
Dit's oude Piemonteesche, die van Capri,
Meer soorten konden wij helaas niet krijgen,
De wegen zijn nog wat onveilig, Heer.
Graaf di Tosca: Bij ons in Pisa is de Gorgonzola,
Bij feesten zooals dit in overvloed.
Jou baas, lakei, heeft geen verstand van kaas.
(hij neemt een h,om_p kaas van den schotel, bijt er een
stuk nit, werpt de home op den schotel en proest do
bete nit. Tot hertog Francesco)

Dat 's tuig, dat 's onbelegen goed, ah bah!
Die jonge kaas smaakt me te veel naar lebber.
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Hertog Francesco : Vergeef mij, graaf, ik zal den kok ont-[slaan,
Het spijt mij, dat het maal u niet bevalt.
Graaf di Tosca : Heer, nergens eet je beter dan te Pisa,
Gestoofde uien, soep van versche knoflook,
Charlotjes in het zuur met rookmakreel,
Fagiolini, uitgezochte boontjes,
Met dobbelsteenen spek, dat is je ware !
Je krieigt bij ons wat deeg'lijks in je maag,
't Was goed bedoeld, maar dank je voor die lifiaf.
(Hij staat op, brengt een flesch aan den mond en drinkt).
Ik spoel het met een enklen slok naar onder.
Graaf Reni: Gebruikt men ook te Pisa nimmer glazen ?
Graaf di Tosca : (wankelend op hem toeloopend)
Dat wel, maar dan alleen bij groote bazen,
Zoo onder ons lui, als het ons maar smaakt.
(Hij zet nogmaats de fiesch aan den mond, ledigt die,.
houdt haar dan tegen het licht).
Zoo, die heb ik ten minste flink geraakt.
(hij loopt weg van de tafel).

Gravin di Tosca : Ik bid u, duidt het mij n gemaal niet euvel.
Zooals ik zei, de zware wijn brengt hem,
Die anders streng is op de etiquette,
Aristocraat van top tot teen, geheel
Van streek en nu verbeeldt hij in zijn roes
Zich, dat hij tot de lazzaroni hoort.
Gravin di Amara : Ja, vreeslijk is de mensch die zich benevelt.
De wijn, een zoete gave Gods, met maat
Genoten, is gelijk een zonnestraal,
Die zwarten nacht tot blijden uchtend maakt,
Maar wie de goede gave Gods misbruikt,
Gelijkt op Rome in midzomernoen.
Lavinia : 0 . . . kent u Rome ?
Pia :
Urbs antiqua!
Eleonore :
Rome !
Het ideaal van wie de schoonheid minnen.
Lavinia : 0, kent u Rome ? Waart u ooit in Rome ?
Wat zegt u van de villa Medicis ?
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't Paleis Monte Cavallo .... de Sint Pieter,
't Latraansch' Paleis ... en van bet Capitool?
Pia : Villa Borghese en die van Francese ?
Eleonore : Aldobrandini, Doria, Colonna,
Raspigliosi, Ludovisi, Piombo
Umberto : (tot Reni). Ze zijn er alle drie een dag geweest.
Des morgens hebben zij zich toen verslapen,
En 's middags aten ze Cremoonsche taartjes,
Met ornament van suiker-confituurtjes,
En namen er een zak mee van naar huffs.
Zoo hebben ze daarginds haar smaak gevormd!
Gravin di Amara: Helaas, 'k ben nooit in d' oude stad
[geweest.
Lavinia : Ach nooit in Rome waart u? Ik beklaag u.
Pia: Wie Rome nooit bezocht heeft is onrijp.
Eleonore: Ach Rome! Rome! Rome zien en... leven!
Alle drie: Ach Rome! Heerlijk, eenig Rome!
Gravin di Amara: Bij ons in Pisa gaat men naar Florence,
Wanneer men eerst het schoon van Pisa kept,
De kathedraal, het koopmanshuis, de kerk
Der Ridders van Stephanus, en de leaden,
En zeg mij eens, wat schoons heeft uw Modena?
Lavinia : Hier in de stad?
Pia:
Bedoelt u hier?
Eleonore:
Modena?
Gravin di Amara: Ja... hier bedoel ik...
Lavinia: Te Rome hebben wij ook nog gezien
De catacomben...
Pia:
En dat schilderij,
Eleonore:
Ja juist,
Van Leonardo da Vinci... neen van Rafael...
Umberto: Ach hoe heerlijk...
Graaf Reni:
0, hoe begeerlijk !
Gravin di Amara: De dames zijn zeer eerlijk... want om
['t schoon,
Van 't vreemde boven. 't eigen to verheffen,
Behoort een groote onpartijdigheid,
Hoewel ik haar toch dankbaar waar geweest,
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Als van Modenas schoon zij mij lets meer,
Van Rome mij iets minder noemen konden.
Want mooie namen blijven mooie nam en,
Doch in Modena is het schoon te zien.
In Pisa roemde men de strada Maestra,
De kathedraal, de toren Ghirlandina,
Sprak van Sigonius, Tassoni en Fallope,
Is hier niet de Secchia, rapita
?
Eleonore : Daar heb 'k nooit van gehoord
Pia :
Ik evenmin
Lavinia : En moet dat alles te Modena zijn ?
Beata: Wellicht gravin, kunt u de freules dienen,
Door haar van dit en dat te onderrichten.
Gravin di Amara: 0 gaarne hertogin, alleenlijk niet
Aan het dessert van zoo een vroolijk maal.
Want niets vind ik meer strij dig met 't gevoel
Dan zoo een geuren met wat kleine weetjes,
Die elke domoor zich een uur te voren,
Snel uit een boekje kan memoriseeren,
En aldus Ware kennis overpraalt,
Die, vrucht van ernst en lange, zware studie,
Niet uitgestrooid wordt, zooals suikererwten
Op _'t feest der luminara, maar die slechts
Geschonken wordt aan die haar ernstig zoeken,
Wanneer het tijd is voor 't geleerd discours.
Hier past de scherts, de jok en wilt gij spreuken,
Dan zij 't een drinkspreuk, passend aan 't dessert.
Hertog Francesco : Bravo 'Gravin, tot nu toe wist ik niet,
Dat men te Pisa, stad des schuinen torens,
Toch zoo verstandig en rechtuit kon spreken.
Mijn compliment . , . die taal stond in het lood.
Gravin di Amara : Dan ben ik blij, dat uit Pisaansche
[schuinheid,
Modena nog de goede zeden speurt.
Gravin di Tosca: Wel gaarne had mijn heer en echtgenoot,
Wiens hart is van erkentlijkheid vervuld,
Een woord gesproken om u dank te heeten,
Maar daar, zooals gravin d' Amara zegt,
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Zijn hoofd te veel vervuld is van heet Rome,
Gedoog men dat ik zijne plaats bekleed,
En u heer Hertog onzen dank uitspreek,
Voor 't schoon onthaal en 't aangenaam gesprek.
En om niet gansch en al in schuld te blijven,
Sta men mij toe, dat ik tot dank u lees,
Het schoonste vers der Modeensche paten,
't Sonnet van Demipho mij opgedragen.
(Zij haalt het vers voor den day en staat op)
Lavinia : 0, een sonnet van Demipho, hoe heerlijk !
Pia : Een opdracht van Demipho, hoe begeerlijk !
Eleonore : En het is toegewijd aan haar . . . hoe eerlijk !
Hertog Francesco : Mevrouw wij zijn gehoor en luist'ren
[alien.
Gravin di Tosca : (Zij zegt het vers op met de klemtonen
verkeerd, zoodat het geheele vers wartaal lijkt).
Sonnet. Opgedragen aan de doorluchtige vrouwe,
Gravinne Amalia di Tosca, kenster en beschermster
der kunsten en wetenschappen. . . .
(tot den fiertog Francesco).
Lees zelf het, heer, hier staat het duidlijk op.
(Zij reikt hem het manuscript onderste boven over).
Hertog Francesco : Neen hier . . . ten minst' als ik het wel
[heb vrouwe,
Ik ben geen Arabier ... die leest van achteren
Naar voren .. .
(Hij draait het manuscript om en toont het aan graaf
Reni).
Graaf Reni : Ja waarlijk, daar staat het heel duidlijk leesbaar,
(tot gravin di Tosca).
Moet ik u het papier zoo reiken of,
Leest men in Pisa verzen 't onderst boven?
Gravin di Amara : liahahaha . dat is een goede grap, gravin,
Daar liep de hertog en graaf Reni in.
De hertogin wil zeker kiesch beduiden,
Dat men in dezen tijd heel veel sonnetten
Het best geniet, leest men ze 't onderst boven !
Hertog Francesco : 'k Erken, dien fijnen zet heb 'k niet gesnapt.
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Vergeving mijn gravin, het was heel aardig.
( Hij reikt gravin di Tosca het manuscript nu goed toe,
die thans aanvangt het schijnbaar voor te lezen).
Gravin di Tosca : 't Doorlucht geslacht heeft eenmaal nog
[gebloeid,
Om d' allerzoetste vruchten te vertoonen,
Modena voelt zich fier, nu kwamen woven,
In hare vest' wat alien hield geboeid .. .
In Pisa, dat van kunsten overvloeit,
Beata, uitverkoren van al schoonen,
Beheerscheres in 't rijk van tinten, tonen,
Wier kunst en kennis houden ons geboeid .. .
Gegroet Beata, kind van vorstenbloed,
Neem aan de huldiging der fraaie kunsten,
Die zich verheugen in uw gijzellot,
Want met u gijzelde Modena vroed,
Der muzen en Fortunas milde gunsten,
Daar schoonheid rijst, den kluisteren ten spo6.
De gasten : Bravo . . . bravissimo
(toejuiching en, gelach).
Gravin di Amara : Dat poem ik fijne satire ! ! !
Umberto : (tot de hoofsche juffers).
Nu freules, wat zeg jelui van die les ?
Lavinia : 0, slechte voordracht kan elk vers bederven.
Umberto : Ja, maar de verzen van dien Demipho
Zijn zoo wanhopig leeg, dat slechts de voordracht,
Ze redden kan 't is mooie klinkklank en
Dat wordt gauw klinkklank, die heel leelijk is.
Pia : Hertog Umberto voelt geen ware kunst.
Eleonore : Heeft geen gehoor voor echte woordmuziek.
Lavinia : Hij zoekt wellicht bij dichters naar gedachten.
Umberto : Ja juist, gedachten zijn bij verzen hoofdzaak.
De rest is maar techniek of ornament,
Kunst zonder denkbeeld is voor virtuozen,
't Land van kokanje voor aanstellerij.
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Graaf Reni: Daar zij n de kunstnaars voor 't avondfeest,
Zij trefgen wel een slecht bereid onthaal.
Gravin di Amara : De kunst'naars, die aan 's hertogs hof
[verkeeren,
Die zullen ons Loch zeker 't schoone leeren.
Umberto : Men spot wel vaak met d' officieele kunst,
Maar overtuig u zelf — dat zij de gunst
Nog 't meest verdient, daar zij ons de traditie,
Van 't ware schoon, eerbiedig conserveert.
Tweede Tooneel.
Allen gaan naar de plaats, waar op het tooneel het tooneeltje
is opgeslagen. Hertog Francesco gearmd met Beata, graaf Reni
met gravin di Tosca. Graaf di Tosca met Lavinia; de kunstenaars
stellen zich terzij van het tooneeltje met hun instrumenten op.
Er wordt op het tooneeltje een ballet opgevoerd. Als de muziek
een beetje zachter speelt, dan hertog Francesco met graaf Reni
op den voorgrond.
Hertog Francesco : Ze hebben zonderlinge vormen daar!
Graaf Reni : Ziet toe, die dronken graaf is als een beest
Hertog Francesco : Als niet Beatas zedig stil gedrag,
Mij overtuigde, zou ik argwaan scheppen.
Graaf Reni: Mij kwam het ook al reeds verdacht voor, Coen
Gravin di Tosca, die niet schqven kan,
Opeens zoo vlug een groot gedicht kon lezen.
Hertog Francesco : En ik geloofde half maar in de grap,
Die 't kamerkatje bij de voordracht vond.
Graaf Reni: Ja juist — dat feeksje is to veel een dame.
Men kan wel jets door afzien zelf zich leeren,
Doch zij bezit een aangeboren tact.
Zij heeft in spraak, in Loon, in houding, in
Gebaren jets, dat echten adel kondt
De dienstmaagd lijkt de meesteresse hier,
De meesteres heeft meer van eene maagd,
En wat den graaf en de gravin betreft,
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Ik vrees te Pisa heeft men ons bedrogen,
Zooals tevoor het veil Venetie deed.
Hertog Francesco : Hoe vinden wij bewijzen van 't bedrog ?
Graaf Reni: Wij zullen list door listigheid bestrijden,
Tracht hen door hun gedrag nu te ontmaskren.
Ik roep de wacht vast op, en laat 't vertrek
Des hongertorens in gereedheid brengen.
Wat list dan niet vermag, brengt honger nit.
(Beni af)
Hertog Francesco : (Het ballet is geeindigd. De danseressen en,
kunstenaars onder toejuichingen der gasten af.)
Bravo . . . bravissimo
ik ben verblijd,
Dat het ballet de gasten heeft vermaakt.
Graaf di Tosca : Die lekk're dikzak danste 't best van alien,
En wat een kuiten, wat een mooie kuiten !
Gravin di Tosca : Foei neen, die dikkert was om uit te
[fluiten.
Hertog Francesco : (tot gravin di Tosca)
In Pisa fluiten ook de vrouwen mee ?
Gravin di Amara : Jaloersche vrouwen doen nog meer dan
[fluiten,
Ze deelen klappen uit dat d' ooren tuiten.
Zoo meent het de gravin, niet waar mevrouw ?
Hertog Francesco : (tot gravin di Tosca)
Of men 't in Pisa ook gedoogen zou,
Dat een verkleede dienstmaagd altoos voor.
Haar meesteres het woord neemt, gravin Tosca ?
Beata : Wanneer dat woord zoo juist ons denkbeeld kondt,
Dan houden wij heel gaarne onzen mond.
Gravin di Amara : Goed zwijgen, Neer, is zwaarder dan goed
[spreken.
Hertog Francesco : Dan kindje oefen j' in die zware kunst.
Jou valt, denk ik, geen enkle kunst te zwaar.
Gravin di Amara : Dank voor uw compliment, graag maak
[ik 't waar.
Maar zie, wij vrouwen kunnen schertsen, lachen,
Wij kunnen spreken, zingen, declameeren,
Maar zwijgen, ach, verstaan alleen de heeren .
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Umberto : Ei — kan je zingen ook — en mooie liedjes?
Gravin di Amara: De nieuwste liedjes, die men zingt te Pisa.
Hertog Francesco : Wel breek dan 't zwijgen door een
[liedje af.
Gravin di Amara: (naar het toomeel gaande)
'k Zal trachten door een liedje hen te sussen,
Want 'k voel wel, dat de hertog ons verdenkt.
(met een guitaar in de hand op het tooneeltje)

Een echt leuk mopje, zooals ze wel zingen,
Te Pisa 's avonds, aan de havenkaai.
(zij moduleert)

Hertog Francesco : Nu zal ik mij goed kunnen vergewissen,
Want ieder vogeltje zingt naar 't gebekt is,
En door haar zang verraadt de vrouw haar stand.
Gravin di Amara: Het liedje van de Wichelroede.
Ala je schatten wilt ontdekken
Die, verborgen in den grond,
Wachten op al wie ze vond,
Laat je dan vroeg 's morgens wekken,
Pak je ransel, pak je zak,
Snij dan af een berketak,
En ga loopen in den wind,
Tot je zoo de schatten vindt ! (bis)
Nicolaas, een goeie drommel,
Ook Bens hoorde van die maar,
Pakt zijn bullen bij elkaar,
En verlaat den heelen rommel.
Liet zijn vrouwtje heel alleen,
Vol van smarten en geween,
En loopt met zijn berketak,
Verre van het huislijk dak ! (bis)
Annemie, die brave vrouwe,
Wacht hear man een dag of vier,
Toen gaat zij ook aan den zwier,
Dat zal Nicolaas berouwen !
Die loopt met zijn berketeen,
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Over berg en dalen heen,
Hopend op een grooten schat,
Maar och, nergens vindt hij wat ! (bis)
Door de straten, door de stegen,
Langs de kaden, op het pad,
Zoekt hij ijvrig naar een schat,
Maar het vinden valt hem tegen,
Nergens buigt de berketeen,
Naar geheime schatten- heen.
Tot hij, na een jaar of drie,
Weerkeert tot zijn Annemie. (bis)
Aan de deur wordt hij ontvangen,
Door zijn zoete, lieve vrouw,
Die valt van de blijdschap flauw.
En hij kust haar op de wangen,
Hij vertelt haar desolaat,
Van zijn zoeken zonder baat.
Toen zegt zij, de schat was hier,
Kijk maar door den wiegekier. . . (bis)
Wat, zegt hij, dat zijn drie blagen !
Ja, zeit zij, Jan, Piet en Koos,
En ze slapen als een roos.
Mag ik naar den vader vragen ?
Zeit die goeie Nicolaas.
Zeker, zeit ze, beste baas,
Dat 's het wonder van jo-uw teen.
Nooit loopt Klaas van honk weer heen ! (bis)
Graaf di Tosca : Verdraaid, dat is een echte leuke mop,
Bravo, bravo, zoo poor ik er graag meer,
(naneuriend)
Dat 's het wonder van jouw teen.
Nooit loopt hij van honk meer heen. !
Graaf Beni : (Hij is tijdens het zingen opgekomen en met den.
hertog in druk gesprek gewisseld geweest)
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De woorden zijn die van een lied van 't yolk,
Maar heb je wel gelet op 't zuiver zingen ?
Let op, dat meisje is een echte dame.
Ziet, hoe ze gratievol haar sleep beweegt !
De wacht staat al gereed, maar voor wij nog
Tot de gevangenneming overgaan,
Laat ook Beata Bens een liedje zingen,
Dan, hoop ik, zijn wij zeker van de zaak.
Umberto : 't Was fraai dat lied, 'k moet zeggen bij ster fraai,
Zoo, zoo, zingt men dat lied in hoogre kringen ?
Gravin di Amara : Neen peer, dat zingt in Pisa men op
[straat,
(ter zij tot Umberto)
Hoe zou ik andre liedren kunnen zingen ?
Hertog Francesco : 1k hoorde gaarne ook een lied uit Pisa,
Waar de muziek zoo hoog in aanzien staat,
Dat slechts gezongen wordt door edelvrouwen,
Zou ons Beata dat niet willen schenken ?
Gravin di Amara : 0 Heer, ik ken ook een heel ernstig lied,
Laat mij ook dat nog voor u zingen, Heer...
(Zij wil weer naar het tooneeltje gaan, maar wordt
door Graaf Reid teruggehouden).
Hertog Francesco : Neen, 't is alom bekend, dat 's hertogs
[dochter
De beste zangeres van Pisa is.
En daaroni zou ik zeer gelukkig zijn,
Wanneer Beata ons een lied deed hooren.
Beata : 1k ben wat heesch en ook wat erg vermoeid .
Umberto : Dat is 't bekend excuus van groote zangers,
Di hoop Loch niet, dat gij bevreesd zijt voor
Critiek van u zoo toegenegen gasten ?
Ik zal u op de guitaar begleiden
KOM
(Hij voert haar mede ondanks haar tegenstribbelen en
stelt zich op het tooneeltje nevens haar).
bij de eerste valsche noot,
Reni: Zij durft niet
Roep ik de wacht — met uw goedkeuring, Heer.
Hertog Francesco : Wacht tot het eind, wanneer dat mooggijk is.
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Umberto : Wat zingt u, hertogin ?
Beata : Uche, uche . . . de romance van de roos
(zij zet te laag in).
Ach schoone roos, moet gij zoo vroeg verbloeien...
Umberto : Te laag ingezet . . . Nogmaals hertogin
Beata : (Zij zet te hoog in).
Ach schoone roos, moet gij zoo vroeg verbloeien,
Te kort was uwe fraaie glans .. .
Umberto : Te hoog, veel te hoog
Beata : Neen, u speelt te hoog...
Hertog Francesco : Met uw verlof, Umberto zet goed in.
U speelt te hoog, naar 't voorbeeld van uw vader,
Die 't voorbeeld van het veil Veneti8 volgend,
Ons gij zlaars zond, die dragen valschen staat .. .
Graaf di Tosca : Geknipt . . . Ik trek er daadlijk tusschen uit !
(Hij aril vluchten. Graaf Reni stampt met den voet. De
paleiswacht dringt gewapend binnen).
Graaf Reni (tot den sergeant):
In naam van Francesco Dalbelli, Heer
Van het hertogdom Modena, neem
't Geheel Toscaansch gezelschap hier gevangen,
En sluit ze in den toren van 't kasteel . . .
(De soldaten omringen Beata, den graaf en de gravin di
Tosca en willen ook de gravin di Amara gevangen nemen).
Gravin di Amara : Ik protesteer, dat is een rechtsverkrachting.
Hertog Francesco : 't Is rechtsverkrachting zich onware titels
Te verzeek'ren, met een doorzichtig doel.
Gravin di Amara : Dees lieden zijn wel degelijk van stand,
En slechts ik ben geen ware edelvrouw,
Gelijk de jonge hertog kan getuigen,
Zoo goed als hier graaf Reni...
(tot den Hertog)
Heer, gena,
Ik heb, alleen omdat uw zoon het Wilde,
Mij op dit feest geleend tot deze grail,
Om 't edele gezelschap te vermaken
--Umberto Ja vader, het' is ons bedrijf alleen,
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Zij is onschuldig aan de grap van heden.
(Hij stelt zich voor Naar op)

Hertog Francesco: Mijn zoon, aan ons de zaken van 't bewind.
Umberto : Maar vader, 'k smeek u laat die vrouw niet boeten,
voor wat alleen door onze schuld geschiedde.
Hertog Francesco : Mijn zoon, nogmaals, wie voert hier het
bevel?
Breng weg 't gezelschap, dat er geen ontsnapp' !
-Umberto : (tot den sergeant) Ik zweer u, laat die vrouw met vree
(Hij trekt zijn deg en).

Hertog Francesco : (tot den sergeant, op Umberto wijzend)
En neem voor heden ook dien Limiter mee. !
(De wacht voert Beata, gravin di Amara, Umberto,
den graaf en de gravin di Tosca weg).
Scherm.

Einde van het derde bedrijf.

VIERDE BEDRIJF.
Zaal in den toren van het kasteel. De zaal is voor een
gerechtszitting ingericht, met groene tafel, stoelen enz. Een getraliede deur voert naar de gevangenis.

Eerste Tooneel.
De cipier Ludovico.
De cipier : (RV zit aan een houten tafel met een flesch wijn
en een glas voor zich)

Bah, wat een bocht ! (hij schuift het glas ter zijde)
[De wereld loopt ten einde,
Ze hangt van zonde en bedrog aaneen.
Padovan heb 'k besteld, wat krijg ik hier,
't Is bocht, 't is tuig, het smaakt naar zurig bier.
hoort gestommel achter de g etraliede deur)

He.. he.. wat is dat daar voor leven weer.
Wat stil ! of 'k kom er met den rotting tusschen.
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't Is wel begrijpelijk, die arme drommels !
Daar zitten ze nu sedert ruim twaalf uur,
Versmachtend van den honger en den dorst.
'k Heb meelij met de meld, die liep er in.
Dat groote tuig misbruikt ons menschen maar,
Maar waarom houden wij niet bij elkaar ?
Hoe kwam die kleine meld zoo dom, om zich
Door al dat groote tuig te doen misbruiken?
Dat mooie pakje kleedde haar te slecht,
Ze was veel liever in haar meidenjurk.
Ik heb haar hier wel in 't paleis zien loopen,
Ik had waarachtig schik in haar, ik dacht,
Dat zou nou net precies voor mij wat zijn.
(hij zet het glas weer aan zijn mond, maar schuift het
met een zuur gezicht weer weg)
't Is bocht, de wereld loopt vast op zijn end.
Als ik minister was, ik zou wel weten,
Hoe ik die heeren drankverkoopers pakte.
Mijn eerste werk zou zijn een nieuwe drankwet,
Al wie versneed of gaf te kleine maat,
Werd zwaar bekeurd, — dat middel was probaat.
Een nieuwe drankwet maakt' in korten tijd,
Dees zond'ge wereld tot een zaligheid!
(Er wordt met kracht op de buitendeur gebonsd)
Daar ben ik al — maak maar niet zoo'n kabaal,
We zijn hier niet in 's lands vergaderzaal!

Tweede Tooneel.

De cipier, hertog Francesco, graaf Reni.
Hertog Francesco : Zijn de gevangnen allen welbewaard?
Cipier : Ja heer, ze piepen alien van den dorst.
Piep jelui maar, ik ben een trouwe borst !
(Cipier af).

DE GUZELAARS.

257

Derde Tooneel.
Hertog Francesco, graaf Reni.
Hertog Francesco Dus stelt de rechtbank mij in 't ongelijk,
Ondanks de eeden van de vier beklaagden ?
Graaf Reni: De Rechters waren overtuigd dat 't recht
Aan de Modeensche zij was, maar op 't eind
Wees d' advocaat van Pisa op een font.
Die onze advocaat begaan had en
Toen raakten ze aan 't twisten om de fout.
Ze zochten naar een pr4c4dent, en toen
Er bleek, dat vijftig jaar geleen een man
Dezelfde fout had in den vorm begaan,
En zij n proces verloren had, was 't nit,
En in ons nadeel werd 't proces beslist.
Hertog Francesco : Dat 's ongehoord.
Neen, vaak gehoord.
Graaf Reni :
Dat is de vloek van het papieren recht.
In plaats dat men elkaar, man tegen man,
In 't openbaar bestrijdt voor de vier rechters,
Die dan na hoor en wederhoor beslissen,
Aan welke zij het recht gevonden wordt,
Wordt elke zaak op dor papier gestreden,

Niet door partijen, maar door advocaten,
Die beiden 't meeste voordeel hebben van
't Proces, dat 't langste duurt, en daarom vaak
Het eind der zaak zoo mogelijk verschuiven.
Zij schieten niet graag onder elkaars duiven,
Wanneer de zaak van maand op maand zich rekt,
Wordt beider zak van maand op maand gespekt.
Hertog Francesco : Het is een gruwel, want ik heb gelijk,
Graag schonk ik 't land, maar 't recht is aan mij n zij.
Graaf Reni : Zoo sprak ik ook, maar, laas de advocaten,
Die hadden heel wat anders to bepraten.
Zij spraken van een eisch in reconventie,
Van nietigheid der dagvaarding, en van
Termijnen eisch en van formaliteiten,
De purge van 't verstek, goed opposant,
O. E. XI 8
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Anticipatie aan den g' opposeerde,
En nog een heele kraam van woorden meer,
Maar niet dat rechte vorm een onrecht wezen,
Onrechte vorm een eerlijk wezen vatte.
't Slot was, dat hoewel wis uw recht bestond,
Het recht kwam aan den vlugsten, radsten mond.
Hertog Francesco : Dan is 't mijn recht, dat ik de gijzlaars
[dood!
Graaf Beni: Daar zullen ze te Pisa wat om lachen,
Dat volkje waren ze daar wat graag kwijt !
Hertog Francesco : Wat zei de Hertog van Toscane zelf?
Graaf Beni: 't Is niet bekend; hij is sinds kort verdwenen.
Geen stervling weet waar hij is heengereisd.
En moet ik de koeriers gelooven, dan
Heeft hij zijn rol met meesterschap gespeeld.
Hij liep met roodbekreten oogen rond,
Had rust noch duur, vermagerde op 't been,
Zijn haar vergrijsde en men zag hem vaak,
Gedurende den ganschen nacht, geknield
Voor 't heilgen beeld en smeeken tot den hemel
Hem zijn verloren kind terug te zenden
Hertog Francesco : En die man krijgt het recht aan zijne zij!
Men zou aan 's hemels recht vaak willen twijflen,
Wanneer men ziet, wien. 't aardsche recht toevalt !
(Zij hooren rumoer in de gevangen-kamer)
Hertog Francesco : Cipier, voer de gevangenen thans voor,
Wij zullen rechten zooals 't rechters past,
Gestreng, niet wreed, en snel, niet overhaast.
Vierde Tooneel.
Vorigen, de cipier, Hertog Umberto, Beata, Gravin di
Amara, Graaf en Gravin di Tosca. Zij worden door den
cipier naar een rij bankers achter terzijde geleid.
Hertog Francesco : Dat 't allereerst Umberto trede voor!
De cipier (hem voor de rechttafel leidend)
Signor Umberto, hertog van Modena.
Umberto : Hier ben ik vader. Wreed was uwe straf,
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En daar ze wreed was, heeft ze niet verbeterd,
Maar slechts verbeterd .. .
Gij zij t vrij.
Hertog Francesco :
Het hof van arbitrage heeft uw vader
In 't ongelijk gesteld, hoewel hij recht had.
't Land is verloren, tenzij dat wij weer,
Opnieuw ons aan een oorlog willen wagen . .
Umberto Ik trek mijn zwaard niet meer, ik wil geen land,
Geef mij mijn vrijheid en laat mij vertrekken,
Met haar — het meisje, dat 'k oprecht bemin.
Hertog Francesco : Met Sirenetta ?
Ja, met haar mijn vader.
Umberto :
Ik heb haar lief, heb haar beloofd to trouwen.
De vrijheid vragen wij en anders niets.
Hertog Francesco : Gij hebt uw vrijheid en gij kunt thans gaan.
Umberto : En zij ?
Hertog Francesco : Zij wordt geoordeeld naar het eerlijk recht,
Hier is de acte van Otage en
Daarop heeft zij getuigende verklaard,
Dat zij Beata kent als Hertogin,
En dat de graaf en de gravin di Tosca,
Voorname lieden zijn van ouden adel.
Umberto : Zij moest en kon als dienstbode niet anders,
Zooals zij ook ons prof besluit moest volgen,
Dat 'laas zoo droef een einde nam, graaf Reni.
Graaf Beni : Dus gij Heer meent ook, dat het drietal ginds,
Niet hoort tot den Toscaanschen hoogen adel?
'k Erken,
Umberto :
Dat 'k dezer dagen heb ervaren,
waren.
Dat deze drie niet h000Yeboren
bb
Graaf en gravin di Tosca hooren thuis,
Bij lazzaroni of bij aer gespuis !
Graaf Reni : Beata niet ?
Dat meisje is bescheiden,
Umberto :
Zij sliep of weende, dan zijn alle vrouwen,
Zoowat elkaar gelijk . . .
En het sireentje ?
Hertog Francesco :
Umberto : Dat is een dapper en standvastig meisje,
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Zij voert den hoogsten adel — dien van 't hart . .
Hertog Francesco : Verliefd tot over j' ooren, beste jongen !
Maar 't zal niet lang meer duren, want zij moet.
Gevonnisd worden volgens recht en wet,
Zij heeft een valsch getuigenis gezet.
Cipier, wie volgt, de graaf di Tosca...
Graaf di Tosca : Genade, eed'le heeren, ach genade,
Mijn keel is uitgedroogd gelijk een strootje,
De nadorst is nog erger dan de dorst,
Ik kan niet spreken, ach geef mij een drop,
Een enkel dropje water smeek ik u.
Hertog Francesco : Hoe is uw naam?
Graaf di Tosca : Een dropje water, heer, ik kan niet spreken
Graaf Reni Cipier, geef hem een glas...
Cipier: (hij heeft een glas van den slechten wijn ingeschonken).
Hier 's wijn, die zal u beter smaken, Heer.
Graaf di Tosca : Neen, 'k bid u geef mij water, 'k schuw
[den wijn.
Cipier (een glas water inschenkend).
Die schijnt al aan de kleur de soort te kennen !
Graaf di Tosca : (Het glas water aannemend).
0 water, heerlijk water, godendrank,
Eerst wie versmacht leert uwe waarde kennen !
O water, zoeter dan de fijnste wijn !
(hij drinkt).
Graaf Reni : 11w naam
Graaf di Tosca : Ik heb geen naam, want wie zij n vrijheid mist,
Die is geen mensch meer, maar een ding geworden,
Waarmee men hand'len kan al naar men lust.
Hertog Francesco : Dan zullen, vriendje, wij u doen verhongren..
Graaf Reni : Of doen verdorsten — zie, daar heb je keus,
Je hebt de vrijheid — van die twee te kiezen.
Graaf di Tosca : Die vrijheid is genoeg, nu ben 'k weer mensch..
Mijn naam is graaf di Tosca en niet anders.
Hertog Francesco : Gij blijft daar bij, bedenk het wel mijn
[vrind,
Verdorsten is geen pretje voor een drinker.
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Graaf di Tosca : Ik ben geen drinker meer, ik schuw den
[drank,
En daar zoolang ik 't water heb versmaad,
Is het nu waters beurt mij te versmaden !
Graaf Reni Wie volgt — voer de gravin di Tosca voor.
Gravin di Tosca : Mijn heeren, heb Loch medelij met ons!
Graaf Reth Mevrouw lees hier, wat staat in deze acte
(Zij kijkt verleg en op 't papier).
Ah zoo ... In Pisa leest men zoo ... van achteren of
(hij draait het papier om)
(zij blifft zwijg en).
hier staat mevrouw voluit,
Nog altoos niet
Dat u de vrijheid heden wordt geschonken
Gravin di Tosca : Heb dank o ! eed'le heeren, dank,
Graaf Reni Neen, neen, zoo staat het hier niet, eedle vrouw,
Beschermster van de kunst en wetenschap,
„Dat u de vrijheid heden wordt geschonken,
Wanneer gij zegt wie of Beata is."
In 't lezen van gedichten is u verder,
Dan in het lezen van die mooie acte
Versierd met fraaie kruisjes, drie aan drie.
Gravin di Tosca : Beata is de dochter van den Hertog
Van Toscane, meer kan ik u niet zeggen.
Hertog Francesco : Dat is genoeg, u zijt bevrijd mevrouw,
Want 't is ons slechts te doen om 's hertog's dochter.
De rechter stelde Pisa in 't gelijk,
Hoewel het recht aan onze zij de is.
En daarom zullen wij de hertogin,
Niet doen naar Pisa wederkeeren voor
Het landschap aan ons weer wordt toegewezen.
En weigert men te Pisa ons verzoek,
Dan weigert men Beata 't jeugdig leven,
Gaat heen en breng die boodschap nu naar Pisa.
Gravin di Tosca : (knielend).
Genade heeren voor Beata, heeren,
Ach heeren, 'k smeek u neem mijn leven aan,
En laat Beata weer naar Pisa gaan.
Graaf Reni : Op nimmer wederzien ?
Wie volgt, cipier ?
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Cipier : De dochter van den hertog van Toscana!
Beata : Mijnheeren, als u tranen kunnen smeeken,
Dan neem mijn tranen en heb medelij.
Graaf Reni : Jonkvrouw, hoe is uw naam ?
Beata :
Beata, heer
Graaf Reni: De dochter van den hertog van Toscana
Beata :
Die ben ik Heer.
Graaf Reni: ITW vader kreeg het recht aan zijne zij,
En dat was wel het allergrootste onrecht.
Maar hij is Loch gestraft, want naar men zegt,
Is hij zoo door uw afzijn neergeslagen,
Dat hij vergrijsd, gebogen, is gevlucht,
Men weet niet waar, wellicht is hij gestorven.
Beata : Dan zal zij n eed'le ziel den hemel kunnen,
Dat is der stervelingen beste deel.
Hertog Francesco : Dat poem 'k een heldenziel .. .
Of wellicht ook
Graaf Beni :
Een onnatuurlijk kind, . . . ach ja, zeg eens,
Wie was uw moeder ook weer ?
Mijne moeder ?
Beata :
Graaf Reni :
zie pier is een lijst van 't huis van Pisa,
Waarin misschien een font geslopen is.
Beata : Mijn moeder stierf heel kort na mijn geboorte,
En daarom ken ik haar niet juist bij name.
Graaf Reni : Hoe oud zij t gij dan ?
'k Weet het niet, mijnheer..
Beata :
Graaf Reni: Kom, kom, dat weten vrouwen eerst niet meer,
Wanneer ze weer aan het verjongen gaan.
Hertog Francesco : Cipier, breng deze vrouw op 't folterrad.
Gravin di Tosca : G-enade heer . . . genade voor Beata,
Breek mij de armen, beenen, rijt m' uiteen,
Maar laat Beata ongedeerd, mijn heeren.
Hertog Francesco : Dat 's meer dan trouw, zoo spreekt,
[alleen een moeder.
Graaf di Tosca : Mijn beeren, breek ze d' armen en de beenen,
Ik heb met die twee wijven niets van doen.
Graaf Reni : Spreekt daar de vader of de echtgenoot,
Of beiden ? — Vriend, hoe zou jij het wel vinden,
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Wanneer op 't rad jou 't eerst wij lieten. binden ?

Graaf di Tosca : Goed — laat die wij ven dan voor mij dood vrij.
Als het dan moet — welnu dan — rader mij,
Zet op mijn grafsteen, 't is mijn laatste wen.sch :
„Hij leefd' als beest, maar stierf gelijk een mensch."
Graaf Reni : Die volgt — nu komt de beurt aan het Sireentje.
Ik ben benieuwd, hoe die zich redden zal.
Umberto : Pas op mijnheer, voor die staat Umbert pal.
Gravin di Amara—Sirenetta : Ik eisch mijn vrijheid . . .
Wie heeft hier te eischen,
Graaf Reni :
Die achter of die voor de rechtbank staat ?
Sirenetta : Wat noemt gij voor, wat heet gij achter, heeren ?
V66r is de zij van 't recht, dus hier is voor.
Hier staat de onschuld, spreek, ik vraag u beiden,
Met welke rechten houdt gij mij gevangen ?
Hertog Francesco : Wat minder bond, juffrouw, mag 'k u
[verzoeken,
Te lezen wat gij hier hebt onderteekend ?
Sirenetta (Zij neemt de aete van gijzeling aan en verscheurt
die dadelijk in stukken)
Papieren liegen en ik haat den leugen,
Papieren recht is goed voor advocaten,
Verscheur die heele paperassen-zooi,
En d' onschuld stijgt omhoog in naakten tooi.
Graaf Reni : Daar treffen wij een waren bondgenoot.
Want ook papieren recht heeft die van Pisa,
Het land geschonken, dat aan ons behoort.
Sirenetta : Dan heeft papieren recht weer recht versmoord,
En gij zij t lafaards als gij dat gedoogt . .
Was ik een man en deed men mij dat aan,
Ik trok mijn zwaard en stierf of overwon.
Umberto : Wanneer zij 't wil, dan vader, ik trek op,
En breng uw recht — of sneuvel op het veld.
Hertog Francesco: Bravo mijn zoon, ga dan en dat geweld
Van waapnen, het geweld der wetten keere.
Sirenetta : Neen Umbert, blijf, ik wil u niet verliezen.
Hertog Francesco : Mijn zoon vertrekt. Hier valt niet meer
[te kiezen.
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ik zeg : -Umberto blijf, want 't land,
Sirenetta Ja toch
Dat thans mijn vader hoort, ik schenk het u . .
Graaf Reni : Ei . . . Ei
Sirenetta : lit kracht van mijnen naam en mijne afkomst.
Ik ben Beata, hertogin van Pisa,
Ziet hier mij aan — wie twijfelt aan mijn rang ?
(Zij heeft zich waardig opgericht en staat met opgeheven
hoofd voor de rechters)
Umberto : Ik twijfel . want dan hebt gij mij belogen.
Sirenetta : Toch niet, maar ik heb u beproefd. Floor toe,
Mijn vader, die mij lief heeft als zijn oog,
En mij de gij zeling besparen Wilde,
Zond u dit meisje en haar beide ouders,
Die naar hun besten wil mijn vader dienden.
Maar 'laas de wil alleen was niet genoeg.
Ik volgde toen in stilte deze drie,
Belust op avontuur en bang voor 't klooster,
En liet mij als een dienstmaagd medenemen.
Zijzelve waren niet bewust dat ik,
Beata's dienstmaagd, zelf Beata ben,
En toen ik hier was, zag ik klaar en goed,
Dat mijn besluit niet was te dom geweest,
Want dat 'k wellicht mijn vaderland kon dienen.
Graaf Reni : Dat 's mooi bedacht, dat 's drommels mooi
[bedacht,
Maar meisje zeg ons, waar zijn je bewijzen ?
Sirenetta-Beata : Hier deze lieden kunnen u verklaren,
Dat zij . niet zijn van hoogen rang en dat
Beata is de dochter van Alfonso,
Ik, niet hun dochter Sirenetta ben.
Hertog Francesco : Dat zullen zij maar al te graag verklaren
Waar 't folterrad in gindsch gewelf hun wacht.
Sirenetta : Umberto, dan roep ik u aan mijn zij,
Gelooft gij nog, dat 'k Sirenetta ben ?
Umberto : Wie eenmaal liegt, verdient nooit meer vertrouwen.
(Er wordt op de deur geklopt).
Sirenetta : Ik heb u lief Umberto, dubbel lief,
Omdat gij mij als Sirenetta mindet,
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En mij als hertogin ver van u stoot.
Want dat is wel een zeldzaam groot geluk,
Wanneer een vorstendochter wordt bemind,
Niet om Naar rang, geboorte, hoogen staat,
Maar om haarzelv', haarzelv', haarzelv' alleen!
(Er wordt nogmaals geklopt)
Cipier: Mijn heer, een oude man, gebogen, grijs,
Smeekt om een onderhoud met den heer hertog,
Hier is een brief, dien 'k u to toonen heb.
Hertog Francesco: (IN leest een oogenblik, daarna tot alien)
Dat men zich voor een wijl verwijdere,
Behalve gij, graaf Reni, trouwe vriend.
(Allen, behaive graaf Reni, order leading van den
cipier af)
Vijfde Tooneel.
Hertog Francesco, Graaf Reni.
Hertog Francesco: De hertog Lorenzo Dianti smeekt
Met spoed mij om een onderhoud, ik denk
Dat hij vermoedt, waar zijne dochter toeft.
Graaf Beni: Wij zullen hem eerst degelijk doen boeten
Voor het verraad .. .
En daarna dan de zon,
Hertog Francesco :
Van het geluk doen opgaan, want nu ik,
Die onvervaarde jonkvrouw leerde kennen,
En het waarschijnlijk is, dat zij niet loog,
Zal 'k trotsch zijn als mijn zoon dees vrouwe huwt,
Waardoor meteen een strijd voorkomen wordt,
En de twee hertogdommen vrede sluiten.
Zesde Tooneel.
Vorigen, Hertog Lorenzo Dianti...
Hertog van Toscane : Gegroet Francesco, hertog van
[Modena!
Hertog Francesco : Gegroet Lorenzo, hertog van Toscane.
Lorenzo: Ik kom hier niet als hertog van Toscane,
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Maar als een needrig smeekling aan uw voet,
Zeg mij, is 't waar, is mijne dochter hier?
Hertog Francesco : Natuurlijk, gij toch zelf hebt haar
[gezonden.
Lorenzo : Neen Heer, ik zond haar niet. Die ik u zond,
Was een eenvoudig meisje uit het yolk,
In het gezelschap van heur beide ouders.
Vergeef het mij, ik had mijn kind to lief.
Bedenk, gij zelf zijt vader en als ik,
Hebt gij een kind, dat vroeg de moeder derfde.
Vroeg ik uw zoon als gij haar, zoudt gij niet,
Als vader 't zelfde kunnen doen als ik ?
Hertog Francesco : Als vader wellicht ja, maar nooit als
[hertog.
Lorenzo : Ik ben geen hertog meer, ik ben gevlucht,
1Vlijn vriend graaf Bozzi voert thans het bewind,
Vind ik mijn dochter niet, hij blijv' het voeren,
En ik keer of mij van dees wreede wereld . .
Hertog Francesco : Wanneer Beata niet Beata is,
Dan kan ik u Beata niet vertoonen . .
Lorenzo : Dan is het met mij uit, ik dank u heer.
Nog een woord voor ik u vaarwel toeroep,
Wij liggen beiden nog in strijd en Wien
De rechters 't land toewijzen is nog niet
Bekend, welnu ik schenk u graag dat land,
't Welk zooveel strijd en rampspoed heeft gebracht,
Opdat voortaan Modena en Toscane
In vrede naast elkander zullen leven.
Hertog Francesco: Een woord nog, Heer, voor dat gij
[gaat. Er was,
Bij 't vreenide drietal, dat gij tot ons zondt,
Een meisje, kloek, vlug van begrip en woord,
Geleerd en toch geen blauwkous, scherp en toch
Nooit bitter, dartel en toch streng van zeden,
1VIijn zoon heeft haar zij n liefde al beleden .. .
Lorenzo : Zij leeft .... ?
Hertog Francesco : Zij leeft ; als zij Beata is,
Dan leeft zij . .
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Lorenzo :
Groote God, gij zijt gedankt !
Graaf Reni : (Hij heeft zich naar de traliedeur beg even en roept
thans).
Beata kom
uw vader roept u her...
(De valsche Beata verschijnt)
Hier ben ik Heer .
Lorenzo :
0 God, zij is het niet . . . !
Graaf Beni : (Opnieuw aan de deur roepend)
Beata kom, uw vader roept u hier !
(De echte Beata verschijnt)
Hier ben ik heer . . .
Mijn dochter, o mijn kind ! ! !
Lorenzo :
Beata : (zij snelt haar vader in de armen, die haar met kussen.
overdekt)
Mijn vader ! vadertje ! vader ! ! !
Achtste Tooneel.
Allen op.
Umberto (tot Francesco): Mijn vader, ik heb mij al weer ver[zoend,
Ik vraag uw toestemming voor 't huwlijk, vader.
Beata: (tot haar vader)
Mijn vader, zie, dat is des hertogs zoon,
Umberto .
Lorenzo :
'K ken zijn naam door Bozzi reeds,
Gegroet . . . Hij roemde u als jongen held,
En uwe schranderheid verwon zijn. kracht.
Ja waarlijk, 't uiterlijk is als uw daden,
Had God mij, arme, zulk een zoon beschoren,
De toekomst van mijn land waar welverzorgd.
-Umberto : 1k heb uw dochter lief gekregen, Heer,
En smeek bij dezen u om hare hand,
Beata : Zie, zoo brengt God u in dees stond een zoon.
Lorenzo : Legt kinderen hier beiden hand in hand,
En kome zoo in vree eens land bij land.
Hertog Francesco : En ook ik geef mijn zegen beiden hier,
^ at Mars eens scheidde, moge Venus eengen,
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Der volkren toekomst zij van nu voortaan.
De vrede door begrijpen en verstaan,
Breng' vrede vrijheid, laai' een vreugdevier!
(Tot de andere gevangenen zich richtend)
Gijlieden daar, zijt vrij ; maakt goede sier,
Vult de bokalen, zingt een lustig lied,
En yolk, vergeet dan ook den dichter niet!
Einde van het vierde en laatste Bedrijf.

[A lle rechten van overdruk, opvoering en vertaling door
den schrijver voorbehouden].

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

Zaterdag 24 Juni 1911 hield de Bond van Vrije Liberalen te
Utrecht zijn vijfde jaarvergadering.
Het is aardig het verschil van uiterlijk op te merken tusschen
de constitueerende bijeenkomst (23 Juni 1906) en deze achtste
algemeene vergadering. TOen haast uitsluitend mannen van veelal
zeer geposeerden leeftijd : witte haren, witte baarden, slechts hier
en daar een jeugdig gelaat, dat dan soms nog bedrieglijk jong
bleek, als dat van Mr. van Karnebeek. Op deze vergadering : een sterk
overwicht van de jongere generaties, de pas aangekomenen, de
mannen in de kracht van het leven. Nog wel ouderen, hier en
daar, maar het zijn de ouderen met de jonge harten, als b.v.
Utrecht's afgevaardigde, als een Mr. de Beaufort, een Prof. de
Louter. TOen : een bezorgd terugzien op de lijn onzer vrijzinnige
politiek, zich al meer van liberale normen afbuigend. Nu : klare
blikken, ernstig maar blijmoedig, ver vooruit ziend naar den horizon van ons politieke leven.
Dat zijn beginselen aantrekkingskracht blijken te oefenen op
de jongere generaties, zelfs in een tijd dat materieele belangen eerder
naar andere zijden trekken, moet den Bond invloed beloven op
onze politieke gedachte-stroomingen. Van niet minder vér-reikende
gevolgen kan de verklaring blijken, die in de jongste vergadering
werd aangenomen.
Niet, zooals men ten onrechte in sommige kringen gemeend
heeft, om den inhoud van het eerste gedeelte dier verklaring. Dit
luidt :
„De Algemeene vergadering van den Bond van Vrije Liberalen, gehouden te Utrecht den 24sten Juni 1911, spreekt als Naar
gevoelen uit :
10. dat voorstellen tot vervanging van de bestaande kiesrechtregeling door een niet-attributieve regeling met uitsluitingen
— waarvan de omvang in het beginsel-program van den Bond is
aangeduid — niet behoeven te worden afgewezen ;
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dat bij Grondwetsherziening het streven van den Bond gericht
moet blij yen op versterking van den invloed der Eerste Kamer
op de wetgeving, en op al hetgeen overigens kan strekken tot vermeerdering van de waarborgen voor de, als eerste eisch van Staatsbeleid, door den Bond steeds op den voorgrond geplaatste onpartijdige behartiging der onderscheidene volksbelangen naar mate van
hunne beteekenis voor de gemeenschap."
Het Beginselprogram van den Bond stelde in zijn kiesrechtparagraaf voorop den eisch, dat „de Staten Generaal behooren te
bestaan nit twee Kamers, op verschillende wijze verkozen en
met zoodanige grondwettelijke bevoegdheden bekleed, dat aan
beide nagenoeg gelijke invloed op de wetgeving zij verzekerd".
Eerst als aan dien eisch voldaan was, zou een niet-attributief
(zoogenaamd algemeen) kiesrecht voor de Tweede Kamer kunnen
worden ingevoerd.
De thans aangenomen verklaring (de Voorzitter zei het
ronduit in zijne, door de bladen zeer slecht weergegeven, toelichting) bedoelt het „eerst als aan dien eisch voldaan is" te schrappen.
Toen het program-artikel was vastgesteld, stond men tegenover
de concrete voorstellen tot Grondwetsherziening der Staatscommissie
onder presidium van Mr. W. H. de Beaufort, die onder meer het
recht van amendement aan de Eerste Kamer wilden toekennen.
Terwijl nu van vrijzinnig-democratische en socialistische zij de
pogingen werden aangewend de Eerste Kamer of te schaffen of
haar machteloos to maken, zag de Bond in het voorstel der
Staatscommissie het middel om te geraken tot de gewenschte
,,onpartijdige behartiging der onderscheidene volksbelan gen naar
mate van hunne beteekenis voor de gemeenschap". (Par. III
Beginselprogram). Te dezen aanzien was het beginselprogram dus
slechts program van actie, te wijzigen zoodra de omstandigheden zich
zouden wijzigen, waarop of waartegen gereageerd zou moeten
worden.
Die omstandigheden zijn gewijzigd. Er is een nieuwe Staatscommissie benoemd, welker voorstellen nog niet zijn ingekomen.
Eerst als de ontwerpen tot herziening der Grondwet voor ons
liggen zal de Bond opnieuw hebben te bepalen, in hoeverre het
daarin voorgeslagen samenstel onzer wetgevende organen naar zijn
meening een „onpartijdige behartiging der volksbelangen" waarborgt
of waarschijnlijk maakt. In het wezen der zaak brengt dit gedeelte
der verklaring dus geen enkele verandering in het standpunt van
den Bond: het verruimt slechts het uitzicht.
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Sommigen hebben in de woorden der verklaring „voorstellen
vervanging van de bestaande kiesrechtregeling door een nietattributieve regeling behoeven niet te worden afgewezen", willen
zien een graadmeter van de liefde — of onverschilligheid — van
den Bond voor het algemeen stemrecht. Zij zouden dan een
compromis aanduiden tusschen voor- en tegenstanders van het
algemeen stemrecht.
Er zijn, inderdaad, twee stroomingen in den Bond. De eene —
de Voorzitter maakte zich in zijn openingsrede tot tolk ervan —
toont zich vooral getroffen door de niet te miskennen practische
nadeelen van de tegenwoordige kiesrechtregeling, de knoeierijen
en onbillijkheden, waartoe deze aanleiding geeft. Zij meent voorts
dat, nu bet kiesrecht een omvang heeft gekregen als thans het
geval is, de verdere uitbreiding slechts een kwestie van korten
tijd kan zijn, en dus liever niet langer moet worden uitgesteld.
Te eerder zal ons politieke leven dan heengegroeid zijn door de
demagogische stuipen, die het opnemen van 3 of 4 mail honderdduizend kiezers uit de onderste lagers van het sociale en intellectueele leven ongetwijfeld mee zal brengen.
De andere strooming ziet onzen staat uit die stuipen allerlei
ziekten houden, wijst op het ontbreken van iedere politieke aspiratie
under hen dien men een verlangen naar het kiesrecht wil opdringen,
en acht het goede staatsmanskunst, glen staatsfunctie op te leggen
aan hen, die er niet naar verlangen, en zoolang zij niet althans
eenig begrip toonen van de verantwoordelijkheid, die het medezeggenschap over het lot der gemeenschap eischt.
Die beide stroomingen zijn er dus inderdaad, maar de in de
verklaring gekozen bewoordingen hebben met een compromis tusschen haar niets uitstaande. Noch de Petitionnements-farce der
S. D. A. P., noch de plechtige doctrines van de vrijzinnige democratie, noch de poging der Liberale-Unie-meeting tot een vertoon
van Algemeen-Kiesrecht-geestdrift kunnen voor den Bond een aan-.
leiding zijn om op dit oogenblik den warmtegraad van zijne gevoelens op dit punt vast to stellen en luide te verkonden. De woorden
„behoeven niet to worden afgewezen" geven slechts een antwoord
op de vraag der Amsterdamsche afdeeling. Tot nu toe eischte het
Beginselprogram het afwijzen van iedere niet-attributieve regeling,
zoolang niet aan de Eerste Kamer meer invloed (de facto het
amendementsrecht) was gegeven. „Moet dit zoo blijven ?" vroeg
Amsterdam. Neen, antwoordt de verklaring, ook zonder then vermeerderden invloed van de Eerste Kamer behoeft het niet-attributot
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tieve Kiesrecht niet te worden afgewezen. Wat voegt iij eraan
toe — niets verandert aan onzen plicht om te streven naar alles
wat kan strekken tot vermeerdering van de waarborgen voor eene
onpartijdige behartiging der onderscheidene volksbelangen.
San nu voor de toekomst van den Bond deze ruimere vrijheid
van beweging van groot nut zijn, het belang der verklaring voor
de algemeene politieke constellatie schijnt mij toch in haar tweeds
gedeelte te liggen. Daarin spreekt de Bond als zijn gevoelen uit
„dat een gezamenlijke stembus-actie van de vrijzinnige groepen,
onder de leuze Grondwetsherziening om te komen tot invoering van
Algemeen Kiesrecht, niet tot verbetering van den politieken toestand
zal leiden en derhalve geen aanbeveling verdient."
Om wel te onderscheiden welke toekomst de Bond hiermede
tracht of te weren, moet men zich helder voor de gedachte roepen
het doel, waartoe de Algemeen-Kiesrecht-eisch de latere jaren werd
aangewend. Met name sedert de herstemmingen van 1909 werd in
de hand van Mr. Troelstra de kiesrecht-leuze het mes, waarmede
aan de vrije liberalen het politieke leven moest worden afgesneden.
De eigenlijke beteekenis daarvan komt eerst in het licht bij het
meer naar voren brengen van Mr. Troelstra's figuur. Bij een terugblik op zijne nu ruim twintigjarige socialistische loopbaan is het
niet de socialist die zich met de meest markante trekken afteekent,
niet de vertegenwoordiger van een nieuwe wereldbeschouwing, noch
de opbouwer van een nieuwe economische wetenschap, maar de man
die voor de arbeiders heeft willen doen wat Dr. Kuyper voor de
„kleine luyden" deed : hen tot een politieke waarde hebbende
munt slaan, hen organiseeren tot eene afzonderlijke politieke partij,
hun het grootst mogelijke aandeel in de regeering verschaffen, dat
met een goed gedisciplineerd kiezerscorps kan verworven worden.
Om dat te bereiken bond hij in 1890 den strijd aan met
Domela Nieuwenhuis, die de arbeiders van het parlementaire veld
trachtte weg te voeren. Wie heeft kunnen waarnemen, welke haast
mystieke vereering in socialistische kringen aan den ouden Leider
werd toegedragen, hoe in menig socialistisch gezin zijn Christuskop
in of beeldsel aan den wand hing, of als gipsbuste op kast of tafel
stond, kan zich een denkbeeld maken van den strijd, van de volharding en het krijgstalent, die noodig geweest zijn om hem zoo
veel van zijn invloed te berooven, als hij in een paar tientallen van
jaren heeft moeten verliezen. Indien Mr. Troelstra ook thane nog
met hem rekenen moet, zich voortdurend de flanken ziet bestoken,
om zijnentwille in Amsterdam tot roodgevlagde en bloederige

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

273

frazeologie zijn toevlucht neemt, meent met dreigementen van roode
Dinsdagen te moeten zwaaien, is dat wel haast uitsluitend to
wijten aan den slecht te disciplineeren geest van ons yolk, aan
de aanwezigheid ook van een wisselende en ongeregelde groote
stads- en havenbevolking.
Domela Nieuwenhuis overwonnen, voelde Mr. Troelstra het
langzamerhand noodzakelijk worden een zich nieuw vormend revolutionnair stuk uit zijn partij te snijden, dat van de groep-Wijnkoop.
Aan het bereiken van zijn politieke doel staat zoowel de revolutie
met revolver, barrikade en roode vlag, als die tengevolge van de
immanente bowegingswetten der maatschappij in den weg.
Bij dat alles heeft hem zijn doctrinairisme zeker weinig
bemoeielijkt. Toen hem onlangs (was het niet door den heer van
der Goes ?) verweten werd dat hij bij zijn betoogen het historisch
materialisme al te zeer in den binnenzak hield, antwoordde hij,
deze Marxistische grond-doctrine te apprecieeren als werkmethode,
maar het ook zonder haar to kunnen stellen : aan de tegenstelling
van klasse-belangen heeft de arbeider nog wel zooveel houvast !
Bij dat ruimte laten, in zijn partij, aan allerlei wereldbeschouwing
sluit zich niet ongelukkig aan Mr. Troelstra's overbellen, in den
laatsten tijd, naar religieuze stemmingen. Wordt daarmede niet
een andere voorwaarde vervuld, zonder welke in het van grondtoon
religieuze Nederland deelhebben aan de regeering ondenkbaar lijkt ?
In 1909 werd een nieuwe stap gezet, meer dan een stap,
werd een sprong gedaan over een tot nog toe onoverbrugde kloof.
In naam van het algemeen kiesrecht werden de „burger" partijen
gescheiden in schapen en bokken. Het belang van het algemeen
kiesrecht was slechts een voorwendsel : niemand weet beter dan
Mr. Troelstra hoe zwak bij menig Unie-liberaal de genegenheid
daarvoor is, met hoeveel verontwaardiging alien het sociaal-democratische ideaal van algemeen stemrecht van „mannen" en „vrouwen"
boven de 20 jaar zouden afwijzen. Een voorwendsel dus, maar het
best bruikbare om de vrije liberalen van de overige vrijzinnige
groepen of to knippen.
Dat was namelijk het doel der gevolgde taktiek. Om goede
redenen. Voor een socialisme dat ophoudt barrikade-droomen to
koesteren of Marxistisch-revolutionnair to zijn, blijft maar een weg
open : die van het staatssocialisme. Eene regeering, waarin aan de
socialistische partij plaatsen zijn ingeruimd, wordt of tot een brutaal
gekegel om baantjes, als in Frankrijk, Of tot een werktuig in de
O. E. XI 8
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handers van het staatssocialisme — wat overigens in de praktijk
wel dikwijls op hetzelfde neerkomt.
Zoolang nu de vrije liberalen deel uitmaken van een regeeringsmeerderheid, is iedere gedachte aan de sociaal-democratie
als regeeringspartij, aan sociaal-democratische ministers uitgesloten.
Verantwoordelijk zijn voor- of plaats nemen in een staatssocialistisch
ministerie zou voor de vrije liberalen beteekenen het opbreken van
den grond waarop zij staan, de ontkenning van hun uitgangspunt.
Eerst wanneer het vrije liberalisme van links afgesneden, beter nog
geheel vernietigd is, wordt de weg vrij. De vrijzinnig-democratie
voelt zich in het staatssocialisme thuis. En de Liberale Unie ? Is zij
Diet de eigenlijke erfgenaam van Kappeyne, die immers in het
staatssocialisme een nieuwen vorm van liberalisme zocht ? Waren
niet velen harer aanhangers eenmaal katheder-socialisten ? Ook haar
leider immers ! Het eerste deel van Mr. Pierson's Verspreide Economische Geschriften bevat den herdruk van een in '78 in de Gids
verschenen artikel „Het Katheder-Socialisme", dat zich vooral ook
richt tegen een der verdedigers daarvan . . . mr. Goeman Borgesius, die, in een Open Brief tot mr. d'Aulnis de Bourouill gericht,
het een betreurenswaardig feit genoemd had, met het oog op de
zedelijke vorming der jongelieden, dat op bijna geen der inrichtingen van onderwijs katheder-socialisme wordt onderwezen. Zeker,
de heer Goeman Borgesius is inmiddels het derde van een eeuw
ouder geworden, en uit de Liberale Unie komt den laatsten tijd
weer goed liberaal geluid. Maar zal dat niet weer al zwakker en
zwakker gaan klinken, als zij den rug heeft gekeerd aan hen die
het 't liefst hooren ?
Dat alles is dus de beteekenis van de aanwending der algemeen-kiesrecht-leuze door de sociaal-democratie in ons land. Ware
het haar, als in Belgie, om dat kiesrecht zeif te doers, zij zou,
terwijl het vrij-liberale program de invoering toelaat, genoegen
genomen hebben met eene verklaring van ieder der vrije liberale
eandidaten zelven, of, indien zij reserve's vreesde, allen liberalen,
ook de tot andere groepen behoorende, instemming met een bepaalden vorm van algemeen kiesrecht tot voorwaarde van stembussteun
gesteld hebben.
Het overnemen door de linkerpartijen van de door de sociaaldemocratie tot zoo bijzonder doel gehanteerde Algemeen Kiesrechtleuze, de aanwending daarvan als hoofdwapen bij den volgenden
stembusstrijd, kan dus op dit oogenblik geene andere beteekenis
hebben dan deze drieledige lo. den rug te keeren aan het libe-
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ralisme, 2o. aan de sociaal-democratie den weg te openers tot de
regeering, 3o. de toekomst te ontsluiten voor het staatssocialisme. Het beteekent niet meer een tijdelijk samengaan met de
sociaal-democratie, maar de eerste schrede op den weg naar een
coalitie, als waarin zich thans Belgiö verheugt. Het verloop daarvan
moot een beeld bieden als Sindbad's avontuur op de Soendaeilanden. Hij nam het gedrochtelijke manneke, dat hij er vond,
op de schouders om het de beek over to dragon. Toen hij het van
zich of wilde zetten, wrong het de beenen al vaster en vaster om
zijn hals, hem niet loslatende of hij al ging zitten of liggen, rollen
of draven. Zoo had het honderden slachtoffers voor hem gewurgd.
Toch heeft, voor zuik een coalitie, het Belgische liberalisme
althans de verontschuldiging van een strijd tegen een vastaaneengesloten ultramontanisme, dat, bij alle onderlinge verschillen, ten
slotte steeds het zwaarst doet wegen de in Rome gedecreteerde
belangen der eene en ondeelbare Kerk. In ons land zou het coaliseeren van liberalen en sociaal-democraten daarentegen ook hierom
een onvergeeflijke fout zijn, omdat het partijen die niet samen eene
Kerk vormen, die niets gemeen hebben, godsdienst noch levenshouding, aanleg noch ontwikkeling, weer op nieuw to samen zou
stuwen in de zelfde bedding.
Opnieuw, want juist nu heeft de coalitie niets meer van een
krachtigen, waterrijken stroom, lijkt zij meer op een soort van
politieken Biesbosch, ondiep water, zonder beweging noch richting.
Het Ministerie-Heemskerk en zijn Kamermeerderheid zijn in
haast ieder opzicht beneden hunne taak gebleven. Niet elk van
hunne leden. Naast de gebrekkig voortstrompelende figuren in
het Ministerie staan andere, wier regeerkracht en regeeringsbeleid
de middelmaat ver onder zich laten. Uit haast ieder van de groepen
der Kamermeerderheid treden enkele leden naar voren, wier gevoel van verantwoordelijkheid, wier kennis en talent hen voor
iedere politieke partij een sieraad zouden doen zijn. Elk van die
groepen zelve toont op haar beurt to beseffen, hoe zij als deel der
meerderheid meer dan in eenige positie de verantwoording voor
's lands zaken heeft to dragen. En toch, dat alles to samen, hoe
waardevol ook ettelijke elementen, dat alles to samen vormt een
elkaar duwende en stompende menigte, die zelfs de gewichtigste
landsbelangen op zij van den weg dringt.
Het gekaats met de landsverdediging word tot een publieke
ergernis. Minister Sabron voert een tweeploegenstelsel in, dat de
desorganisatie van het leger voltooit. Zijn opvolger, Cool, komt
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met een wetsontwerp tot het instellen van een fonds voor de verbetering onzer kustverdediging, op een met het oog op het buitenland
zeer ongeschikt tijdstip, als de lucht nog vol is van van Heeckereninsinuaties.
Van katholieke zijde rijst al dadelijk oppositie. Men noemt
verbetering van onze levende strijdkrachten het meest dringend.
Minister Cool laat de kustverdediging wat op zij schuiven, en zet
zich aan die nieuwe taak. Hij ontwerpt een Militiewet. Tracht ook
de positie der officieren te verbeteren, te lang uitgesteld, omdat de
menschen immers niet schreeuwen, geen vakvereeniging vormen,
niet staken, niet schieten op werkwilligen. Er is dus maar een
meening over : daar moet eindeiijk verbetering in hun toestand komen.
Minister Cool ziet geen kans op de belofte, nu ook nog binnen
twee maanden een behoorlijke pensioenregeling gereed te hebben
— en wordt uitgeworpen. Minister Colijn treedt op. Kustverdediging en positie-verbetering van de officieren hebben geen haast
meer. Een nieuwe pensioenregeling evenmin. Binnen eenige maanden echter komt het reeds door Minister Cool voorbereide ontwerp
Militie-wet in. Bij de Memorie van Toelichting is gevoegd het advies
van den Raad van Defensie. Deze spreekt als Naar oordeel nit,
open en rondweg, leesbaar voor de geheele wereld, dat „ondanks
het goede dat nog valt aan te wijzen, de tegenwoordige oorlogswaarde van ons leger in vele opzichten bijna alles te wenschen
overlaat." Voorts „dat men, voor zoover bezield met den ernstigen
wensch, dat ons land zijne plaats blijve innemen in de rij der onafhankelijke Staten en zijne politieke zelfstandigheid behoude, weerloos als wij thans zijn, slechts met huivering kan denken aan de
mogelijkheid, dat wij in buitenlandsche verwikkelingen zouden
geraken" 1).
's Ministers plannen hebben niet veel van een volksleger : het
schijnt hem werkelijk ernst met onze landsverdediging. De Memorie
van Antwoord op de Voorloopige Beschouwingen is in be-wonderenswaardig korten tijd voltooid. De Voorzitter deelt mede dat de Regeering er prijs op zal stellen, indien het Eindverslag tijdig gereed
komt, de Militiewet nog dezen zomer met de Kamer te behandelen.
De heer Nolens stelt voor, dat in geen geval te doen, vindt voor
dat voorstel een meerderheid, wreekt aldus Minister Cool — en
laat het land rustig voorthuiveren over onze weerloosheid. Tumiddels houdt men in Friesland een katholiekendag, en verneemt daar
1) Bldz. 124.
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van den Voorzitter dat het Ontwerp Kustverdediging liefst in den
doofpot moet blijven.
ZOO onze defensie, de zaak van ons voortbestaan als staat en
yolk. Niet beter met onze financien. Eerst wil Minister Kolkman
onze invoerrechten voor een tijdje met 30 04 verhoogen. Men vindt
het denkbeeld inderdaad „simple comma bonjour", maar meer iets
voor Servie of Venezuela — en Minister Kolkman trekt zijn ontwerp
in. Hij vertelt van allerlei plannen voor nieuwe belastingen. Er
komt weinig van, tot een ontwerp Debietrecht op tabak verschijnt,
dat zelfs bij voorstanders van zulk een heffing en bij warme politieke
vrienden van den Minister een galm van verbazing doet rijzen,
over de onzegbaar naar ambtenarij riekende en onpractische regeling,
die tot overtreding provoceert. De zaak blijft dus rusten. Er komt
een ontwerp tariefwet in. Men kan een gedeelte van het staatsinkomen
uit invoerrechten willen vinden, en dus die artikelen belasten die
in het land niet zullen worden voortgebracht. Men kan ook meenen
„den nationalen arbeid" to moeten beschermen, en rechten heffen
van producten, die nog niet of zeer onvoldoende in ons land worden
gemaakt, en waarvoor binnen de grenzen een bloeiende industrie
te scheppen zou zijn. Men kan zelfs het een en het ander willen,
en uitvoeren. Daarin zit gedachte en systeem, schoon dan een of te
keuren gedachte en to verwerpen systeem. Maar fiscale rechten te
heffen zonder te overzien of verminderde invoer de opbrengst niet
ten eenen male beneden de verwachting zal doers blijven, een industrie
te beschermen zonder to vragen of bescherming noodig is, of zij
misschien niet benadeelt door belemmering van export, of ons land
voor die bepaalde industrie werkelijk vruchtbaren grond biedt, dat
alles teekent z(56 groot gebrek aan financieel talent en vérzienden
staatsmansbiik, dat zelfs voorstanders van bescherming niet zonder
beven dezen Minister langer aan het werk moeten zien.
En de zoogenaamd sociale wetgeving ten slotte ? De peer Van
Doom gaf, bij de behandeling der steenhouwerswet een wolgelijkend
portret van Minister Talma : „Mij dunkt, en daarom achtte ik den
Minister gelukkig, naar mate hij langer aan het hoofd van het
Departement stond, moet hij meer en meer tot het besluit zijn gekomen dat regeeren erg gemakkelijk is. Mijnheer de Voorzitter !
Er zijn menschen die klagen over den nachtarbeid van bakkers !
Welnu, dat geeft niet de minste moeielijkheid, zegt de Minister,
ik verbied dien nachtarbeid eenvoudig, en dan is het uit... Er
komen klachten over het hoogst ongezonde en gevaarlijke van het
steenhouwersbedrijf. Weinu, zegt de Minister, ook dit levert geen
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moeielijkheid op : ik onderwerp de menschen aan een keuring ; de
zaak is gezond en het bedrijf doet geen kwaad meer. Zoo gaan
wij ook doen met andere bedrijven, als er klachten komen. De
Minister gebiedt en verbiedt eenvoudig of hij schrijft voor, dat er
geen moeielijkheden kunnen komen. Rien n'est plus simple que ca.! .. .
Deze Minister zoekt zijn kracht in vader Staat. Vader Staat moet
alles doen, alles regelen en op pooten zetten" 1). Wat aan het
sprekende dezer trekken nog mocht ontbreken, vulde de beer Loeffaan :
„Nu heeft het mij getroffen, dat door de uiteenzettingen van
den Minister ook reeds vroeger, maar toch vooral gisteren, zoo
allerduidelijkst aan de Kamer is moeten blijken, dat de methode
van wetgeving, in sociale aangelegenheden als deze, hem blijkbaar
absoluut niet kan schelen, wanneer hij maar komt waar hij wil zijn.
Als de Minister ergens een misstand ziet op sociaal terrein en die
misstand schijnt hem ernstig genoeg toe om er de hand aan te
leggen, dan zegt hij : ik ga dat redresseeren. Hij vraagt echter
niet of die misstand misschien ligt op een terrein waar de Staat
zich heeft te onthouden, en in de tweede plaats vraagt hij evenmin
of hij dien misstand wel kan opheffen langs een methode die acceptabel is" 2).
Wat komt, zelfs bij dat gebrek aan methode, bij het missen
van iedere grootere lijn, tot stand ? De steenhouwerswet wordt
verminkt, zoodat de Minister haast het zelfde had kunnen bereiken
met de Arbeidswet in de hand. De Arbeidswet wordt opgevuld
met voor de industrie belemmerende bepalingen, met behulp mede
van de Katholieken, die zich op den Minister hadden te wreken !
De Bakkerswet, waarvan de behandeling een doorloopende verwarring was, rust — en niemand weet wanneer zij zal ontwaken.
De Sociale Verzekeringen ? Einde 1910 oordeelde Dr. Kuyper nog
dat voor de verkiezingen van 1913 de ziektewet, de herziene ongevallenwet, de tariefwet en de invaliditeitswet in het Staatsblad
zouden moeten staan. Thans verklaart hij het Ministerie te zullen
spares, als er in 1913 slechts een rechtvaardige leeft : de invaliditeitswet.
De behandeling van de vraagpunten over het wetsontwerp
Ziekteverzekering geleek ten slotte als het tot een leveed tafereel
uitgebeelde coalitie-beleid Een luchtballon — niet eens bestuurbaar ! lek aan alle zijden, bet schuitje langs de oppervlakte van
den Oceaan slepende. Wat :aan] gewicht was meegevoerd is al meeren1) Handelingen 1910/1911, bldz. 2074.
2) Handelingen 1910/1911, bldz. 2111.
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deels uitgeworpen : waardigheid en ernst, verantwoordelijkheid, aanzien. Toch blijft de ballon dales; nu, bij de behandeling der vraagpunten, voelt Minister Talma de golven telkens zijn voeten bespoelen.
Tat kan nog worden overboord gegooid ? Talma zelf offeren ? Men
durft er niet aan : de Premier kan zeker niet aan een reconstructie
van zijn Ministerie denken, zoolang niet een vooropstellen van
Grondwetsherziening in ieders oog onvermijdelijk is. Dies neemt
de coalitie een wanhoopsbesluit : de ernstige bedoeling om zoo goed
mogelijke wetten te maken in zee te werpen. De heer Nolens volvoert, voor zijne groep, het besluit met de gemakkelijkheid, die de
Katholieke partij alom toont bij het verwisselen van politieke overtuiging. De heer van Vliet opent zijn hand boven het dreigende
water met een roerenden blik van vriendschap naar „onzen" Talma.
En de heer Lohman staat daar als Coriolanus op het Forum : elk
van zijn woorden tot zijn „dear citizens" is een dolkpunt, bijtend
van ironie. Maar hij onttrekt zich niet; slechts moge Minister
Talma, als die brave Romeinsche burger, mompelen : „But this is
something odd" ! En zoo gaat de coalitie-ballon dan werkelijk
weer een vijfentwintig meter omhoog.
De overtuiging wordt wel allengs meer algemeen, dat zulk
een beleid 1913 niet overleven kan. De Gemeenteraadsverkiezingen
teekenen ook rechts, of bij hen die althans rechts stemden den
lateren tijd, een groeienden afkeer van het politieke leven. Men
ziet in, hoe het staatssocialisme, waarmee de huidige rechtsche
politiek identiek begint te blijken, alleen aan de sociaal-democratie
ten goede komt. Men deinst terug voor een al meer naar voren
komende club-regeering, een toenemend syndicalisme, in de grootere
gemeenten allermeest, waar gemeentepersoneel zelfs een zeer radicale persoonlijkheid als Prof. Treub uit den Gemeenteraad tracht
te dringen, omdat hij het waagt zijn neus tusschen de vingers
van den Bond van Onderwijzers uit te trekken. Men begrijpt dat
een zóá, weinig gegronde partijgroepeering, als waartoe de coalitie
dwingt, aan rechter en linkerzijde het stuur aan de demagogie in
handen geeft. Aan zulk een overtuiging als thans in ons yolk gaat
seven, uitdrukking te geven in naam van het algemeen kiesrecht,
van een leuze die van oudsher het radikalisme en staatssocialisme
in een woord samenvatte, te zweren bij een wapen dat door de
sociaal-democratie werd aangewend om het verweer tegen staatssocialisme te treffen, dat is een stembus-campagne bij voorbaat tot
een futloos pogen maken, tot droevige mislukking veroordeelen.
Zelfs zij, die de richting welke ons politieke leven in de
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toekomst zal nemen geheel koud laat, die alleen vragen hoe deze
maal op dit Ministerie een stembus overwinning behaald kan
worden, omdat zij nu eenmaal 's lands stuur niet in rechtsche
handen willen zien, zelfs zij moeten begrijpen dat een stembusstrijd
in naam van het algemeen kiesrecht, waarvan de klank niet eens
de voorstanders een graad in warmte doet stijgen, en de lauwen
en onverschilligen lichtelijk onpasselijk maakt, de wonderlijkste
politieke kortzichtigheid zou beteekenen.
Tegen zoo kortzichtige tactiek te waarschuwen, to voorkomen
tevens dat in 1913 de strijd zou gevoerd worden onder eene leuze
die, in ons land en onzen tijd, de overgave van het liberalisme
aan de sociaal-democratie inluidt, zoo kan, naar mij toeschijnt, de
beteekenis worden aangeduid van het tweede gedeelte der verklaring,
in de Algemeene Vergadering van den Bond van Vrije Liberalen
aangenomen. De Bond zal daarmede helpers voorkomen dat, wanneer
straks zich uit den politieken Biesbosch van thans nieuwe stroomen
vormen, de rechtsche bedding hetzelfde drabbe water zal bevatten
als tot nu toe, en het water in den linker riviertak zijne kleur
zou ontleenen aan radikalisme en staatssocialisme, beide tot vruchtbare afzetting buiten staat. Men kan die bedoeling afkeuren —
van onklaarheid of halfslachtigheid beschuldigen toch zeker niet.
In de grauwe, lichtlooze achterbuurt-gelijkvloerschheid van
onze binnenlandsche politiek bracht het bezoek van President
Falliéres even een wat hooger peil, zonnig en verder uitzicht gevend.
Wij houden van Frankrijk. Zijn dwaasheden, zijn ondoordachtheden, zijn spelen met de allerernstigste dingen des levees, wij
zoeken er nooit het koel afkeurend woord voor, maar een vergoelijkende verontschuldiging, als voor een broer, wiens impulsief
karakter of geniale lichtzinnigheid hem van den weg of in dorens
en brandnetels brengen. Wij houden van Frankrijk. Om zijn
litteratuur, in haar opperste volmaking van vorm en tot huivering
ontroerenden durf van zielsontleding. Om zijn gratie en zijn geest.
Om zijn taal, die ons haast nooit vreemd in de ooren was, om zijn
„panache" vooral.
Het is goed dat President FalliOres hier kwam, om ons gelegenheid te geven dat alles in onze oogen to laten lichten bij zijn
voorbijgaan, het to zeggen met de waarschijnlijkheid dat men zich,
voor een enkele maal althans, in Frankrijk de moeito geoft het to
hooren.
Het is goed, omdat nu kunnen verdwijnen de lichtvaardig uit-
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gesproken vermoedens, alsof Duitsche verwantschap van ons Hof,
de voeling met Duitschland van onze wetenschappelijke wereld, ons
uit het evenwicht onzer neutraliteit naar het Oosten zouden kunnen
doen overhellen.
Het is goed ook, omdat de belangstelling van de buitenlandsche
pers voor het bezoek, aan de zeer vele kortzichtigen in ons land
het internationale belang van onze buitenlandsche politiek, en daarmede van een goede landsverdediging ter vrije bepaling van die
politick, als onopzettelijk met scherpte voor oogen heeft gesteld.
Een kwart eeuw heeft Duitschland de overheerschende positie in
Europa weten te bewaren, die het na de schitterende krachtsontplooiing van '70 had weten in to nemen. Toen deden het FranschRussisch verbond eerst, de losweek-politiek van Engeland's Koning
en de daarop gevolgde entente's later, het bewustzijn van niet
verwinbaar to zijn allengs verzwakken. Telkens tracht het nu den
samenhang van zijn tegenstanders op de proef to stellen, en door
die proof zelve te verzwakken. Dat bedoelde Algeciras, dat bedoelt
ongetwijfeld Agadir. Vermoedelijk alleen om ruimte te bewaren
voor ecenomischen uitgroei, stellig niet om tot den oorlog te provoceeren. Maar wat men niet welbewust wil, kunnen de omstandigheden doen volgen. Wellicht kan het dan van ons vermogen om
onze neutraliteit krachtig to verdedigen, afhangen welken omvang
de krijg zal nemen. Zeker zal het voortbestaan van onzen Staat
er nauw mede verbonden zijn.
Het is goed dat President Fatheres ons door zijn bezoek daaraan
herinnerd heeft. Hij moge reden hebben aan zijn yolk te verzekeren
dat wij er aan blijven denken. Wij hopen dan nog dikwijls in de
gelegenheid to komen, hem in ons midden te spreken van onze
sympathie en onze bewondering voor zijn land.
F. J. W. DRION.

ECONOMISCHE KRON EK.
Talma's „trouvaille",

Het is niet om terug te treden in de langdurige debatten, die
de Tweede Kamer om en bij den langsten dag over de drie vraagpunten der ziekteverzekering gevoerd heeft, dat wij bier nog jets
over bet tweede vraagpunt zeggen zullen ; ook niet om na te
gaan in welke mate „de politiek" haar verderfelijken invloed op
de gekomen beslissingen heeft doen gelden. Men mag wel als zeker
vaststellen, dat de wensch een bevriend minister niet te doen
vallen, menigeen er toe verleid heeft, te stemmen gelijk hij niet
wilde. De zaak stood nu eenmaal zoo : een „bevriend" minister was
gekomen met het ontwerp eener wettelijke regeling van ziekteverzekering, waarmee zeer velen van de politieke vrienden het niet
Bens konden zijn. In drie vraagpunten zou men de grondslagen
dier regeling onderzoeken ; op een schriftelijke gedachtenwisseling
daarover volgde de mondelinge. Hoe zou het gaan? Men had vooraf
reeds hooren verluiden, dat volgens afspraak de minister het eerste,
de rechterzijde het tweede vraagpunt zou „winnen" en dat men het
omtrent het derde op een akkoordje zou gooien. . . . Gelijk voorspeld was dat geschieden zou, zoo is het ook gegaan. Laat ons
daarover niet spreken. Waartoe aan te toonen wat alien weten —
ook zij die het niet erkennen zullen — dat deze debatten niet de
schoonste bladzijden der Handelingen vullen, dat de zaak door de
politiek is vertroebeld en dat allerlei andere overwegingen dan het
onbevangen inzicht in de meest gewenschte oplossing bij menigeen
den doorslag gegeven hebben ?
Maar de vraag rijst wat dan nu de stand der quaestie is en
welke wijziging in de wettelijke regeling is te wachten.
Het eerste vraagpunt luidde : Is het wenschelijk de wettelijke
ziekteverzekering te beperken tot uitkeering van ziekengeld, met
uitsluiting van de zorg voor geneeskundige hulp ? „Ja", zoo klonk
— waarom dan ook het antwoord der Kamermeerderheid. Deze
grondslag blijft dus onaangetast. — Het derde punt liep over de
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al-of-niet wenschelijkheid Raden van arbeid in te stellen „belast
met de taak om mede te werken tot de uitvoering van wetten
betreffende den arbeid". Het denkbeeld eener aldus aan de ziekteverzekering vastgeknoopte publiekrechtelijke organisatie van den
arbeid liet de minister los : deze Raden zouden hun medewerking
verleenen tot uitvoering van wetten enz. betreffende dc arbeidersverzekering, — niet: betreffende den arbeid. Povere winst. Wanneer straks die Raden er zijn zullen, kan de Kamer haar voturn weer ongedaan makers en toch bij wetten, die den arbeid
rakers, medewerking tot uitvoering aan deze colleges opdragen.
Het is een schrale troost, dat deze nieuw te scheppen bestuurslichamen alleen bij verzekeringswetten, niet ook op ruimer veld
zullen optreden ; juist dat optreden in zake ziekteverzekering schijnt
ons ongewenscht. — Zoo komen wij tot het tweede vraagpunt : Is
het wenschelijk de ziekteverzekering uitsluitend te doen plaats
hebben hij van Overheidswege in te stellen organen ?
Hier „won" het, gelijk gezegd is, de Rechterzijde. Wat was
haar winst ? Wat is nu verkregen ? — Dit is het, wat wij hier
willen onderzoeken.
Het tweede vraagpunt is ontkennend beantwoord met 54 tegen
13 stemmen ; onder de laatste behoorde van rechts slechts de heer
Lohman. De rechterzijde stemde tegen, nadat de Minister eene
tegemoetkoming aan de geopperde bezwaren in het uitzicht had
gesteld. Welke die tegemoetkoming was ? Daarover straks. Eerst
een woord over de wijze, waarop zij ontvangen werd.
Op Dinsdag 27 Juni was door Dr. de Visser principieel verzet,
geuit tegen het stelsel des Ministers. Deze spr. had er aan herinnerd
dat hij was voor vrijwillige ziekteverzekering en geen rechtsgrond
voor verplichte ziekteverzekering aanwijsbaar achtte ; intusschen in
dit debat moest men nu over . verplichte verzekering spreken.
Welnu dan, deze bracht zoo ernstige gevolgen mede dat — indien,
de zaak bleef zooals zij was — spr. voor zich het ontwerp „ten
eenenmale verwerpelijk" achtte. Het bewandelen van een uitsluitend ambtelijken weg bij de ziekteverzekering stond voor hem
met het fiasco daarvan gelijk. Voorts vroeg hij zich of of een
louter ambtelijke ziekteverzekering wel waarlijk doel zou treffen.
Zijn derde bezwaar daartegen was dat men aan de eene zijde aan
volkskracht ziet verminderen wat men aan den anderen kant aan
volkskracht vermeerderen wil. Op die gronden verzette spr. zich
tegen de uitsluitend ambtelijke voorziening en tegen de vernietiging

284

ECONOMISCHE KRONIEK.

der particuliere kassen. Zijn pleidooi eindigde met een weerlegging
van de door den Minister daarvoor aangevoerde gronden. Toen
den volgenden dag de Minister aan het woord kwam, wees hij er
op dat het nu aan de orde zijnde punt „van de hoogste beteekenis
voor de geheele wet" was. „Viet dan noode" had hij er toe besloten
aan de particuliere fondsen niet op te dragen de verzekering naast
do Raden van Arbeid. Zeker, die fondsen boden vele voordeelen,
maar met die erkenning was nog de opneming van particuliere
kassen in de organisatie der ziekteverzekering „absoluut niet" verdedigd. Tegen toelating van die kassen binnen het verband bestaan
alleriei bezwaren. Hoofdzaak voor den Minister was dat er 'n kantoor
was, een kantoor, waar de arbeider altijd te recht kon, van welks
bestaan men zeker is ; dit eischt het belang der arbeidersverzekering
en der arbeiders. Maar er zou wel iets op te vinden zijn;
,,geheel en al hopeloos" scheen het den Minister niet aan de bezwaren van Dr. de Visser e. a. tegemoet te komen . . . .
Nu volgde als slot van des Ministers rede de aanwijzing van
de z.i. mogelijke regeling. De Kamer hoorde aan het einde van
dien Woensdagmiddag die aanwijzing aan. What would he do
with it? Aan de orde was de vraag of bet wenschelijk ware de
ziekteverzekering uitsluitend te doen plaats hebben bij van overheidswege in te stellen organen. De Minister gaf een schets van
een denkbare, andere regeling. Wat nu? De heer de Visser vroeg
rationeel schorsing der beraadslaging. „De Minister heeft een voor
ons alien nieuw denkbeeld ontwikkeld .."; laat de Commissie van
Voorbereiding zich daarover beraden en ons dan een bepaalde
gedragslijn aangeven. Accoord, zei de Minister, wanneer dan maar
niet de beslissing na het zomer-reces valt. Neen, zei de heer
Nolens, voorzitter dier Commissie, — tot morgenochtend 11 uur
kan ooze Commissie het nieuwe denkbeeld overwegen. „Zij zal
dat kunnen doen met het Kort Verslag in handers, waaruit zij de
plannen van den Minister nader zal kunnen leeren kennen, voor
zoover die haar nog niet duidelijk mochten zijn geworden, ten einde
dan na te kunnen gaan of, naar aanleiding van dit nieuwe denkbeeld, dit vraagpunt eventueel zal moeten vervallen of gewijzigd
worden." Maar Mr. Patijn zei: laat on 's de beraadslaging over
punt II nu schorsen, laat ons punt III gaan behandelen en dan
daarna de discussie hervatten over het denkbeeld van den Minister
„dat ons nieuw is en zich aan geen enkel bekend stelsel aansluit".
1) Hier en verder is de eursiveering van mij. H. S.

ECONOMISCHE KRONTEK.

285

Aldus werd besloten. En toen aldus besloten was, deelde de
Minister, nog even voordat de Kamerleden heengingen, mede welke
concessie hij bij punt III deed. Den volgenden morgen zeide dus
de beer Nolens dat de Commissie van. Voorbereiding bet derde
vraagpunt introk en hervatte men dus dadelijk de geschorste beraadslaging over IL Maar hoe ! ? Aileen de Commissie was door
den Minister „nader" in kennis gesteld van zijn nieuw denkbeeld,
n.l. door een nota van nauwelijks 1 1/2 pagina! De Kamer had naast
de mondeling aangehoorde zeer beknopte uiteenzetting des Ministers
slechts het Kort Verslug kunnen raadplegen. De heer Duys zei
dan ook : „De Minister heeft gisteren een stelsel ontvouwd, waarvan
wij alien moesten getuigen, dat het onrnogelijk was het behoorlijk to
beoordeelen, gegeven den korten tijd van kennisneming ons overgebleven." De heer De Visser : „Natuurlijk hebben wij bier voor
ons nog maar gekregen een idee, waarvan de draagwijdte, op het
oogenblik dat de Minister haar ventileerde, wel niemand Helder voor
den geest Begrijp ik aanvankehjk het denkbeeld goed". enz.
Spr. zag in dit nieuwe denkbeeld enkele lichtzijden en eindigde
met to zeggen : Indien dit de voordeelen zijn van bet system van
den Minister" . . . . dan kan dit op wat goeds uitloopen. „Ik zeg
uitdrukkelijk en voorzichtig „kan" uitloopen. onulat ik eerst een gegrond
oordeel zcil kunnen uitspreken, wanneer ik de idêe van den Minister
in een behoorlitik stelsel ontwikkeld zie." — Mr. Tydeman : ,,Ik ken
het stelsel [echter] nog niet ik moet het eerst voor mij zien en
daarbij eenige ontwikkeling van den Minister ontvangen, voordat
ik eenige conclusie voor mij zelf kan waken." — Mr. Treub : „ik
behoor tot hen, die op het oogenblik moeten erkennen de portee
niet to doorzien." — Mr. Patijn zijn niet in de gelegenheid
geweest dit stelsel in zijn gevolgen to overzien. Zelfs de Handelingen betreffende de vergadering van gisteren zijn nog niet
verschenen". — De heer Schaper : „dat het stelsel van den
Minister bruikbaar is, daar is nog geen mensch van overtuigd, daar kan men niet van overtuigd zijn. Dit moet nader
worden bekeken, de bezwaren moeten onder de oogen worden
gezien".
Eindelijk de Minister over de hondigheid der toelichting tot zijn „trouvaille" : „nu hoorde ik gister dat men in de
Kamer wist — ik wist niet dat men bet wist dat ik bereid
was hieromtrent jets to zeggen. Nu had ik alleen kunnen zeggen :
ik ben bereid tot tegemoetkoming en zal later zeggen op welke
manier, maar dan had de Kamer gezegd : wilt gij er nu niets van
vertellen ? En daarom heb ik eenvoudig aangewezen in welke richting
het zal geschieden. . ."
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Nu, de Kamer nam gaarne genoegen met de enkele ventileering van het nieuwe denkbeeld, met de eenvoudige aanwijzing
van de richting. Heel de rechterzijde (except Mr. Lohman —
doch deze niet op grond van gebrekkige voorlichting) stemde tegen
bevestigende beantwoording van het 2 de vraagpunt, dus voor een
niet uitsluitend-ambtelijke ziektevoorziening. Voor. . . wat nog meer
dan voor dit louter negatieve ? Dat wilt men niet. De Minister had
eenvoudig de richting aangewezen, \vaarin hij er wel jets op vinden,
er wel iets van makers zou. Begrepen had niemand deze nieuwigheid, de consequenties daarvan nagegaan nog veel min. Maar de
Minister kreeg nu toch immers de boodschap mee dat het niet zoo
uitsluitend ambtelijk moest worden opgezet. Dat was genoeg.
In derdaad ?
Wat was des Ministers „trouvaille" ?
Die vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord.
Ziehier woordelijk wat de Minister over ineenschakeling van
particuliere kassen in zijn stelsel van Arbeidsraden als overheidsorganen der ziekteverzekering zei :
„de Raad van arbeid moot blijven het college, waarbij alien
die verzekerd moeten worden, worden aangegeven, de Raad van
arbeid moet blijven het college dat vaststelt de premie en de uitkeering, en de Raad van arbeid moet altijd zijn het college dat ten slotte
vaststelt of iemand uitkeering toekomt of niet."
Dus — laat ons voet bij stuk houden ! — de Raad blijft het
bureau van aangifte voor alle verzekerden in zijn ressort ; de Raad
stelt vast de premies voor de verzekering en bepaalt of de uitkeering zal zijn b.v. 50 0/0 van het loon of 60 '4, of nicer. En de
Raad is het die ten slotte vaststelt of de zieke arbeider A., of de
zieke arbeider B recht op uitkeering heeft of niet.
Wat is nu verder des Ministers „grondgedachte" ?
Geven wij ook hier het gezegde woordelijk weer :
„Dat een particuliere kas van den Raad van arbeid voor zijn
leden tot zijn beschikking krijgt de premien die voor die leden
worden betaald aan den Raad van arbeid en verplicht is aan zijn
leden uit to keeren de uitkeering die de Raad van arbeid vaststelt voor het geheele district. Welk groot voordeel krijg ik dan ?
Dat de kassen niet tegenover elkander kunnen concurreeren met
de premie, maar wel met de uitkeering ; d. w. z. zij kunnen niet
minder, maar wel meer uitkeeren. Dat is het denkbeeld van concurrentie dat ik ontleend heb aan de bill van Lloyd George, die
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zegt : de „approved society" moet het wettelijk minimum uitkeeren
en krijgt de premie die geacht wordt daaraan equivalent te zijn.
Wanneer de „approved society" door haar goede organisatie en
door het goede toezicht, door de goede contrOle, in staat is om
uit die premie meer uit te kloppen, dan kan zij dat niet in den
zak steken, maar besteden aan een hoogere uitkeering, aan een
„additional benefit", zooals in die bill wordt uiteengezet. Op deze
wijze zal dit gebeuren. Een arbeider in den zin van de wet is
krachtens deze wet 'verzekerd bij den Raad van arbeid, maar nu
wordt aangegeven op de wijze bij de wet te bepalen dat hij lid
is van een erkende ziekenkas, die natuurlijk aan bepaalde eischen
moet voldoen. Nu krijgt die ziekenkas voor hem de premies en
betaalt aan hem als minimum de uitkeering die de Raad van
arbeid geeft. Of er nu veel van die kassen zullen kom en, weet ik
niet." (Volgt een betoog omtrent de volgens spr. niet-goedkoope
administratie van de kleine fondsen. En daarna :) ,,Ik geloof wel
degelijk, dat de particuliere kassen door de contrOle vaak in staat
zijn om op de premie te verdienen en daarom geloof ik dat een
wezenlijk goede kas, die op gezonde grondslagen berust, in het
systeem, dat door mij zooeven is uiteengezet, of liever aangeduid,
existenzfithig is. Ik wil er dadelijk bij zeggen, dat die premie
naar mijn meening niet in haar geheel moet worden uitgekeerd.
De Raad van arbeid stelt de premie vast voor het geheele district,
maar hij heeft het recht om van die premie of te houden een bepaald percentage voor algemeene, hygienische uitgaven, zoodat de
Raad van arbeid altijd blijft het orgaan, — deze Raad is ook de
gekozene van alien, zoowel van de leden die in de districtskassen
zijn als daarbuiten — voor die algemeene hygienische bemoeiing,
waarvoor wij de ziekenkassen juist hebben opgericht en de ziekenkas wordt belast met de uitkeering. Zij kan nu met de voordeelen
die zij behaalt door betere contrOle, en natuurlijk ook wanneer de
administratie daar gratis gebeurt ter wille van de goede zaak,
winst makers, ten einde aan de leden een additioneele uitkeering
te geven, die voor de leden komt boven de uitkeering die door
den Raad van arbeid worth gegeven. Wanneer iemand de National Insurance Bill op dit punt nagaat, zal hij zien, dat daar benefits worden genoemd, die voor de leden van een dergelijke vereeniging inderdaad een groote attractie zullen hebben. Een kas
die niet anders is dan een ziekenkas, zal er misschien niet veel
aan hebben, maar de meeste zijn aangesloten aan een groote organisatie of hebben in de uitkeering van ziekengeld slechts een
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onderdeel van haar werkkring. In dat geval zal het voor hen een
voordet1 zijn van deze vereenigingen gebruik te kunnen maken.
Het is natuurlijk niet mogelijk, dat de Kamer over een dergelijk
denkbeeld op dit oogenblik beslist. Ik wil daarom, tot voorkoming
van alle misverstand, ten slotte dit zeggen : ik wensch geen oogenblik verantwoordelijk te zijn voor een regeling, waarbij de eenheid
Diet zou worden bewaard, maar aan de andere zijde ben ik volkomen bereid tot een regeling van de particuliere kassen, waarbij
daaraan het bestaan niet onmogelijk wordt gemaakt."
Het bestaan niet onmogelijk gemaakt . ziedaar het laatste
woord van den Minister, zijn uiterste concessie ten aanzien der
particuliere kassen ! Overigens liet zijn uiteenzetting of liever aanduiding van het plotseling op Lloyd George geinspireerd en voor
het eigen ontwerp gereconstrueerd nieuwe denkbeeld aan onduidelijkheid niets te wenschen over. Ziedaar dan het denkbeeld, hetwelk
den volgenden dag aan de rechterzijde de vrijheid gegeven heeft de
tweede vraag ontkennend te beantwoorden, omdat men nu immers
wist dat de Minister er iets op had gevonden ! Dien volgenden
dag, voor de stemming, heeft de Minister zijn „idee" niet nader
toegelicht. Hij zeide toen dat, wanneer de Kamer (gelijk zij dadelijk
daarop deed) ,,het monopolie" [der overheids-kas] afwees, de Commissie van Voorbereiding zou hebben na te gaan of het gister door
hem ontwikkelde aan de tegen het monopolie gerezen bezwaren
tegemoet kwarn. ,,Iletgeen ik gisteren heb gezegd, heett eigenlijk practisch geen andere beteekenis, dan dat, naar mijn meening, er een weg
is om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen het monopolie, door
dat monopolie op een bepaald punt te breken". Want dat monopolie
werd door het gister aangeduide gebroken. — De Minister zou nu
niet zijn stelsel gaan verdedigen, „want door onderscheidene leden
is volkomen terecht opgemerkt, dat zij het stelsel niet kennen." Maar
wanneer die heeren in de toekomst zouden oordeelen over het
voorstel, zooals de Minister dat aan de Commissie van Voorbereiding dacht aan te bieden ,,en dat zij dan zullen zien", dan zouden
de heeren bemerken dat de Minister, zijn monopolie verbrekend,
„de vitale deelen" van zijn ontwerp niet door het nieuwe stelsel
had aangetast.
Zoo bleef men ook dien volgenden dag zwemmen in de onzekerheden ; en stemde
Stemde waarover? Nog eens : de Minister wist nu dat de
meerderheid der Kamer, met name de rechterzijde, niet wilde ziekteverzekering uitsluitend bij overheids-organen. Om den storm te be-
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zweren was inderhaast door hem een vaag denkbeeld in het debat
geworpen, een stelsel, waarvan hij toegaf dat de heeren het niet
kenden. En dus stemde men met gerustgesteld gemoed tegen het
tweede vraagpunt, wetend dat de Minister gered was en voorts
slechts dit wetend dat hij een onbekend, vaag aangeduid voorstel
aan de Commissie van Voorbereiding doen zou, opdat men ook
straks den Minister weer zou kunn en redden.
Maar waarop kwam dit stelsel dan neer ? 1-lerinneren wij ons
de vage aanduidingen en trachten wij den ontworpen nieuwen
gang van zaken te schetsen.
De overheids-kas in het district blijft het verzekerings-bureau;
daar geschiedt de aangifte van alle verzekerden daar wordt vastgesteld de premie en het loon-percentage dat als ziekengeld zal
worden uitgekeerd. Ook is het dit college „dat ten slotte vaststelt
of iemand uitkeering toekomt of Diet". — Ale verzekerden zijn
dus bij den Raad van arbeid verzekerd. Maar een aan de eischen
der wet voldoende ziekenkas kan als zoodanig worden erkend zij
ontvangt dan de voor en van haar leden door den Raad van
arbeid geinde premies of liever : dat deel daarvan, dat niet voor
algemeen-hygienische doeleinden wordt achtergehouden. De ziekenkas
moot aan haar leden bij ziekte ten minste uitkeeren het door den
Raad van arbeid vastgesteld loon-percentage. Wanneer de ziekenkas
gratis beheerd wordt en wanneer zij beter dan de Raad van arbeid
de ziektegevallen controleert, dan zal zij op de van dien Raad
ontvangen premies wat overhouden en dit overschot gebruikt zij
dan om aan haar leden bij ziekte een iets hoogere uitkeering te
geven dan door den Raad voor het district vastgesteld was.
Deze schets laat natuurlijk zeer veel vragen open. De belangrijkste schijnt ons wel doze : hoe stelt men zich voor dat de contrOle door de ziekenkas zal werken wanneer het „ten slotte" toch
altijd de Raad van arbeid is, die vaststelt of iemand uitkeering
toekomt of Diet ? Wat beduidt toch het bestuur van een ziekenkas,
wanneer het niet in laatste instantie over toekenning, voortzetting
of weigering van uitkeering beslist, dock daarvoor het „Gutachten"
van den Arbeidsraad afwachten moot ? Is niet inderdaad dit aan
ziekenkassen genadiglijk gegund veldje van werkzaamheid zoo
belachelijk-klein, dat het op dien voet de moeite niet waard is dergelijke organisaties in stand to houden of op te richten ? Wat beteekent een ziekenkas, die niet zelf haar premies int, goon eindbeslissing heeft in den strijd tegen simulatie ? Welke zedelijke
kracht kan er van zoo lamgeslagen organen uitgaan ? Is dit niet
de caricatuur der „zelfwerkzaamheid van individuen" ?
O. E. XI 8
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Sprekend over de overschotjes op de premies, zei de minister :
„een kas die niet anders is dan ziekenkas, zal er misschien niet
veel aan hebben, maar de meeste zijn aangesloten aan een groote
organisatie of hebben in de uitkeering van ziekengeld slechts een
onderdeel van haar werkkring. In dat geval zal het voor hen een
voordeel zijn van deze vereenigingen gebruik te kunnen maken".
Uit deze overigens weer voldoend-onduidelijke woorden schijnt dan
toch wel dit te bleijken : wanneer gij zijt een ziekenkaspur et simple,
dan zult ge van mijn stelsel niet veel profijt hebben maar wanneer
ziekengeld-uitkeering slechts een onderdeel van uw werk is, —
wanneer gij zijt een of andere „landelijke" bond van zus-of-zoo
gekleurde en her- of derwaarts strevende arbeiders, die Oek nog
aan ziekengeld-uitkeering doen, ja, dan zit er voor u wel wat
in, dan kunt ge wel wat uitkloppen uit de premie. — Was dit
geen schitterende aanbeveling ?
Wat werd Donderdagmorgen in de Tweede Kamer nog gezegd
over het Woensdagmiddag geventileerd denkbeeld? De heer Duys,
groot voorstander van het alleenheerschend overheids-orgaan, heeft
er nog eenige kolommen der Handelingen over vol-geredevoerd.
„De Minister — zoo zei hij — heeft een stelsel ontwikkeld, waarbij men die particuliere kasjes en fondsjes laat bestaan, maar voor
zoover ik van de zaak iets begrepen heb, zullen die particuliere
kassen dan eenvoudig worden de „boodschaploopers" van de overheidskas. Zij zullen eenvoudig krijgen het geld van de overheidskas, die dit uit de premies van de arbeiders heeft gekregen, en
dat geld brengen zij dan weer naar hun eigen particuliere leden.
Wat voor functie van eenig belang zullen die kassen dan toch
nog hebben ? Waar is de sociale noodzakelijkheid om die particuliere dingetjes dan nog in stand te houden, welk sociaal nut
zullen zij dan nog hebben ?'' 0 verigens voorzag deze spr. uit het
nieuwe stelsel allerlei bezwaren en conflicten. Hem scheen ontgaan
te zijn des Ministers verklaring dat de Raad van arbeid ten slotte
bepaalt wie een uitkeering krijgt, wie niet, want hij vroeg : „Stelt
de Raad van arbeid de uitkeering vast ? Ik denk, dat men dat
wel aan de particuliere kassen zal moeten overlaten. Doet men
dat niet, laat men den Raad van arbeid de uitkeering vaststellen,
en legt men dus op die manier de particuliere kassen ook in dat
opzicht aan banden, dan vraag ik, of het laten bestaan dan iets
anders is dan een schijnvertooning, dan slechts een middel om
enkele leden der Kamer ter wille to zijn."
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Tegenover het nieuw opgeworpen stelsel bleef mr. Tydeman
in zijn geheel: men kan over dit stelsel debatteeren (gelijk blijkt),
maar de vraag der Commissie blijft de vraag zooals zij is en was;
er is geen verband tusschen dat stelsel en die vraag; voor mij
althans bestaat dat verband Diet; ik wijs het af. Wil men verband
leggen, dan zou de vraag veranderd en nieuw geformuleerd moeten
worden. — Heel anders mr. Treub : voorzoover hij nu reeds kon
nagaan, bleef er van het voordeel van het monopolistisch stelsel
weinig over, want verschillende particuliere fondsen zullen de uitkeering doen, de Raad van arbeid zal alleen de premies inners,
maar niets te maken hebben met de uitkeeringen. „Of die uitkeering gegeven wordt aan personen, van wie men overtuigd kan zijn,
dat zij bona fide ziek zijn of aan personen, die min of meer lijdend
zijn aan een zucht van aggravatie of simulatie, daarvan merkt het
centrale kantoor in het nieuwe systeem van den Minister niets." —
Men ziet, ook dezen spr. was de stellige verklaring des Ministers
ontgaan: „de Raad van arbeid moet altijd zijn het college dat
tenslotte vaststelt of iemand uitkeering toekomt of niet". Zijne
Excellentie — wij wezen daar reeds op — heeft in tweeden termijn
de zaak niet verder toegelicht, heeft alleen gezegd: volkomen
terecht verklaren de heeren dat zij mijn stelsel niet kennen, maar
zij zullen later wel zien dat mijn tegemoetkoming niet de vitale
deelen mijner regeling raakt.
Dr. de Visser eindelijk zag, voorzoover hij vertrouwde het opgeworpen denkbeeld aanvankelijk goed te begrijpen, daarin „groote
voordeelen" voor de particuliere kassen: zij zouden de premies
ontvangen door den Raad van arbeid, dus : geen wanbetaling ;
zouden een uitkeering boven het minimum van den Arbeidsraad
kunnen geven ; tenslotte: door betere contrOle en zuiniger administratie zouden de particuliere kassen onafwijsbaar een voorsprong
op de overheidskas hebben. „Indien dit de voordeelen zijn van het
systeem van den Minister, geloof ik dat een concurrentie zou kunnen
worden geboren, die niet alleen op het blijvend bestaan van de
particuliere kassen, maar zelfs op den vooruitgang en den bloei
daarvan in de toekomst kan uitloopen." Aanvankelijk begroette
deze spr. dus bet nieuwe denkbeeld met sympathie en vleide
zich met de hoop dat, wanneer straks bet ontwerp in behandeling
komt, langs dezen weg een brug zou worden gevonden, waarlangs
hij tenslotte ook zijn stem aan het ontwerp zou kunnen verleenen
Mr. Van Idsinga: ik ben ook in een systeem als thans ontwikkeld tegen gedwongen ziekteverzekering en beantwoord dus de
gestelde vraag ontkennend.
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Overigens heeft men van rechts er het zwijgen toegedaan en
dug geen oordeel geuit over de waarde der „trouvaille".
Ten besluite een enkel woord. Voordat Woensdagmiddag de
Minister zijn vondst toonde, waarin Dr. de Visser „groote voordeelen" voor de particuliere kassen opgesloten zag, had doze afgevaardigde Dinsdagmiddag een stevig en principieel betoog gehouden
voor het behoud der particuliere kassen. Hij had daarbij herinnerd
aan de „gulden woorden" van Dr. Kuyper „dat elke sociale regeling de zelfwerkzaamheid der organen van het maatschappelijk leven
moot opwekken en tegenover de verder gaande werking van het
Staatsgezag de zelfstandigheid en de spontaneiteit van de levensuitingen der maatschappij moot verdedigen". Hij had aangetoond
dat en de heer Lohman en hij zelf bij de verdediging van het
beginsel der vrijwillige verzekering en van het beginsel der decentralisatie in den goeden zin, stonden en staan „op echt anti-revolutionnair standpunt en geesteskinderen genoemd mogen worden
van wijlen Groen van Prinsterer".
Nu die naam is genoemd, mag gevraagd worden : wat die mart
zou hebben gezegd en gedaan, bij een zaak als doze ?
Want hoog boven het gepeuter, waarvan de Handelingen, die
deze jammerlijke beraadslagingen bevatten, zoo overvloedig blijk
geven, staan de groote, de twee onderling strijdige beginselen.
Brengt uw beginsel mee dat gij ook het sociaal belang der arbeiders-ziekteverzekering slechts veilig acht wanneer de overheid met
haar organen in geheel overwegende mate en zooveel mogelijk dat
belang behartigt, dan is uw keus bepaald. Maar stelt gij u — niet
slechts met Groen van Prinsterer en de zij non — op bet standpunt dat ook bier de steun, aan maatschappelijk-zwakkeren to verleenen, aldus geregeld moot warden dat die hulpverleening tot
versterking van de volkskracht leidt; wilt gij den „self-help" der
individuen brengen tot de breedst-denkbare ontplooiing en stelt gij
aan alle sociale wetgeving den bepaalden eisch dat zij aan die
desiderata voldoe ; — dan is uw plaats aan gene zij de van Talma's
ontwerp. Maar dan kunt en dan moogt ge ook om welke overwegingen niet transacties aanvaarden, als welke dien Woensdagmiddag en Donderdagmorgen gesloten zijn ; dan wijst gij of elke
„trouvaille", waarvan de vinder (ter aanbeveling !) meedeelt dat zij
„de vitale deelen" zijner wetsvoordracht onaangetast laat, want
dan is juist op aantasting van die vitale deelen uw aanval gericht.
En dan aanvaardt ge niet als aalmoes uit des Ministers hand een
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Tage schets, volgens welke de particuliere kassen nog wet ,existenzfahig" blijven en waarbij aan haar „het bestaan niet onmogelijk
wordt gemaakt". Maar beginsel zuiver tegeno ver beginsel stellend,
vordert gij dat de wetgever het uit de vrije maatschappij opgekomene eerbiedigt en handhaaft voorzoover het door bruikbare
organisatie daarop aanspraak heeft eischt gij dat de reeds bestaande en goed werkende particuliere instellingen in de eerste
plaats en als vooraanstaande door de overheid geroepen worden tot
de uitoefening der verzekering ziet gij nauwlettend toe dat de
door u als noodzakelijke aanvulling toegelaten overheids-bemoeiing
niet het terrein der vrije werkzaamheid van de burgers overwoekert...
Tegenover „trouvailles" staat ge dan uitermate achterdochtig.
Thans moet worden afgewacht in welken vorm de Minister
zijn nieuw denkbeeld aan de Commissie van Voorbereiding zal
voorleggen, hoe deze daarover oordeelen zal en ten slotte: wat de
Kamer van het in concretes vorm gegoten denkbeeld zal zeggen.
H. S.
Mogen alsdan de beginselvaste lieden vele zijn

VERZEN
VAN

A. GREEBE.

HERINNERING.
Reeds doofde d' adem van den nacht,
Den luister van het gulden blauw
En over nevelblanke gouw

Meld reeds de stilte wacht.
Toen stuurd' ik onbewust mijn boot
Naar d' ingang van de stille kreek,
Waar tusschen riet en lisch de beek
Met zilvren rimpels vloot.
Ik heesch de zwaarden langzaam op,
Ik bond den val der zeilen los
En wond de touwen tot een tros
En stuwde in 't riet den kop.
En 'k neuriede een oude wijs,
Een treurig half-vergeten lied,
Van wie er trok naar vreemd gebied
Op d' eindelooze refs.
En poosde achter 14 het roer
En hoopte als een kind, dat denkt
Geluk en leven staag verlengd„
Een gouden kralen snoer,

VERZEN.

En hoopte, wijl 'k u eenmaal zag,
Wijl ik u bier aan d' oever vond,
Toen gij de iris samenbondt
Bij 't scheenfren van den dag,
En gij in 't stille vaartuig steeg
En zorg en vreugde hebt gedoofd
En zingend hebt den dag geloofd,
Die naar den avond neeg,
En loofdet in uw vreemden zang
De smart, die 't hart der sterken nijgt,
Waar koud en droef de liefde zijgt
In 't felle strijdgedrang,
En zong, dicht aan mijn Borst, heel zacht,
Van wie door bosch en beemden zwierf,
Sinds hem de allerliefste stierf
In huiverstillen nacht
Voor wie hij vriend en maag verliet,
Voor wie hij vriend en maag verloor,
Voor wie hij pijn en schand verkoor
En eer gaf voor verdriet.
Hoe niemand mind' haar ijdel hart
Hoe ieder minde slechts haar jeugd,
Haar stem, haar lach, haar kus, haar vreugd
111j weende bij haar smart.
En hoe hij waakte langs haar pad,
Terwijl zij neurend verder schreed
En vreugde kocht voor later leed,
En zingend hem vergat.
Hoe hij haar wachtte bij de poort
Door veile knechten ruw geweerd,
Geduldig, als die niets begeert,
Noch blik, noch kus, noch woord,
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Hoe hij haar in z'n amen droeg,
Hoe hij haar pleegde, onbedacht
Om lijfsgevaar, Coen onverwacht
Een zwarte pest haar sloeg,
Terwijl zij duizeld' aan 't festijn
Een hel van zelfvergeten vreugd —
En plots verglom het licht der jeugd,
Haar oogen zachte schijn —
En hoe hij 't blind gelaat haar kust'
En hoe hij kust' haar dorren mond,
Tot zij een schemer wedervond
Der vroeg gedoofde lust ;
En hoe hij noemde wie er kwam
En bloemen bracht of vreemde vrucht,
Schooii elk van haar was weggevlucht,
Geen van haar tij ding nam.
En hoe hij sprak van ijdle vreugd,
En hoe hij sprak van geld en faam,
En nimmer noemde Godes naam
En nimmer sprak van deugd ;
En hoe zij met een vreemden naam
Hem riep en hoe hij immer kwam,
En nimmer op de lippen nam
Een bitter woord van blaam.
Wijl gij mij zong, dicht aan mijn borst,
Dit jammervolle oude lied
Van eenzaam, ongekend verdriet
En nauwlijks snikken dorst,
En leundet tot mij wee-begaan,
Wij1 naar den einder gleed de boot,
— De zeilen waren zonnerood
En zilvren onze baan —
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En leundet als een kind tot mil,
Dat d' onbegrepen moedersmart
In d' onschuld van 4jn kleine hart
Wil troosten met gevlei.
Ik hoopte, wijl 'k u eenmaal zag,
Wijl ik u hier aan d' oever vond,
Toen gij de iris samenbondt
Bij 't scheemren van den dag,
En hoopte, schoon zoo menig keer
Ik streek vergeefs naar deze trust,
Als in de grijze avondrust
De visscher zwierf op 't meer,
En door de brooze stilte brak
Der trage riemen even slag
En over 't meer het maanlicht lag,
Een zilvertintlend wak.
En hoopte, schoon zoo menigwerf
Ik weende, als wie eenzaam zit
En over 't sneeuwveld tuurt en bidt,
— Geen spoor leidt naar zijn erf.
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Het Marokkaansche gevaar is nog lang niet bezworen. Nadat
Spanje getracht heeft — en met succes om zich zijn deel van
den buit te verzekeren, heeft Duitschland de hand uitgestrekt naar
Agadir en Juby. Groot rumoer van alle kanten ! Schending der
kostbare verdragen van Algeciras ! Kwade trouw ! Het altijd aan
alle verdragen getrouwe Engeland — wij weten het — denkt
ernstig over Tanger, een heel aardig supplement op Gibraltar.
Terwij1 de kranten hunne redacteuren het alarmsignaal laten blazers,
blijven de regeeringen — die alles van elkaar begrijpen doodkalm, leggen geruststellende verklaringen of en . . . maken zich
gereed om toe te tasten, of voor zich elders voordeelen te bedingen.
Een mooi ding toch, die trouw aan gemaakte afspraken en gesloten
verdragen. Zij zijn nog altijd niet meer waard dan het papier, waarop
zij staan, zoodra er belangen op het spel komen te staan.
Of het beter zal worden met de beroemde arbitrage-verdragen ? ! Engeland heeft met het oog daarop zijn allesbehalve
onschuldig verdrag met Japan weder met 10 jaren verlengd, tot
ongerustheid van China en Rusland, die wel weten, wie het loodje
moet leggen ingeval van oorlog.
Met dat al, het gaat voorloopig goed zoo. In plaats van elkander
zoo dadelijk op het lijf to vallen, als er maar een wolkje aan den
horizon komt, trachten de regeeringen zich door verdragen en diplomatieke onderhandelingen to dekken tegen wederzijdsche gevaren.
Diplomatieke schaakpartijen hebben de plaats ingenomen, meer
dan ooit het geval was, van de groote en kleine oorlogen om den
haverklap. De vredeapostelen juichen er over. Niet geheel ten onrechte.
Maar zij dienen geen oogenblik to vergeten, dat dit alles niet zou
geschieden, als niet alle mogendheden tot de tanden gewapend
waren en dit bleven. Zij zijn bang voor elkander, bang voor
zichzelf in geval van oorlog dat is de bron van al die diplomatieke zetten. Hoe zou dat alles veranderen, wanneer slechts een harer
hare wapenrusting aflegde ! Die zware wapening mag als het ware
de verzekeringspremie voor den vrede heeten.
Dat weet de slimme koning Nikita van Montenegro zoo goed
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als iemand. Hij denkt er blijkbaar niet over om oorlog te gaan
voeren, nu Rusland, Oostenrijk en Italie zeggen, dat het niet
mag. Maar toch houdt hij zich en zijn krijgslustig volkje tot de
tanden gewapend, omdat hij wel weet, dat Turkije anders de nog altijd
weerbarstige Albaneezen, die der Turken vriendelijk weaken met
den vredespalm niet vertrouwen, hardhandig zou aanpakken. En bij
dat alles steunt hij de Albaneezen zoo goed mogelijk in hun verzet.
In deze omstandigheden is het lang niet gek gezien, dat Engeland den houwdegen lord Kitchener als diplomatiek agent naar
Egypte heeft gezonden. De Engelsche invloed toch taande daar
onder het zachtzinnige beheer van sir Eldon Gorst, den al te
intiemen vriend van den Khedive. Ook daar berust het gezag alleen
bij hem, die op zijn tijd — als het moet, voor zijn tijd — weet
toe te slaan.
Hoe het gaat, als men den tijd verzuimt, ondervindt Frankrijk,
want het geldt voor binnen- zoowel als voor buitenlandsche zaken.
Wij blijven voorloopig buiten dat alles en het bezoek van
Fallieres te Amsterdam en Den Haag aan onze Koningin gaf
opnieuw een waarborg, dat de Vlissingsche episode — nu blijkbaar
in de doos — geen ontstemming meer wekt. Ook het bezoek van
H. M. aan Brussel geeft waarborg, dat ook deze nieuwe veete vergeten is, nu de Nederlandsche regeering haar formidabele plannen
op de Schelde zoo niet geheel heeft opgegeven, dan toch tijdelijk
opgeborgen. Het Belgische yolk heeft, als dit gedrukt wordt, zijn
enthousiasme voor onze Koningin kunnen botvieren en H.M. zelve
heeft blijk gegeven van goeden wil om het verledene to laten voor
wat het is, en alleen met het tegenwoordige te rekenen, dat vol is
van goede beloften voor de toekomst der Belgisch-Nederlandsche
betrekkingen.
Of velen zich ten voile bewust zijn, tot welk Frankrijk de luide
toejuichingen, waarmee de overigens onbeduidende persoonlijkheid
van den Franschen president ten onzent is ontvangen, gericht zijn?'
„Vive la France" zal toch wel niet het meerendeel geroepen
hebben met het oog op de tegenwoordige politieke toestanden, die
vrijwel het laagste punt van democratisch wanbestuur vertegenwoorciigen. Indien daarbij niet de welvaart en waardigheid van een
geheel yolk op 't spel stonden, zou men die toestanden niet anders
dan komiek kunnen noemen. Na de katastrofe, die minister Berteaux
doodde en den premier Monis op 't ziekbed wierp, heeft deze,
toch al zoo zwak, de poging gewaagd om van zijn sponde uit het
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land te regeeren. Zijn eerste daad was trouwens niet ongelukkig:

Hij koos over 't departement van oorlog in Goiran een generaal tot
hoofd. Deze, met militaire traditie en goed aangeschreven, werd
niet ongunstig ontvangen en toch zou hij het zijn, die mede aanleiding gaf tot den val van 't Kabinet. Geinterpelleerd over de
eenheid vau 't opperbevel in oorlogstijd, gaf hij in den Senaat zulke
verbazingwekkende beschouwingen daaromtrent ten beste, als zou
een legerhoofd niet noodig, ja, zelfs niet gewenscht zijn, dat er een
storm losbarstte. En in de Kamer gaven de weifelende, telkens
tegenstrijdige verklaringen der ministers over de maatregelen in
Champagne — waarover wij reeds een vorige maal spraken
stof tot een afkeurende motie, of liever een eenvoudige motie van
orde in plaats van vertrouwen, die 't Kabinet tot aftreden dwong.
Wat nu? Als lachende erven stonden onder de aftredenden
de onderling verbonden ministers Caillaux en Delcasse, terwijl
verluidde, dat achter de coulissen zwaar door en voor Clemenceau
geintrigeerd werd. De oplossing was als verwacht was: Caillaux
premier, met een aantal der oude en enkele nieuwe collega's om
zich been. De erfenis is verre van benijdenswaardig. In Juli 't
budget nog niet „boucle". Champagne onbevredigd. Op de spoorwegen de ergste gevallen van sabotage. De kieswet urgent: op
3 Juli kreeg de R. P. een groote meerderheid in de Kamer, maar
met de verzwakkende toevoeging „der minderheden". Nog steeds
de quaestie der spoorwegmaatschappijen, die de uiterste linkerzijde
wil dwingen hun ontslagen beambten terug te nemen, waaromtrent
Caillaux echter geen beloften wil afleggen, doch welk bedrijf thans
als minister heeft Augagneur, treurig vermaard uit Lyon en uit
Madagascar. En bij alles : geldnood en steeds weer drang tot ruineuse
sociale wetten.
Laat mij, behalve 't budget (in Juli nog onafgedaan) van de
onbekwaamheid dezer Kamer u nog enkele staaltjes gaven. Sterk
spreekt wel, dat bij een onvoorbereide stemming, den leeftijd
van pensioneering bij de „retraites ouvrieres" van 65 op 60 jaren
-wil verlagen; hoeveel millioenen dit den Staat zal kosten, is niet
berekend. Toen een minister (minder kon hij toch wel niet doen)
na den vreeselijken aanslag, die een sneltrein tusschen Her y en
Parijs deed ontsporen, verklaarde, dat de regeering voortaan alle
„sabotage" streng zou tegen gaan, klonken van de linkerzijde der
Kamer luide afkeuringen. De regeering is — Monis was het zelfs
theoretisch — geheel speelbal van de Kamervota, zonder stuur,
sedert den val van Briand geheel verlamd aan't toeval overgelaten.
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Daar komt nog bij, dat zij, die begon haar opwachting te maker
bij Combes, Bourgeois, zelfs Pelletier, eigenlijk regeering der minderheid is. Haar meerderheid is tijdelijk en toevallig, totdat weer
een „tombeur" als Malvy tegenover Briand, haar omverwerpt.
De ministerieele verklaring is vrij snorkend. Zij klinkt fraai
genoeg, maar is in de Kamer koel, in den Senaat vijandig ontvangen.
Zij herinnert aan de verkiezingspeech uit de Candidatuur van Bommel,
waarin deze held in eenen adem verklaarde, dat de Staat in alle
behoeften moet voorzien, en de belastingen verlaagd worden !
Inmiddels staat Frankrijk weer voor Marokko-moeilijkheden.
Het is een homo novus, de Selves, die ze moet behandelen.
Inmiddels schijnt met het nieuwe bewind nog geen kalmte en
waardigheid in 't Palais Bourbon gekomen te zijn. De uiterste
linkerzijde maakt het uiterste rumoer en wil door obstructie het
herstel der ontslagen spoorwegmannen ook bij de particuliere maatschappijen afdwingen. Scheldwoorden, dreigende gebaren, kloppen
met lessenaars zijn aan de orde. Jaurês dondert met zijn stentorstem tegen Caillaux, den arriviste, die, nu hij er i,, de democratie
verloochont. Een verwijt, dat in dergelijke toestanden voor de hand
ligt en . . . altijd wel raak is.
De laatste berichten zijn vol alarmeerend nieuws. De eischen
van Duitschland in Afrika vallen niet mee. Engeland, Frankrijk en
Spanje kletteren met de zwaarden, al is niemand feitelijk op een
oorlog gesteld. In Turkije spookt het aan alle kanten en Stamboel
is voor 1/ 4 afgebrand. Australia maakt zich gereed om een vloot te
bouwen, bepaaldelijk tot afwering van het op de Nieuw-Hebriden
en Hawai feitelijk koloniseerende Japan, dat streeft naar het
dominium maxis in de Stille Zuidzee. En last not least, de afgezette
Sjah is Perzie binnengevallen, blijkbaar met verlof van Rusland en
Engeland, en maakt aardige vorderingen in het in gisting verkeerende land zijner vaderen.

LEESTAFEL.
L. H. Grondijs. De R. K. Kerk en de Afstammingsleer.
Amsterdam. W. . Versluys, 1911.
Misschien vraagt iemand, welk belang de R. K. Kerk kan
-hebben bij een voor godsdienst en goede zeden zoo onverschillig
onderzoek als dat van de wijze, waarop, niet de redelijke onsterfelijke ziel des menschen, maar zijn lichaam, enkel zijn lichaam, zich
uit dat van een voorafgaand dier kan ontwikkeld hebben. In dien
zin schijnt het aannemen van evolutie een dood onschuldige zaak.
Ja, wanneer men leert, dat er enkel „worden" is, dat, ook op
geestelijk gebied, niets beklijft, dat er een stroom is, waardoor alles
wordt meegesleurd en voortdurend verandert, dat waarheid en recht,
gelijk de rest, aan wisseling onderhevig zijn, dat relativiteit het
eenige volstrekte is, dan staat men tegenover een nihilisme, dat
den toegang verspert tot de eeuwige, ideale werkelijkheid, uit welke
kracht en vrede kunnen neerstroomen in het gemoed des menschen.
Maar zoo wordt de term „ontwikkeling" in de afstammingsleer
niet opgevat.
Inderdaad zou men hier enkel met een zoologisch vraagstuk te
maken hebben, indien het niet de constante leer der Kerk ware,
dat de Bijbel, in al zijne deelen, Gods woord is.
Met katholieke en protestantsche schriftbelijders van het : „er
staat geschreven" uitgaande, is het bezwaarlijk het stelsel van
Copernicus te aanvaarden, moet men aannemen, dat hemel en aarde
in zes dagen geschapen zijn, dat de soorten van levende wezens
naar hunnen aard door God geformeerd zijn, dat de ezel van Bileam
gesproken heeft, enz. enz. „Et si l'histoire de Balaam est une fiction, vroeg de abbe Meignan in 1856, pourquoi la Bible entiére ne
serait-elle pas un melange de fictions et de verités? Alors qui
demelera la fable d'après l'histoire, l'allegorie de la verite ? Un
champ fibre est ouvert a l'arbitraire".
Later, in 1896, schreef dezelfde, thans kardinaal Meignan :
„Histoire ou fiction, voici ce que Balsam a raconte''.
Nu wil hij niet meer de quaestie doorhakken.
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Men verwondere zich niet. Indien alle christelijke leidsmannen
de inspiratieleer steeds op dezelfde consequente wijze vasthielden
als de stoere schriftvaste boeren van de Veluwe, die „van uit hun
afgelegen dorp menige gereformeerde grootheid als een „afgedoolde"
van de ware leer beklagen", dan zou de Kerk weldra ophouden
een cultuurmacht to zijn
of liever het nooit geworden zijn.
Reeds de H. Augustinus paste op het scheppingsverhaal van
Genesis een zoo vrije verklaring toe, dat de moderne wetenschap
zich door het gezag van zijn naam niet belemmerd kan gevoelen.
Uit den H. Thomas van Aquino, wiens hoofdwerk naast den Bijbel
gedurende het Concilium Tridentinum op het altaar lag, kan men
geen wapens halen tegen de ontwikkelingsleer, wel argumenten
tegen de bezwaren van Katholieke tegenstanders, want hij erkende
de eenheid van alle plantaardig, de eenheid van alle dierlijk, de
eenheid van alle menschelijk leven. Een beroemd zooloog als Stephen
George Mivart sloot zich dan ook, na zijn overgang tot de Roomsch
Katholieke Kerk, bij de evolutieleer aan, zonder om die reden door
zijn geestelijke autoriteiten tot de orde to worden geroepen. Integendeel hechtte Paus Leo XIII zijn zegel aan een werk van den
apologeet Duilhe de St. Projet, dat een pleitrede behelst voor die
leer. Ook het book van Vikar ThOne, waaraan in 1910 door von
Keppler, Bisschop van Rottenburg, het kerkelijk Imprimatur word
verleend, draagt onomwonden die leer voor. Prof. Beysens en Dr.
Schmutzer, beiden verbonden aan de Utrechtsche Universiteit,
trouwe zonen der Katholieke Kerk, nemen geen -vijandig standpunt tegenover die leer in. Er is tot dusverre geen vaste traditie,
en onder de conservatieven zijn er nog velen, die de verspreiding
van het nieuwe licht trachten tegen to houden, maar alles doet
vermoeden, dat de Kerk tenslotte de discussie over die leer geheel
vrij zal laten. Ziedaar de slotsom, waartoe de Heer Grondijs komt
in zijn onpartijdig en hoogst lezenswaardig book.
Het waren onaangename ervaringen, bij zijn onderwijs in zoologie
aan de H. B. S. to Tilburg opgedaan, welke dozen doctorandus er
toe brachten de houding van de R. K. Kerk tegenover de afstammingsleer zorgvuldig na to gaan. Nogtans treedt zijn eigen persoon hier nergens to voorschijn. Zijn boek is rijk gedocumenteerd
en zuiver zakelijk. Ik geloof dat het niemand aanstoot kan geven.
Indien er soms eenige ironie spreekt nit zijn woorden, dan is die
zoo omsluierd, dat zij ternauwernood wordt opgemerkt. Zoo vermeldt hij, dat volgens Benedictus XII, de uitspraak van den eenen
Paus, ook in kwesties van geloof en zeden, door die van den
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anderen kan worden vernietigd, terwijl hij leukweg daaraan toevoegt :
„Hier worden natuurlijk geen kathedratische uitspraken bedoeld."
Het is ongeloofelijk, hoeveel materiaal de Hr. G. binnen een kort
bestek heeft bijeengebracht. Op treffende wijze schildert hij den
strijd door de roomsche godgeleerden onderling gevoerd over de
geopenbaarde waarheid van het bijbelwoord. De verhouding tusschen
ziel en lichaam volgens de leer der Kerk wordt door hem duidelijk
uiteen gezet. Aan de substantieele wezensvormen wijdt hij een
belangrijke paragraaf. Breedvoerig spreekt hij over de door een
vorigen Paus ingestelde Bijbelcommissie en over het gezag, dat
aan hare decreten moet worden toegekend. Hij vertelt van den
Pater Leroy, die door Rome in 1895 gedwongen werd om de door
hem onderwezen ontwikkelingsleer, wat het lichaam van den mensch
betreft, als onverzoenbaar met den tekst der H. Schrift en met de
beginselen van een gezonde wijsbegeerte, te herroepen, terwijl deze
ordegeestelijke in 1901 en 1902 artikelen publiceerde, in welke
hij blijk gaf tot zijn oude overtuiging te zijn teruggekeerd, iets
wat nu oogluikend werd toegelaten. Over het z.g. comma Joanneum,
den tekst der drie hemelsche getuigen van I Joh. V : 7, over het
onderzoek naar de authenticiteit van dien tekst, over de drie beteekenissen van het woord „authentisch" bij de katholieke theologen
schrijft hij belangrijke bladzijden. Er mag erkend worden, dat de
Hr. Grondijs een knap stuk werk heeft geleverd.
V. D. W.

Dr. J. Viirtheim. Grieksche Religie. (Uit de serie
„Groote Godsdiensten". Baarn. Hollandia-Drukkerij 1911).
Wie de taak op zich neemt, om in een boekje van 40 pagina's
aan moderne lezers, die Plato noch Aeschylus, Homerus noch Pindarus kennen, duidelijk voor oogen te stellen, wat het bijzondere
karakter der Grieksche religie in de rij der Groote Godsdiensten
is, heeft veel tegenspraak van deskundige zijde en veel teleurstelling van ondeskundige zijde to wachten. Vooral die tegenspraak zal
aan den schrijver van het boekje over Grieksche Religie niet
worden onthouden : het godsdienstig denken der Grieken zien wij
alien eenigszins verschillend naarmate van ons eigen godsdienstig
denken. Maar wat de teleurstelling, van welke ik daarnaast sprak,
betreft, mogen wij vertrouwen dat des schqvers ervaringen niet
al te ongunstig zullen zijn. Daartoe zijn in de teekening die hij
geeft de lijnen te duidelijk getrokken, de voorstellingen te door-dacht, de dictie te vrij van alle algemeene phraseologie.
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Dr. Viirtheim kon in veertig bladzijden niet alles zeggen :
daarom koos hij het verstandigste deel. Hij zette zich neder en
zeide in goed afgeronde en 't behoeft nauwlijks gezegd — door
vakbeheerschende kennis geschraagde perioden, hoe zich in zijn
jarenlange studie en lectuur de Grieksche religie als cultuurverschijnsel van een yolk — meer dan als zielsuiting der individueele
geloovigen — aan hem heeft doen kennen. En zoodoende is hij als mytholoog-literator, inderdaad er in geslaagd in dit kleine boekje een geheel te geven. Van de homerische godenwereld gaat hij daarbij uit,
omdat in werkelijkheid de schildering, in deze ridderpoezie van
de relatie tusschen goden en menschen gegeven, beslissend is geweest voor het geheele godsdienstig denken en scheppen — zoo
niet voor het godsdienstig handelen — der latere Grieken. Op
den achtergrond dier homerische godenwereld toont hij ons duidelijk de sporen van fetischisme, van totemisme, van animisme ; hij
wijst aan hoe ook na den triomf der Olympiers de locale godheden
in stille vereering bleven gehuldigd, hoe omvangrijk de invloed
van het daemonengeloof steeds is gebleven, hoe telkens in nieuwe
vormen de vrees, en de behoefte aan verlossing uit de banden van
het sterflijke, den zuiver Griekschen godsdienst is komen vermengen
met orgiastische, mystieke en asketische elementen van oosterschen
oorsprong.
Maar daarnaast doet zijn kundige hand een helder licht vallen
op de geleidelijke vergeestelijking van die zelfde Grieksche religie,
op de symboliek der Eleusinische mysterien, op de zuivering der
oudere anthropomorphische voorstellingen door de bespiegelingen eener
dieper nadenkende wijsbegeerte. Intusschen is het juist daar, dat de
noodzaak om in zoo klein bestek over z(56 groote vragen te spreken
den schrijver het meest tot een knellenden band wordt. Slechts
vluchtig kan hij aanroeren al wat aan dieper godsdienstig leven
den Griekschen geest heeft bezield. Wat het eigenlijk wezen van
alle religie uitmaakt : de persoonlijke betrekking van den mensch tot
God, het gebed, het geloofsvertrouwen, het zoeken naar verlossing
niet van den dood doch van het tijdelijke — alles dat moest
bij z(56 beknopte behandeling wel op den achtergrond blijven.
Is deze opmerking eene aanmerking, dan treft zij meer den in
deze monografieen gestelden eisch dan den schrijver. Want dat Dr.
Viirtheim gewoekerd heeft met de ruimte, hem toegestaan, en dat
zijne historische schets, zuiver van lijn en trouw van teekening,
vooral aan hen die oud-Hellas kennen, en daarna ook aan de
„leeken" voor welke zij is bestemd, rijke leering brengt, kan m.i.
K. K.
niern and ontkennen
O. E. XI 8
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Dr. J. Viirtheim. De Mythologie der Grieken met 25
Afbeeldingen. Rotterdam. W. L. en J. Brusse, 1911.
Zeer korten tijd na het verschijnen van het hierboven besproken
boekje over Grieksche Religie heeft de Rector van het Erasmianum
ons een beknopte schets van de Grieksche mythologie geschonken,
die, met een aantal goed gekozen en meerendeels goed uitgekozen
afbeeldingen versierd, bij uitnemendheid geschikt is om bij den
modernen lezer belangstelling te wekken voor het mythologisch
denken en dichten der oude Hellenen, en tevens die belangstelling
te bevredigen.
Slechts wie van nabij met de sinds een eeuw en langer zeer
energieke en op zeer uiteenloopende wegen gevoerde onderzoekingen
van de Grieksche mythologie bekend is, kan eenigermate beseffen,
wat het zeggen wil in een „bandboekje" van 120 pagina's een zoo
glashelder overzicht van die mythologie te geven. Maar ook verderstaanden zullen kunnen zien, dat de schrijver daarin uitnemend
is geslaagd. Geleid door eene jarenlange studie van het onderwerp
en door zeer persoonlijke kennis van de Grieksche literatuur trekt
Dr. Viirtheim met vaste hand de hoofdlijnen zijner schets. Congenialiteit met de Grieksche denkwijze, vastheid van keuze waar het
geldt te beslissen tusschen verschillende verklaringen der mythologische voorstellingen, en bovenal groote levendigheid in het
poetisch nagevoelen der oude naief-poetische verbeelding staan
hem in dien arbeid trouw ter zijde. En ook al zullen sommige
vakgenooten van tijd tot tijd aarzelen elk van zijne verklaringen
tot de hunne te maken, niet licht zal een hunner ontkennen dat
in dit kleine boekje — in al zijn eenvoud vrucht van rijke en
rijpe geleerdheid — een voortreffelijke handleiding wordt gegeven
aan alien die eerlijk wenschen iets van het antieke godsdienstige
levee te verstaan.
Aan de vrienden der klassieke oudheid heeft de begaafde
K. K.
schrijver een grooten dienst bewezen.
P. C. Boutens. Praeludien. Tweede druk. Uitgegeven door
P. N. van Kampen en Zoon te Amsterdam 1911.
Voor den tweeden druk der Praeludien eene aankondiging te
schrijven is een overtollig werk. Deze bundel is reeds lang in veler
handen. wie de hier verzamelde gedichten herleest, vindt velerlei
aanleiding om na te gaan hoe de poözie van Boutens, in den loop
der laatste jaren telkens klaarder van dictie en zuiverder van toon
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geworden, ook reeds in hare vroegere periode uitmuntte door die
zeldzame woordenbeeldende scheppingskracht die een der eigenaardigste gaven is van zijn oorspronkelijken geest. In een opzicht
onderscheidt zich slechts deze herdruk van de eerste uitgave. De
ervaring heeft den dichter geleerd dat het wenschelijk was titels
aan de gedichten te geven, „daar hem dit in meer dan een geval
noodig bleek zelfs voor zoo geoefende lezers als critici kunnen verondersteld worden te zijn."
Wij zullen hierover met den dichter niet twisters. Mij persoonlijk waren de praeludien zonder titel, dien. ik zelf mocht noemen
met den naam dien de klanken in mij wekten, straffeloos ook als
die naam niet de door den poeet bedoelde was, eigenlijk wel zoo lief.
Maar ik ben geen „criticus", en wensch dat niet te zijn. In ieder
geval erken ik dat de keus der titels verduidelijkend is en ook
zelve weer een dichterlijke arbeid, bovenal omdat het praeludium
van dezen ganschen bundel op zeldzaam schoone wijs aanzwelt tot
vollen heerlijk geaccentueerden toon in den slotzang, den gedachtenrijken hymnus aan de zee, naar mijne meening een van de gedichten
die het best in staat zijn den lezer te doen beseffen met hoe groote
heerschappij over taal en rhythme deze rijkbegaafde dichter de
wisselende stemming zijner ernstige mijmering in het gewaad der
zuiverste poötische dictie vermag te kleeden.
K. K.
Dr. H. C. Muller. Goethe's Faust vertaald. Rotterdam,
M. W. P. Beyerinck Azn. 1911.
De Heer Muller is een kundig lezer en een vaardig vertaler.
Toch zou ik wenschen dat hij niet den moed bezeten had om een
werk dat, ook door zijne buitengewone bekendheid, 7.65 zware
eischen aan den overzetter stelt als Goethe's Faust, in het nederlandsch te gaan vertalen. Zijn vlugheid zelve toch was bij die taak
zijn ergste vijandin. Waar het dichtwerk de eenvoudige komedie
nadert, zooals in de scene vOOr de stadspoort, of de klucht nabijkomt,
als in den Auerbachskeller, daar blijft de vertaling niet al te ver
beneden het oorspronkelijke ; doch zoowel de overzetting der lyrische
als die der tragische of philosophische gedeelten lijdt onder eene,
van de meest onstuimige vluchtigheid getuigende, onnauwkeurigheid.
Is het niet bij leans een verraad aan Goethe om de slotregels der
ballade van Thule :
die Augen thdten ihm sinken,
trank nie einen Tropfen mehr;
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aldus te verdraaien :
then zwoer hij badend in tranen :
nooit drink ik een druppel meer ?

En hoe wordt de gedachte verwaterd en de vorm verslapt, als
men voor de woorden
So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit,
and wirke der Gottheit lebendiges Kleid,

te lezen krijgt :
Aan den snorrenden weefstoel van den tijd
Werk ik het kleed der oneindigheid.

Het zou een verdrietig werk zijn, schrede voor schrede den
vertaler te volgen op zijn te haastig afgelegden weg. Het spreekt
van zelf, dat alleen een groot dichter in staat is op eenigszins bevredigende wijze den Faust te vertalen. De arbeid van Dr. Muller
bewijst die eenvoudige waarheid voor de zooveelste maal.
K. K.

Het jaar der Dichters 1911. Samengesteld door J. Greshoff.
Drukkerij „Luctor et Emergo", 's Gravenhage 1910.
De samensteller noemt dit boekje een Muzenalmanak. Is het
zijne bedoeling, door dezen ondertitel de belofte te geven dat hij
dit ingesluimerde soort van jaarboekjes weer tot nieuw leven zal
wekken? Ik weet niet of hij daaraan verstandig zou doers. Almanakken — zelfs zoo aardig gelllustreerd als de zijne — ze zijn te
geef in onzen reclametijd; en eene Muzenalmanak, waarbij de samensteller klaarblijkelijk geen redactioneele censuur wil toepassen, is
ook bijna overbodig nu de bloemlezingen, de complete uitgaven en
de dichtbundels in vaak verblijdenden soms verbluffenden overvloed
tot ons komen.
Het schijnt onvriendelijk met zulk een koelen groet dezen
Muzenalmanak welkom te heeten. Toch is mijne bedoeling niet
onheusch. 1k wilde slechts zeggen dat in dezen bundel — daargelaten te vele herdrukken — menig gedicht staat, dat beter lot
verdient dan weggeborgen te worden in een jaarboekje, dat geene
bloemlezing is, en ook reeds alleen om de beperktheid van het
K. K.
niet zoo zou mogen heeten.
aantal medewerkers
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Jhr. Mr. H. Smissaert. Overheid en volkswelvaart.
Haarlem, Erven Bohn, 1911.
Van deze „bladzijden uit de economische geschiedenis van
Nederland" is het grootste deel ontstaan uit aanteekeningen voor
te Amsterdam en Rotterdam gehouden voordrachten de laatste der
vijf hoofdstukken, dat over „ De Groninger veenkolonien" verscheen
in 1907 in dit tijdschrift. Zelfstandige studie, uit de bronnen zelf,
heeft men hier niet to zoeken : de schrijver wijst er bescheidenlijk
op in de korte voorrede het zijn aanteekeningen tot zeer good
leesbare hoofdstukken samengevoegd en zoo geworden tot aantrekkelijke mededeelingen over de handelspolitiek onzer vaderen uit den
tijd der Republiek, over het continentals stelsel, over de tariefwetgeving sedert 1813, over de geschiedenis onzer koopvaardij,
over die der Groninger veenkoloniön. Een en ander heeft ten
doel te later zien, hoe de overheidszorg betreffende handel en
nijverheid ten onzent vroeger werkte en Welke gevolgen handelsvrijheid en protectie, zooals die vroeger werden opgevat, voor
onze maatschappij hebben gehad. Nu deze vragen dagelijks opnieuw
aan de orde worden gesteld, zal men in dit book de vroeger opgedane ervaring met vrucht kunnen raadplegen.
P. J. B.
Prof. Dr. H. Brugmans. Opkomst en bloei van Amsterdam (Nederl. Hist. Bibliotheek, IV). Amsterdam, Meulenhoff en Co., 1911.
Een good geschreven en tevens wetenschappelijk degelijk work,
waarin met gebruik van de oudere literatuur, met name van het
bij Van Stockum verschenen standaardwerk : Amsterdam in de 17e
eeuw, maar ook met de resultaten van zelfstandige studio de geschiedenis van de hoofdstad tot op het einde der 18e eeuw wordt
behandeld. De middeleeuwsche periode dozer stadsgeschiedenis
ziet er geheel anders uit dan wat vroegere geschiedenissen van
Amsterdam, ook die van Ter Gouw, dienaangaande gaven : eon
nauwkeurige en kritische studio der bronnen, zooals van den
schrij ver verwacht mocht worden, bracht tot geheel andere resultaten dan de totnogtoe geldende. De handelsgeschiedenis der stad
vond hier voor het eerst eon samenvattende behandeling, die eveneens in hare resultaten eon ander beeld to zien geeft dan het
vroegere. Een groot aantal goedgekozen illustraties verhoogt de

aantrekkelijkheid van het werk.
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Dr. K. E. W. Strootman. Vertellingen en schetsen.
Haarlem, Tjeenk Willink en Zoon, 1911.
Wat ons hier wordt geboden is geen resultaat van diepgaande
studie maar eenvoudig een verzameling van feulletons, samengesteld
als mededeelingen aan het lezende publiek omtrent meestal pas
verschenen historische werken van den oud-Romeinschen tijd of tot
op den meest modernen, bier en daar afgewisseld met persoonlijke
en reisherinneringen. Men vindt hier stukjes over Catullus en
keizerin Eugenie, over Ninon de Lenclos en Napoleon, over Felix
Dahn en de ongelukkige zuster van koning Leopold II, over
Elagabalus en de prinses van Ahlden, over Philippine Welser en
de Engelsche koningin Carolina, over Schneiders bekend boek, over
Rome en Spaansche reisindrukken — een groote verscheidenheid,
zonder geleerde pretenties, van losweg vertelde dingen van historischen aard, die zeker velen lezers belang zal inboezemen.
P. J. B.
M. H. Lem. Pmdagogische causerieen. Haarlem, Tjeenk
Willink en Zoon, 1911.
Ook dit boekje is geen samenhangend werk. Het is een dertigtal opstellen, die voor het grootste deel als „Opvoedkundige Brieven"
in het Nieuws van den Dag zijn verschenen. Eenige ervan zijn
wat gewijzigd in den vorm, nu ze herdrukt worden. Zij ademen
een gezonden geest, die Diets to doen wil hebben met die hypermoderne opvattingen van de beginselen der opvoeding, waardoor
ten slotte weinig anders wordt voorbereid dan de toenemende verwildering onzer kinderen. Men klaagt algemeen over den toon onzer
kinderen in het gezin en daarbuiten, over hunne toenemende zenuwzwakte en wat niet al. Zou de schuld niet grootendeels liggen bij
die „moderne" opvoeders in huis en school, die zoo'n hoog woord
hebben over ontwikkeling der zelfstandigheid en over karaktervorming,
over de aanpassing van het kind aan de „eischen" van het „moderne
leven", en ten slotte weinig anders doen dan het bevorderen van
dien verderfelijken geest, die onze gezinnen en daarmede onze
maatschappij bedreigt ? Deze opvoeder is niet bang voor een flinke
„kastijding" op zijn tijd, voor krachtige handhaving van het gezag
ook in het gezin, maar wel voor de sentimentaliteiten van Ellen
Key op het voetspoor van Rousseau hij heeft geen afschuw voor
Van Alphen noch voor de handhaving van strenge vormen bij de
opvoeding. Het boekje geeft menigen goeden weak en kan veel
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nut doen tegenover de dikwijls maar halfbewuste maar daarom
toch even nadeelige pretenties onzer nieuwerwetsche paedagogen
van den kouden grond, die de wijsheid in pacht meenen te hebben
en in de holle theorieên van halve en heele sociaal-democraten het
toppunt van die wijsheid zien. Eerbied voor het gezag, in gezin
en in den staat, moet worden aangekweekt : dat behoort de eerste
eisch der moderne opvoeding te zijn, geen sentimenteel gebazel
over „de eeuw van het kind" en zijn vermeende „rechten" een
kind heeft allereerst plichten, zijn „rechten" kunnen tot een paar
beginselen van gezond verstand en gevoel bij de opvoeders herleid
P. J. B.
worden.
Dr. M. H. J. Schoenmakers. Over het Principieele Verschil
tusschen Geloovig en Ongeloovig. Meulenhoff en Co.,
Amsterdam.
Het is moeilijk om deze brochure nu reeds te waardeeren. En
dit niet omdat ze op wat ongewone wijze spreekt over het geloof.
Niet anders toch was te verwachten van dezen expriester, die
met het priesterkleed niet alle ernstige overtuiging heeft afgelegd.
Maar omdat ze dit al te schetsmatig doet, met verwijzing naar,
en groote aanhalingen uit Christosophie, een nog to verschijnen
werk van denzelfden schrijver. Dat hij empirisme tot het zuivere
origeloof stempelt en drieerlei phasen van geloof aanneemt en wel:
le het / antasiegeloof, 2e het verstandsgeloof en 3e het geloof der
realistische gedachte, wat dan het ware geloof zal zijn, ja we hooren
bet aan, meer nieuwsgierig dan wegwijs geworden.
Zeker, hij zegt wel eens beele goede dingen. Als op blz. 22:
Er zijn menschen, die altijd vragen „wat beb ik daaraan ?" Hun
moet ik antwoorden : aan zuiver geloof „bebt" ge niets, maar ge
„wordt" er iets door . . . Het zuivere geloof doet den mensch midden in de wereld de eeuwigheid beleven" . . . Doch dit volkomen
duidelijke staat tusschen zooveel onbegrijpelijks in, wat dan later
in Christosophie zal opgehelderd worden, dat we de verschijning
daarvan in vreeze afwachten. Want die Christosophie schijnt een
nieuwe godsdienst to worden!
Daarom schijnt het ietwat voorbarig — om geen sterker woord
te gebruiken — van den schrijver dat hij aan het slot zijner brochure nu reeds zijn adres opgeeft en zijn lezers verzoekt hun namen
te zenden, daar hij met hen en in hun dienst een nieuw centrum
wil vorinen van geloovig levee, eennieuwen godsdienst wil stichten.
Dus de ex-priester toch priester, ja godsdienststichter ? Enfin,
zijn adres is : Antonie Heinsiusstraat 59, den Haag.
G. F. H.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Uit onzen Bloeitijd. Prof. Dr. J. W. Pont. De Dissenters. Baarn.
Hollandia Drukkerij, 1911.
H. S. M. van Wickevoort Crommelin. De ontwikkeling der waarschijnlijkheidsleer. Uitgave van „Convervatrix", Amsterdam.
De Papendrechtsche strafzaak, overzicht en verslag der pleitredenen
enz. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zn., 1911.
Mr. A. de Graaf. Verpleging van misdadige en verwaarloosde kinderen.
Utrecht. A. Oosthoek, 1911.
Annuarium der Roomsche Katholieke studenten in Nederland. Uitgave
van de Curie der R. K. Studenten-Vereenigingen in Nederland.
Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde XI. Bloemlezing uit de
„Willem Leevend" van E. Wolff en A. Deken. Groningen. J. B. Wolters, 1911.
Jean Jacques Rousseau. Emile. Bewerkt door Is. Querido. Maatsch.
voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam.
Algemeen Nederlandsch Verbond. Boeken Commissie te Rotterdam.
Verslag over 1911.
K. Veldkamp. Spreekoefeningen. 2e dr. Groningen. J. B. Wolters, 1911.
P. van Bijsterveld. Uroscoop te Rotterdam. Medica-Politica. Kampen.
J. H. Kok, 1911.
Arthur van Schendel. Een Zwerver Verliefd. 2e dr. Amsterdam. W.
Versluys, 1911.
Jacob Geel. Onderzoek en Phantasie. Inleiding en Aanteekeningen
van Dr. C. G. N. de Vooys. Maatsch. voor Goede en Goedkoope lectuur.
Le Monde. Encyclopèclie Mensuelle Illustrée. Anthologie des Revues
de tour les Pays. Red. Adolphe Rutten. Charles V. Chargois. Edward
Coremans. Eduard Gilmont. Bruxelles.
Prof. Dr. Is. van Dijk. Historische Schetsen. Blaise Pascal, Girolamo
Savanarola, Jeanne D'Arc. 2e dr. Groningen. P. Noordhof, 1911.
Bernard Kellerman. De Dwaas. Vert. d. Marianne de Voogt. Wereldbibliotheek.
Lioba door F. v. Eeden. Vierde druk. Amsterdam. W. Versluys, 1911.
C. S. Adama van Scheltema. Uit stilte en strijd. Tweede druk. Rotterdam. Brusse.
Verzamelde Gedichten door Albert Verwey. Eerste Deel. Amsterdam.
W. Versluys, 1911.
D. S. van Zuiden. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsch-Russische
relaties in de 16e-18e eeuw. Uit notarieele bronnen bijeengebracht. Amsterdam. Gebrs. Binger, 1911.
Mr. H. L. A. Visser. De Psyche der menigte. Haarlem. Tjeenk Willink en Zn., 1911.
Prof. Dr. F. Pijper. Middeleeuwsch Christendom. Be Heiligenvereering. 's Gravenhage. Mart. Nijhoff, 1911.

VINCENT VAN GOGH
DOOR

JUST HAVELAAR.

III (Slot).
Zoo rest me nog het werk zelf to behandelen. En
van een groot man is 'tgeen hij deed Loch zeker wel
het grootste ! Toch kan ik betrekkelijk kort zijn : had ik
straks Van Gogh, den mensch, kunnen bespreken en
den kunstenaar nog kalmpjes terzij schuiven Zooals hij
leefde, zoo dacht hij en zooals hij dacht, zoo werkte hij.
Vbor alles was hij een man, mooi van karakter.
Ziet, ik voel voor do moderne beeldende kunstenaars
allerlei soort genegenheden, van de bedaarde appreciatie
of tot de warmste bewondering toe. Maar ik heb slechts
eene overtuiging: Van Gogh ! In zijn werk, veel sterker
dan in elk ander, voel ik dat oorspronkelijke, dat rijke
en dat diepe vooral, dat een vol gevoel van bevrediging
geeft, hoeveel gebreken, onbeholpenheden, onbereikte
dingen er dan ook in mogen steken.
Hij was diep-oorspronkelijk hij was „nieuw". En alles wat
eens wezenlijk nieuw van wezen geweest is, dat blijft het ook;
want het was zelfstandig verworven en de nieuwheid ervan
is die van 't altijd zich vernieuwende leven zelf. Hij maakte
veel dwalers bewust. Hij opende een Toekomst. Wie hem
21
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begrijpt, die weet ook, dat er nog wat te doen is in dit
moe-geleefde wereld-deel !
De blijdschap, die in mij ontstaat door aan hem te
denken, maakt echter mijn taak allerzwaarst. Vooreerst
heb ik begrijpelijk te maken mijn gevoel ; ten tweede
wil ik niet subjectief zijn en weer dan dat : wil ik zoo
rustig en klaar als ik kan mijn meening vertolken, hoe
verlokkend het ook zijn zou zich over te geven, vrij en
onbezonnen, aan de liefdevolle verrukking en deze neer te
schrijven met die woorden, welke 't levend gevoel altijd
zoo zeker weet te vinden. Zelden begreep ik de nuchtere
geestes-koelheid, die onderscheidt en samen vat, als iets
zoo begeerlijks !
Ik wil dus de gebreken, die ik zie, volstrekt niet verzwijgen, misschien juist nog minder omdat we hier met
wel wat anders dan met een talent hebben te doen. Bij
een man van zijn beteekenis nemen ook de tekortkomingen
groote proporties aan. Maar ik blijf ze wat anders zien,
dan zijn tegenstanders schijnen te doen.
Men heeft hem wel vervloekt als een troebelen kunstbederver, een impotenten en fel-eigenwijzen dilettant, een
schandelijk hoogmoedig mensch-onteerder, een erbarmelijk
knoeier, die dacht kunst te kunnen maken zonder ernstige
studie, zonder techniek, zonder beheersching of bezinning...
En toch had hij — houd er u van verzekerd — toch had
juist hij de grondigheid der Grooten ! Een korte, maar
Welk een intense en breed-opgevatte oefen-tijd ging aan.
zijn schilderen vooraf! En heel zijn kunstenaars-leven
heeft hij zelf beschouwd als een lange hardnekkige studie.
Altijd zag hij uit naar den tijd, dat hij vol-op zou kunnen
oogsten, geheel zou kunnen
k en ..... . Het heeft
niet mogen zijn. — En ik geloof ook niet dat hij — zelfs
bij een langer leven — dat complete zou hebben gemaakt
waarnaar hij zoo verlangde. Te stormig woelde de levensdrift in zijn hart. Heel onze tijd is grooter van verlangen
dan van daden.
Maar hoe hij zich voorbereidde, zagen we al: door
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stapels teekeningen, door de aandachtigste studie van de
oude meesters en van enkele der allergrootste van nu,
door een wilskrachtig zich inwerken in de wetten van
Dat is geen dilettanten-gedoe !
perspectief en anatomie...
Waarom hij dan zoo links bleef van doen P Ik ken.
schilderstudies uit zijn eersten begin-tijd, een groene papagaai, een strandgezicht met figuren, meer nog... de
luguber aansnuffelende „Ratten" b.v. en de vampyrachtige
,Vleermuis", met zijn wijd-uitgespreide vleugels. .. studies
waar het dramatische van zijn kunst zich soms toch al duidelijk in uitdrukte : en wie verzot is op een ineengesmolten
techniek, op gloedvol gesmoorde kleuren, op fijnst getemperde licht-verdeeling, die 'nag niet, maar die moet deze
schilderijen stellen boven bijna elk werk van de 19e eeuw
en werkelijk niets lager dan het Oud-Hollandsche.
Wanneer dus Vincent dit alles prijs gaf en heel anders
ging schilderen, dan is dit het bewijs dat hij tot een ander
inzicht kwam, iets anders bedoelde. Het is waar, de toomelooze hartstocht en de hooge wil die hem voortzweepten,
gaven dikwijls aan zijn werk iets van kinderlijke onbeholpenheid. Maar, ik zei het reeds, weifelig is het nooit !
Hij heeft een doel voor oogen, iets heel positiefs en jets
dat hem zoo mooi leek, dat hij 't beste van vroeger meer
en meer er voor los liet 1).
Ja, hoe verder hij voortwerkte, hoe onrustiger zijn
techniek werd. Toch niet uit slapheid ! Maar omdat hij
zijn illusie al heftiger najoeg, naarmate hij haar scherper
voor oogen had en haar toch verder, o, al verder van
zich heen voelde vlieten. (Wie vertelde, dat men zich ook
nooit ongestraft illusies kan scheppen P — Maar natilurlijk
die man wist 't precies !) 1) Hij zou, sehrijft hij uit Arles, hij zou een of twee figuurstukken
willen maken, als resultaat van een tienjarige voor-studie. Hij had nu
eenmaal de gewoonte telkens weer op een nieuw doek van meet af aan te
beginnen. De meesten verbeteren liever op het eeue net zoo lang, tot het
de bedoeling nabij komt of. . . verder dal] ooit er van af raakt ! Van Gogh's
methode is duur (gewoon : on-zuinig, meen 1k) maar volstrekt niet dom of
onbekookt en vooral niet bij de studie van iets zoo eeuwig-wisselends als
een landschap.
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Ge kunt het u ook zoo voorstellen : de scheppende
mensch is een complex van voortjachtende en van beheerschende, leidende krachten een wagenspan : de Hartstocht
en de Idee zijn de onstuimige, trappelende paarden, die
dringen vooruit, maar de onverstoorbare, wakende en
wetende Geest is de menner die stuurt en bedwingt.
Welnu : bij Van Gogh had de menner, hoe dapper ook en
hoe sterk, niet altijd die zoo wild galoppeerende paarden
in toom.
Hierbij kwam dit : dat zijn techniek (een door nauwgezetheid en strenge doorzettings-kracht verworvene !) wel
de moeilijkst denkbare is. Hij Wilde de plastiek verkrijgen
door de manier van penseelen zelf : zijn verf-streek was
tegelijk een teekenende lijn en de forsche zekerheid,
waarmee hij die streek dan neerzette, drukte de kracht der
aandoening direct en levend uit. Het moest in-eens zijn,
in-eens rdak. Hij kon een kleur-lijn eerst wagen als de
vorm hem zoo klaar voor oogen stond, dat hij hem tot
in 't wezen doorvoelde. Hij kon niet probeeren, niet peuteren, niet overdoen. . . deed hij dit, dan viel het alles dood
nit elkander. Een prachtige opvatting, die alleen misschien
dit bezwaar heeft, dat bijna niemand, die diep en hevig
voelt, het ooit volkomen zoo kan, dat zoo te werken misschien alleen mogelijk is voor 't geboren genie en dan
nog — wil de evenwichtigheid behouden blijven — dan
nog een genie levend in een hoog-stemmenden, zekeren
beschavingstijd. Precies zoo teekende eens Da Vinci. En
zoo werkten de oude Japanners, voor wie Van Gogh
zoo'n bewondering voelde om hun decoratieven, fijnzinnigen
eenvoud.
Laten wij nu zijn werk wat nader beschouwen.
We zagen dat, van zijn tweede thuiskomst in de
Brabantsche pastorie af, Van Gogh's kunstenaarsschap zich
tot iets geheel zelfstandigs had gevormd. Toen was 't, dat
hij zijn tuinen te teekenen begon en de appelboomen, Wier
naakte, harde takken hoekig uitgekronkeld staan tegen
de looden lucht ze rijzen nit den grond die wintersche
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boomen, levend, worstelend omhoog. Het is of ze in pijn
en hartstocht zijn opgegroeid. En daarachter, achter dat
takken-geweld, strekt zich de bane vlakte, heel ver, met
het stompe silhouet van Nuen en's toren even boven den
horizont uit. — Of hij schilderde de sneeuw, bleek en
nattig, de sinistere dooi-sneeuw, en een donker figuurtje
dat er triestig door heen strompelt. — Of de avond
stolpt als een eindeloosheid van weemoed over de compacte
massa's van laag neerdrukkende daken. Het kleine, dompige
van die huisjes onder den dreigend-wijden hemel wie
gaf het ooit zoo ruim, in zoo'n grootsch en simpel contour Hij beeldde den hartstocht uit, die machteloos
blijft onder de eeuwigheid. En hij gaf de eenzame melankolie, waarvan hij zelf toen de beklemming zoo heeft doorleden. maar wat een kracht van realiteit en kracht van
wil, wat een fel en vast neer gestriemde lijn, ook waar
hij dat droomerig trieste en teere geeft van een najaarsschemering !
Hij houdt van 't gemartelde en kronkelige, van knottige
hegge-stammetjes, die als doods-beenderen nit den grond
steken en van de wilgen houdt hij, met hun stuipend
verwrongene kracht. Wat dorre, dof-gele blaadjes aan de
spichtige takken, hangen nog te rillen in den wind. —
Wanneer een mensch van groote geest-kracht zich
onder klemmenden dwang voelt, wanneer hij hoog-op
en ruim-uit wil groeien en voelt dat niet te kunnen, —
dan stormt het in zijn gemoed, dan is elk moment van
bewustzijn hem een marteling, dan blijft zijn ziel in rouw
en elk zijner uitingen is een felle opflitsing van wanhoop
en verzet. De dingen der natuur echter blijft hij zien als
wonderbaarlijk. Want die natuur is hem de eeuwigheid
van 't leven-zelf, van dat leven, waarvan hij de overmacht
zoo tragisch ondergaat.
Maar zijn mede-menschen, waar tusschenin hij moet
bestaan, wier kleinheid hij dagelijks voelt.... In de portretten, die Vincent toen maakte naar de boeren en de
vrouwen van Brabant, heeft hij heel de woede, die hem
doortrilde, uitgestort. Met wreede hardheid, met scherpe,
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stroeve lijnen heeft hij hun vervallenli eid weergegeven.
Holle oogen staren u wezenloos aan uit weg geteerde,
rimpelige Ironies. Nooit meer heeft het licht van een
gedachte en de warmte van een gevoel die oogen verhelderd of verzacht. Alles is dof en dood aan hen. Laag
drukken de voorhoofden over de zware brauwen; hard
en mummelig trekt de grove mond zich saam. Vodden
handen om het ingezakte lijf, en de handen zijn als
grijpende klauwen. Dit is alles bestiaal en cynisch; 't is de
wreedaardigst denkbare menschen-hoon.
Wanneer een karikatuur-teekenaar het monsterlijke
geeft... ach, dan blijven we ten slotte beseffen: die man,
die wilde dat nu eenmaal zoo... die man wilde schimpen,
spotten... Hij neemt zoo een houding aan, hij chargeert...
Maar weet het wel: deze dingen van Vincent, ze zijn in
den doodelijksten ernst gedaan ; ze zijn gedaan omdat hij
het leven zoo voelde, de menschen zoo zag. — Het is
Schopenhauer's levens-begrip, maar oneindig vreeselijker;
want al bezit hij diens eerlijkheid en kracht, er ontbreekt
aan dit werk de hoogere geestes--verklaardheid, welke bij
dien grimmigen filosoof een sterke opgeruimdheid van ziel
wordt... Toen Vincent deze portretten maakte voelde hij
zich opgesloten in een helsche wereld waaruit geen redding
meer mogelijk scheen... 1).
Geen redding? Toch, soms... Hij teekende eens 'n
oud mannetje in hemds-mouwen, 'n fatsoenlijk en schamel
burgermannetje; hij zit voorover gebogen, de magere
knuisten in de oogholten geperst: de oude snikt zijn arm
verdriet stil-klaaglijk nit...
Wie Loch ook dit kan geven, hij mag blijven hopen
1) Is het Brabantsche boerenvolk zoo als Vincent het heeft geteekend ? Eisch van een samenvattende kunst als de zijne geen lokale
bizonderheden. Want een andere vraag blijft : is 't proletariers-volk in 't
algemeen niet zoo ? is het niet zoo te aanvaarden? Hoe dikwijls zaagt
ge er niet zoo ? Socialistische propaganda dus ? Integendeel, mijn vriend : de
apotheose noch de liefde is hier te vinden. En wie „sociaal" voelt en dit
werk zeer bewondert hij is bijna zoo rampzalig als Van Gogh then was.
En beminnen zal hij 't nooit !
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op bevrijding ! Want de bitterheid is overwonnen, het leed
is menschelijk-tragisch gevoeld.
0, er zijn wel meer zulke uitingen onder ! In het beschuttende gebaar, waarmee een moeder haar kind op
schoot houdt, bereikte hij soms een zekere ruwe teederheid. In den blik van een vrouwenoog diept soms een
oneindigheid van smartelijk bewust-zijm. En ik denk ook
aan de teekening naar een deftig twin-baasje of zoo iets,
waarin de fijne, warme humor is, het precies-ware samen
met het lichte en hooge als in Hildebrandt's „Diakenhuismannetje".
En eindelijk kwam hij tot dat aangrijpend schilderij :
de aardappeleters. Een boeren-gezin, 's avonds bij walmig
lampje oni den dampen den pot. Een wonderlijk werk, een
dat men niet meer vergeet. Hoe stil zijn die bleeke etagere
gezichten in den groenig-grijzen schemer. . . hoe stil brandt
de lamp tusschen hen in... Maar denk u geen binnenhuissentimentje : die menschen zijn arm! En hij wil daar niet
over poetiseeren. 't Zijn echte boeren, boeren waar de
aarde aan vast kleeft. Hij zelf zegt er o. dit van : „Ik
wilde u nog zeggen dat ik druk werkende ben aan de
aardappeleters. Ik heb die op een nieuw doek hervat en
van de koppen opnieuw studies geschilderd, de handen
vooral veel veranderd. Ik doe voor alles mi:in best er leven
in to brengen.
„Ik stuur de aardappeleters niet tenzij ik zeker wete
het iets is. Doch het vordert er mede en ik denk dat er
nog iets heel anders in komt, dan ge ooit van me kunt
gezien hebben, ten minste zoo duidelijk. Ik bedoel juist
het leven."
En verder : „Ofschoon ik in betrekkelijk korten tijd
het eigenlijke schilderij zal hebben geschilderd en grootendeels uit het hoofd, zoo heeft het een heelen winter van
studie, koppen en handen schilderen gekost. Ik heb n.l.
wel ter deeg er op willen werken, men de gedachte krijge
dat die luidjes, die bij hun lampje hun aardappels eten,
met die handen die zij in den schotel steken zelf de aarde
hebben omgespit en het spreekt dus van handenarbeid
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en van — dat zij hun eten zoo eerlijk verdiend hebben.
Ik heb gewild dat het doe denken aan een andere manier
van leven dan van ons beschaafde menschen. 1k zou dan
ook volstrekt niet begeeren iedereen 't zoo maar mooi of
goed vond."
Ja, langzamerhand... de werkende zwoegers hebben
zijn levensliefde weer warm kunnen waken !
1k vind hem toch eigenlijk den eenigen schilder, die
ooit een boer begreep. Israels, in zijn mooiste werk, heeft
wel een oud mensch, een oude vrouw, een somberen lorrenjood gegeven — prachtig gegeven zelfs ! maar Israêls,
die groote romanticus, gaf altijd meer zijn droom van de
dingen, dan hun werkelijkheid en meer dus den ouderdom
van een mensch, dan zijn speciaal karakter.
En de ouden — ze gaven wel een beeld van wat men
„volkszeden" kon noemen,, ze toonden de uitbundige drinkpartijen, de dagelijksche plezieren, de liederlijkheid soms
van het yolk, maar het bleef hun meer een aanleiding tot
amusement dan tot studie, en van een „sociaal voelen"
is natuurlijk nog geen sprake; — terwijl de nieuweren, de
impressionisten, Jaap Maris, Mauve, Neuhuys en die van
Barbizon... ze dachten ten slotte aan heel iets anders :
aan de fijn-blauwe kleur van den boer zijn kiel, aan 't
saamgegroeide van een figuur in 't landschap, aan het
geestig en marRant profiel van een ploeg,end mann.etje
Millet noemt ge ? Maar vindt ge niet, dat zijn beteekenis
ligt in de symbolische grootheid zijner verbeeldingen,
oneindig meer dan in karakteristiek ? Zijn zaaier is niet
een boer, die koren uitstrooit op zijn akker, maar een
dichter, een dwepende droomer, die zijn gedachte wijd
uitzendt over heel de wereld. We hebben hier nu niet met
philosophische koelbloedigheid te bepalen wat „grooter"
is. 1k vind die sfeer van droomen, waarin de menschen
van Millet te ademen schijnen, subliem! Maar Van Gogh
schilderde eindelijk een boer. Niet het slimme, gaf hij,
of 't aardige of 't deftige van een boer — o, ik weet 't !
— maar wel den man, die de aarde bewerkt, die er in
graaft en zaait, die er van leeft en al de seizoenen, de
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regens en de windvlagen en den zonnegloed over zich
heen voelde gaan.
Ergens in zijn brieven heeft hij die fijne opmerking :
dat de schilders van vroeger hun figuren nooit lieten werken.
En hierin, dit gegeven te hebben, ziet hij dan (het is een
meening uit zijn Brabantschen tijd) het essentieel moderne
in de schilderkunst. Zeker, het is ook zoo. En ook geloof
ik in 't algemeen, dat we wat verwachten mogen van de
toekomst, omdat waarschijnlijk nooit zoo goed als door de
19e eeuwers de glorie van den arbeid beseft is. Jean Jacques
was misschien de eerste, die er krachtig van sprak (al
bleef het bij hem theorie); Carlyle verhief de gedachte tot
een levens-leer, maar niemand zoozeer als Van Gogh heeft
het werk plastisch gebeeld. Een idee moet lang worden
gedacht en lang zelfs worden toegepast, voor ze ook uitgedrukt kan worden. Vincent zelf noemt dan Millet als
den schilder van den arbeid. Laat nu Millet de grootste
beeldende kunstenaar geweest zijn van onzen tijd; maar
het werken . . . dat uit te drukken verstond Vincent zelf
toch veel beter ! De figuren van Millet zijn als prachtigrustige beeldhouwwerken; maar hoe de beweging is van
een man die spit en van een man die dorscht of maait of
aardappels zaait of manden vlecht of in 't weefgetouw zit . . .
hoe telkens de houding anders is, de handen anders staan,
het hoofd anders zich bukt. . het kan aan mijn onwetendheid liggen, maar ik voor mij weet niemand, die dat alles
zoo fijn en zoo scherp heeft doorzien.
Er is iets treffends in de gedachte, dat deze roem juist
aan hem zou komen, die, om den plicht te vervullen waarvoor hij zich geroepen wist, zelf zoo tot brekens toe heeft
gewerkt. Doch waar dit zwoegen voor ons een sombere
bevrijdings-daad was, daar zal nà ons, na Van Gogh ook
de verheerWer van den arbeid mogelijk zijn, hij die er 't
geluk en de rust van verkondigt.
Hoe kan het anders, dan dat een, die zoo zijn taak
opvatte als Vincent, uit zijn kwellingen verlost zou worden
In zijn teekeningen naar de wevers is al iets anders ge-
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komen, een objectieve stelligheid. Vast is de zware constructie geteekend der primitieve weef-toestellen en de
bleeke, magere wever, daar midden in gezeten, blurt strak
van aandacht neer. op zijn bezige handen. Het mime, sterkgebouwde in die teekeningen drukt rust nit en klaarheid
van geest. En datzelfde nu, die verheldering breekt ook
in zijn landschap-studies door : blanker schijnt daar het
Licht door de wolken ; de boomers stuwen slanker en luchtiger op, de landen liggen wijder onder een klaarder lucht.
Hij schilderde then een parkgezicht, een omgedroomde
werkelijkheid, met luchtige lichtheid gedaan en droomerig
en weidsch van aspect ; de herfst-lawn ook, die in „Boymans" hangt : de aangrijpende uitdrukkings-kracht is er
geheel in behouden, maar alles werd kleuriger, tintelender,
ruimer ; het is zoo scherp en zoo zwaar niet meer. Hij
schilderde ook sprankelende bloemen, hoeveel luchtiger
dan de grauwe, zwart-en-grijze, als onder stof befloerste
stillevens van vroeger.
Dan in eens, na zijn vertrek uit Brabant en na de
gedwongen rust van een korte ziekte, komt de overgang.
Ik meen dat het toen al was, dat hij zijn kleine slaapkamer schilderde. Wat is dat plotseling heel iets nieuws en
hoe herkennen we denzelfden geest ! De half-tinten zijn
weggevaagd ! In eenvoudige, strakke helderheid staan de
kleuren tegen elkaar : het blauw-violet van de muren, het
rood van de steenen vloer, het geel van bed en stoel; het
groenige wit van 't liken en hoofdkussen . . . In deze
samenstemming van vlakke kleuren is 't, in de vereenvoudiging, in den rustigen lijnen-bouw van 't geheel ! Van
zoo'n schilderij kan men houden met een heel innig,
persoonlijk gevoel ; men kan er van houden als van een
levend wezen ; het kan ons g elukkig maken !
Bijna alles wat Van Gogh gedaan heeft is oorspronkelijk en pakkend : hij begon immers to schilderen omdat
hij sommige dingen uiten moest ! Zonder die verbluffende
zelfstandigheid is hij immers ondenkbaar ! Wie v6or hem
had een boom, een mensch, een dood voorwerp eender
gezien als hij ? Maar geheel en vrij zich geven kon hij
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eerst, toen hij de heerlijkheid en de diepe beteekenis voelde

der kleur. Het „picturale", de artiesten-verliefdheid op
„mooi-doende" tonen, het effect van een oranje-rood dak
onder Brij ze lucht, van een Witten muur in de kamerschemering, van een rosse, zon-beschenen koeien-huid, de
verzotheid op ineengesmolten schildering dit alles —
hij smaalt er geen moment op — maar het heeft hem
eigenlijk nooit getempteerd 1). Maar toch — al zoekt hij
dan ook heel iets verschillends — toch moest hij d6artoe
komen zich, naar Van Deijssel's uitdrukking : „blind-gelukkig aan kleuren te zien".
En hij voelt de kleur dramatisch.
Eens schilderde hij een nacht-café, een helsch realistisch visioen, dat om zijn expressieve vergeestelijking toch
zoo verrukkelijk is om te zien. Het zou prettig zijn daar
uitvoerig over te zitten schrijven, er al de elementen uit
op te zoeken en te bekij ken en het geheel dan weer gaaf
v6or ons te nemen . Maar ik wil Dort zijn en kan niet
beter doen dan 't weinige aan te halen dat hij zelf er over
schreef: „Dans mon tableau du Café de nuit j'ai cherche
exprimer que le Café est un endroit ou l'on peut se ruiner,
devenir fou, commettre des crimes. Enfin j'ai cherche
par des contrastes de rose tendre et de rouge sang et lie de yin,
de doux vert Louis XV et veronese contrastant avec les
verts jaunes et les verts bleus durs, tout vela dans une
atmosfere de fournaise infernale de souffre pale exprimer
commie la puissance des tenebres d'un assommoir et toutefois sous une apparence de gaite japonnaise et de bonhommie du Tartarin". Ge voelt wel uit deze beschrijving.
zelf, dat we hier niet te doen hebben met een soort litterair
schilderij, een schilderij dat beter geschreven ware geweest,
geschreven door Zola b.v., maar integendeel hoe de expressie
plastisch is gegeven. Men kan zich hier niet vergissen of zich
laten beetnemen door de omstandigheid dat de schilder zijn
bedoeling zoo kranig te verwoorden moist ! Zie het stuk zelf,
als ge nog aarzelt ! Van Gogh's schilderij en treffen dadelijk .
1) Ik kan hier natuurlijk de Naar begin-studies, die ik al noemde,
buiten beschouwing laten.
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maar hoe meer men ze ziet hoe zekerder ze werken en hoe
dieper wij ze liefhebben.
Ik bedoel dus maar : kleur drukt hem lets iets op
zichzelf. Het bleeke rood van een bloem, het sulfer-geel van
een avondlucht, hij voelt er den weemoed in of de angst
en hij weet ons die mee te doen voelen.
Ja, dit niet alleen : ook heeft hij de geniale
hoe door een feitelijke on-juistheid van kleur, het geheel
toch natuur-getrouwer aandoet. Soms schilderde hij een
land in voile middag-hitte : frank, open en daar bovenuit
een strook water-groene lucht. D.w.z. eerst later, bij nauwkeuriger ontleding, bemerkt ge dat die hemel volkomen
groen is. Maar boven de lila hemels aan den gezichtseinder, boven 't paarse en gele en roode der bloeiende
veiden, miste de blauwe kleur, die de lucht toen noodzakelijk had, in 't schilderij-geheel haar waarde. Door de kleurtegenstelling kreeg het stuk een hoogere natu-ur-werkelijkheld : het groen doet aan als de meest frissche helderheid
van blauw. En ieder die 't hem na wilde doen, zou niet
anders bereiken dan een valsch effect !
In Parijs had hij zich ruim en breed ontwikkeld. Hij
had er geestverwanten gevonden, menschen die schilderden en toch ook nadachten over het schilderen in 't
algemeen, menschen die geestdrift konden voelen voor een
idee. Maar ten slotte : hij moest er wel te veel theorieen
aanhooren, te veel opgeschroefde blagues, te veel artiestenjargon. .. En hij zag er de kunstenaars te veel als ijverzuchtigen en partij-mannen. Vincent — exclusief kunstenaar als hij was en dharom juist zoo ruim — hij had aan
al zulk gedoe een aller-oprechtsten hekel. Hij verlangde
terug naar den eenvoud en de stilte der natuur. Hij verlangde er naar in 't laaien van de zon en in de frischheid
van den wind veel woorden, woorden en woorden te vergeten. En om nu de natuur te ondergaan in haar volste
scheppings-pracht, reisde hij naar de kleurige Provence.
Het was ton vroeg in de lente. De groote boomgaarden
stonden in schoonsten bloei. Hoe verrukkelijk leefde hij
op ! Alles wat hij zag kreeg de beteekenis van een open-
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baring. Het is hem then geweest als een die, in den winter
ziek geworden, na maanden, weer de boomen
terug ziet en de velden; als bij tooverslag schijnt alles
ontbloeid! Elk kleinste en gewoonste ding staat dan in de
glorie van het wonder; en men lacht om niet te moeten
schreien. Deze pas herstelde is de Dichter!
Vincent zag de zonnige weien, waar de vruchtboomen
rank en ruim nit opschieten, luchtig omhoog, luchtig dragend hun rijkdom van blanke, Witte en rose bloesem, die
schitteren tegen 't zachte hemel-blauw. Alles is er leven
en tinteling ! In 't verschiet waast een purpere klaarte:
blauw in den gouden zonneschijn kronkelen er de verste
stammen op.
Hij kan zijn geluk niet op ! Breede geheelen schilderde
hij, prachtige concepties, als in een hangehouden spanning
van blijdschap voltooid; en brok-stukken ook, knoestige
takken, waaruit de groote, blanke bloesems vreemd teer
ontsproten, fonkelend tegen 't reins to en diepste blauw.
Hij schilderde 'n alleen-staand boompje met een huisgevel
er achter en een hekje van den twin niets dan dat. En
wat een forsche frischheid en wat een stelligheid in de
emotie zelf, drukt iedere lijn en iedere kleur ervan uit !
Hij schilderde groote en verre velden, wuivende korenvelden en akkers, licht en kleurig, weg-schuivend tot in
eindelooze wijdte, tot waar de golvende heuvellijn aan den
horizont heel helder en heel vast zich strekt onder de nog
teerder ijlheid der lucht. Het is een punr wonder dat hij
't gektind heeft ! Hoe tam en wel gewikt en gewogen, hoe
ijzig bedaard zijn daar tegenover de meeste schilderijen van
onze „neo-inpressimisten_", die sours precies hetzelfde schijnen
te geven, maar de geestelijke bewogenheid mist men en 't zegt
u alles niets. Den grooten mensch er achter te voelen, den
mensch die 't alles diep onderging . dat maakt ons het
kunstwerk lief.
Om een voorgrond los te krijgen nit heel die helle,
lichte kleuren-wemeling, striemt hij er de verf-streepen
neer, brutaal-weg : het groen en het rood en het blauw
leder kan dat zoo, zou men zeggen... Maar zie eens on-
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bevangen-weg naar die schijnbare wildheid, hoe 't vast
gevormde grond is, die schuift naar vOren ! Grond en gras
en een warrel van bloeiende bloemen ! Hij schilderde een
veld van enkel klaprozen en in 't verschiet een groepje
ijl opgesehoten boomen en de bleek-violette lucht welvend
heel hoog daarover heen. Of een kweek-tuin, een feestelijk
gekiater van helle zomer-bloemen. .. en wat een ruimte,
wat een orde en planmatigheid in dat gevonkel en gespat
van puur naast elkaar gezette kleuren. Hij teekende vergezichten, van een heuvel of gezien. 'n oneindigheid van
terrein, horizont achter horizont .. en heel klein daarin
het levend gedoe van de menschen een bezig figuurtje,
een kuddetje huisjes, wit-gepleisterd, een voort-rollerd
spoor-treintje
En dan zijn zonne-bloemen ! Zwaar van rijpe zaden
liggen de bloem-kroonen neer, waaromheen de stralenkrans
van gele blaadjes weggeschrompeld is als nutteloos geworden
Bier. En de zware, sappige stelen strekken zich naar
u toe, met een hartstochtelijke energie, die aandoet, sterkend als een forsche najaars-dag !
Vincent zocht in alles het level?,; en hij voelde het
leven dramatisch. En is in 't dramatische niet de hoogste
levens-waarheid Een wijze die het niet ondergaat kan
prachtige dingen zeggen : het ontzaglijke zegt hij niet.
Want ook de hoogst uitgerezene zal nooit kunnen zijn :
meer-dan-mensch maar : oppermensch, d. w. z. een, in wien
al de krachten van 't menschelijk zijn tot hoogst-samen vattende expressie komen. — Onder de moderne schilders
behoort Van Gogh tot de diepst-dramatische. Daarom roert
hij zoo. Eenige malen, met menschen pratend die buiten
elke „artistieke sfeer" leefden, die niets, hoegenaamd niets
van „kunst" of wat er maar naar zweemt op de hoogt .
zijn, gebeurde 't me dat ze met iets roerend oprechts in
hun wezen me vertelden eens schilderijen gezien to hebben
van eene — hoe heette hij ook Van Gogh I) —en dat
dat toen wel wat zonderling, wat overdreven maar toch
zoo erg mooi en eigenlijk ook wel waar was geweest.
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Ik wou, dat de goede Vincent zoo iets nog had kunnen
vernemen : hoe zou het hem hebben goed gedaan !
Het spreekt vanzelf, dat hij door alles heen telkens
terugkwam op het portret. Had hij maar wat meer geld
gehad, zeker zou hij heel v4e1 naar model hebben gewerkt.
En 't was hem een bitterheid te beseffen, dat juist hierin
zijn krachten nog altijd het meest te kort moesten schieten.
Zijn geest was gericht op 't synthetische ; maar streng
wou hij zich houden aan de concrete waarachtigheid.
Wanneer een slootkant recht afgegraven was, d6cht hij er
niet aan, een sierlijke kromming in de lijn te maken .
Hij wilde de dingen in hun voile werkelijkheid aanvaarden.
Hij wilde toonen wat er in hem omging, maar nooit zich
stelselmatig afwenden van de wereld, zooals die buiten hem
om in werkeNkheid bestond. Hij wilde de dingen die hij
zag Opheffen door zijn kunstenaarsschap zelf, niet zich
aristocratisch wegdroomen in de denkbeeldigheden of in
de weelde die alleen door afzondering mogelijk wordt. Het
begrip banaliteit bestond voor Vincent niet Niet Ik
heb te ideeel gesproken .. In kunst lette men op de nitkomst slechts en telle 't doel niet mee . Want toch
o, waar vond hij de mensehen-naar-zijn-hart?
Er was een oudachtig dametje met geel, verlept gezicht en iets van kinderlijke verwondering in Naar oogen.
Ze zat in een bont-peluche crapaud, zoo een meubel, weet
ge, met afhangende franjes . En zoo schilderde hij Naar :
een roerend en een verbijsterend schril schilderij ! Een
schilderij als heel een roman van Flaubert b. v. : een stuk
ellendig, alledaagsch leven, psychisch diep doorvoeld en
fel duidelijk gemaakt maar zonder den grooten stijl van
Flaubert, zonder de beheerschte harmonie. En zoo'n schilderij blijft als een booze obsessie van leelijkheid bij.
Vincent kon de natuur gaan zien zooals een heldendichter zich de wereld verbeeldt ; — maar tegenover de
menschen, de gewone, de dorre en fletse menschen, ontstond
er dikwijls een onverzoenlijke botsing tusschen zijn droom
en de werkelijkheid ... en dat, terwiP hij die botsing niet won
aanvaarden.
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Ik herinner me andere portretten nog : een spichtigingevallen darnetje, een verwezen, fatsoenlijk, bekrompen
schepsel, en de gore bleekheid van haar hold wordt nog
gruwelijker tegen dien hel-groenen achtergrond ; — een
heertje van de provincie ; — een armzalig schooierskind .
Hier is niet meer de opstandige mensch-verachting van
zijn eersten tijd; integendeel: juist een dieper weemoed
is er het zoo pijnlijk-ontroerende in. Vincent heeft moreel
geleden, om dit menschenbestaan. Maar vernield werd dit
werk door een geestelijk onvermogen, een onvermogen dit
leed uit te drukken met een er zich boven verheffende
kunstenaars-objectiviteit, een onvermogen het disharmonische harmonisch te beelden.
Er is een neiging, dezen tijd, zulke uitingen te venereeren. De kwestie van 't leelijke in de kunst is er ook
een van de neteligste, misschien wel van de belangrijkste ;
en ik stel me dus niet voor haar hier terloops eventjes of
te handelen ! Intusschen : een feit is toch wel zeker, dat
zoo 't leelijke, 't leelijke „gegeven" bedoel ik, stelselmatig
werd geweerd of geschuwd, dit een verarming van de kunst
zou beteekenen, een te hoogmoedige en niet wijze beperking ook ; het zou voeren tot de koude sier van 't akademisme. Maar kunst is nooit copie. En zoo niet de eerste,
de hoogste eisch -Loch stellig blijft van het kunstwerk dat
er schoonheid in *zij. Het leelijke kan mooi zijn gevoeld.
En de kunstenaar die voortbrengt in een leelijke gestemdheid van zijn ziel, zal zijn tijdgenooten kunnen boeien,
schokken, ontroeren . . . niet zal hij de evenwichtige rust
en de zuiverheid van geest bereiken am het heerlijke te
scheppen.
Het zijn juist Van Gog'hs verdedigers geweest, die
met den ijver der partijzucht en de persoons-vereering de
eenvoudigste begrippen hebben verward. Wanneer er maar
„emotie" was, zeiden ze. Al wel, dat kennen we !
Het is echter niet gedacht in den geest van hun held.
Deze, hij voelde zich dikwijls machteloos, hulpeloos . en
dikwijls was hij juichend van scheppingsgeluk maar
hoe hij verlangde en verlangen bleef naar het volkomene,
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het eindelijk groot bereikte ! — Hij schrijft ergens : „Ik
houd niet van de leelijkheden in ons werk, tenzij in zoover
dat ze ons den weg wijzen. Maar plicht is : dat wijzelf ze
niet vergoelijken mogen en nog minder ze bij anderen
mogen aankweeken". En ergens anders : „Het is afschuwelijk, wat ik daar gemaakt heb, alles hard en leelijk en
slecht geschilderd. Maar Loch, omdat er werkelijke moeilijkheden in overwonnen zijn, kan 't den weg tot de
toekomst effenen". — Hoe ver is dit rustige inzicht van
het dogmatisch redeneeren en de barbaarsche stelselloosheid,
die thans wel aan de orde zijn !
Van Gogh was een klare geest, meer bezorgd om
algemeenheden dan om de meeninkjes van den dag hij
was iemand die oprecht het betere zocht en geloof genoeg
had om dit te zoeken in het nieuwe, niet omdat het
nieuw was, maar omdat hij 't leveed wou hebben. Ondanks
zijn jachtend werken had hij aandacht, een veel dieper en
breeder aandacht dan die van de lakonieke koetjes- of
binnenhuis-poeetjes. Hij had aandacht voor het leven.
Maar dat juist, dat leven, het griefde hem soms in zijn
heiligste zelf.
De portretten uit zijn Brabantschen tijd, naargeestig en
rauw zijn ze en alles wat ge wilt, maar die diepere evenwichtigheid is er dikwijls heel wezenlijk : de sombere
ruwheid van zijn gemoedsbestaan vond Coen weerklank bij
die der menschelijke realiteit daar tegenover hem. Hij gaf
zich ongedwongen aan zijn woeste versombering over. Een
vlammende haat kan prachtig zijn om te voelen. — Vincents
latere portretten zijn uitingen van een hoogeren geestesstaat waarin hij echter nog niet altijd als vrije overwinnaar
over zijn wereld beschikte.
En het was niet alleen, dat zijn wenschen in botsing
kwamen met de weerzinwekkende werkelijkheden van 't moderne bestaan, maar ook dit : dat hij 't sublieme, waarnaar
hij uitzag, nooit geheel kon bereiken. Het drama omvat de
lyriek. En juist omdat hij zoo hoog streven moest, werd
deze beperking, die bij anderen niet eens genoemd zou
kunnen warden, voor hem het noodlot van zijn wezen.
O. E. XI 9

22
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1k wees er al op, hoe hij voortdurend hoopte op den
„gelukkigen" kunstenaar van een lateren tijd. Deze zou,
zegt hij, deze zou weer ,mooie vrouwen en kinderen"
kunnen schilderen. Dit is een uitspraak, die droevig ridicuul zou zijn uit den mond van een ietwat conventioneel
aangelegden kunstenaar, maar die, door een Van Gogh verkondigd, in heel haar naiviteit van prachtig diepen zin
wordt ! Het is de bevestiging van hetgeen men, onvolkomen
maar grootsch, in al zijn werk ziet uitgedrukt.
Maar soms, ook bij zijn portretten, ontstond er toch
een zuivere samenklinking van de wereld in en buiten hem;
soms schilderde hij een verrukkelijk grootsch menschenbeeld. 1k sprak al van het boerenportret, dat ruige
poeem in krachtig oranje en dof goud en diep stralend
blauw, de verweerde boer met het fascineerende noodlotsbesef in zijn oogen, „Phomme terrible que j'avais a faire
en pleine fournaise de la moisson, en plein midi". Dit dan ;
en het meisjes-portret, 't argelooze, ruwe en toch gedweee
kind dat, in een rieten stoel gezeten, de stroeve handen
weifelig over elkaar, en met een half bewuste verlegenheid
voor zich uit kijkt ; en 't portret van den ziekenhuiswachter : een straffe kop, waarin de zwarte oogen spiedend
vonkelen onder dien zoo prachtig vast gebouwden schedelkoepel, de forsch gebogen neus, de grimmig gesloten mond,
de hoekige kaken, het beperkt en scherp denkende voorhoofd, het is* gegeven met een kracht van plastiek, met een
twijfellooze klaarheid, met een heerlijk samenwerken van
kleur en lijn en techniek, dat de man in onze herinnering
blijft als iemand dien we ontmoet hebben niet alleen, maar
tot wien we in zekere verhouding hebben gestaan, dien we
tot in de ziel doorzagen omdat we een fel levensmoment
met hem doormaakten !
En is dit niet de heerlijke waarde van alle kunst :
ons gewone, heel werkelijke dingen als jets buiten-gewoons
to doen voelen Een schrijver die ons „echte menschen"
laat zien en Diets meer, bevredigt ten slotte niet : zijn
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week verveelt ons, want het maakt ons niet rijker, het

verheft ons niet uit ons zelf.
Maar 't allermooist van Vincents werk blijft mij zijn
serie zelf-portretten. Kon het anders zijn.? hij was een
dweeper, een eenzame, een vreemdeling in de wereld, een
vreemdeling die toch zoo graag er zich thuis Wilde weten :
in zich zelf vond hij de waarheid die hij voelde, meer dan
in het trieste menschdom van alle dag en meer dan in
het argeloos-sublieme, dat hij zich nooit naar zijn verlangen
tot ervaring kon maken. Hij heeft zich geschilderd als
verbijsterde, als droomerig zoeker, als zegevierende held, als
tragische wilier.
Ik zag nooit het portret v6or in 't herinnerings-boek
van zijn zuster gereproduceerd. Hoe mooi moet het zijn
Hoe diep kijken die oogen ! Neen, ze kijken niet alleen,
die oogen, ze doorboren en zoeken. . . oogen van een dichter die 't wereldsche leed tot op den donkeren bodem
heeft doorschouwd. Wat is er een broeiing van bedwongen
hartstochtelijkheid in dit portret in de teere en besliste
lijn van den fijnen neus met zijn inplanting, in de bittere
geslotenheid der toch zoo gevoelige lippen, in de groef om
den mond. —
Doch vooral, vergeten wij niet dat latere portret, dat,
waar hij zit met zijn palet als een wapen geklemd in de
hand. De oogen zien met den woedenden wil der dwepers
naar u heen ; het gezicht is uitgebrand van scheppingskoorts ; het hooge, wij kende voorhoofd, waarvan de kreuken en welvingen klaar en krachtig staan uitgedrukt, dat
voorhoofd bergt geweldige gedachten en toch. . . o, hoe
beseft men dat de gedachten achter dit voorhoofd gevormd,
niet verwezenlijkt werden, niet naar de voile begeerte van
em die ze doorleefde. Is hier niet het beeld van hem die
't onmogelijke begeerde en eens — het bijna bereikte : in
't moment-zelf, dat hij dit schiep ! — In de kleur, het
groenige en roodachtige van de oogen, het bleek-gele van
de huid, het licht-rosse van Naar en baard, in die samenwerking van zieke en helle kleuren, daarin ook uit zich
datzelfde : die stemming van profetischen en smachtenden.
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ernst, welke, tot het alleruiterste gespannen, zich voelt
breken. En ziet 't zijn bijna dezelfde kleuren en 't is
geheel dezelfde vereenvoudigd-expressieve plastiek als in
't dames-portret, waarvan ik zooeven sprak. Ik wou dat
ik u verklaren kon, waarom die niet diep genoeg op te
vatten eisch van harmonie, welke daar ontbrak, hier
zich uitleeft in dadelijk treffende grootschheid. In het
dames-portret is de geestes-houding van den schilder
onzeker gebleven. . . het resultaat was : een leelijkheid die
zichzelve vernietigt het doet niet han, maar schokt. En in
't zelf-portret. . De geweldige tragedie van dit levee, dat
een harde worsteling was van menschelijke kracht tegen
eeuwige onvermurwbaarheid, de tragedie van wil en lot,
de hartstochten, die hem doorsidderden, de hoop verlangens, de wijde ideeen, we zien het alles in een zoo'n
werk uitgedrukt. Men voelt het : die dit maakte stond op
de grens van het leven : in de vernietiging of den waanzin
moest zulk een bestaan eens eindigen. —
Met zijn laatste werk doet hij een wilden wanhoops
aanval op wat hij nooit had kunnen onderwerpen. Het
groeiende, diep-in levende van heel de natuur zocht hij
altijd uit te drukken (en hoe had hij 't al dikwijls niet
gedaan !) — maar hier begint de aarde op te golven, de
heuvels kronkelen zich uit, de boomen, de spichtige cypresses, vlammen als flambouwen naar omhoog. . Maar, aanvaardt ge zijn visie P is ze meer dan gedachte voor u, ziet
ge ze en voelt ge ze in intultief treffende feitelijkheid P
Aanvaardt ge ze zooals ge de verbeeldingen van Odilon
Redon aanvaardt, of van Hercules Seghers, of van Rembrandt ?
Men heeft er het werk van een krankzinnige in willen
zien. Ik geloof ten onrechte : het is te logisch ontstaan
uit wat hij tot nog toe deed een logica van den
waanzin is, naar ik meen, een tegenstrijdigheid van begrippen. Maar zie er den hartstocht in, die zich niet meer
te beheerschen weet, den wil die zich boven alle werkelijkheid uit wringt, de verwildering van wie zich boven
de beperktheid van 't menschelijk kunnen voelt uit gedreven.
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Ik zal het niet verdedigen, dit werk. Ik zal er veel
minder met geringschatting over denken. Laten wij, die
nog zijn tijdgenooten zijn en hem nog — ook hierin
kunnen begrijpen, laten wij ten minste er 't ontzaglijke
van voelen.
Telkens in zijn brieven spreekt hij ervan : o, eens den
sterrenhemel te schilderen. . . Soms probeert hij 't en hij
vernielt weer zijn werk. Doch eindelijk — die gedachte
liet hem geen rust meer, en hij gaf Naar, die eeuwigheid van
werelden buiten de onze . . . hij schilderde die sterrenlucht
.
o, wat voor een schilderij !
De heuvels, de dalen,
het dorpj e...
alles ligt stil als in betoovering : ijzig stil,
vreemd duidelijk en verstard in een bleek-blauwigen doodsschijn. Maar daarboven, in het doffe paars van de lucht,
wentelen zich de sterren om, spatten ze uit, kringen ze
lichtend voort, als een satanisch vuurwerk ter verschrikking der stumperige naenschjes. . Men heeft dit doek
willen prijzen als een van Vincents hoogste triomphen.
Maar ik wilde dat men nu eens ophield een groot man
door zulk soort lof te bezoedelen. In kunst is de bedoeling
niets, zoolang er geen waarachtigheid aan is gegeven. En
het is onmogelijk dat de onbevooroordeelde aandacht voor
een schilderij als dit iemand werkelijk ontroert : noch het
verbijsterende, noch de glorie, noch de mystische droom
van den nachtelijken hemel is er uit voelbaar.
Men moet een schilderij zien, niet in samenhang met
andere, maar als uiting op zichzelf. Schilderijen zien
beteekent tenslotte niet psychologische of litteraire studies
maken. Zoo een doek als dit is in verband met heel het
oeuvre geweldig voor wie den mensch Van Gogh doorvoelt;
maar het is geweldig door de overweging die wij, het
bekijkende, maken in ons hoofd ; het is geweldig in zoo
ver wij Van Gogh's leven dramatisch kunnen aanvoelen.
Maar in zichzelf, als kunstwerk, is het niets. En praat me
niet — zoo ge daar lust toe gevoelt — over de grootheid
van Diirer's symboliek, wat dan Loch ook „gedachte-kunst"
is . . . want die voel ik zonder omwegen, direct, zooals
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iedereen die onbevooroordeeld is en kijken kan, haar
zal voelen.
Wij leven in een dilettantischen, hopeloos-verworden
tijd. Veel van de wegwijzers verliezen zich in theorieen en
meer nog in een grondeloos geestes-anarchisme — of ze
zoeken niet oprecht naar eenvoud en rede en persoonsonderwerping. Heel het streven juist van Vincent was om
daaruit vrij te rakers. En hij zou heel spottend of heel
grimmig doen als hij sommige meeningen hoorde van wie
zijn „verdedigers" zijn.
Ik hoop, dat ik jets van de grootschheid, de grootschheid van den mensch en die van den kunstenaar, heb
voelbaar kunnen makers. — Maar wat nu, vraagt ge, is
tenslotte het geheel aparte geweest in zijn verschijning
Alle kunstenaars worden, onder 't produceeren zelf,
weer argeloos als 'n kind. Men moet dus niet dan heel
voorzichtig zijn ze te groepeeren of in hun kunst te zien
de „richting".
Er zijn maar e-nkele groote richtingen, houdingen
van den geest. Een term als „impressionisme" blijft jets
heel vaags, een begrip zonder duidelijk tegendeel. Realisme
en idealisme . . . 't zijn te kleine, te klein-geestige onderscheidingen om er nog met nadruk over te spreken. De
meeste groote kunstenaars waren het beide of nu eens
het eene en dan weer het andere zonder toch van hun
lijn te wijken. Romantiek en klassicisme zijn dan nog
bruikbaarder begrippen. Rembrandt was romantisch, de
Delftsche Vermeer klassiek...
Welnu dan, heel in 't algemeen gedacht, behoort Van
Gogh bij een geestelijk expressieve als Diirer. Hij zelf zou
daar niets van hebben geloofd en dacht zich waarschijnlijk
eer een Delacroix, ziej 'took meer realistisch en meermenschelijk
aangedaan met eigenschappen van Millet. Maar ik houd 't
voor zeker, dat hij zich dan vergiste. Zijn beste portretten
zijn eenigszins eender doch veel nAer dan de beste van
Cranach, ze zijn meer omdat iets van den grooten Germaan,
den nog altijd niet geheel begrepen Diirer, ook in hem was.
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En zijn portretten niet alleen : waar hij boomen gaf, of
wolken, of heuvels, of dorps-gezichten, of kamers, of dieren .. .
overal vindt men dat weer : de realiteit zoo scherp mogelijk gegeven, en toch zoo, dat het diep-in levende er van,
tegelijk met den verklaarden kunstenaars-geest er zich in
uitdrukt. R-uim opgevat is Van Gogh — trots zijn onrust
en trots al zijn gebreken — de Diirer van onzen tijd.
En hij was dan ook in wezen klassiek en de scherpstdenkbare reactie tegen al wat nog naar 't romantische
zweemt. Hij was een niet-aesthetisch kunstenaar. Hij wilde
niet het „m.00ie", maar het wezenlijke, hij was psychisch,
hij was analytisch en toch samenvattend; hij streefde naar
't klassieke . . . streefde doch bereikte niet.
Nu kan men mislukte meesterwerken maken en onduldbaar zijn van domheid en eerzuchtigen hoogmoed — of
men kan het doen en onaantastbaar b]ijven. 't Hangt ddAr
van of of er een wezenlijke ernst in het streven voelbaar
is, dan wel niet, ddArvan of men den vorm wil nabootsen, dan wel vanzelf werkt en leeft in den geest van
dat meesterlijke.
Maar 't beste blijft zeker : ieder groot kunstenaar als
verschijning op zich zelf te beschouwen, als iets geheel
nieuws en eigens. Zoo is men het dichtst bij de waarheid
en kan zijn schepping zelf het vruchtbaarst op ons inwerken ;
terwiji te veel redeneering ons allicht waanwijs maakt en
niet naeer ontvankelijk houdt. Den redeneerder wordt het
mooiste verklaarbaar en gewoon.
Het bizondere in den kunstvorm van Van Gogh is
geweest, dat hij de kleur visionair zag, dat hij haar zag
niet om 't effect, maar om 't beteekenisvolle, — dat hij de
kleur vereenvoudigde, — dat hij zocht het breede tegen
elkaar staan der geheelen, dat hij de lijn verscherpte tot
haar reeelste expressie, — dat hij teekenend schilderde, dat
hij zoo krachtig was van plastiek, zoo bouwend, zoo beeldend
dat in dien verzuiverden vorm de dieper doorleefde aandoening weer klaar naar voren kon lichten.
„De nieuwe kunstenaars zijn
vergeleken bij onze
misschien „grootere denkers", schreef hij eens.
19e eeuwers
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En : „wat we zoeken, is het niet veel meer de kracht der
gedachte, dan de rust der techniek?"
Hij begon met een realist te zijn. Onze impressionisten
ze waren dat nooit : ze waren lyrische verbeelders. Hij was
onze eerste realist, zoo ge wilt. Hij begon met zich geheel
aan de werkelijkheid te onderwerpen. Dat gaf een schok van
verrassing : zag zoo de wereld er -uit ?
Het verraste, maar door de gepassioneerde observatiekracht waarmee hij de werkelijkheid doordrong, werd het
beeld Loch al weer dan die werkelijkheid : 't werd een
menschelijke overtuiging, een vurige zielsbelijdenis. En zijn
groot begrip dreef hem verder voerde hem op, tot aan
de jubeling van den bevrijde, — hooger nog, tot boven
zijn zelf-bezinning nit, tot aan de bezetenheid van 't
daemonische.
Elij is het offer en de triomphator van een tijdperk.
Een tijdperk van anderhalve eeuw. Want er was Jean
Jacques Rousseau, die naIef, ondoordacht, maar met spontane zekerheid een terugkeer preekte tot den heilstaat der
natuur er was Schopenhauer, die een forsche reactie werd
op deze illusorische dweepzucht omdat hij — die zelfde
natuur dieper doorschouwend — er niets dan verschrikking
in voelde en daar boven of daar buiten. . het Diets er
was eindelijk Emerson, die den godvervulden geest weer
zocht, welke zich boven de onbewustheid der natuur kon
verheffen om haar te beheerschen.
Toen Van Gogh zich uit de doffe beklemming van zijn
jeugd had los geleefd — Coen werd 't bestaan hem eerst
recht een worsteling.
Hij had nog maar de keus een verbijsterde, machtelooze, — of een zegevierende heerscher te zijn. Zijn kunst
moest helsch worden of hemelsch. De onbeperkte vrijheid,
de vrijheid van hem die nooit van een „school" had willen
weten en die zich gaf aan zijne roeping met de zelf-negatie
der martelaren, die vrijheid werd hem soms niet te dragen.
Zijn wil stootte te pletter op machten, sterker dan wij.
Moge de tijd komen dat de menschen weer rustig wor-
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den en eenvoudig.
Dat zal een grootsche tijd kunnen
zijn, omdat wij, zoo vurig het groote verlangden Dan
zal het schrille en bezetene in Van Gogh geen bewondering "neer wekken.
Maar waar hij de eenheid vond, de eenheid van geest
en wereld, van wil en van kunnen, daar zeker zal hij blijven
verrukken, algemeen en dieper dan nu nog mogelijk blijkt,
— men zal in hem een der enkelen zien, Wien plotseling,
bij helle viagen, het licht van de toekomst doorstraalde.

Vincent van Gogh werd den 30sten Maart 1853 geboren.
Begin 1876 verlaat hij den kunsthandel.
Begin '76 tot Kerstmis '76 geeft hij bij Londen op een kleine
kostschool les in 't Fransch.
Jan. '77—Mei '77 is hij werkzaam in een boekhandel te
Dordrecht.
Mei '77—voorjaar '78 studeert hij te Amsterdam in de
theologie.
Juli '78 gaat hij naar een evangelisten-school te Brussel.
Einde '78—najaar '80 evangeliseert hij onder de mijnwerkers der Borinage.
Najaar '80 begint hij zich geheel op teekenen toe te leggen,
eerst in Brabant.
Oct. '80—April '81 is hij te Brussel, copieert de voorbeelden van Bargues, en de figuren van Millet, studeert
anatomie en perspectief, vangt in Jan. '81 aan met
teekenen naar model.
April '81—Dec. '81 werkt hij bij zijn familie te Etten
(model, stillevens) Mauve stuurt hem een schilderkist.
Dec. '81—winter '83 verblijft hij in den Haag. (Eerst bij
Mauve, later op zichzelf).
Winter '83—einde '85 woont hij bij zijn familie te Nuenen,
verovert zijn absolute kunstenaars-zelfstandigheid.
Werkt hard (boeren-portretten, wevers, landschap,
stillevens). Dood van zijn vader.
Einde '85—voorjaar '86 Antwerpen (naakt, akademie).
Voorjaar '86—Febr. '88 is hij te Parijs bij zijn broer Theo-
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door bezoekt een korten tijd het atelier Cormon
sluit vriendschap met Bernard en Paul Gauguin gaat
om met Tanguy (invloed van Rafaelli, ziet werk vooral
van Seurat, Cezanne, Monticelli) schildert bloemen,
stalls-aspecten, een tijdje landschap in Asnieres.
Febr. '88—winter '88, werkt hij in Arles. (Bloeiende boom.gaarden, zonnebloemen, gezichten op Arles, het Boerenportret). Is een week te S te Manes. Op 't eind komt
Gauguin om met hem samen te werken. Eerste aanval
van zenuwziekte.
Winter 88—'89 is hij ziek in 't hospitaal te Arles.
'89. Wordt hij verpleegt in een zenuwinrichting te St. Remy
(werkt naar Millet, Rembrandt, Delacroix. — Portret
van den ziekenhuis-wachter? Later : sombere parkgezichten; olijven en cypressen).
Voorjaar '90 verlaat hij de inrichting. (Eerste succes. Aurier
wijdt hem een artikel in de „Mercure de France".
De „Club de XX" te Brussel, exposeert van zijn werk).
Voorjaar '90 stort hij weer in en komt hij bij Dr. Gachet
in Auvers sur Oise aan huis. Hij schildert glooiende
akkers, dorpsgezichten, portretten, korenvelden.
29 Juli 1890 Dood.

EEN ZUID-AFRIKAANSCH
STAATSMAN-FINANCIER
DOOR

M. P. C. VALTER.

Wanneer men tracht zich eene voorstelling te vormen
van den loop der gebeurtenissen in Zuid-Afrika in de
eeuw, die voorbijging sedert Engeland, na de Napeleontische oorlogen, gezag vestigde aan de Kaap de Goede
Hoop, dan treden enkele sterke persoonlijkheden op den
voorgrond, van wie gezegd kan worden, dat zij op het gebeuren ingrijpen, voor korteren of langeren tijd, over weer
of minder uitgebreid gebied, de ontwikkeling der dingen
voelbaar beInvloeden. Zij vormen een kleinen kring van
Mannen, die aanspraak hebben op onze bijzondere belangstelling. Onder hen trekt Cecil Rhodes, niet het minst de
aandacht van het tegenwoordig geslacht. Tijdens de opkomst
van de Republieken, na 1881, tot aan haar val, nam hij een zeer
werkzaam aandeel, niet alleen in de industrieele ontwikkeling des lands, maar ook aan de zaken van Staat. Als Eerste
Minister in de Kaapkolonie heeft hij de Britsche Kroon
herhaaldelijk geadviseerd ten gunste van eene politiek, die zoo
niet altijd direct op de formeele, dan toch op de daadwerkelijke onderwerping der Republieken was gericht. Hij leidde
persoonlijk de eerste pogingen om dat doel door gewelddadige middelen te bereiken. Hem wordt tevens in hooge
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mate intellectueele en moreele mede-verantwoordelijkheid
opgelegd voor den bloedigen oorlog, die van 1899 tot 1902
Zuid-Afrika geteisLerd heeft. De man, aan Wien door de
publieke opinie een zoo groote invloed op het beloop van
zaken wordt toegeschreven, verdient gekend te worden.
Zijn werk kan strekken tot voorbeeld aan hen, die door
motieven aan de zijne gelijk worden beheerscht, doch tot
leering ook aan zijne tegenstanders. Onlangs nu is eene 'evensbeschrijving van Rhodes verschenen, die al zoo niet op betere
gronden, dan toch uit hoofde van de maatschappelijke
positie van den auteur aanspraak maakt op belangstelling 1).
Het is het eerste werk over Rhodes, dat zichzelf als eene
studie aanbeveelt.
Alvorens zelf eenige aanteekeningen over Rhodes te
maken, zal ik, in korte trekken, het beeld weergeven dat
Sir Lewis Mitchell ontworpen heeft.
Cecil Rhodes — aldus vertelt men ons — kwam in
1870 als 17-jarig jongeling naar Zuid-Afrika. Op zijn 22ste
jaar was hij reeds financieel „op vaste voeten". In 1880
werd hij medeoprichter van eene diamantmijnmaatschappij,
die een groot deel van de Kimberley diamantvelden in bezit
had. De grondslag van aanzienlijk fortuin werd toen gelegd.
De energieke financier, van buitengewoon breede opvattingen,
ging echter weldra geheel op in den patriot, in den Britschen imperialist. Deze overschaduwde volkomen den man
van zaken. Rhodes wenschte geld alleen met het oogmerk
daarmede politieke macht te verwerven voor zijn land en
yolk. Reeds in 1877, toen hij 24 jaar oud was, uitte die
zin voor imperiale idealen zich op merkwaardige wijze. Bij
testament bestemde hij toen heel zijn vermogen ter bevordering van de uitbreiding van het Rijk. In 1880, 27 jaar
oud, werd Rhodes lid van het Kaapsche Lagerhuis. Na
een paar jaar van „niet in het oog vallende werkzaamheid",
begon van zijn energie en scherp doorzicht in staatszaken
te blijken. In 1884 ontpopte hij zich als de imperialist van
1) „The Life of the Right Honorable Cecil Rhodes 1853-1902" by
the Hon. Sir Lewis Mitchell. London, Edw. Arnold, 1910.
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de daad. Transvaalsche trekboeren hadden een strook gronds
bewesten de Republiek geoccupeerd en daar kleine Republieken gesticht. Rhodes nu ijverde er ten sterkste voor, en
met succes, dat de Rijksregeering dit land zou annexeeren en
formeel aan de Kaapkolonie hechten. In hetzelfde jaar
werkte hij ook voor de annexatie van Groot Namaqualand,
het tegenwoordige Duitsch Zuidwest-Afrika; doch to vergeefs. Met zijne plannen voor eene „penetration pacifique"
in de Republieken, leed. Rhodes terzelfder tijd een groot
echec. Hij wenschte n.l., dat de Kaapkolonie een spoorweg
zou bouwen naar de Transvaal en Kruger „was hiervan niet
afkeerig" — maar in 1884 verleende deze aan Nederlanders
concessie voor den bouw van een spoorweg van Delagoabaai
naar Pretoria. De vestiging van de Duitschers in Zuid-Afrika
en „de afzondering der Republieken" schiep een toestand,
waarmede de groote imperialist geen vrede had.
Er heerschte — zoo gaat de schrijver met groote
woorden voort — een dualisme in Zuid Afrika, reeds sedert
het bestuur der Oost Indische Compagnie, dat op den
duur niet kon voortbestaan. Aan de kust ontwikkelde zich
eene Europeesche cultuur ; in het binnenland vestigden zich
daarentegen Boeren, die van zulke cultuur afkeerig waren,
en aan aartsvaderlijke levenswijs de voorkeur gaven. Zij
wilden in afzondering blijven. Rhodes heeft reeds zeer vroeg
begrepen, dat dit dualisme ongezond was. Toen de ontdekking der goudvelden in de Transvaal op die van de diamantmijnen bij Kimberley gevolgd was, ontstonden chaotische
toestanden. De Boeren toch konden de goudvelden niet
exploiteeren, en een groot aantal Europeers (hoofdzakelijk
Britten) vestigde zich toen in het land en wijdde zich aan
het mijnbedrijf. Hunne belangen becijferden zich bij milliarden. Het „langzaam. werkende Boerenbrein" had echter
geen flauw denkbeeld van de eischen, die het verkeerswezen
nu stelde, van arbeidsievering of van wetgeving ter bescherming en belasting van handel en nijverheid. De Boeren wilden
noch konden zich aanpassen aan het nieuwe, dat over hun
land gekomen was, al mag dan een man als Kruger van de
nieuwe toestanden „jets begrepen hebben". De Europeaan,
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die het alles veel eerder en beter begreep — aldus beweert,
zeer ondernemend, zijne levensbeschrijving — was Rhodes.
Hij zag, dat eene gevaarlijke en onhoudbare wrijving, tusschen
de Boeren en de zich in bun midden vestigende pioniers van
moderne beschaving en vooruitgang, alleen kon worden voorkomen, indien de eerste uit hunne afzondering konden worden
getrokken, Het effectieve middel daartoe zag hij in „hereeniging van wat de Groote trek gescheiden had." En nu ging.
— altijdvolgens zijn biograaf — Rhodes aan de verwerkelijking
van deze grootsche en zegenrijke gedachte, die hij heet te
hebben ontdekt, arbeiden. Hij stond niet absoluut vijandig
tegenover de begrippen der Boeren, ter zake van het groote
staatkundige probleem van de verhouding tusschen blanken
en zwarten; en in de Kaap bracht hij dan ook alras eenige
samenwerking tusschen de Britsche kolonisten en de oude
vestigers tot stand. Terzelfder tijd echter drong hij op de
Republieken in, om deze te dwingen onder de vaan der
Vooruitgang te komen. Hij zou het dualisme in Zuid Afrika
vernietigen ! De Republieken worden nu onder de leiding
van Rhodes tot enclaves gemaakt. Aan de westergrens had
hij den Trek van Boeren naar het binnenland gestuit. Aan
de oostergrens zouden zij spoedig door de annexatie van
Zambaansland en de proclamatie van Britsch protectoraat
over Swazieland van de zee afgesloten worden. In het
Noorden, waar tot 1889 de grens voor der Boeren uittocht
nog open lag, had Rhodes van den inboorlingen-koning de

mijnrechten over heel zijn uitgestrekt gebied verkregen ; en
vervolgens van de Britsche Kroon een Charter verworven
voor de uitoefening van gouvernement. De British SouthAfrica Company werd opgericht ; daarmede was een nieuw
land zoo groot als Frankrijk aan de Britsche Kroon gehecht,
zonder dat het de Regeering een man of een cent behoefde te kosten, terwijl ter zelfder tijd de Republieken
nu als omstrengeld waren door een imperialen band, dien zij
nooit zouden kunnen verbreken. In 1895 werd die band
door de imperiale regeering, naar aanleiding van een spoorwegtarief-oorlog, aan den Transvaalschen kant scherp
voelbaar aangetrokken (z.g. driften-kwestie). Alles scheen
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Rhodes te voorspellen, dat hij zijn groote doel langs vreedzame wegen bereiken zou. Dan, de man, die in al zijne
ondernemingen slaagde, was door het succes verblind. Toen
de Zuid-Afrikaansche Republiek aanvankelijk aan den
imperialen druk had toegegeven en dus aan het dreigend
gevaar van imperiaal geweld ontkomen was, kon Rhodes —
vernemen we — zijn ongeduld niet langer bedwingen. Hij
wilde den langzamen ontwikkelingsgang der gebeurtenissen
tot een snelleren forceeren. Maar nu vernietigde hij zijn
groote levenswerk : de vreedzame hereeniging van heel
Zuid-Afrika.
De Jameson-inval werd ondernomen, die op eene hopelooze mislukking uitliep. Rhodes had het weerstandsvermogen van de Boeren onderschat. Te Doornkop, waar Jameson
zich moest overgeven, viel ook Rhodes. De leiding kon hij
niet weer voeren. Volgen moest hij, de man, die eertijds
voor aan de spits had gestaan. Maar de beweging, die hij
had gewekt, overleefde zijn val. De imperiale regeering
„moest zijn werk wel overnemen", het werk, dat nu echter —
onbedoeld en ongewild door hem, die het had aangevangen
en ten deele uitgevoerd — niet zou worden volbracht, dan
ten koste van veel bloed. De oorlog is thans voorbij : het
Zuid-Afrikaansche Rijk onder Britsche vlag, waarvan Rhodes
droomde, is geboren. Erkend mag nu wel worden, dat Rhodes Zuid-Afrika heeft „liefgehad met een heet verlangen".
Had hij, als Kruger, zijne fouten — menig Afrikaner zal toch
het eenzame graf in de Matoppo heuvels in Rhodesia „nader
treden met den eerbied, die aan alle menschelijke grootheid
toekomt"
Tot zooverre de auteur.
Wanneer Carlyle ons het schoone voorbeeld van heldenvereering geeft, waarschuwt hij tegen pseudo-helden doet
hij opmerken, dat er „heel veel valsch geld in omloop is".
Welnu, de opmerking moet mij dadelijk van het hart : we
hebben pier, vrees ik, met valsche munt te doen en Sir
Lewis Mitchell, die niet alleen bankier te Kaapstad was,
maar ook Minister en daarenboven een van de mede-
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directeuren van de Chartered Co., — en dus in dubbele capaciteit van politicus en financier, medestander van Rhodes --,
is de valsche munter. Het mag niet worden toegelaten,
dat dit minderwaardige geld in Holland in circulatie wordt
gebracht. Het groote publiek, dat onwetend is, zou er door
kunnen worden gedupeerd.
De vraag is niet deze, of Rhodes veel heeft gevoeld
voor de grootheid van het Britsche Rijk. Die vraag worde
dadelijk toestemmend beantwoord. Liefde voor het Rijk Loch
is, we mogen wel zeggen, aan massa Britten ingeboren en
onder bepaalde omstandigheden wordt op het Eiland over
het Kanaal elkeen door patriottisch enth ousiasme beheerscht.
Wanneer de Engelschen uit zware dreiging worden verlost, als
na het ontzet van Mafeking en na Pietershoogte, toont ook
het schuim der natie op zijne wijze zijn liefde voor de
grootheid van het Empire. Wat we hebben te onderzoeken
is : van welk gehalte het imperialisme van Rhodes is geweest.
Was hij, gelijk zijn levensbeschrijver ons wil doen gelooven,
de vader van de Afrikaansche eenheidsidee onder Britsche
opperhoogheid `1) Is hij werkelijk de Man geweest, die zooveel
scherper zag dan anderen en vroeger den goeden weg te vinden
moist langs welken het groote Zuid-Afrikaansche probleem,
de samensmelting der blanke rassen, moest warden opgelost
Zocht hij inderdaad het goud enkel ter wille van de politieke
macht, die aan het bezit er van verbonden was en stelde
hij die macht getrouwelijk in dienst van het Rijk en tevens
van de Kolonie welker belangen hij, als volksvertegenwoordiger en minister, naar eer en plicht gehouden was te
behartigen En heeft hij niet alleen voor Rijk en Kolonie
het goede gewild, maar heeft hij het ook waarachtig
gediend `1) .... Zietdaar vragen, die gesteld moeten worden,
zal men Rhodes zijne juiste plaats in de geschiedenis aanwijzen.
Als nu de biograaf van Rhodes het milieu teekent,
waarin deze man geroepen wend te werken, dan schept hij
eene uiterst bizarre voorstelling. De Britsche Regeering
— zegt hij
annexeerde na den Grooten Trek alleen
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Natal. In het binnenland liet zij den Boeren vrij naar eigen
aard te leven. Ergo is bewezen, dat zij inderdaad de stichting
van een Britsch Zuid-Afrikaansch Rijk niet begeerde. . . En
dan met een zonderlingen sprong, na deze historische
enormiteit, heel de geschiedenis der volgende 40 jaren
overspringend, betoogt hij : Rhodes zag scherper dan
anderen. Hij begreep, dat er na de ontdekking van de
mijnvelden g een plaats zou zijn voor twee regeeringsstelsels,
een voor de in dienst van ontwikkeling en vooruitgang
arbeidende Europeanen en een voor de in afzondering
levende Boeren, die vreemd waren aan moderne cultuur. —
Daar hebt ge dan Rhodes als draper van een nieuw
imperiaal ideaal ; daar staat hij op een reusachtig voetstuk . van bordpapier.
De stelling, dat de Britsche staatkunde niet onwelgezind was jegens de zelfstandigheid van de Boeren (Staten)
— tusschen 1840 en 1850 ; Coen n.b. Natal geannexeerd, de
Oranje Rivier Souvereiniteit gevestigd en Britsche opperhoogheid over de vestigers noord van de Vaal geproclameerd wend — is zoo absurd, dat omstandige weerlegging
overbodig is. Wel moet de schrijver verlegen zijn geweest
om materiaal voor het voetstuk van het standbeeld van
zijn held. Aan de stichting van een Britsch Zuid-Afrikaansch Rijk toch, hadden reeds drie kwart eeuw lang
opvolgende Gouverneurs en Hooge Commissarissen gewerkt. Den Boeren lieten zij slechts vrij in het waardeloos geachte binnenland. Zoolang er van statenvorming
in den waren zin des woords niets bleek, achtte men kostbare expedities van precair nut. In 1854 was Sir George
Grey echter toch reeds weer werkzaam om den Federalen
Band te leggen tusschen de Kolonien en Staten van ZuidAfrika, waardoor laatstgenoemde de Britsche opperhoogheid zouden aanvaarden, aan welke zij zich drie, vier jaar
vroeger hadden ontworsteld. Toen in de Boeren-wildernis
rijke diamantvelden werden ondekt, trad de Engelsche
Regeering onmiddellijk brutaal annexeerend op — en wederom als het grondgebied van de Zuid-Afrikaansche Republiek, veertig jaren na de eerste vestiging, niet langer zoo
23
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absoluut waardeloos schijnt. In 1875-76 werkte de Hooge
Commissaris Sir Bartle Frere ijverig voor „federatie". Toen
de Republieken zich den imperialen halsband niet wilden
laten aanleggen, was annexatie van de Transvaal gevolgd
(1877). Enkele jaren te voren (1872) had Engeland reeds
getracht de haven aan het moeras, dat het land aan de
Delagoabaai destijds nog was, in bezit te krijgen. Groot
toch zou de waarde van de baai worden, als de goudindustrie in de Transvaal, die in 1870 een aanvang nam,
beteekenis verkreeg. Onder arbitrale uitspraak van Mac
Mahon verkreeg het voorkeurrecht, .bij eventueelen afstand
of verkoop door Portugal (1875). Vervolgens had Engeland,
na de annexatie van Transvaal, in 1878 ook beslag gelegd
op Walvischbaai. Omstreeks 1880 was de Zuid-Afrikaansche eenheidsidee feitelijk verwerkelijkt, het Britsche
Zuid-Afrikaansche Rijk gesticht. Elk punt, dat van de
minste strategische of commercieele waarde werd geacht,
was in handen der Britten. Nadat Rhodes reeds Lien jaar
in Zuid-Afrika uitsluitend werkzaam was geweest aan den
opbouw van zi.in fortuin, was er van imperiaal standpunt niets meer te wenschen over. Het land, dat zich nog
de Vrij-Staat noemde, was eene enclave : het was in geen enkel
opzicht wezenlijk onafhankelijk. Wel liet men vervolgens
tusschen 1881 en 1885, den Boeren weer vrij in hunne halve
woestenij en stond het Kabinet Gladstone Duitsche vestiging
in het waardeloos geachte Namaqualand toe ; maar de oude
idee van de Britsche opperheerschappij in Zuid-Afrika
wreekte zich onmiddellijk op deze zwakke regeering. Gladstone werd uitgeworpen (1885 en 1886), niet alleen door de
tegenstanders vat]. zijne Iersche plannen, maar ook door de
bestrijders van zijne Zuid-Afrikaansche politiek.
Toen in 1885-1887 rijke goudvelden in Transvaal gevonden werden, behoefde Rhodes niet te ontdekken, dat het
eenige middel om de ontwikkeling langs gezonde barren
te leiden, te zoeken was „in hereeniging van wat de groote
Trek gescheiden had". De conservatieven, die Gladstone
hadden doen vallen, waren er steeds van overtuigd geweest
— en naar gelang de goudvelden in toenemende mate van
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groote beteekenis bleken, werden ook meerdere liberalen
er vast van verzekerd.
Tusschen 80 en 83 deed Rhodes — naar zijn biograaf
vertelt – in het Kaapsche Parlement niets opmerkelijks, eerst
in 1883-84, zegt hij, „ondekte Rhodes zich aan zichzelf en
straks ook aan zijne omgeving", naar aanleiding van de
kwestie over het grondgebied aan de Transvaalsche westergrens. Hij drong toen aan op Britsche annexatie, „waardoor
een weg werd opengehouden voor de Kaap Kolonie naar
het Noorden". De vraag is wel gewettigd of het niet juister
zou zijn te zeggen, dat de conservatieve partij in Engeland,
die in dien tijd zeer hoog het hoofd begon op te steken,
zich toen aan Rhodes heeft „ontdekt" en in dezen een
gewillig werktuig heeft gevonden, om de oude idee van
de Britsche alleenheerschappij in Zuid-Afrika te dienen.
En zou het ook niet juister zijn, te beweren, dat de kaapkolonisten, die de Britsche annexatie-idee steunden, den
weg open hielden voor Rhodes, die in vereeniging met
anderen noord van Kimberley bereids mijnrechten van
kafferkapiteins verworven had ? Hoe dat zij — het bloote
feit, dat hij in 1883 een was van de honderdduizenden
Engelschen, die aan de Transvaal geenerlei uitbreiding van
grondgebied of invloedsfeer gunden en een van de nogmaals honderdduizenden in de Kaapkolonie en Engeland,
die wenschten, dat Groot-Namaqualand zou worden geannexeerd, kan Loch waarlijk niet als bewijs gelden, dat
Rhodes zich als buitengewoon verziend imperialist deed
kennen.
De lofredenaar van Rhodes roemt vervolgens diens takt
en doorzicht, daar hij samenwerking met de Kaapsche Afrikaners in zake het naturellen-vraagstuk moist te verkrijgen.
Inderdaad, hij toonde takt. De Afrikaners bewilligden er
in, dat aan naturellen en kleurlingen het stemrecht voor
het Parlement werd toegekend. De Rhodes' partij heeft
daardoor een heel kiezerscorps aangeworven, dat Naar aanvankelijk trouw heeft gediend. Doch, of hij nu in deze ook
juist inzicht toonde, het landsbelang heeft gebaat ? De
toekorast kan daarop misschien het antwoord geven. In
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Natal, Vrijstaat en Transvaal oordeelde en oordeelt men
alsnog vrijwel eenstemmig, dat de emancipatie zeer onoor
deelkundig was. De meerderheid der oude gevestigde bevolking aan de Kaap stemt sedert met dit gevoelen in. Het
Kaapsche naturellen-stemrecht is de klip geweest waarop
de Unie-beweging bijna is gestrand. Van de 170000 Kaapsche kiezers Loch zijn bijna 30.000 gekleurd. Rhodes was geen
negrophilist : de Kaffers werkend op de de Beers mijnen
werden als hoorigen behandeld, op het mijnterrein opgesloten gedurende heel den langen tijd van hun arbeidscontract en in Matabeleland heeft hij, gelijk later zal
worden aangetoond, weergaloos wreed. huisgehouden. Naar
alle waarschijnlijkheid heeft hij dan ook den naturellenstaatsburgerlijke rechten gegeven, wel wetende dat eene rustige
afwikkeling van het naturellenprobleem daardoor zou worden verstoord, met geen hooger oogmerk dan zijne persoonlijke dadelijke belangen te dienen, stemmen te werven voor
de partij, die hij begon te vormen.
Wil men Rhodes als staatsman eeren, dan moeten
andere aanwijzingen voor zijne verdiensten worden bijgebracht.
Buitengewoon verziend en bekwaam deed hij zich
tusschen 1880 en 1890 alleen kennen als financier, al zal
hij de eer van de groote succesvolle operaties, waaraan hij
die reputatie dankt, dan ook met anderen, hoofdzakelijk
met den hoogst bekwamen Alfred Beit en met den karakterloozen Barney Barnato moeten deelen en al zal hij dan
ook het Coeval moeten prijzen dat hem gunstiger was dan
anderen, die gelijIc doel zochten. Door de amalgamatie van
diamantmijnen, waarmede eene transactie gemoeid was, die
ruim vijf miljoen pond Sterling vorderde, behaalde hij groot
gewin en — wat weer zegt — werd bereikt, dat de diamantmijnindustrie en de handel in edelgesteenten, die door ongekend overdadig aanbod met desorganisatie werd bedreigd,
voor (zelfs heden nog) onafzienbaren tijd op vasten grondslag
gevestigd werd. Terzelfder tijd verwierf hij zich belangrijk
aandeel in de Transvaalsche goudmijnondernemingen. Hij
was (1889) b.v. een der oprichters van de aanvankelijk nog
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met bescheiden kapitaal (X 250.000) werkende Consolidated
Goldfields of S. A., die zich zoo groot aandeel verzekerde
in Transvaalschen mijngrond, dat in weinige jaren miljoenen
ponden winst werden gemaakt. Schaamteloos werd ook de
Beurs door de beproefde vrienden en medestanders van
Rhodes gemanipuleerd. De hausse beweging van 1889
gelijk later die van 1895, benadeelde het publiek voor
schatten. Rhodes moist en profiteerde. Tusschen 1885 en
1889 verrijkte hij zich enorm, vooral door beursmanipulaties.
Dat hij de politieke maeht, nit zijn groot geldbezit
voortvloeiende, nu zou hebben aangewend ter bevordering
van imperials belangen, blijkt echter niet.
Zijne werkzaamheid op politiek gebied was intusschen
wel zeer toegenomen. Voortdurend, en niet zonder onmiddellijk resultaat, bestreed hij den bouw van den Delagoabaaispoorweg, voor welken Kruger concessie had verleend hij
trachtte daarentegen den aanleg van een Kaapsch-Transvaalschen spoorweg to bevorderen. Maar dit was zuiver het
spel van den Britschen politicos van conservatieven huize
en van den Kaapschen financier, die zijn dadelijk belang
zocht. Inderdaad bracht hij ook op dit gebied samenwerking
tot stand tusschen de imperialisten, die de Transvaal wilden afhouden van de kust, en Kaapsche parlementsleden, van wie sommigen geen oog hadden voor dien
toeleg en anderen toch alleen het geldelijk belang der
kolonie zoo al niet hun persoonlijke profijt, in consideratie namen. De beteekenis van deze samenwerking
tusschen den wolf en het lam is niet gering. Zij legde den
grondslag voor de vervreemding tusschen Kaap en Transvaal, die later Britsche aggressie tegen de Zuid-Afrikaansche
Republiek zou vergemakkelijken. Een groote mate van
tact en beleid moet hem worden toegekend in deze aangelegenheid. Maar de invloed, dien hij oefende over Kapenaars,
die — blijkens hunne houding in 1896/99 — niet begrepen
hadden, Welke zijn toeleg was, stempelt hem nog niet tot
een groot staatsman, allerminst tot een vriend van ZuidAfrika, of het Kaapsche deel ervan.
In de spoorweg-kwestie heeft Rhodes de nederlaag ge-
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leden. Zij werd in 1889 beslist ten gunste van de Delagoabaailijn, die men in dat jaar te bouwen aanving. Hij had
zich intussc hen wel doen kennen als een man, die gevreesd
moest worden wegens demagogischen en parlementairen tact.
Al heeft Rhodes in den loop der jaren na 1883 steeds
meer aandeel in de politiek genomen, zoo kan toch niet
gezegd worden, dat vOar 1889 van hem scheppende kracht
is uitgegaan. Hij werd gedragen door den ouden imperialen geest, die naar gelang de buit, die in de Transvaal
te halen is, rijker bleek, meer en meer een jingOistisch
karakter aannam. Rhodes was nog geen leider, dock slechts
een dienaar, die, tact ontwikkelde en daarbij geen gemoedsof gewetens-bezwaren kende. Hij was dan ook volkomen
berekend om een man als J. H. Hofmeyr omtrent het ware
karakter zijner „hereenigings-politiek" te misleiden.
Eerst einde 1889 werd op het schaakbord aan imperialen
kant een zet gedaan, voor welken Rhodes de verantwoordelijkheid draagt en die van groote beteekenis was. In
dat jaar toch werd de British South , Africa Co. opgericht,
aan welke, onder Britsche opperhoogheid, gouvernementeel
gezag werd toegezegd in het uitgestrekt gebied tusschen
de Limpopo en de Zambesie.
De biograaf van Rhodes de groote resultaten opsommend uit dezen zet voortvloeiende, verblindt zijne lezers
met groote woorden. Kort saamgevat zegt hij :
aan het Britsche Rijk werd in Zuid-Afrika eene landstreek toegevoegd van enorme uitgestrektheid, zonder dat
het der Regeering een cent of een man kostte;
de afzondering der Boeren, welke aan vooruitgang en
ontwikkeling in den weg stond, werd nu onmogelijk. De
Republieken waren enclaves geworden. Engeland was nu
in Zuid-Afrika in waarheid de paramount power;
aan. Kaapsche energie werd een debouche van ontzaglijke
waarde geboden in het Noorden.
Het lijdt geen tegenspraak, dat de vestiging van Britsch
gezag in Matabeleland eene daad is geweest passend in
vooruitstrevend beleid. Het is aan het dieper inzicht, aan
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het beleid en aan de energie van Rhodes te danken, dat een
groot stuk van Zuid-Afrika, en naar alle aanwijzingen niet
het minst waardevolle, tot Britsch gebied is geproclameerd
geworden. Na de ontdekking van de diamantmijnen en van
de goudvelden in Transvaal, gevoelden velen met Rhodes,
dat zeer wel mogelijk het land benoorden de Limpopo
van groote waarde zou kunnen blijken. Verscheidene
prospectors hadden reeds gunstige rapporten ingeleverd.
Het land scheen rijk aan mineralen. Meer wetenschappelijk
uitgeruste expedities, die het land doorzochten, bevestigden
zulks. Daarenboven werden gunstige verwachtingen gewekt
met betrekking tot landbofiw en veeteelt. Een aanzienlijk
gebied scheen tot blijvende occupatie voor het blanke
ras geschikt. Boeren, Britten, Duitschers vroegen en verkregen van den kafferkoning, die door geschenken werd
gepaaid, land-, weide- en minerale rechten. Een Duitsch
syndicaat, onder leiding van den Hamburgschen financier
Ed. Lippert, wendde zich tot de regeering te Berlijn, om
een charter, machtigende tot de vestiging van een gouvernement, onder Duitsche opperhoogheid . . . Maar geen, die
met gelijke energie en met gelijk resultant als Rhodes ageerde.
Deze wist voor luttele sommen zijne concurrenten uit-tekoopen, of uit-te-dringen, en zijne Regeering voor de groote
idee der gezagsuitbreiding te winnen.
De inbezitneming van Matabeleland en Mashonaland
mag op zichzelve wel een groote daad heeten, maar het
was tevens een daad van vijandschap tegenover de Transvaal.
De Republiek had een Tractaat van Vriendschap met
Matabeleland van 1887 en daarbij zeer oude occupatierechten.
De Republiek werd nu uitgedrongen. En de motieven
waaruit deze groote handeling geboren werd, zijn geenszins
zuiver patriottisch ; hare gevolgen zijn allerminst zegenrijk
voor het Rijk of voor Zuid-Afrika geweest.
De heele opzet van de British South Africa Co. is die
van eene financieele onderneming. Wel verre van aan-tetoonen, dat Rhodes uitsluitend een imperiaal belang nastreefde, dringen de feiten de overtuiging op, dat hij de
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imperiale leas alleen heeft aangeheven om zijn financieele
idealen te bevorderen.
Oorspronkelijk verwierf het syndicaat Rhodes-Rudd
uitsluitend concessie voor de ontginning van mijnen in
Matabeleland. Zulke concessies verkocht de zwarte monarch
— als gezegd — aan verschillende personen. Zij waren bij de
rechtsonzekerheid, die in den kafferstaat heerschte, van problematieke waarde, ook al zoude men eenige zekerheid hebben
gehad, dat de verworven mijngronden met voordeel konden
worden geexploiteerd, hetgeen int-usschen niet het geval
was. Bij de in elk opzicht bestaande onzekerheid, gepaard
aan het gemis van verkeerswegen, schenen de concessies
aan velen het papier niet waard, waarop zij geschreven
waren. Eerst wanneer een gouvernement ingesteld werd,
dat orde en veiligheid zou weten te handhaven, zouden
de concessies handels- of beurswaarde kunnen verkrijgen.
Dus moest, uit zuiver commercieele overwegingen, de medewerking van eene machtige regeering worden ingeroepen. De
Duitsche concessionarissen hadden te Berlijn te vergeefs
in de Wilhemstrasse aangeklopt in Downingstreet echter,
bij de conservatieve regeering, die meer dan ooit betreurde,
dat de zelfstandigheid van de Transvaal in 1881 was hersteld en die in geen geval van de gezochte machtsuitbreiding der Republiek in het Noorden wilde weten, vond
Rhodes uit den aard der zaak een oor, dat wel zee r
tot luisteren was geneigd. Toen Rhodes er ook in geslaagd
was in regeerings- en hofkringen menschen te vinden, die
bereid waren als directeuren (commissarissen) zitting te
nemen in zijn op-te-richten maatschappij, was de zaak in
orde. Koningin Victoria zette hare bevende handteekening
onder het document, waarbij de nu „gecharterde" maatschappij recht zou verkrijgen, behoudens eerbiediging van
het gezag van den Kafferkoning Lobengula over zijn yolk,
de regeering uit-te-oefenen in het gebied, dat de Engelsche
Regeering intusscheu reeds het jaar te voren, geheel willekeurig, binnen haar invloedsfeer getrokken had.
Het syndicaat Rhodes-Rudd ontving voor den inbreng
1.000.000 in aandeelen.
zijner concessierechten ruim
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Binnen de twee jaar slaagden de beursvrienden er de
koersen van deze aandeelen op te drijven tot 900 percent.
Rhodes en zijn vrienden hadden wederom schatten verdiend.
Het bloote feit nu, dat Rhodes c.s. uit de stichting
van de British South Africa Co. enorme voordeelen wist te
behalen, door manipulaties ter Beurze, behoeft natuurlijk niets
te kort te doen aan de verdiensten, die de onderneming,
van imperiaal standpunt beschouwd, mag hebben gehad
Zeer aanvechtbaar is echter in de eerste plaats de lezing,
dat het Rijk geen offers heeft gebracht voor deze landaanwinst. Het is een onweersproken feit — de levensbeschrijver bevestigt dit ook, met ophef dat de vestiging
van Britsch gezag door de Br. S. A. Co. in de eerste, of
althans voorname plaats, beoogde de Republiek in te sluiten.
Het charter was dus nog jets weer dan een soort garantiedocument, waardoor het miljoen pond sterling aandeelen
der Rhodes' menschen hooge beurswaarde verkreeg : het was
tevens een vrijbrief voor het oefenen van druk op de Z.-A.
Republiek. Het is als het ware een wissel in blanco geweest,
afgegeven door het Imperiale Gouvernement ter goedmaking
van de kosten van de politiek der insluiting, welke de
Br. S. A. Co. bevorderen zou. Tom Lien, twaalfjaar later de
eindrekening werd opgemaakt bleek, dat die wissel met
het Leven van 20.000 soldaten en 250.000.000 goud moest
worden betaald.
Afgescheiden echter van deze zienswijze moet worden
opgemerkt, dat het nimmer de idee van Rhodes en
zijne mede-oprichters van de Br. S. A. Co. is geweest, dat
de maatschappij een penny voor imperiale of gouvernementeele doeleinden zou uitgeven, die niet bij de instelling van koloniaal bestuur, van wege de Kroon, zou
worden terugbetaald. Rhodes heeft zelfs niet onduidelijk eens
gedreigd, dat als zuiks geweigerd zou worden, de maatschappij al hare rechten aan een vreemd gouvernement zou
kunnen te koop aanbieden ! De maatschappij heeft nu hare
rekening voor vestiging van orde en gouvernement opgevoerd tot een tiental miljoen pond sterling. Bij toetreding
van Rhodesia tot de Z.-A. Unie zal deze wel elke penny

354

EEN ZUID-AFRIKAANSCH STAATSMAN-FINANCIER.

moeten terugbetalen. Sir Lewis Mitchell voert thans dienaangaande besprekingen met de Unie-Ministers.
Zijn levensbeschrijver noemt Rhodes „een wonderdoener", die, zonder dat het de Kroon een cent kostte, groote
landstreken voor haar in bezit nam. Velen zullen echter
aan een „wonderdokter" denken, die niets voor zijne visites
rekent, maar zeer, zeer veel voor zijne medicijnen en die
dan ook zijne patienten ten slotte veel zwakker en ook
veel armer achterlaat
Wat toch is het eigenlijke resultaat geweest van die
poging tot insluiting van de Republieken Juist het tegenovergestelde van wat gezegd werd, dat er mede zou worden
bereikt.
De Zuid-Afrikaansche Republiek kon feitelijk weinig heil
verwachten van den uittocht van een deel harer schaarsche
bevolking naar het Noorden. Integendeel. De trekgeest
was een heel ernstig gevaar voor materieele verzwakking,
dat grooter werd naar gelang meer vreemdelingen, door
de goudvelden aangelokt, instroomden. Geen betere dienst
kon der Republiek bewezen worden, dan de uittochtpoorten
zooveel mogelijk te sluiten. Dit werd destijds zeer wel
begrepen ; Rhodes zelf heeft dat ook wel ingezien. Door
den grooten trek van Transvalers naar het Noorden te
stuiten werd het gevaar gekeerd, dat de Boeren in numeriek ongunstige verhouding tegenover de nieuwe vestigers
zouden komen te staan Het consolidatieproces van
Afrikaners in de Transvaal, het eenige waarvan redding te
hopen viel, werd aldus door Rhodes sterk bevorderd. Hij
heeft dat groot imperiaal nadeel aanvaard en wel is men
gerechtigd tot de conclusie, dat de intelligence leider dat
niet heeft gedaan, omdat hij er blind voor was, dock eenvoudig omdat hij het niet Wilde zien. Zou hij geld krijgen
voor zijne maatschappij, zou hij „chartered shares" tegen
goeden prijs kunnen verkoopen, dan moest hij a tort et a
travers beweren, dat zijne maatschappij een groot imperiaal
belang diende. Als zoodanig wist men destijds niets beters te
noemen, dan de insluitingspolitiek. 't Was een valsche
leuze, maar zij pakte het groote publiek, dat Amajuba ge-
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wroken wilde zien. De toejuiching van dat imperiale streven
zou ter beurze een koersverheffing van de aandeelen verwekken. Zoo was de verwachting der slimme financiers,
waaraan de werkelijkheid beantwoord heeft.
Bij de oprichting der gecharterde maatschappij zag
men echter van Afrikaansche consolidatie reeds het eerste
teeken in de Vrijstaatsch-Transvaalsche Aansluiting (1889).
Spoedig daarop openbaarde zich toenemend sterke drang
naar het Oosten, naar de kust, waar de Republiek gelegenheid zou krijgen vrij en diep adem te halen. Terzelfder tijd zocht de Transvaal, als tegenwicht tegen
Rhodesische vijandschap, hare internationale betrekkingen
door Tractaten van Handel en Vriendschap te versterken.
Rhodes had tot dusverre niets gedaan, om de diep in
de historie wortelende invloeden van verdeeldheid in ZuidAfrika te temperen, doch, integendeel, die invloeden opgewekt en voor zijne financieele belangen benut. Het
troebele water was den visscher lief.
Op zichzelf moge de vestiging van Britsch gezag ten
noorden van de Limpopo eene daad van vooruitstrevend,
gezond imperialisme te noemen zijn, — onder leiding van
Rhodes, die ter wille van beursdoeleinden, ten einde het
groote publiek voor zijne financieele onderneming te interesseeren in kabalerigen trant den imperialen strijdzang
aanhief, van „Insluiting der Republiek en dood aan het
dualisme", werd het waarachtige imperiale belang, dat door
een natuurlijken groei der dingen, door eene vreedzame
ontwikkeling der verhoudingen in Zuid-Afrika zou zijn
gediend, opgeofferd.
Aan de Kaapkolonie heeft zijn „gecharterd" bedrijf
inderdaad klein dadelijk voordeel gebracht, in zooverre
de aanleg van spoorwegen naar het Noorden en eenige
handel, die zich dientengevolge ontwikkelde, er ten bate
kwamen van de economische toestanden. Dit is eene bijkomstige omstandigheid, die Rhodes als eene groote verdienste
is aangerekend.
Die spoorweg door Bechuanaland naar Rhodesia was
echter voor de de Beers Mij. — aan. welke Rhodes, als life-
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governor, tegen een honorarium van £ 100.000 (zegge honderd
duizend pond) 's jaars, verbonden was, — een groot voordeel.
De lijn gaf haar gelegenheid tot exploratie in Khama's
land, waar zij bereids mijnrechten verworven had, zoomede
tot exploratie, in andere kaffer-territorien, terwijl zij haar
verder ook ruimen aanvoer van goedkoope werkkrachten verzekerde ; voor de ontwikkeling van Matabeleland had zij
tijdelijk ook groote waarde. Een man van het doorzicht van
Rhodes heeft evenwel zeker nooit miskend, dat de Kaapkolonie op den dour van dien spoorweg weinig nut zou hebben.
De natuurlijke uitvoerpoorten van Rhodesia lagen in Portugeesch gebied. Later toen Rhodes de Kaapsche polici
niet langer misleidde, heeft de British S. A. Co. dan ook
de kortere en goedkoopere verbinding met de Oostkust via
de Portugeesche haven van Beira tot stand gebracht
(1899) — aldus ten opzichte van de Kaapsche havens
voor wat Rhodesia betreft, dezelfde positie innemende als
de Regeering der Zuid Afrikaansche Republiek deed in
zake de Delagoabaai-spoorwegpolitiek.
Van eene begeerte en een vermogen om economische
en staatkundige belangen van het Rijk, en van Kaapkolonie tevens, te dienen, is geen spoor te ontdekken.
De imperiale en koloniale staatsman Rhodes moge
van werkzaamheid doen blijken, steeds ontwaart men op
den achtergrond zij ne vrienden, Engelsche en Duitsche
financiers, die belangen. in Zuid-Afrika vestigen, Welke
inderdaad bij tientallen van millioenen ponden sterling
becijferd worden.
Zoover Rhodes de leiding heeft, staat Zuid-Afrika in
de jaren 1880-1890 in het teeken van den promotor en
beursman.
Na 1890 trad Rhodes als financier natuurlijk niet
op den voorgrond. Hij werd in dat jaar Eerste Minister
der Kaapkolonie ; wijdde zich nu, volgens zij n levensbeschrijver, aan de taak: samenwerking van alle blanken en
staatkundige gelijkheid tot stand to brengen. Langs vreedzame wegen zou hij het dualisme opheffen. En men wil
wegen, dat hij aan dit „schoone werk" een aanzienlijk deel
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van zijn vermogen heeft ten offer gebracht. De Jamesoninval heeft hem inderdaad geld gekost. Rhodes heeft zich
echter niet uitgekleed vO6r hij naar bed ging. In 1902 verviel zijn vermogen aan publieke doeleinden, na aftrek van
zeer groote legaten, nog meer dan £ 2.000.000.
In verband met de periode na 1890 kunnen, met het
oog op de grenzen aan een tijdschrift-artikel gesteld, slechts
enkele aanteekeningen en opmerkingen plaats vinden. Zij
mogen echter wel voldoende licht werpen op den man om
gerechtvaardigden nieuwen twijfel te wekken aan de juistheid van het beeld, dat zijn levensbeschrijver ontworpen heeft.
Ruw en wreed heeft hij in het land van den Kafferkoning, bij wien hij persoonlijk voor zij ne concessies had
gepleit, ingegrepen. Was het steeds de Afrikaner-politiek
geweest, waar nieuw land geoccupeerd werd, strijd met de
naturellen te vermij den, als 't kon ; was hun streven waarlijk eene penetration pacifique, — Rhodes bewandelde
andere wegen. De oorlog in Matabeleland (1893) wordt ons
voorgesteld als een noodzakelijk en heldhaftig bedrijf. In
waarheid was het eene onnoodige gruwelijke slachting van
weerlooze, vluchtende kaffers. De bewijzen zijn er, dat
Lobengula niet wilde vechten. Hij smeekte om vrede. Die
werd hem echter niet gegund. De Chartered Co. had niet
alle de landrechten ; en Lobengula wilde die niet afstaan.
Door den oorlog vestigde zij nu daarop een droit de con quete !
Men kan geen omelette maken zonder eieren te breken,
waar
...
Loch
er is iets afkeerwekkends in de wijze, waarop
Rhodes met zijn zwarte broeders heeft omgesprongen en
met zijn „vriend" Lobengula te Buluwayo, aan wien hij
Loch veel te danken had.
Als Eerste Minister van de Kaapkolonie heeft Rhodes
terzelfder tijd aangestuurd op oorlog met de Zuid-Afrik.
Republiek. De goedkoope militaire glorie in Matabeleland behaald heeft hem niet onwaarschijnlijk verblind.
In 1894 werd de Republiek met een krijg bedreigd,
indien zij hare aanspraken op de suzereiniteit van
Swazieland niet wilde prijsgeven; midden 1895 kwam eene
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bedreiging met oorlog, wegens de door de Regeering te
Pretoria genomen maatregelen ter zake van spoorwegtariefstrijd, in welken Rhodes ten behoeve van de Kaapkolonie medewerking had beloofd en in December van
hetzelfde jaar volgde de verradelijke inval, door een kleine
krijgsmacht, op de westergrens van de Republiek bijeen
gebracht door de British South Africa Co . .
Toegestemd moet worden, dat hij tot op dien tijd met
buitengewoon veel tact de Afrikaners aan de Kaap tot
samenwerking had weten te bewegen. Wegens de ontdekking van zijn verraad werd de Britsche regeerpartij echter ten
val gebracht. Na de „samenwerking" met Rhodes, was de
vijandschap tusschen Afrikaner en Brit algemeener, dan zij
ooit was geweest.
Ten tijde dat Rhodes voor het eerst op het staatstooneel verscheen, heerschten in Zuid-Afrika gelukkige toestanden. De verhoudingen tusschen de imperiale, koloniale
en republikeinsche gouvernementen onderling waren zeer
goed. In 1895 was echter dat alles veranderd. Een
machtig complex van oorzaken had den vreedzamen ontwikkelingsgang der dingen verstoord. Rhodes draagt daarvan niet de schuld. Maar wel kan van hem getuigd worden,
dat hij voortdurend den strijdgeest heeft aangewakkerd en
dat hij nimmer schroomde algemeenen vrede en goede
gezindheid aan zij ne persoonlijke doeleinden dienstbaar te
maken, zoover hij kon.
Het groote werk van Rhodes, dat den Jameson-inval,
en ook den oorlog ongeschokt zou doorstaan, was de Organisatie van de groot-financiers van Zuid-Afrika, Engeland,
Frankrijk en Duitschland, die in Zuid-Afrika lieten arbeiden.
De schok van 1895 deed haar niet uiteen vallen, maar maakte
haar hechter. Zooal niet langer als het erkende hoofd van
de politieke afdeeling, nam hij, na 1895, toch nog als iets
meer dan primes inter pares, deel aan de beraadslagingen.
Aan zijn beleid en aan zijn tact is het wel voor een groot
deel te danken geweest, dat de financiers tot het einde toe
de imperiale zij de hielden. Onder hen wist hij de eenheid
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te bewaren, hoe machtig de invloeden ook waren, die verdeeling in de hand mochten werken.
Zijn biograaf doet hem onrecht met te getuigen, dat
na 1895 van Rhodes minder leiding uitgaat, dan te voren.
Eerder meer — zou ik geneigd zijn te gelooven. Voor het
beleid, dat alsdan vast en snel op de botsing aanstuurt —
de botsing, die Sir Henry Campbell Bannerman, Engeland's
Eerste Minister, „onnoodig en misdadig" heeft genoemd
draagt hij een groot deel der verantwoordelijkheid. In 1899
deed hij met Chamberlain de met aanvankelijk succes bekroonde pogingen der Transvaalsche Regeering om de partij
der financiers te pacificeeren, mislukken. Van den Hoogen
Commissaris, Sir Alfred Milner, was niet de Kaapsche Eerste
Minister Schreiner, doch de oud-minister Rhodes de voornaamste raadsman. En in 1898 zagen we Rhodes ook naar
Berlijn trekken, waar hij door den Keizer in langdurige
audientie ontvangen werd en hij feitelijk de belofte aankondigde, dat in den aanstaanden oorlog Duitschland, dat in
1895 aan Pretoria hulp bood, zich neutraal zou houden .. .
Het feit, dat Rhodes, na den mislukten inval, nog zulk eene
belangrijke rol heeft kunnen spelen, en dat, na zijn dood,
zijn luitenant Dr. Jameson Eerste Minister wordt van de
Kaapkolonie — dit spreekt wel, meer dan al wat voorafging,
voor zijne groote beteekenis, al is het dan ook niet als
leider in den waren zin des woords, maar als dienaar van
de oorlogspartij in Engeland, welks hoofd, Chamberlain, hem
overigens Loch ook moeilijk had kunnen uitstooten, zonder
eigen positie in gevaar te brengen.
In 1899 adviseerde Rhodes tot den oorlog. Hij kende ZuidAfrika slecht; hij begreep, als in 1895, niets van de weerkracht
der Boeren. — Het ligt in de rede, dat Rhodes' biograaf
over de werkzaamheden van zijn held na 1896 liefst zwijgt.
Hij wil hem niet zijn volle deel van verantwoordelijkheid
op de schouders leggen, voor den toeleg tot den krijg, die
aan 4000 Boeren het leven heeft gekost en on der welks
gevolgen het Afrikaner Volk nog heden diep gebogen gaat,
leuzen van vrede en broederschap ten spijt, ten spijte ook
van materieele opkomst en gedeeltelijk machtsherstel. Want
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de biograaf van Rhodes is tevens liquidateur van de Rhodespolitiek in het Noorden. Hij onderhandelt nu met de
Boerenregeerders over den of troop van de rechten, die de
„Chartered Co." heeft geusurpeerd.
Rhodes heeft alle aanspraak op onze belangstelling;
hij is eene studie overwaard voor hem, die de geschiedenis
van Zuid-Afrika wil kennen. Geldzuchtig was hij ; en zijn
imperialisme was niet van het zuiverste water; het standbeeld in Kaapstad, huldigend den beschermer van Kaapsche
belangen in het Noorden, is de in stee p gehouwen Leugen,
die hij in zijn leven duizendwerf verkondigd heeft; zijne
handen zijn bevlekt met het bloed van den Zwarten Koning,
aan Wien hij de schatten dankte, die Rhodesia aan hem
en zijne vrienden heeft opgeleverd, met het bloed ook van
de Britsche soldaten, die hij eerde en van de Afrikaners,
die hij heette lief to hebben; zijne handelingen waren verraderlijk maar toch — het is wel mogelijk, dat hij om vele
deugden en om vele ondeugden ook, die in dienst zouden
zijn gesteld van imperiaal belang, moet worden geprezen ;
dat hij moet worden erkend als een Man, die zekere
bewondering wekt. Ik oordeel vooralsnog niet. Slechts
worde geconstateerd, dat, bij de kennis, die wij thans van
Rhodes hebben, de Afrikaner, die zijn graf nader treedt,
dit niet zal doen „met den eerbied, die aan alle menschelijke grootheid verschuldigd is", doch eerder met een
vloek op de lippen over den man, Wiens stof ander
de groote zerk is ter ruste gelegd; want zoo hij inderdaad „Zuid-Afrika heeft liefgehad met een heet verlangen",
dan is het geweest met de liefde van een „Mitgiftjager",
met de genegenheid van een man, die zijne vrouw slaat
tot bloedens toe, nadat zij zijn gelddorst ten voile bevredigd heeft.
Tot besluit een kart woord over den achtergrond van
het portret, dat Sir Lewis Mitchell van Rhodes geteekend
heeft. We ontwaren daar, in vage omtrekken, de figuren
van onbeschaafde Boeren, die ergernis wekken.

EEN ZITID-AFRIKAANSCH STAATSMAN-FINANCIER.

361

„Engeland had de Boeren vrijgelaten, begeerde niet" —
aldus lezen we in eene bespreking van het werk van den
Kaapschen oud-minister — „de vestiging van een ZuidAfrikaansch Rijk," maar ...
„Daar worden de diamantmijnen ontdekt; straks de goudvelden.
De Boeren kunnen die niet exploiteeren ; in massa strijken de uitlanders er neer. Midden in de Boerenomgeving, diep het binnenland in,
worden belangen gevestigd die zich becijferen bij milliarden. Verkeerskwesties, kwesties van arbeidskrachtlevering (menschelijke en machinale),
van arbeidswetgeving, van belasting van nijverheid en handel verkrijgen
in ongelooflijk korten tijd een omvang en beteekenis waarvan het
langzaam werkende Boerenbrein niet had gedroomd; Of de Boerenmaatschappij moet zich aan het nieuwe aanpassen om het te kunnen beheerschen, a het zal er door worden beheerscht. Met de oude afzondering
is het voor altijd gedaan. De Boer die hiervan iets begrijpt is Kruger.
De Europeaan die het al veel eerder heeft begrepen en den Boer in alley
vOOr blijft, is Rhodes. Hereeniging wordt zijn leus. Hereeniging van wat
de Groote Trek gescheiden heeft en hereeniging onder Engelsche vlag,
die het jonge Rijk alleen beschermen kan, terwijl de Republikeinsche
he,t zou verzwakken, immers het tegen zichzelve verdeelen. De Boerenhouding ten opzichte van dit grootsche probleem bleef zuiver defensief
en kon niet anders zijn omdat de Boeren met hunne afzondering
tevreden waren. Om hun noodlot te ontgaan hadden de Boeren aggressief
moeten kunnen wezen en zelven het Rijk stichten, waarin ruimte was
voor iederen blanke van Tafelbaai tot Zambesie. Doch om dit te willen
(laat staan te kunnen) hadden de Boeren geen Boeren moeten zijn."

De schildering is eene karikatuur ! — een karikatuur
onwaar van opvatting, grof van lijn en schel van kleur.
De Boeren konden de goudvelden zeer wel exploiteeren. De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek had
reeds in 1858 het land voor zoekers en exploitanten opengesteld. Sedert den aanvang der „zeventiger jaren" reeds,
werd, dank zij de aanmoediging en bescherming, die de wet
verleende, op bescheiden schaal in het district Lijdenburg
geexploiteerd. Voortdurend werd aan de verbetering van de
wetgeving betreffende het mijnwezen gearbeid. In 1885, dus
voor de ontdekking der goudvelden bij Johannesburg, was
eene goudwet gepasseerd, die als een model van goede en
liberale mijnwetgeving geldt, nog op dezen dag. Het beste
bewijs hiervan is wel, dat alle de principieele bepalingen
van de goudwetgeving van 1885 zonder uitzonderin.g het
0. E. XI 9
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tweede Britsche interregnum van 1902-1906 hebben overleefd. Zij Belden vandaag nog. Geen enkele wijziging van
eenigszins principieel karakter is aangebracht. Aileen eischt
de Staat nu, minder liberaal dan de Republiek, een grooter
winstbelasting en maakt hij ook gebruik van het recht
om mijngrond in exploitatie uit te geven, op voorwaarden
waaronder de schatkist een aanzienlijk deel der winst voor
zich bedingt.
Van verkeerswezen hadden de Boeren geen begrip ? !
Als men zulke dingen leest, denkt men zich nog in den tijd
van de lastercampagne, waarin de aggressie een machtig
hulpmiddel vond ; denkt men aan den tijd, toen de Delagoabaai nog niet voltooid was. De archieven van de geliquideerde
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij
kunnen het uitwijzen, dat de toenmalige Staatsprocureur,
Dr. W. J. Leyds, die zich in dienst had gesteld van het
„langzaam werkende Boerenbrein", onmiddellijk na de ontdekking van de goudvelden op den Witwatersrand, met
de meeste klem op onverwijlden aanleg aandrong. Binnen
de 24 maanden nadat de velden geopend waren, liep er
reeds locaal spoor op de velden, met zwaar materieel gebouwd. Het was een kolosaal werk geweest zonder spoorweggemeenschap met de kust, diep in het binnenland, deze
lijn te bouwen. Maar de regeering, het belang voorziende
van zulk een locaal-spoorweg (die dan ook onmiddelijk zeer
groot vervoer trok), had er het landscrediet 'voor verpand.
Moeilijkheden van Portugal verboden tijdelijk den aanleg van
de Delagoabaai-lijn ; maar door aan de Oostkust-route vast te
houden, kreeg de Witwatersrand ten slotte den verkeersweg,
die thans, bijna twintig jaar later, nog als de absoluut
onmisbare wordt erkend, Bovendien kwam verbinding met
de Kaapsche en Natalsche havens. De verkeerspolitiek van
de Republiek werd gehandhaafd door de tusschenregeering
en door het gouvernement der Transvaal-kolonie. Under de
Grondwetsbepalingen der Unie wordt die verkeerspolitiek,
zelfs nu Zuid-Afrika een geworden is, nog gehandhaafd.
Van de kwestie van levering van doode en levende
arbeidskrachten hadden de Boeren geen denkbeeld ? Het,
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is al te gek. Het was natuurlijk niet de taak van boeren
of Boeren-gouvernementen machinerieèn te leveren aan de
mijnen. Maar het gebruik van machinale (en natuurlijke)
arbeidskrachten werd op eene uitnemende wijze geregeld.
De wet op het gebruik van stroomend water was hoogst
gunstig voor de industrie geregeld ; de rechten der oeverbewoners waren, Naar ten bate, zeer beperkt. Heel anders
was het beleid dan in Rhodesia, waar een monopolie voor
de enorme krachtbron, die de Victoria Waterval bood, aan
„handelsvrienden" in concessie zou worden gegeven. Het
Transvaalsche beleid mag echter wel beter heeten. Het gebruik
van machinale arbeidskracht werd zeer degelijk geregeld.
De voorschriften voor het toezicht op mijninstallaties en
stoomketels waren uitstekend. De invoer van mijnmachinerieen was exceptioneel laag belast (1% tegen 5% globaal
op andere goederen). Wat de levering van levende arbeidskrachten betreft, een zeer m.oeilijk vraagstuk, daarvan had
alleen de Boer verstand ; de mijndirecties hadden er geen
flauw besef van. Aanvankelijk was er overvloedig aanbod ;
Coen er tekort ontstond verleenden de Regeeringsambtenaren uitstekende assistentie. Nooit echter hebben de Transvaal en Britsche Kolonies in Z.-A. samen voldoende werkkracht kunnen leveren, nadat de industrie zeer grooten omvang
verkreeg. Heden zelfs komt nog slechts ruim 1 /3 deel uit
Britsch Zuid-Afrika. Intusschen had de Regeering van de
Republiek de middelen weten te vinden om in de behoefte
te voorzien. Dank de goede verstandhouding, welke zij met
Portugal onderhield, werd eene Overeenkomst gesloten,
waarbij de werving in Mozambique werd toegestaan. Daaraan, en daarvan alleen, dankte de goudmijnindustrie voldoenden aanvoer van arbeidskrachten en aan die Overeenkomst dankt zij heden ten dage nog de werkkrachten,
waardoor het erts bij millioenen tonnen nit den bodem
wordt gehaald . . . .
Rhodes begreep zoo wel de kw estie van belasting en
bescherming der industrie — „het langzaam werkende Boerenbrein had daarvan niet gedroomd" ! Inderdaad, in deze
aantijging is waarheid . . . voor wat de belasting betreft.
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De Chartered Co. van Rhodes hief van de winsten der
mijnen een royalty van 50, zegge vijftig, percent, de
Regeering der Republiek een maximum van 2P/ o, zegge
twee en een half percent. Eerst langzamerhand, toen
bleek, dat onder de prohibitieve belasting van „Chartered gouvernement" de mijngronden niet in exploitatie
konden worden genomen, daalde de royalty tot een percentage
(2i a 7i) niet zó(5 geheel ongelijk aan het maximum, hetwelk in de Republiek geheven werd.
Voorwaar, de Boeren behoefden zich niet aan de
„Europeesche cultuu.r", aan het nieuwe, aan te passen om
het te beheerschen. Zij hadden zich zoo grondig aangepast
yaw Rhodes zijne verderflijke werkzaamheid aanving.
Over hunne „afzondering", met welke zij tevreden
waren, behoeft niet veel te worden gezegd.
Omstreeks 1885 was de Transvaal feitelijk nog enclave : hulpeloos afhankelijk waren de Boeren van Britsche
havens. Nadat Rhodes Lien jaar werkdadig aandeel had
genomen aan de politiek, zich beijverd had een imperiaal
cordon te trekken was de band in het Oosten, de eenig e
plek waar hij knelde, gebroken. In Delagoabaai bezat
de Republiek toen een uitstekend gelegen haven ; en ook
was in beginsel, als een levensbelang, Naar recht erkend
op de souvereiniteit over een strook gronds, benoodigd voor
een spoorweg naar en rondom de haven aan Kosibaai (Swazieland-Conventie 1894).
Zeker, het langzaam werkende Boerenbrein had niet
gesticht een Rijk van Tafelbaai tot de Zambesie ; dock
terwijl in Rhodesia schaars een delver te wonen kwam
en een onafhankelijk handelaar, was er in de Republiek
voor tienduizenden Europeanen plaats, en gelegenheid tevens,
om tot groote welvaart te komen.
Niet aggressief trader de Boeren op, maar wel inderdaad op zoo hoogst bekwame defensieve wijze, als veel,
zeer veel voor de toekomst beloofde.
Britsche overmacht van wapenen heeft de Kruger-Leyds
Regeering omvergeworpen ; de Boeren zij n onder het Angel-
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Saksische juk doorgegaan. Engeland werd meester in ZuidAfrika. — In de beslissing, die door het zwaard gewezen is,
heeft men te berusten. Maar men behoeft de overwinnaars
van den dag niet te prijzen om wat zij misdeden, noch de
overwonnenen uit te jouwen.
Zal zijn verraad en het met zij ne medewerking gepleegd
geweld gerechtvaardigd worden, dan voorwaar behoeft
Rhodes een beter verdediger, dan zijn levensbeschrijver is
geweest ; —en als ooit de Afrikaner Regeeringen in de
Transvaal en den Vrijstaat veroordeeld zullen staan, als
onbekwaam voor de leiding van zaken in een cultuur-land,
dan zal dat niet zijn op grond van de karikatuur, welke
van hun bedoeling en beleid door den oud-minister van de
Kaapkolonie is geteekend.
Het is geenszins onverschillig, hoe in Nederland gedacht en gesproken wordt over Zuid-Afrikaansche menschen
en zaken. Er zijn nog Mannen van hoogen naam in ZuidAfrika, die zich diep gegriefd gevoelen zouden, wanneer
in het oude moederland op minachtenden toon over bun
Yolk werd geschreven, dat zich nog niet geheel heeft hersteld van de wonden, door den oorlog geslagen. Ook zijn
er honderden oud-landgenooten, ginds woonachtig, die met
zekere belangstelling kennis nemen van Nederlandsche
stemmen. Dan, voortdurend gaan menschen van hier derwaarts en waar in nog dun bevolkt Zuid-Afrika elk individu „telt", daar is het volstrekt niet zonder beteekenis, hoe
emigranten en would-be emigranten worden ingelicht. Vandaar, dat het werk van Sir Lewis Mitchell over Rhodes
een paar aanteekeningen werd waard geacht. Eene korte
bespreking was men in Holland trouwens ook wel verplicht
en aan de Nederlanders, die in hoog staatsambt als anderszins
met groote toewijding en bekwaamheid hebben medegewerkt
aan den merkwaardigen opbloei der Zuid-Afrikaansche
Republiek op het eind der eeuw, die pas achter ons ligt
en aan de voorheen gesmade manners, van wie thans
eenigen, door de Britsche Kroon geroepen, weder aan het
hoofd der zaken in Zuid-Afrika zijn geplaatst.

KOLONIALE POL1TIEK
DOOR

Dr. E. B. KIELSTRA.

I.
De heer H. Van Kol, die van 1897-1909 zitting had
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft onlangs een
werk 1) uitgegeven dat eene „bijdrage" bedoelt te leveren
„tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland",
maar in werkelijkheid is geworden een propaganda-geschrift
voor de meeningen op koloniaal gebied van den heer Van
Kol.
Het boek is practisch ingericht, en aldus „bruikbaar
en handig" gemaakt voor den gewonen lezer die zich, zegt
de schrijver in het voorbericht, „snel van een en ander op
de hoogte wil stellen". Maar er is alle reden, te vreezen dat
bedoelde „gewone lezer" niet op de hoogte zal komen wanneer
hij alleen kennis maakt met wat de heer Van Kol hem
voorzet, al is dit dan ook reeds door den een of ander in
de Volksvertegenwoordiging gezegd. Er wordt daar immers
zooveel gesproken, waarover zij, die met den spreker in
meening verschillen, de schouders ophalen eene „cede" is
1) Nederlandsch-Indiö in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909. Eene
bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland, door H. Van
Kol. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1911.
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geen evangelie geworden omdat zij op het Binnenhof werd
gehoord.
De heer Van Kol was zeker te goeder trouw, toen hij
de woorden terneer schreef: „naar onpartijdigheid werd gestreefd ; en moge ook het oordeel van den Schrijver hier
en daar wel eens doorschemeren, dit was niet te vermij den ;
daarom heeft hij zich dan ook ernstig beijverd, de argumenten van tegenstanders zoo goed mogelijk tot hun recht te
doen komen en alleen de feiten te laten spreken". Jawel,
maar hij ziet die feiten slechts door zijn gekleurde bril ; hij
kan, met zijne overtaigingen, onmogelijk onpartijdig oordeelen ; hij is zoo overtuigd van de slechtheid van alle
machthebbenden, kapitalisten enz. dat hij weinig rekening
houdt met wat van andere zij de te hunner verdediging
wordt aangevoerd. En als hij meent dat zijn boek een
„vraagbaak" kan zijn waarin men slechts behoeft te ,,bladeren" om „zich een oordeel te vormen over de wijze waarop"
onze Oost Indische kolonien en hare veertig millioen inwoners „gedurende het bovengenoemd tijdperk door Nederland
zijn geregeerd en bestuurd", dan heeft hij het, naar mijne
meening, volkomen mis. Zijn boek zal den onpartijdigen
lezer veeleer doen zien hoe brave menschen, door partijdigheid en partijzucht verblind, er toe komen om veel of te
keuren wat inderdaad toejuiching verdient ; hoe zij achterdochtig zijn ten aanzien van alles wat door hunne politieke
tegenstanders wordt verricht.
Naar mijn inzien heeft alzoo het boek, in zijn geheel,
voor den „gewonen lezer" zeer weinig waarde. De heer Van
Kol zegt dat „beschouwingen van politieken en economischen
aard niet altijd konden worden vermeden" ; maar hij geeft
daarbij z(56 veelvuldig blijk dat hij zijne onderwerpen niet
behoorlijk bestudeerde en slechts rekening hield met wat in
zijn kraam scheen te pas te komen, dat hij inderdaad een
slechte gids blijkt te zijn op het terrein der koloniale aangelegenheden.
Ik meen deze uitspraak ten voile te kunnen bewijzen.
Het zal wel niet noodig wezen, daartoe stil te staan bij
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de krachtige uitdrukkingen waarmede op verschillende
plaatsen het standpunt der socialisten wordt verdedigd :
„het imperialisme en de daaraan verbonden gruwelen",
„het kapitalisme in zijn meest vloekwaardige uitingen", „de
huichelarij der beschavingsleuzen", „het verzuim der regeerende klassen om welvaart te brengen aan den inboorling",
„het gemis aan moraliteit bij het beheer der Indische financien" .. Het zijn ten slotte niet dan groote woorden,
waarover discussie vrij nutteloos is. Wat de heer Van Kol
gruwelijk imperialisme noemt, is in mijn oog bevestiging,
versterking van het Nederlandsch gezag, waardoor „de welvaart van den inboorling" in hooge mate wordt bevorderd,
omdat wij hem vrede brachten, aan de schandelijke onderdrukking door de vorsten en vorstentelgen 1) paal en perk stelden,
de slavernij afschaften, handel en nijverheid bevorderden.
De „gruwelen" van een kortstondigen oorlog zijn waarlijk
van minder beteekenis dan die van eeuwigdurend wanbeheer.
En vat het kapitalisme betreft, — als eene landstreek achterlijk is, wenscht men Europeesche ondernemingen ; „hadden wij in Bagelen en Banjoemas maar weer suikerfabrieken",
schreven de residenten in 1891, dan had de bevolking gelegenheid geld te verdienen ; wanneer op de kusten van
Atjeh de Europeesche industriee-n slagen — rubbercultuur,
petroleumindustrie enz. dan is de rust verzekerd, zoo verklaren daar de autoriteiten. Maar wanneer de Europeesche
ondernemingen ten slotte goede rente opbrengen, dan spreekt
men over het ellendig kapitalisme, — vergetende dat ook
tallooze millioenen Nederlandsch kapitaal verloren gingen,
o.a. bij de koffiecultuur ; vergetende vooral het gevleugeld
woord van Mr. N. P. van den Berg : „als de suikercultuur
op Java valt, dan valt er meer, dan wordt Java een armlastige kolonie !"
Trouwens, — heeft de heer Van Kol niet zelf meer-

1) In 1892 Het de radja van Gowa, then hem bij een feestelijke
hertenjacht maar weinig herten in handers meer dan 30 drijvers ophangen (Van Kol. Uit onze Kolonien, bd. 146). Hoe „gruwelijk" is toch een
„imperialisme", dat dergelijk „bestuur" in de toekomst onmogelijk maakt !
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malen getuigd dat het „vreemde kapitaal noodig is om
het land productief te maken"
De bezwaren tegen het van buiten in indie stroomend
kapitaal ontstaan eerst, wanneer dit goede winsten geeft aan
den eigenaar ; maar men ziet voorbij dat, indien niet aithans
een deel der in Indie gestoken gelden ruime winsten gaf,
het kapitaal al spoedig zou worden afgeschrikt ; de voorbeelden daarvan zijn voor het grijpen.
Over Atjeh zal 1k niet veel zeggen. Bij verschillende
gelegenheden heb ik naar ik meen duidelijk aangetoond,
dat wij Atjeh niet den oorlog verklaarden met baatzuchtige
bedoelingen, maar tot dien oorlog werden gedwongen door
de laden van het Atjehsch best-uur, z6er tegen onzen
wensch. Van al wat ik tot staving van deze meening aanvoerde 1) neemt de heer Van Kol geen notitie, hij blijft
spreken van „voorwendsels" tot een „onrechtvaardigen" krijg.
Dat er in de eerste 25 jaren veel fouten begaan zijn,
vooral door ons half-werk, langen tijd door onze betrekkelijke werkeloosheid, is bekend ; de ellendige „concentratie"
van 1884 typeert wel den geest onzer bestuurders destijds !
Dat niet alien, die in Atjeh het hoogste gezag uitoefenden
— hoofdofficieren en burgerlijke ambtenaren — geschiktheld bezaten voor hunne zeker moeilijke taak, is niet tegen
te spreken ; er zijn, sedert 1873, veel misgrepen te constateeren.
Maar ik zie er geen nut in, die hier te bespreken, en,
zelfs nit een an der gezichtspunt dan van den heer Van Kol,
de begane fouten breed uit te meten ; de Atjehoorlog is
thans geeindigd, al blijven nog enkele onverzoenlijken over,
en in de laatste jaren wordt meer en meer zorg besteed
aan de ontwikkeling van land en yolk.
Liever sla ik het oog op hetgeen de heer Van Kol
zegt over ons „imperialisme" op Bali, Djambi, Celebes.
De geschiedenis der jongste expedition naar Bali wordt
1) Zie Onze

Eeuw 1901, overgedrukt in Indisch Nederland,

bl. 179.
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door hem verhaald op eene wijze, die toch inderdaad den
toets der critiek niet kan doorstaan.
„Men zoekt wel eens grieven wanneer men eene expeditie wil ; en terwiji Binds eeuwen op Bali bij het sterven
van een der weinige vorsten, volgens de Hindoeleer 1) zijne
Weduwe den brandstapel besteeg, was dit in 1903 voldoende
aanleiding voor eene bloedige onderwerping van Tabanan,
daar de vorst dit had gedaan ondanks het bevel van den
Gouverneur-Generaal".
Dit alles is geheel onjuist. Maar laat mij vooraf opmerken welk cynisme spreekt er uit deze zinsnede ! Bali
is zoo groot als Noord-Brabant, en was verdeeld in acht
vorstendommen ; als de vorst stierf, werden zijn weduwen
(meervoud !) levend verbrand. Die grnwel kwam dus niet,
zooals de heer Van Kol het voorstelt, een enkele maal,
maar nog al veelvuldig voor; doch veel of weinig, in overstemming met Hindoeleer of niet, mocht onze Regeering
het voortbestaan gedoogen ? In vroegere jaren was zij te zeer
bevreesd voor soesah, en zij deed alsof de zaak haar niet
aanging ; in 1903 was er, gelukkig, een landvoogd die den
gruwel niet langer wilde dulden. Toen in Tabanan, ondanks
zijn verbod, gesteund door de verschijning van twee oorlogsschepen, twee menschenofters waren gebracht, stelde de
Gouverneur-Generaal den eisch dat nu bij contract de
weduwenverbranding voor goed zou worden afgeschaft en een
gezantschap zoude worden afgevaardigd om verontschuldigingen aan te bieden en vergiffenis te vragen. Werd die
eisch niet vervuld, dan zou de nieuw opgetreden radja van
zijn gezag ontzet worden.
Dit krachtig optreden had de gewenschte uitwerking,
en aan 's landvoogds verlangen werd ten volle voldaan.
In 1904-1905 werden daarna ook met de andere radja's van
Bali contracten gesloten als het zooeven bedoelde ; zonder
expeditie was nu overal aan het „bestijgen van den brandstapel volgens de Hindoeleer" een einde gemaakt.
1) Hoe klopt dit met de opmerking van den heer Van Kol in 1903

(Uit onze Kolonien, bl. 49,7) dat de godsdienstige wetten der Hindoe-Baliers
dit „suttiisme" nergens voorschrijven ?
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Zou het niet op den weg van den heer Van Kol gelegen hebben, voor dit optreden en van den Landvoogd,
en van den resident van Bali met diens ambtenaren een
woord van waardeering te uiten ? Kon dat er heusch niet of ?
Van „een bloedige onderwerping" van Tabanan is ook
later geen sprake geweest. In September 1906 kwamen
onze troepen in Tabanan, dat met Badoeng gemeene zaak
had gemaakt ; maar het kwam daar niet tot een gevecht,
zoodra de troepen zich vertoonden boden de radja,
diens familieleden en de landsgrooten onmiddellijk hunne
onvoorwaardelijke onderwerping aan. In Tabanan is dus
gem schot g evallen.

Maar, zal men zeggen, de heer Van Kol, die met de
feiten en met de chronologie in de war is, zal weer gedacht hebben aan Badoeng, althans toen hij de eerst aangehaalde woorden ter neerschreef : „men zoekt wel Bens
grieven wanneer men een expeditie wil". Hij verhaalt echter
niet, dat er tusschen het ontstaan van de „grief" en de
„expeditie" ruim twee jaar verloopen zijn ; dat in dien tijd
allerlei pogingen zijn aangewend
o. a. door de zending
van het lid in den Raad van Ned. Indie Liefrinck om
het geschil bij te leggen, en doet het, integendeel, voorkomen alsof op de „grief" onraiddellijk de expeditie gevolgd
is, door de eerste een jaar later, de tweede een jaar eerder
te stellen.
Door de uitoefening van het „kliprecht" toe te laten, —
dat o.a. reeds aanleiding gegeven had tot de eerste expeditie
naar Bali in 1846 — hadden de radja's van Badoeng niet
gewaakt voor de handhaving der bestaande contracten ; voor
den roof, op den gestranden schoener gepleegd, werd eene
schadevergoeding van f 7500 gevorderd (1904) ; toen de betaling daarvan geweigerd werd, werden, met de mededeeling dat de radja's de kosten daarvan zouden te dragen
hebben, de kusten geblokkeerd. Alle Balische vorsten —
behalve die van Tabanan, welke met de Badoengsche vermaagschapt was — erkenden de rechtmatigheid van ons
optreden de straks genoemde heer Liefrinck, die vroeger
resident op Bali was geweest en van wien men verwachtte
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dat hij nog eenigen invloed op de Badoengsche potentaten
zou hebben, poogde te vergeefs met hen tot eene schikking
te komen. Meer en meer ontstond er nu eene bepaald vijandige
stemming tegen ons bestuur. Tabanan schaarde zich aan
Badoeng's zijde, en dit zocht steun bij Bangli en Kloengkoeng, Welke beide landschappen blijlibaar wel genegen
waren dien steun te verleenen. Eindelijk moest wilde
men niet afwachten dat alle vorstenklommen tegelijk vijandig
tegenover ons stonden — de meer dan twee jaren lang
aangenomen houding van afwachten wel worden verlaten,
en in September 1906 landden de troepen. De bevolking
van Badoeng bleek ons al spoedig zeer goedgezind ; het
verzet, waartoe zij door afgezanten der radja's gedwongen
was geweest, had weinig kracht, en vier dagen na de landing was de strijd beslist. Men herinnert zich, hoe naar
Balische adat, de vorsten — wier eer bezoedeld zou zijn
als zij zich onderwierpen — met hunne familieleden en
velen van hun gevolg in een poepoetan den dood vonden.
Opmerkelijk is het wel, hoe de heer Van Kol wel oog
heeft voor het tragisch lot der vorsten, maar het geheel
onnoodig acht iets in het midden te brengen over het geluk — het woord is niet to sterk dat met ons, eindelijk
afdoend, optreden de bevolking ten deel viel. Ja, hij herinnert wel even aan de woorden van den heer Van Deventer
over „de willekeur, wellust en wreedheid der vorsten" ; maar
dat het geheele yolk, in Badoeng en Tabanan, later ook
in de andere deelen van Bali op de meest ondubbelzinnige
wijze blijk gaf van zijn blijdschap over den veranderden
toestand, wordt niet vermeld !
Het is toch wel vreemd, van iemand die zich sociaaldemocraat noemt, steeds te moeten hooren dat ons bestuur
niet zachtzinnig genoeg handelde ten opzichte van nietswaardige radja's, maar de erkenning zorgvuldig achterwege
te zien houden dat ons optreden een einde maakte aan
binnenlandsche oorlogen, aan slavernij, aan verwaarloozing
van alle volksbelangen. Wij begrijpen zoodanige houding
niet.
Zoo wijdt de beer Van Kol, op bl. 301, eenige regels
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(23) aan de slavernij ; hij herinnert wel, dat de Minister
hare afschaffing „niet zoozeer afhankelijk van geld, dan
wel van den feitelijken invloed van ons gezag" noemde, —
maar hij heeft het niet noodig geacht, te vermelden dat
dadelijk na ons optreden in Badoeng en Tabanan ruim
vier honderd slavinnen uit de vorstenverblijven hare vrijheid
herkregen, dat op aandrang onzer ambtenaren de lagere
inlandsche hoofden hunne slavers vrijlieten, dat thans op
geheel Bali, behoudens eenige overgangsbepalingen, geen
slavernij of pandelingschap meer bestaat.
Zoo vermeldt hij evenmin, dat ons bestuur, sedert het
in 1906 het gezag op zich nam, veel deed voor de geregelde
bevloei'ing der rijstvelden, den aanleg van wegen, goede
rechtsbedeeling. . . .
De heer Van Kol weet dit alles. In 1903 gaf hij zijn
boek Uit onze Kolonien uit, waarin hij op tal van bladzijden,
na persoonlijke aanschouwing, schetste hoe ellendig de toestand in de vorstenrijken op Bali was, in Badoeng niet het
minst : „Al die gevechten, al die twisten, al die daden der
vorsten zouden de bevolking koud laten, ware zij er zelf
niet het slachtoffer van ; of zij wordt geregeerd door A of
door B is haar onverschillig. Het eenige, waarnaar zij blijkbaar steeds sterker begint te verlangen is : te zijn onderdaan
van de Compagnie, die reeds in drie Rij ken van Bali orde
en welvaart wist te brengen".
Zoo schreef hij Coen, op bl. 487. En op bl. 513: „het
vrouwenverblijf in de Poeri is een dorp in het klein, en
vele dezer rampzalige schepselen vallen daar ten offer aan
intriges, kabalen en gruwelen die achter die geheimzinnige
muren worden afgespeeld".
Men veroorlove ons nog 44ne aanhaling (bl. 539) :
„Bali. . . een heerlijk land, bestemd om alleen door gelukkigen te worden be woond. Doch als ik terug denk aan
de rustelooze oorlogen, waarin te vuur en te zwaard het
werk van jaren werd vernield en bloed en tranen stroomden ;
wanneer ik mij herinner het droeve lot dier vrouwen : der
armen die, door zwaren arbeid, vroegtijdig huwen en door
haar groot aantal kinderen ontij dig verouderen ; der rijken
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die, opgesloten in paleizen, haar leven moeten slijten in
verveling en ledigheid. . . dan word ik droef gestemd, en
speller klopt mij het hart van verlangen om redding
te brengen aan al die ongelukkigen, in dit door de
natuur zoo gezegende, door de schuld der menschen voor
velen zoo vloekwaardige land". . .
Welnu die redding is gebracht ; niet, het is waar,
precies op de wijze als de heer Van Kol dat gewenscht
had, maar, zij het na een au fond weinig beteekenend militair vertoon, met den door hem gewenschten uitslag.
„Er is op Bali iets groots en edels te verrichten, en heil
ons ! als wij die schoone taak, vol toewijding en zonder
baatzucht, zullen weten te vervullen" (bl. 544).
Met dat gevoel heeft de heer Van Kol den 13en Juli
1902 Bali verlaten ; en nu zijn wensch volkomen, over het
geheele eiland, vervuld is, nu de wapenen, welke de Baliers
niet weer noodig hebben, op hun verzoek werden omgesmeed tot gereedschap, — nu heeft hij niet anders te
zeggen dan eenige woorden van afkeuring over het feit,
dat wij niet langer de radja's ongestraft hun gang lieten
gaan ; roemt hij den „helden"-dood. van de onderdrukkers des yolks, maar juicht hij niet mede met dat yolk,
dat zoolang reeds naar onze heerschappij als de redster
-uit den hood uitzag.
Wij begrijpen dat niet van een ondanks zijne heftigheid — gemoedelijk man als de heer Van Kol, en wij
begrijpen dat wel allerminst van een sociaal-democraat,
die immers bij voorkeur zoude letten op de belangen van
de onderste lagen der maatschappij
Wij zagen boven reeds, dat de heer Van Kol de geschiedenis op zijne wijze, dat is in strijd met den loop der gebeurtenissen, verhaalt; hoe hij schreef, dat het feit der weduwenverbranding „in 1903 voldoende aanleiding (was) voor een
bloedige onderwerping van Tabanan", terwijl de quaestie
der weduwen-verbranding op geheel Bali langs minnelijken
weg, zij het met eenig machtsvertoon, haar oplossing vond;
de onderwerping van Tabanan geen ander bloed deed vloeien
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dan dat van den radja en den troonsopvolger die zelfmoord
begingen, en in 1906 plaats vond met voile instemming
der bevolking.
De verdere regelen, aan Bali gewijd, zijn al niet juister.
„Tevens, zegt hij, werd toen een militaire „excursie" door
Bangli gehouden en ook dit Rijk onderworpen". Neen, die
„excursie" geschiedde niet in 1903, zelfs niet in 1906, toen
de Radja dat zeker wel verdiend had door zijne onbeschofte
houding tegen den resident, maar in 1908, na de onderwerping van Kloengkoeng. Op verzoek van den radja van
Bangli werd hij toen aangesteld tot onzen stedehouder,
gelijk te voren met Karang Asem en Gianjar geschied
was; zonder bloedvergieten werd daar een toestand geschapen,
die door den heer Van Kol in zijn straks genoemd boek
zeer geprezen werd (zie o. a. bl. 464).
Waarom — vragen wij ook nu weer — geen enkel
woord van waardeering
Van Kloengkoeng wist de heer Van Kol in 1903 niets
goeds te vertellen. Van den radja werd (bl. 479) gezegd :
„deze oude stokebrand smeedt voortdurend intriges, en
oefent zooveel mogelijk steeds lijdelijk verzet nit", en (bl.
481) „de vraag, in hoeverre wij het geluk van een yolk
mogen opofferen aan de heerschzucht en de hebzucht van
een vorst (zal) ernstige overweging verdienen".
Van de gelegenheid, om die vraag tot eene gewenschte
oplossing te brengen, werd in 1906 gebruik gemaakt. Na
de verovering van Badoeng en Tabanan trokken onze
troepen naar Gianjar; daar ontbood de Regeeringscommissaris, de heer Liefrinck, de vorsten van Bangli en Kloengkoeng, en werden met dezen de onderhandelingen geopend,
nadat zij er op gewezen waren hoezeer zij tot nu toe
waren te kort geschoten in de vervulling hunner bij de
contracten bepaalde verplichtingen. Onder den indruk der
zoo gemakkelijk bepaalde overwinningen gaven de radja's
aan alle eischen toe : een nieuw contract werd gesloten, de
vuurwapenen zouden worden ingeleverd, ons bestuur zou
de bevoegdheid verkrijgen de landschappen door ooze
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troepen te doers doorkruisen. Later, in 1908, werden, tegen
schadeloosstelling aan de radja's, de tolheffingen en het
recht van opiumverkoop door het gouvernement overgenomen.
Aldus was alles op papier goed geregeld ; maar bij de
toepassing stuitte men, in 't bij zonder in Kloengkoeng, al
spoedig op het „lijdelijk verzet", waarvan de heer Van Kol
in 1903 sprak ; wellicht niet zoozeer bij den vorst-zelven,
als bij een aanval hoofden, grooten en bloedverwanten, die
onze toenemende inmenging in 's lands zaken met ergernis
zagen, omdat hun macht om de bevolking aan hunne persoonlijke belangen dienstbaar te maken daardoor steeds
meer werd beperkt. Zij kwamen dus in 1908 in opstand,
en deden een aanval op eene militaire patrouille die door
een der districten marcheerde (16 April). De troepen, in
Badoeng en Gianjar aanwezig, rukten met de beschikbare
landingstroepen van de marine onmiddellijk op, veroverden
de poeri in bedoeld district en brachten den vijand groote
verliezen toe (17 April). Toen de soldaten daarop te Kloengkoeng kwamen, bleek dat de vorst den toestand niet meer
meester was : de onder zijne bewaking achtergelaten goederen
waren geroofd, het personeel van de opiumverkoopplaats
vermoord, de plaats zwaar bezet.
Na aankomst van troepenversterking werd, toen de
vorst zich niet openlijk aan onze zijde schaarde, tegen hem
en de zijnen opgerukt (28 April). Het bleek bij den opmarsch, dat het yolk de zijde van de verzetspartij verlaten
had ; noemenswaarde tegenstand werd niet geboden ; de
vorst en de zijnen vonden den dood in een poepoetan, en
daarop was van eenig verzet geen sprake meer. Kloengkoeng werd dientengevolge gouvernementsgebied, gelijk
Badoeng en Tabanan twee jaar te voren ; ook hier werden
de slaven en pandelingen in vrijheid gesteld en werd onverwijld velerlei ter hand genomen wat uit maatschappelijk
en economisch oogpunt verbetering eischte.
Hier was dus het verzet van de „kapitalisten" in de
Kloengkoengsche samenleving de aanleiding tot een voor
den „kleinen man" veel gelukkiger toestand. Ons dunkt,
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en na wat hij enkele jaren te voren schreef, en krachtens
zijne beginselen moest de heer Van Kol zich in dien loop
der zaken verheugen. Doch zoo dit al het geval is, — uit
zijn boek blijkt daarvan niets ; hij zegt alleen : „ook naar
Kloengkoeng werd — wegens een opiumkrakeel — eene
expeditie gezonden, en zoo werd in een paar jaren geheel
Bali aan het Nederlandsch gezag onderworpen". „Wegens
een opiumkrakeel", — hoe weinig inzicht in den loop der
zaken blijkt uit die woorden! Er was verzet tegen onze,
krachtens de contracten van 1906 uitgeoefende macht; dat
verzet uitte zich in een aanval op onze troepen, en, den,
volgenden dag, Mk op het personeel der opiumverkoopplaats, als zijnde in dienst van onze regeering. En de
„expeditie" — groot woord voor wat ten slotte niet veel
meer was dan eenig militair vertoon — was natuurlijk noodig om dat verzet te fnuiken.
Ik ben in de bespreking van de gebeurtenissen der
laatste jaren op Bali wat uitvoerig geweest — al behandelde ik ze ook reeds vroeger in dit Tijdschrift 1) omdat
ik zoo innig overtuigd ben dat de Indische regeering daar
in geen opzicht blaam, maar, vooral omdat al wat zij deed
in hooge mate ten bate der bevolking kwam, slechts lof
verdient. Aan al de schandelijke toestanden, die acht jaar
geleden nog bestonden en zoo levendig en joist door den
heer Van Kol werden beschreven, is nu voor goed een
einde gemaakt. En dan is het toch niet wel te dulden dat
de heer Van Kol over Bali schrijft zooals hij nu deed,
terwijl hij beweert dat zijn boek het middel is om zich een
„oordeel" te vormen over ons bestuur in Indie!
Ik meen dat men zich aan zoodanigen blinden gids —
blind in dien zin, dat hij het goede niet ziet, terwijl het
kwade dat hij wel ziet, slechts in zijne verbeelding bestaat
niet met eenige gerustheid kan toevertrouwen.
Wij komen thans tot Djambi.
Het is nu wel voldoende bekend, dat de door onze
1) Zie Indisch Nederland, bl. 66.
O. E. XI 9
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regeering sedert 1858 erkende Sultans niet anders waren
dan schijn-sultans, die zich voegden naar de inzichten van
den in genoemd jaar afgezetten Sultan Taha. Het had jaren
geduurd voordat onze regeering zich duidelijk rekenschap
kon geven van dien toestand ; men moist wel dat Taha in
de binnenlanden grooten invloed had en ons vijandig gezind
bleef, maar hoopte langen tijd, door zwakke toegevendheid,
of, zooals men Coen m.eende door „politiek beleid", alle
moeilijkheden te boven te komen. Men ging zelfs zoover,
dat, in 1887, de halfbroeder van Taha als Sultan, een zoon
van Taha als troonsopvolger werd erkend, — aldus hopende
de vijandelijke partij aan onze zijde te krijgen, maar in
werkelijkheid die partij slechts krachtiger makende, terwijl
de „Sultan" machteloos was. In diens tijd kwam de toestand
in Djambi de regeeringloosheid nabij ; in 1899 moest de
resident getuigen dat onze invloed zich bepaalde tot
onze nederzetting ter hoofdplaats ; „wat daarboven gelegen
is kan men gerust als onafhankelijk beschouwen". Aan
uitnoodigingen van den resident om te Djambi te komen
ter bespreking van verschillende zaken voldeed de Sultan
evenmin als de troonsopvolger, zoodat onze hoofdambtenaar
telkens vergeefsche reizen maakte. Het ging niet langer
zoo, en in 1899 werd besloten den Sultan te pensioneeren,
en den troonopvolger slechts als Sultan te erkennen op
voorwaarde dat zijn vader en zijn oom in onderwerping
kwamen. Die voorwaarde werd niet vervuld pogingen om
in overleg met de landsgrooten een anderen Sultan te
benoemen, mislukten, en ons bestuur was nu wel verplicht,
voorloopig het bestuur zelf in handen te nemen. Op advies
van den resident en van Dr. C. Snouck Hurgronje, die
plaatselijk de toestanden had onderzocht, werd eindelijk, in
1901, besloten tot krachtige bestrijding der ons vijandig
gezinden, de Sultanspartij en de van Naar afhankelijke
elementen, in 'de eerste plaats de talrijke vorstentelgen.
Het is natuurlijk mijn doel niet, hier verder de gebeurtenissen in Djambi .te verhalen 1). Met een kleine troepen1) Zie hierover uitvoeriger Indisch Nederland, biz. 242-283.
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macht is in korten tijd het geheele land tot rust gebracht,
en men kan zeggen dat wij — al werd het yolk hier en
daar soms meegesleept — geen oorlog gevoerd hebben tegen
de Djambische bevolking, maar alleen tegen de Sultanspartij
en Naar aanhang. In 1904, met het sneuvelen van Taha,
was de kracht van het verzet gebroken, en na 1907 liet
de politieke toestand in het geheele gewest — nu eene
afzonderlijke residentie vormend niets meer te wenschen
over.
Ons geheele optreden in Djambi was noodig , in staatkundig opzicht wij konden ons niet langer om den tuin
laten leiden door quasi-sultans, die noch de macht, noch
de lust hadden, de gesloten contracten na te leven en het
was een zegen voor de Djambische bevolking, nu onttrokken
aan den druk der aan hangers van Taha.
Wie nu, na bovenstaande korte uiteenzetting te hebben
gelezen, kennis neemt van de beschouwingen, door den
heer Van Kol over Djambi ten beste gegeven, gelooft zijne
oogen niet. De eene averechtsche voorstelling volgt op de
andere !
Wij vernemen, dat „de oude Sultan Taha" het gezag
in handen had, en „de Koloniale Verslagen spraken van
een goede verstandhouding". Maar Taha was de in 1858
afgezette Sultan, en de „goede verstandhouding", waarvan
laatstelijk het Koloniaal Verslag van 1898 sprak, doelde
zeer bepaald op het wettig rijksbestuur. In dat van 1899
wordt gezegd, dat de politieke toestand in Djambi niet
gunstig was, dat „er vaak een toestand heerscht die regeeringloosheid nabij komt".
Toen de in 1897 opgetreden resident in December van
dat jaar Djambi bezocht, verklaarde het rijksbestuur zich
onmiddellijk bereid, het bestaande contract zoo te wijzigen,
dat het recht tot het verleenen van vergunningen tot
inijnbouwkundige opsporingen en van concession tot mijnontginning voortaan bij ons gouvernement zou berusten.
Later, toen een „suppletoir contract omtrent de overdracht
der niijnrechten" zoude worden gesloten, werden er allerlei
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bezwaren geopperd ; men schreef dat destijds toe aan het
feit dat de Sultan oud en afgeleefd was, en zag nog niet
in dat, onder den invloed van Taha en zijne partij, eigenlijk
alle inlandsche machthebbenden — hoe welwillend een deel
daarvan zich ook voordeed — onze tegenstanders waren.
Het kan wel bij sommigen bekend geweest zijn, dat
de Gouverneur-Generaal Rooseboom, inziende dat WC.] veertig
jaren lang om den twin geleid waren, in 1899 het volgen
van een ons meer waardige gedragslijn overwoog, begrijpende dat het z66 niet langer ging. Er was in 1899 een
aanval op onze nederzetting to Djambi beraamd, men had
getracht onze kolenloodsen in brand to steken . . . . er
moest iets gedaan worden ; en toen de wettige Sultan gepensioneerd was, werd voor de erkenning van zijn opvolger,
den zoon van Taha, de boven meegedeelde eisch gesteld.
De heer Van Kol nu „voorspelde" in November 1899
dat eene expeditie naar Djambi zich niet lang meer zou
laten wachten, „want door contracten over de mijnbouwconcessien was de ontevredenheid van den Sultan opgewekt".
De Sultan had zich nooit aan zijn contract gestoord, en
was ten opzichte van den overgang der mijnrechten zijne
toezegging niet nagekomen ; inaar dat was de aanleiding
tot de expeditie niet, want de Sultan werd met den titel
van Soesoehoenan en met een toelage van f 4000 's jaars,
op verzoek van zijne waardigheid ontheven. Eerst later,
toen de troonsopvolger de gestelde voorwaarde niet vervulde en er geen ander Sultan aangewezen kon worden,
was de regeering wel tot het zenden van eenige troepen
verplicht, 66k ter bescherming van het Palembangsch
grondgebied.
„Contracten van mijnconcessien" konden bij den Sultan
geen ontevredenheid wekken ; wanneer zij gesloten of daarover onderhandeld mocht zijn, stond ons bestuur daar
geheel buiten. En wanneer de Regeering er op aandrong,
haar het recht tot het verleenen van mijnconcessièn of to
staan, dan was er zeker geen reden voor de vraag of SOLOS
„de winzucht van kapitalisten in het spel is", want een
particulier zal eerder met een inlandsch vorst een voor-
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deelig contract kunnen sluiten dan met het gouverneraent !
Het is Loch wel vreemd, dat de heer Van Kol, speurende
naar de reden van ons optreden in Djambi, nooit gehoord
schijnt te hebben van de nota van 26 Januari 1900 van
Dr. C. Snouck Hurgronje, of van diens rapport van 15
Juni 1901. Hij spreekt van „winzuchtige kapitalisten", van
„imperalisme", van het „schenden van beloften", van het
„zaaien van wantrouwen", van het „krenken van godsdienstige gevoelens", van „inbreuk op de Sultanskeuze
der adathoofden", — alles groote woorden, die door geen
enkel feit gestaafd worden, maar naar onze meening slechts
het bewijs leveren dat de heer Van Kol de geschiedenis
van Djambi in de laatste halve eeuw volstrekt niet kent.
In December 1899 werd de oude Sultan gepensioneerd;
meer dan een jaar Tang werd daarop geparlementeerd om
op vredelievende wijze de zaken te regelen, eerst toen alle
pogingen mislukt waren en de Sultanstroon vacant bleef,
werd, in Maart 1901, als eerste teeken van krachtiger optreden, Moeara Tembesi bezet.
De heer Van Kol nu, na de evenbedoelde „groote
woorden" te hebben geuit, schrijft : „Roe het zij, een ultimatum van 44n etmaal werd gezonden, dat die Maleische
vorst in dit democratisch land in zulk een korten tijd niet
kon inwilligen. Onze troepen trokken daarop dit land
binnen, verwoestten de nederzettingen, en verdreven den
vorst naar de oerwouden der binnenlanden van Sumatra.
Met welk recht
Ik stel daar tegenover : er was geen vorst, wien men
een ultimatum kon zenden ; volgens het bestaand contract
hadden wij de bevoegdheid, in het land militaire bezettingen
te plaatsen wij hebben vijandige stellingen in Djambi
veroverd, welke er volgens het contract niet mochten wezen.
Er was geen Sultan, en wij konden dien dus ook niet verdrijven ; wanneer de heer Van Kol den in 1858 afgezetten
Sultan bedoelt, — ja, toen die vijandig optrad heeft hij
zich meer en meer, zij het dan niet in de „oerwouden",
binnenslands moeten terugtrekken. Met welk recht trader
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wij op ? Met dat, ons in het contract — laatstelijk van
1888 — ge waarborgd.
„Van Kol herinnerde er aan, dat er eens zelfs sprake
was geweest van een vervalscht contract". Men zou deze
zinsnede kunnen rangschikken onder de „insinuation zonder
eenig bewijs", maar het schijnt wij niet overbodig, hieromtrent te doen volgen wat mr. P. Brooshooft, tot zekere
hoogte politiek medestander van Van Kol, over bedoelde
„herinnering" van 20 November 1901 schreef (Locomotief
van 28 December 1901) :
„Voorts beweert Van Kol dat voor zoover tot oordeel
bevoegde personen verklaarden, de maleische tekst van het
contract, dien men den Sultan onder de oogen bracht,
belangrijk afweek van de hollandsche vertaling. Van deze
domme bedriegerij, die ons immers geen enkel nieuw recht
zou hebben verzekerd, haait hij geen ander bewijs aan
dan die „tot oordeel bevoegde personen, die hij niet noemt".
Inderdaad : het komt er ten slotte niet veel op aan of de
maleische en hollandsche tekst overeenstemmen, nu wij ons
tegenover den inlandschen vorst toch alleen op de eerste
kunnen beroepen ; en een slecht vertaald contract, stel dat
het bestond, zou nog geen vervalscht contract zijn !" Over de
verdere beschouwingen over Djambi, in 1901 door den
heer Van Kol ten beste gegeven maar thans niet door
hem herhaald, schreef Brooshooft : „Waarlijk, de heeren
Vaderlanders, die ons met geweld nog zwarter willen kleuren
dan wij reeds zijn, waken het zich met hunne historische
bewijzen al zeer gemakkelijk, — maar ook erg onhandig,
daar aan ieder de fouten en gapingen in hunne redeneeringen moeten opvallen. In de kamerzitting van 21 November werd dan ook de voorstelling van den afgevaardigde
uit Enschede meesterlijk weerlegd door dien uit Gouda,
kapitein Idenburg".
De heer Van Kol . zeide in zijn voorbericht „op de
meest beknopte wijze, een vrij volledig overzicht" te willen
geven van wat in de jaren van zijn Kamerlidmaatschap met
betrekking tot Oost-Indio was „geschied". Wel nag men
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dan vragen waarom van die „meesterlijke weerlegging"
niet wordt gerept
Het antwoord kan, dunkt mij, niet anders luiden dan :
de heer Van Kol let in den regel niet op wat anderen
zeggen. Maar daarmede is dan ook de zeer tendentieuze
strekking van zijn boek in het licht gesteld.
Ons militair optreden in Djambi is nooit van belangrijken omvang geweest ; het ving in Maart 1901 aan door
de legering van Mile compagnie infanterie te Moeara Tambesi,
en toen de ons vijandige partij een aanval had gedaan op
onze nederzetting te Soeroelangoen in het N. van Palembang,
werd de krijgsmacht in de maanden Juli en Augustus
d.a.v. met eenige honderde soldaten verstrekt.
Men zal wel willen gelooven, dat dergelijke troepenbeweging geen bijzondere inspanning van de intendance
of den geneeskundigen dienst vordert ; maar de heer Van
Kol, uit wie weet hoe troebele bron puttende, schrijft:
„En op Welke haastige wijze" (N.B. na een vol jaar
parlementeeren !) „trok men ten krijg" (met eene compagnie !):
men beschikte niet eens over voldoende transportmiddelen ;
de voeding der soldaten was ellendig ; de dwangarbeiders
hadden nagenoeg geen kleeding ; de geneeskundige dienst
bleek gebrekkig" . . . .
Het fraaiste komt dan : „Dock in de eerste stoomsloep
lagen boorwerktuigen van de Koninklijke". Dit praatje
want meer is het niet, er zijn met onze troepen geen werktuigen of werklieden van de „Koninklijke" meegegaan, zal
moeten dienen tot illustratie van de „winzucht der kapitalisten". Maar dan is die illustratie volkomen mislukt, en
blijft alleen deze waarheid over, dat ons optreden in Djambi
hoog noodig was uit zuivere staatkundige overwegingen.
En dat het met volkomen succes is bekroond.
In het aangrenzende Korintji, dat van ouds de suzereiniteit van Djambi erkende en dus niet als een „onafhankelijk"
landschap kon worden beschouwd, vonden onze vijanden
in Djambi eene veilige schuilplaats, en het was dus al spoedig onvermijdelijk, van de Korintjische hoofden te eischen,
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dat zij volstrekte neutraliteit zouden betrachten ; waren zij
daartoe niet in staat of genegen, dan zouden zij als vijanden
moeten worden behandeld. Europeanen werden in hun gebied niet toegelaten, — wij hadden ons daarbij vele jaren
lang neergelegd ! — en dus werden twee voorname inlanders gezonden die, wegens hunne bekendheid met een paar
Korintjische machthebbenden, wel het gevaar dachten te
kunnen trotseeren om een boodschap van ons bestuur over
te brengen. Die boodschappers werden om het leven gebracht.
leder onpartijdig beoordeelaar zal nu wel moeten erkennen, dat er ons niets anders overbleef dan gewapenderhand te zorgen voor datgene, wat men niet langs minnelijken weg had kunnen verkrijgen.
Niet aldus de heer Van Kol.
Hij begint (bl. 320) met deze woorden : „met het onafhankelijke Korintji was door Nederland in 1840 een verbond van vriendschap gesloten, doch geheel Sumatra moest
voor onze macht buigen en daarom kon dit verbond geen
stand houden. Gedurende eenige jaren liet men alle vriendschappelijke aanrakingen moedwillig achterwege" .
Maar hij zegt niet, dat het „verbond van vriendschap",
den 17 October 1840 te Indrapoera gesloten, wel steeds
van onze zijde, maar geenszins door de andere partij is in
het oog gehouden. Wij zouden alle onderdanen van Korintji op ons gebied ten handel toelaten (art. 6), zooals
ook steeds geschiedde; de hoofden verbonden zich o. a.
„gouvernementsdienaren of iemand van hunnentwege, naar
Korintji komende en naar Djambi of Palembang doorreizende ter overbrenging van brieven, ongehinderd (te)
zullen laten passeeren en hen (te) beschermen, zoowel als
alle handeldrijvende personen welke voor hunne belangen
te Korintji zouden komen" (art. 4).
De Korintjiers hebben echter nooit „gouvernementsdienaren of iemand van hunnentwege" op hun gebied toegelaten, en onze Regeering heeft daarin zestig jaren lang
berust ! En Coen zij eindelijk een paar menschen zond,
werden dezen vermoord. Zooveel waarde had het „verbond
van vriendschap", — en het kon, heel natuurlijk, geen
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stand houden then onze „vrienden" vijandige daden pleegden.
Het is waar : volgens den heer Van Kol hielden de Korintjiers zich „gedurende den Djambikrijg strikt neutraal",
maar wij hebben boven reeds gezien wat daarvan is.
„De Indische autoriteiten achtten geen expeditie noodig, doch door den invloed van den resident van Palembang, werden in 1902 reeds compagnieen soldaten ter Sumatra's Westkust (wat aan Korintji grenst) gereed gehouden", —
zoo wordt ons verder bericht, maar ieder begrijpt dat een
en ander niet juist kan zijn; als de „Indische autoriteiten"
geen expeditie noodig achtten, wordt zij ook niet aangevangen en heeft de „invloed" van een resident geen gevolg.
De waarheid is, dat na den moord op onze boodschappers
gepleegd, besloten werd, zoodra de omstandigheden het
zouden veroorloven, eene militaire macht naar Korintji te
zenden, en in afwachting daarvan de naar Korintji leidende
wegen of te sluiten.
Hoe het verder ging, heb ik vroeger (1909) in dit
tijdschrift 1) beschreven. Men zal, van Kol's verhaal met het
mijne vergelijkende, belangrijke verschillen vinden ; het zal
niet kwaad zijn, nog op enkele te wijzen.
De hoofden van Noord-Korintji boden — voordat onze
troepen nog hun land hadden betreden — hunne onderwerping aan en vroegen inlijving bij het gouvernementsgebied. Aldus geschiedde ; maar toen kort daarna een
militair detachement een weg verkende, werd het beschoten,
en bleek dat een groot deel der streek ons vijandig gezind
en van versterkingen voorzien was. Toen werd besloten
dat Noord-Korintji zou worden bezocht en afgepatrouilleerd
zou worden door twee compagnieen infanterie ; dit had
plaats in Juni 1903, toen bij Hiang een kort, doch hevig
gevecht noodig was om aan alien tegenstand (in NoordKorintji) een einde te maken. Er werden toen niet minder
dan 2016 geweren ingeleverd.
De heer Van Kol nu — die met den heer Hugenholtz
een „gerechtelijk onderzoek" had willen doen houden naar
1) Zie Indisch Nederland, blz. 271 en vlg.
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den moord onzer boodschappers in een ook volgens het
contract van 1888 tot Djambi behoorend, de verzetspartij
aldaar steunend en alzoo ons vijandelijk land ! — schrijft
„Dock vOOr men de resultaten daarvan (van het gerechtelijk onderzoek) kent, wordt door eene expeditie aan deze
republiek Naar onafhankelijkheid ontnomen, en toen zoowel van Zuid- als van Noord-Korintji, dat in geen geval
met dien moord iets had te maken. Ondanks hun vrijwillige
onderwerping drongen onze troepen het land binnen ..."
Neen, zoo staan de zaken niet. Korintji was geen
„republiek", waar feitelijk een deel van het rijk van Sultan
Taha. Noord-Korintji scheidde zich, toen zijn belang dat
meebracht, van dien Sultan of en werd, op verzoek, bij ons
grondgebied ingelqd. En nu zouden wij dat nieuwe grondgebied niet door onze soldaten mogen doen betreden??
De heer Van Kol verwart verder Noord- en ZuidKorintji, als hij op de reeds aangehaalde woorden doet volgen:
„waar then vrouwen en kinderen mede ten strijde
trokken om zich te verzetten tegen de gehate blanken.
Poelau Tengah werd met petroleum begoten en door
dwangarbeiders in brand gestoken, waarbij de inwoners
zich levend lieten verbranden" enz.
In Noord-Korintji vochten geen vrouwen en kinderen
mede. En — ter loops zij opgemerkt: tegenover het „verbond van vriendschap", door den heer Van Kol aangehaald,
en de „vrijwillige onderwerping" — van Noord-Korintji —
maakt dat woord „gehate blanken" Loch wel een vreemden
indruk.
In Zuid-Korintji was de bevolking, door dweepzieke
priesters opgezweept, oorlogzuchtiger gestemd. Daar lag
Poelau Tengah, waar onze troepen in Juli 1903, gedeeltelijk althans, 4chec leden. Onzerzijds werd aan de hoofden
schriftelijk het voorstel gedaan om, zoo zij hun tegenstand
wilden voortzetten, althans in tijds vrouwen en kinderen
in veiligheid te doen brengen, ten einde noodeloos bloedvergieten te voorkomen. Dit voorstel werd afgewezen, en
den 9en Augustus werd opnieuw tegen de vijandelijke stellingen opgerukt.
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Men vindt van wat op dien dag voorviel, eene levendige
beschrijving in het Bat. Nieuwsblad van 30 October 1903.
Wie Naar leest, zal begrijpen Welk een ontzettend zware
taak op onze troepen rustte, en ook op hoe humane wijze die
taak is uitgevoerd. Tegenover de voorstelling van den heer
Van Kol, die alleen eerbied schijnt te hebben voor onze
vijanden, is het noodig te doen uitkomen dat onze krijgsmacht zeker niet minder aanspraak heeft op onze sympathie.
Een der uitgebreide voorwerken van Poelau Tengah
was Doesoen Baroe ; daar was elk huis tot een vesting
ingericht. Toen de troepen in dat voorwerk waren binnengedrongen, werd de toestand aldus : „Uit de huizen, van
onder de laag bij den grond staande rijstschuren en uit
geblindeerde kuilen onder de h-uizen regende het vijandelijke
projectielen, en in minder tijd dan noodig om het neder
te schrijven waren ruim veertig onzer dappersten gedood
of gewond. Door dit succes wakkerde de moed van den
vij and weder aan en ging hij weer tot klewangaanvallen
over. Vrouwen en kinderen vochten mede. Meermalen
aarzelden onze soldaten, zich tegen vrouwen en kinderen
te moeten verweren. Treffend is o. a. het geval dat zich
voordeed toen een jongetje . door de straat tusschen de
huizen vluchtte. Een algemeen geroep onder de soldaten
van „niet schieten" ! en het geweervuur werd een oogenblik gestaakt.
„Toen echter ten duidelijkste bleek dat de vijand niet
alleen aan Been wijken dacht doch de positie der onzen
zelfs ongunstig begon te worden, werden de naastbijzijnde
huizen in brand gestoken. Wat ieder verwachtte, gebeurde
echter niet ; de vijand bleef den strijd voortzetten, slechts
enkelen vluchtten . Tot half acht 's avonds woedde in
de versterking een ontzettende strijd, de brand had zich
uitgebreid, het luchtruim was vervuld met kanon- en geweerschoten en het geluid der ontploffingen van 's vijands
buskruitvoorraden". . „De nacht verliep rustig. Den Nen
zou de aanval op de versterkingen Poelau Tengah en Bathe
Poetih worden doorgezet, maar gelukkig boden de hoofden
reeds in den vroegen morgen hun onderwerping aan".
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Bij de daarop gevolgde huiszoeking werden vele wapens
en een groote hoeveelheid munitie gevonden. Helaas werd

luitenant Ledeboer in het laatste huis door een aantal
fanatieke vrouwen aangevallen en gedood. „Het gelukte de
aanwezige officieren, de van woede razende soldaten in te
houden en daarmede aan de bewoners van Poelau Tengah
een bewijs van beschaving te geven, dat niet nagelaten
heeft een diepen indruk op hen to maken en veel heeft
bij gedragen tot het zich volkomen en met vertrouwen
onderwerpen."
Zeer terecht kon de Regeering dan ook schrijven :
„Gedurende de geheele expeditie werd door onze troepen
met de grootste gematigdheid opgetreden en geen ander
geweld gebruikt dan waartoe oorlogsnoodzaak bepaaldelijk
dwong. Van de stormenderhand genomen kampongs is
alleen Doesoen Baroe in de vlaramen opgegaan ; overal
elders konden de bezittingen der bevolking worden gespaard. Hieraan moet ongetwijfeld voor een goed deel
worden toegeschreven dat zelfs de aanvankelijk zeer vijandig
gezinde bevolking van Zuid-Korintji zich, na onze zegepraal, zonder morren bij den nieuwen stand van zaken
heeft neergelegd en dat, ondanks de beroering waaraan
het landschap kort to voren ten proof was, reeds zeer
spoedig een toestand van rust en veiligheid is ingetreden,
die voor de toekomst het beste doet verwachten."
Wanneer men nu, enkele jaren later slechts, ziet hoe
in Djambi, met Korintji, rust en vrede heerscht ; hoe de
bevolking daar niet meer het slachtoffer is van de ellendige
toestand van vroeger dagen ; hoe, sedert November 1909, in
het landschap Korintji geen enkele soldaat meer aanwezig
is, en in geheel Djambi naar schatting ruim zoo groot
als Nederland — het openbaar gezag slechts gesteund wordt
door twee compagnieen infanterie ; hoe alles gaandeweg ten
goede verandert en door den aanleg van wegen, het bevaarbaarmaken der rivieren, de zorg voor irrigatiewerken
enz. de welvaart begint to ontluiken, — dan mag men
toch vragen of de heer Van Kol, had hij werkelijk naar
onpartijdigheid gestreefd, niet iets anders had nioeten zeg-

KOLONIALE POLITIEK.

389

gen dan alleen deze zinsnede : „Sedert 1906 is Korintji bij
de nieuwe residentie Djambi ingelijfd, het Nederlandsch
Gezag heeft gezegevierd door de kracht der wapenen" ?
Over ons optreden in Celebes is de peer Van Kol
merkwaardig kort. Maar wat hij er van zegt, is ook merkwaardig onjuist.
Zoo verklaart hij : „In Boni heeft men niet in ernst
naar eene vreedzame oplossing gezocht". Maar men heeft
jarenlang niets anders gedaan !
Ik heb de geschiedenis van al het gesukkel met Boni
in 1904 in dit Tijdsehrift verhaald 1) en dien in hoofdzaak
daarnaar te verwijzen. De vorst stoorde zich aan Been contract, voerde oorlogen en hief belastingen buiten zijn gebied, — en ons bestuur was steeds aan het protesteeren,
vermanen en verbieden zonder dat er verandering kwam.
In Maart 1903 schreef de gouverneur Van Hoevell : „Boni
schijnt de in 1860 ontvangen les geheel vergeten te zijn en
al mij ne vermaningen in den wind te slaan. Dit is dus mijn
laatste waarschuwing. Het zou mij spijten wanneer ik Zijne
Excellentie, den Gouverneur-Generaal zou moeten berichten
dat Boni het Gouvernement de gehoorzaamheid heeft opgezegd". Als bij meer gelegenheden van soortgelijken aard
maakte de radja ook nu excuses, maar ging hij zijn gang
als te voren; en ook het bezoek hem in Januari 1904 door
den nieuwen gouverneur Kroesen gebracht, werkte niets
uit. Het duurde toch nog tot Juni 1905 voordat hem een
ultimatum werd gesteld, en tot Juli d. a. v. voordat naar
de wapens gegrepen werd. Het bleek toen wel heel duidelijk
dat het yolk niet aan 's Vorsten, maar aan onze zijde stond:
de radja zocht zijn Neil in de vlucht, en binnen enkele
dagen waren alle hoofden in onderwerping gekomen.
Men zou zoo zeggen, dat vooral een socialistisch afgevaardigde zich over dien loop van zaken zoude moeten
verheugen: na allerlei mislukte pogingen om den radja
de contractueele verbintenissen te doen nakomen, is met
een krachtig gebaar een einde gemaakt aan zijn wanbestuur
1) Zie

Indi8ch Nederland,

bl. 330 en vlg.
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evenals aan de „uitbuiting" van het yolk door den inlandschen adel. . . Maar neen : nu onze regeering jarenlang
trachtte een oorlog te vermijden, zoo zelfs dat Boni alle
gelegenheid had Loewoe, Gowa en andere landschappen
in zijn verzet mee te slepen, heet het nog dat men, aan
onze zijde, „niet in ernst naar eene vreedzame oplossing
heeft •gestreefd".
„Van Deventer achtte evenzeer de expedities naar
Boni „onvermijdelijk", doch Van Kol zag daarin ook fiscale
drijfveeren", — zoo lezen we op blz. 301. Dit kan alleen
doelen op de weigering van den vorst om, overeenkomstig
de door hem contractueel aanvaarde verplichting, het recht
van tolheffing tegen behoorlijke schadeloosstelling aan het
gouvernement of te staan.
Die weigering van den „leenvorst" was, natuurlijk, een
onzer grieven, maar een zeer gerechtvaardigde grief; men
kon toch niet dulden dat van zijn bon-plaisir zou afhangen
in hoever hij het contract zou naleven. Intusschen, de
andere grieven die wij hadden waren van veel ernstiger aard.
Met den vorst van Gowa had de peer Van Kol tijdens
zijn vorige reis in Indie in 1902 banden van vriendschap
aangeknoopt, en het is dus begrijpelijk dat hij, in de
Tweede Kamer, diens partij trok. Hij zegt, dat hij „een
warm pleidooi" hield „over den krijg tegen den radja van
Gowa, die als een wild dier opgejaagd eindelijk in den
dood was gedreven", en merkt op „dat de Indische IRegeering
moedwillig elk vredelievend overleg bij voorbaat onmogelijk"
maakte, „door den eisch te stollen van inlevering van alle
geweren, waaraan natuurlijk niet kon worden voldaan".
Maar. . deze verdediging lijkt immers naar niets !
De radja van Gowa was sedert een paar jaar geheel
under den invloed gekomen van onze Bonische vijanden.
Hij had, in September 1904, onzen resident ie Sidenreng
op onbeschofte wijze behandeld. .. had, in Januari 1905,
troepen gezonden naar Sawito om strijd te voeren tegen
het aldaar wettig gezag; had, in Mei d. a. v., de bestuurders van den Adjataparangbond, waartoe twee zijner
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zonen behoorden, overgehaald de bestaande contracten aan
ons bestuur terug te zenden ; had eindelijk, geweigerd
brieven van onze bestuursambtenaren aan te nemen, maar
aan twee regenten in de gouvernementslanden brieven geschreven waarin zij worden aangemaand, tegen ons in
opstand te komen.
Hij stond dus als vijand tegenover ons. Maar wellicht
zou hij, onder den indruk der beslissende nederlagen van
zijne vrienden in Boni en Sidenreng nog tot inkeer komen ;
hij werd dus, in October 1905, naar Makassar opgeroepen
oin zich te verantwoorden, maar verscheen niet, en de
Gouverneur ging daarom, den volgenden dag, met de
noodige troepen, naar Gowa. De radja vernam daar de
voorwaarden waarop hij in zijne waardigheid zou worden
gehandhaafd, en nam die voorwaarden aan.
Hoe kan nu de heer Van Kol zeggen, dat de Regeering
elk vredelievend overleg bij voorbaat onmogelijk maakte ?
In den op 's radja's onderwerping gevolgden nacht
nam hij echter de vlucht, en daarmede maakte hij elk
„vredelievend overleg" verder onmog,elijk. Hij was nu de
vijand, die als vijand behandeld moest worden, Wilde men
voor de toekomst de rust verzekeren. Hij werd door onze
troepen vervolgd, en had daaraan een einde kunnen nmken
door zich in onze handen te stellen ; hij deed dit niet, en
stortte, ruim een jaar later, na eene overvalling vluchten.d,
in een ravijn, waar hij den dood vond.
Dat noemt Van Kol „als een wild dier opgejaagd,
eindelijk in den dood gedreven". Ik vraag : waarom brak
de radja zijn woord door zijn vlucht, waarom deed hij geen
enkelen stap meer tot toenadering, veertien maanden lang ?
Was het onze schuld, dat hij zich tegen ons had gekeerd,
of was hij bezweken onder den druk van Boni ?
De heer Van Kol zegt nog dat, bij de onderwerping
van den vorst, de voorwaarde was gesteld dat deze zijne
geweren binnen een etmaal moest inleveren, en dat daaraan
natuurlijk niet kon worden voldaan. Waarom niet ? mag
men vragen. Ik kan niet nagaan of de eisch joist in de
genoemde termen is gesteld ; maar dat de inlevering van
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vuurwapenen bedongen is en de radja daartegen geen
bezwaar maakte, staat vast. Waarom kon dan niet dadelijk
de inlevering der ter beschikking van den radja staande
vuurwapenen volgen Als hij ernstig getoond had zich
geheel aan onze zijde te scharen, zou men er hem waarlijk
geen grief van gemaakt hebben als aan het door hem
uitgevaardigd bevel tot inlevering van vuurwapenen in zijn
rijkje niet dadelijk, door ieder,'-was voldaan ; maar hij onttrok zich aan alle toegezegde medewerking, door weg te
loopen . . . . Ons bestuur is hem welwillend genoeg gezind
geweest ; zelfs na zijn verraad, gebleken uit zijne brieven
aan de regenten van Bonthain en Binamoe, had het hem,
mits hij geheel tot inkeer kwam, willen handhaven. Maar
hij achtte zich te zeer gecompromitteerd ; hij, de zwakkeling
die zich niet had weten te verzetten tegen den invloed
onzer tegenstanders, zag bij de vijandige stemming zijner
omgeving geen eervolle uitkomst. Hij trok af, maar het
spreekt wel van zelf dat wij hem niet de gelegenheid gunden,
elders eene, nu stellig vijandige, rol te spelen.
De theatrale ontboezeming van den heer Van Kol is
alzoo geheel misplaatst. Als de radja van Gowa na 1902
zich steeds Nederland's vriend had getoond, ons onder alle
omstandigheden getrouw, dan was hij nog radja van Gowa.
Zijn welbegrepen eigenbelang had dat meegebracht, maar
hij heeft de kracht gemist om niet in den maalstroom van
Bonischen grootheidswaanzin te worden medegesleept.
Ook de andere landschappen in Zuid-West-Celebes,
die in de laatste jaren tegen ons bestuur in verzet waren
gekomen — Loewoe, Wadjo, Sidenreng enz. — werden
gedwongen het hoofd in den schoot te leggen. De heer
Van Kol drukt dat, zeer ten onrechte, z66 uit : „een botsing
in een paar kampongs was voldoende om de actie tot in
het diepste binnenland, bij Posso, nit te breiden, en het
eind was de volledige onderwerping door geweld van
wapenen van geheel Celebes en omliggende eilanden".
Wie den loop van zaken in Zuid-West-Celebes met
eenige nauwkeurigheid heeft gevolgd, zal die dingen anders
voorstellen en begrijpen dat „geweld van wapenen" abso
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luut noodig is geweest ; zoowel voor de handhaving van
ons gezag dat met voeten getreden werd zagen wij
boven niet dat er vorstjes waren die, op aanstoken van
Gowa's vorst, de gesloten contracten eenvoudig terugstuurden ? — als ten bate des yolks, dat sedert ons optreden
in 1905 een oneindig betere toekomst te gemoet gaat.
Het is toch niet wel te vatten, waarom de heer Van
Kol hierop met geen enkel woord wijst. De belangen
eener bevolking zijn toch van meer belang dan die van
hun woord brekende radja's en welk nut kan het toch
hebben, steeds propaganda te waken voor de meening dat
onze regeerders in Indie alles doen op grond van verkeerde
motieven, en dat een andere weg dan de gevolgde beter
tot het doel zoude hebben geleid ?
De heer Van Kol was met den toestand der bevolking
in 1902 zeer goed bekend. Op bl. 130-131 van zijn toen
geschreven reisverhaal kan men lezen: „het weinige gezag
(van den vorst) over zijne vasallen laat veel ruimte voor
willekeur en knevelarij ." „Zij (de vorsten) houden zich
voornam.elijk bezig met vrouwen en opium, dobbelspelen
en hanengevechten, zonder iets te doen voor land en
yolk . • • "
rechtspraak geschiedt volgens een geschreven
wet, die echter partijdigheid en willekeur niet schijnt uit te
sluiten ; de straffen bestaan nu eens in het dooden met de kris,
dan weer in het verbranden van woningen, het annexeeren
der bezittingen, in boeten, slavernij of martelingen".
„Het aantal slavers is zeer groot . . . soms wordt met
geroofde to-radja's in het openbaar handel gedreven op de
passars" (later is gebleken dat de slavernij en slavenhandel
in Midden-Celebes veel erger was dan men dacht).
Aan dat alles is nu, door ons optreden, binnen enkele
jaren een einde gemaakt. Een woord van lof daarover
blijft echter achterwege, evenmin als er gewaagd wordt
van de inspanning, de toewijding der Europeesche landsdienaren. Was het streven dan alleen, eenige — in den
regel ongemotiveerde — onaangenaamheden te zeggen over
hen die ginds eene groote verantwoordelijkheid dragen ?
Wij kunnen de verklaring niet geven. Op bl. 132 van
O. E. XI 9
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zijn boek schreef de heer Van Kol, over de „bondgenootschappelijke landen van Celebes" : „Ofschoon de onderlinge
oorlogen in de laatste jaren sterk zijn vernainderd, zouden,
ondanks hun gehechtheid aan een onaf hankelijk bestaan,
in vele dier landen de inwoners liever onder ons bestuur
komen, wat echter door de vorsten wordt tegengegaan".
Hij zal dus moeten toestemmen dat ons doortastend
handelen in de laatstverloopen jaren nuttig is geweest
en — zooals ook wel bleek — in overeenstemming met den
wensch van een goed deel der bevolking zelve. Misschien
zou hij willen antwoorden dat het doel de middelen niet
heiligt ; maar hij is, door gebrek aan kennis van de toestanden en gebeurtenissen, naar mijne overtuiging niet in
staat, de „heiligheid" der gebezigde middelen te beoordeelen ; daarvoor is zijn zucht om alles of te keuren
en niets te waardeeren te zeer in het oog vallend.
Ik moet in dit verband nog even stilstaan bij de wijze,
waarop hij de militaire uitgaven bespreekt : de uitgaven
voor leger en vloot bedragen jaarlijks 40 a 50 millioen, wat
hem doet uitroepen „Gij verspilt 50 millioen aan oorlogsuitgaven" (bl. 234) ; „hoeveel nuttiger had men die thans
verspilde millioenen niet k-u.nnen besteden ; in de laatste 10
jaren waren daardoor, zooals Van Kol voorrekende, niet
minder dan f 446.000.000 verloren gegaan". . . „Voor nuttige hervormingen in dat arme land, aldus Van der Zwaag,
was echter geen geld te vinden geweest, en jaarlijks werd
aan militarisme besteed een bedrag, meer dan 15 maal
grooter dan voor irrigatiewerken, 18 maal meer dan ten
bate der volksgezondheid en 26 maal de som die werd
beschikbaar gesteld voor onderwijs aan den inlander ; terecht
werd het dan ook een kanker aan de welvajirt genoemd."
Zoodanige beschouwing is wel geschikt om op oppervlakkige hoorders indruk te makers. Maar bij eenig nadenken moet die indruk wel spoedig verdwijnen. Wie zegt
dat al het geld, aan leger en vloot besteed, verspild is,
bedoelt natuurlijk dat men beide finaal moet afschaffen ;
anders heeft de klacht geen zin. Maar de heer Van Kol
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heeft niet bedacht, wat er gebeuren zou als aan de verspilling een einde werd gemaakt en wij noch over een
leger, noch over een zeemacht konden beschikken in onze
kolonien toch schreef hij zelf, in 1896 :
„De „Hollanders er nit" — de eisch van den nog
kortgeleden door Hollanders gehuldigden M-ultatuli ! —
„zou beteekenen.: de tirannie ten Croon verheven, de knevelarijen vernieuwd, de barbaarschheid teruggevoerd, de bevolking aan roof en plundering overgeleverd"... „Een felt
is onloochenbaar, en dat is dat het slechtste Hollandsch bestuur
beter is dan het beste inlandsch dat wij kennen" 1).
Welnu, schaf leger en vloot af, en de „Hollanders"
zijn „er uit", omdat zij dan elk middel zouden missen om
invloed te kunnen uitoefenen. Men kan nu wel redeneeren
hoe de toestand zou zijn als alle menschen wijs waren en
daarbij alien het goede wilden, maar wij moeten — een
Volksvertegenwoordiger allereerst — zorg dragen, te blijven
staan op den bodem der werkelijkheid. En de werkelijkheid zegt ons, dat voorloopig nog overal ter wereld politie
noodig is, anders spelen de tirannen, de boosdoeners, de
zeeroovers den baas. Ons leger en onze vloot nu zijn in
Indie in hoofdzaak niet anders dan politiemiddelen het is
reeds elders opgemerkt : er is nog niet een soldaat op de
duizend inwoners. Nederlandsch-Indie heeft een zestigmaal
grooter oppervlak dan Nederland, en de eilanden waaruit
het bestaat, zijn door de zee van elkander gescheiden; het
aantal inwoners is 6 a 7 maal grooter, de „burgerlijke"
politie is er onvergelijkelijk veel slechter, — toch zijn de
uitgaven voor leger en vloot ongeveer gelijk. Bewijst dit
niet voldoende dat men in Indie, waar vele uitgaven onvermijdelijk veel hooger zijn, aan deze takken van dienst
geen geld verspilt?
1) Land en Volk vat: Java, door Rienzi. — Maastricht, Pieters & Co.
1896. Zie aid. bl. 63. Opmerking verdient dat de laatste, door mij gecursiveerde zinsnede thane door den heer Van Kol wordt gedesavoueerd ; hij
zou „niet gaarne dergelijke stelling onderschrijven" (bl. 346). 1k son meenen
dat juist alles wat wij van den toestand der bevolking in de vrijwel onafhankelijke streken vernamen — ook van den heer Van Kol zelven —
grooten steun geeft aan de oude stelling van Van HOevell.
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Het geheele eiland Bali is, gelijk boven werd opgemerkt, rinds kort onder ons bestuur ; voor de handhaving
van onzen invloed, van de rust onder de bevolking, zijn
thans nog maar twee compagnieen noodig; deze zullen
mettertijd 66k kunnen verdwijnen, mits er op Java voldoende
reserve aanwezig zij om in tijd van nood te kunnen optreden. Wijst deze toestand — en over verreweg het grootste
deel van Indio vindt men dien terug — op „militairisme"?
Het spreekt vanzelf: ieder zal zich verheugen wanneer
het mogelijk blijkt, de uitgaven voor leger en vloot eenigszins in te krimpen; en daarop is wel eenige kans, nu, na
ons optreden in de laatste jaren, vele aanleidingen tot
.
Wanmoeielijkheden
voor de toekomst zijn weggenomen.
neer men niet al te veel aan de letter hangt, kan men nit
zeggen : het tijdperk waarin groote expedition nu en dan
noodig werden geacht, is afgesloten. Wellicht dus, dat ook
in den vervolge meer geld beschikbaar blijft voor irrigatie,
volksgezondheid en onderwijs ; maar intusschen is het aan
leger en vloot uitgegeven geld allerminst „verspild". En —
wie zou het gelooven? de heer Van Kol dringt op hoogere
uitgaven aan als hij zegt : „de artillerie was te zwak, de
genie te klein in getal, het treinwezen allerellendigst"
(M. 224).
Men moet dus — ziedaar de slotsom — al de beschouwingen van den heer Van Kol, al zijn die dan ook in de
Tweede Kamer geuit, niet te ernstig opnemen. Als hij zegt,
dat er jaarlijks in de Oost zooveel geld aan leger en vloot
„verspild" wordt, dan bedoelt hij misschien alleen, dat het
toch wel jammer is, dat de toestanden nog niet veroorloven,
die uitgaven na te laten. Maar hij maakt dan toch, om
meer indruk te maken, wel misbruik van rhetorische figuren, evenals indertijd de expeditie naar Lombok door hem
een „misdaad" werd genoemd, — eene expeditie, waartoe
wij toch, na jarenlang parlementeeren gedwongen werden
om de Mohammedaansche bevolking van geheelen ondergang te redden . . . Als hij moet erkennen dat alley op.
Lombok zooveel beter is dan voorheen, heet het : „een uit-
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muntend bestuur schenkt ons nu althans ten deele vergiffenis" 1).
Ten deele! Ms ooit eene expeditie gerechtvaardigd
was, in naam der menschelijkheid, was het wel deze; als
ooit, na de verovering des lands, alles is gedaan om bij
de bevolking dankbaarheid te wekken jegens hunne nieuwe
heerschers, is dat op Lombok geweest. Maar de heer Van
Kol vindt nu eenmaal dat men niet te veel moet prijzen...
1) Tilt Onze Kolonien, bl. 5. Zie ook bi. 412 vlg.
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Van zeep, tijdschriften, geneesmiddelen, honig, krenten,
rozijnen, gember, zalm en sardines, biscuits, sigaretten,
sinaasappelen, jute-goed en capsules zal in het onderstaande
worden gehandeld. Wien dit niet smaakt, die sla deze
bladzijden over ; een gewaarschiwd man geldt voor twee.
De bespreking van deze huishoudelijke artikelen, zal
strekken om na te gaan wat een tariefwet-wijziging als de
door de Regeering ingediende beteekent. Er zijn vele
menschen, die zich zorgvuldig zijn gaan onthouden van
iets te lezen dat in dagbladen of periodieken over „die
tariefwet" wordt geschreven. Een eerste kennismaking met
beschouwingen daarover had hun den indruk gegeven dat
dit alles misschien wel van heel veel belang was voor
fabrikanten, industrieelen en handelaren, maar dat zij —
immers tot het groote publiek behoorend daar buiten
konden blijven. De zaak werd hun ook al spoedig te ingewikkeld. Zagen zij niet betoogen over „de tarra-quaestie"
in de kolommen van hun lijf-orgaan ? Nu, ik vraag u : wie,
die daar niet mee te makers heeft, gaat zich daarin verdiepen ?
Lieden, die aldus oordeelen, zullen hier geen poging
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aantreffen om hen tot andere gedachten te brengen ; —
geen andere poging dan het verzoek niet aanstonds reeds
Onze Eeuw op deze bladzij de dicht te slaan of te zien waarover het volgend artikel handelt. Theoretische beschouwingen zullen hier met pijnlijke nauwgezetheid zooveel
mogelijk worden vermeden ; over beginsel-vragen in zake
handelspolitiek zal hier niet worden gesproken en het
woord handelspolitiek zal voortaan in deze bladzij den zelfs
niet meer genoemd worden. Dit tot geruststelling der ongematigd-onverschilligen. Met eenige practische voorbeelden,
die zij grootendeels in hun dagblad of elders hadden kunnen lezen, wil de schrijver trachten hun Loch te doordringen van de waarheid, dat het bij dit alles te doers is
om groote belangen, — ook van hen.
Is het overmoedig nog een poging te wagen om
eenige aandacht te verkriijgen. niet voor de strekking
van dit nieuw ontworpen tarief, niet voor de belangrijkste
beginselen daarvan, maar voor zeep, tijdschriften, geneesmiddelen, honig en nog wat
Laat ons althans trachten aan de hand van eenige
sprekende voorbeelden den „general reader" van Onze Eeuw
iets van deze dingen te vertellen en hem eenig inzicht te
geven in de consequenties van velerlei dat uit dit tarief
staat geboren te worden.
't Is waar, het tarief is voor den daarin snuffelenden
leek niet genietbaar, soms zelfs nauwelijks verstaanbaar.
Wanneer de in zeep belangstellende en daarbij belanghebbende huismoeder in de groep der „olien, vetten, harsen, was, teer, pek en distillatieproducten van teer" onder
No. 288 zeep heeft aangetroffen en zij leest daar dat :
„a. zeep, zeeppoeder en zeepblaadjes, in de verpakking,
waarin zij voor dadelijk gebruik worden verkocht, voorzoover niet vallende onder litt. b" bij invoer belast zal
worden met f 200.— de 100 K.G., dan maakt haar dit nog
niet veel wijzer. Ziet zij dan verder dat „b. zeep in doozen
en dergelijke verpakking, inhoudende zes of meer niet afzonderlijk omwikkelde of op andere wijze afgescheiden
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stukken" een recht van f 15.— de 100 K.G. zal dragen,
terwiji „c. andere harde [zeep], waaronder zoogenaamde
lessives, en zeeppoeder" slechts met f 4.— en „d. andere
zachte" met niet meer dan f 2.— per 100 K.G. belast
wordt — dan is de kans groot dat zij ontmoedigd na
zoo vergeefsche poging afziet van dieper doordringen in
zoo duistere zaak. Toch zou de lezing der Memorie van
Toelichting bij dit nummer haar althans eenigszins inlichten. Zij zou daaruit leeren dat trans zeep verschillend
wordt belast en wel met f 4.— de geparfumeerde en transparant-zeep, met f 2.— andere harde zeep en met f
andere zachte (alles per 100 K.G.). De kennisneming van
dit feit zou haar reeds doen zien in Welke buitensporige
mate het invoerrecht zal worden verhoogd : van 4 cent
(zooals nu) op twee gulden (gelijk straks) voor de fijnst geoordeelde soorten. Zij zou allicht daaruit de gevolgtrekking
makers dat zulk een aanmerkelijke verzwaring der belasting
bij invoer van buitenlandsche zeep zeer stellig tot een
daaraan evenredige prijs-stijging van dit artikel zal leiden.
Immers — zoo zal zij terecht redeneeren wanneer de
grossier of de importeur voortaan in plaats van f 4.— voor
100 K.G. ingevoerde zeep moet betalen f 200.—, dan zal
hij de kleinere partij, die hij aan mij n winkelier 'evert,
item zooveel duurder berekenen en die winkelier zal op
zijn beurt het prijsverschil van zijn inkoop op mij verhalen.
Wanneer die huismoeder dan in de Memorie van Toelichting leest dat zeep, ingevoerd „in de verpakking,
waarin zij voor dadelijk gebruik wordt verkocht", daardoor „zonder twijfel hare bestemming voor weeldegebruik
verraadt", dan zal zij — deskundige op dit gebied in
gedachte daarbij een vraagteeken plaatsen. Verder lezende
zal zij blijven twijfelen aan het juist inzicht van den tariefwetgever. Deze leeraart n.l. dat ook wel meer ordinaire
soorten zoo verpakt worden dat men ze dadelijk gebruiken
kan en dat de grens tusschen luxe- en andere zeep getrokken moet worden door na to gaan of er minder dan
zes — dan wel zes of meer „niet afzonderlijk omwikkelde"
stukken in 4en doos geborgen zijn. Maar de tariefwetgever
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is nog dieper in de zeep-zaak doorgedrongen. Zijn speurend
oog is het niet ontgaan dat tegenwoordig in luxe-doozen
ook stukjes zeep in den vorm van bonbons worden ingevoerd. In zulke bonbonnieres nu liggen — naar de wetgever ons verzekert — de stukjes niet elk afzonderlijk
omwikkeld, „maar liggen elk afzonderlijk in de doos op
wol of anderszins verpakt". En nu begrijpt de schrandere
huismoeder reeds wat de quaestie is. Had de tariefwetgever
met het hooge recht van f 200.— per 100 K.G. alleen
belast de doozen met „afzonderlijk omwikkelde" stukjes,
dan zouden zoo waar die bonbonnieres, waarin de zeepbonbons on-ingepakt, dock, „op wol of anderszins" geborgen
zijn, a raison van f 15.— de grenzen overgaan. En daarom
heeft die slimme wetgever in litt. b aan de uitdrukking
„niet afzonderlijk omwikkelde" toegevoegd de woorden
„of op andere wijze afgescheiden".
Gij ziet, wat zoo'n tariefwetgever al Diet weten en hoe
hij aan alles, letterlijk alles denken moet ! Stel u voor dat
deze tariefwet ontworpen was in den goeden ouden tijd
Coen men de luxe-zeep nog slechts in afzonderlijke papiertjes pakte en niet de verfijning had verzonnen ze als bonbons op wol of anderszins to laten rusten. Dan zou
men in de tariefwet alleen hebben gesproken van „afzonderlijk omwikkelde" en men zou geen verhaal op de bonbons
hebben gehad ! Gij ziet hieruit tevens hoezeer de tariefwetgever „up to date" moet zijn en hoe groot de kans is
dat zijn werk, vandaag geheel op de hoogte, morgen verandert. Want ik vraag u : Welke dingen kun.nen niet
nog bedacht worden in zake luxe-verpakking van zeep
Maar gelukkig heeft men in dat „of op andere wijze afscheiden" een heel rekbaren term gekozen. Wanneer er
maar een afscheiding is, hoe dan ook, door wol of „anderszins", dan heeft de douane-ambtenaar houvast.. . .
Nu, de regeling is dan duidelijk luxe-zeep : f 200.—
invoerrecht, andere zeep in doozen. (6 of meer losse stukken)
f 15.— andere harde zeep (dus niet in doozen) : f 4.—
andere zachte f 2.—.
Doch we zijn er nog lang niet. Want sedert de open-
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baarmaking van deze plannen der Regeering in zake zeep,
zijn winkeliers, die het toch ook weten kunnen, ons komen
vertellen dat volstrekt niet alleen luxe-zeep in afzonderlijke
papiertjes verpakt, ingevoerd wordt, maar dat dit ook geschiedt bij goedkoopere zeepsoorten, die anders te veel
van het transport zouden lijclen. En die winkeliers hebben
ons voorgerekend dat voor sommige buitenlandsche zeepen
(geen „luxe"-soorten) het voorgesteld invoerrecht evenveel
als of meer clan de waarde der zeep bedragen zou. Waart
gij gewoon een kwartje te betalen, voortaan zal men u
voor dezelfde hoeveelheid en dezelfde soort twee kwartjes
of zestig cent vragen.
Het is duidelijk dat zulk een prijsverhooging heel aangenaam is voor de Nederlandsche fabrikanten, die tegen de
buitenlanders concurreeren. Maar de vraag is : of het niet
al te mooi zou worden. Wanneer dit bedrijf zoo heel winstgevend wordt, doordat de wetgever ons alien noopt meer
geld dan voorheen aan zeep te besteden, dan zou het wel
kunnen gebeuren dat er meer zeep in het land gemaakt
werd dan hier door ons wordt verbruikt en dan zou voor
de (door de tariefwet belenamerde) buitenlandsche mededinging een geheel onbelemmerde onderlinge binnenlandsche
concurrentie in de plaats kunnen komen.
Aan dit alles zit nog veel meer vast. Een der belangrijkste grondstoffen voor zeep-fabricage is talk, die tot nog
toe vrij werd ingevoerd. Maar de Regeering stelt voor
een recht van f 3.— per K.G. d.i. ongeveer 8 0/0 van de
waarde. Door dat recht zal de talk duurder worden en de
zeep-fabrikant moet dat in zijn prijs van zeep terugvinden.
Nu gaat dit best, wanneer hij zijn zeep maar in Nederland
verkoopt, want daar wordt — gelijk wij zagen — de zeep
veel duurder en dus is het voor den fabrikant zoo erg
niet als van zijn winst wat afgaat doordat hij zelf ook voor
zijn talk meer dan voorheen moet betalen. Doch er wordt
ook Nederlandsche zeep uitgevoerd men is er in geslaagd
op eenige buitenlandsche markten zich een plaats te veroveren. Indien nu echter de grondstof 8 0 /o duurder wordt,
hoe zal men ginds nog concurreeren tegen collega's, die
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een minder hoogen prijs voor hun grondstof behoeven te
betalen en dus hun product goedkooper leveren kunnen ....
En er zou nog veel meer over zeep te zeggen zijn.
Maar dit reeds kan volstaan om te doen zien hoe ingegewikkeld al die tariefkwesties zijn, hoe nauw allerlei belangen daarbij samenhangen, (56k : hoe de bescherming
van den een een nadeel is voor den ander ; — vooral ook :
'waarom dit alles ook ons raakt.
Zijt ge op een buitenlandsch tijdschrift geabonneerd
Op Weldon's of Lady s's Pictorial? of op die Woche? Zeker
ontvangt ge die wel niet per post als drukwerk, doch van
uw boekhandelaar, die ze door het Bestelhuis van den
Boekhandel in pakketten bezorgt krijgt. Het zal wel tot
nu toe uwe aandacht ontgaan zijn dat dergelijke tijdschriften (ook buitenlandsche couranten) vrij werden ingevoerd.
Ook dit zal anders worden. Het schijnt de bedoeling —
voor couranten en weekbladen staat die bedoeling vast,
voor andere periodieken en tijdschriften is zij betwijfelbaar
daarvan een recht te heffen van f 10.— per 100 K.G.,
wanneer zij niet als drukwerk per post uit het buitenland
hierheen gezonden worden. Nu moet men weten dat verzending per post b.v. voor die Woche ongeveer even duur
zou zijn als het abonnement zelf. Daaraan valt dus niet
te denken. Kiest men dan den anderen weg, dan zal het
abonnement met ongeveer het 1 /5 worden verhoogd. Het
zal altijd de abonn4 zijn, die — gelijk Sijmen — betaalt !
En dat waarom Hier speelt nu niet zoozeer de bescherming van de eigen nijverheid de hoofdrol ; neen, hier geldt
een ander motief. In Nederlandsche grensstreken — zoo
vertelt de Memorie van Toelichting — worden heele pakken
buitenlandsche couranten geregeld ingevoerd tot schade der
ontwikkeling van de vaderlandsche pers aldaar ; hierdoor
wordt „aan het Nederlandsch karakter en het Nederlandsch
taalgevoel ernstig nadeel" berokkend; „tal van Nederlanders"
worden „daardoor allengs maar gestadig van hun eigen vaderland vervreemd, omdat zij over Nederlandsche toestanden
niet, of wat nog erger is, meestal verkeerd worden ingelicht."
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Leer hieruit, o lezer ! welke verschillende doeleinden
men door het heffen van invoerrechten kan bevorderen.
Opdat de lieden in Staats-Vlaanderen geen Belgische, doch
Staats-Vlaanderensche bladen lezen zullen ; opdat zij hun
Nederlandsch karakter en hun. Nederlandsch taalgevoel
ongerept zullen bewaren en opdat zij niet verkeerd doch
juist over Nederlandsche toestanden ingelicht worden ; —
daarom zult u, mevrouw, 1 /5 van den abonnementsprijs
weer betalen als gij wilt voortgaan in Lady's Pictorial te
bladeren !
Wanneer ontstemming over dit feit u „migraine" bezorgt en gij die verdrijven wilt met een der vele „ine" 's,
waarop de namen van buitenlandsche geneesmiddelen eindigen, dan zal wellicht met uw ontstemming ook uw hoofdpijn nog toenemen, indien gij bemerkt dat ook deze
„patent" — en andere geneesmiddelen een waarlijk buitensporige prijsverhooging hebben ondergaan. Den grond voor
het hier voorgesteld zeer hooge recht vond de Regeering
ook thans niet in haar wensch vaderlandsche voortbrenging te bevorderen, doch in haar zucht tot tegengaan der
verbreiding van kwakzalversmiddelen. Het nieuwe tarief
zal dus zoowel ons volkskarakter als ook onze lichamen
„van vreemde smetten vrij" trachten te houden. „Verlokt
door marktschreeuwerige advertenties, reclamekaarten en
dergelijke wordt het publiek" — volgens de Regeering —
„er toe gebracht zeer belangrijke sommen te besteden voor
tal van kwakzalversuitvindingen, die in vroeger jaren wel
is Naar hier en daar op de markt werden verkocht, maar
die thans bij geheele zendingen ons land binnenkomen en
tot voor een paar jaar grootendeels als „geneesmiddelen"
vrij van rechten werden toegelaten" 1). En daarom wil
dan thans de Regeering een recht van f 250.— per 100
1) Sedert enkele jaren n.l. besloot de Administratie alle medicamenten, ingevoerd in eene verpakking, waarin zij ook door anderen dan apothekers rechtstreeks aan particulieren worden afgeleverd, te belasten met 5 %
der waarde, door ze onder te brengen onder de algemeene verzamelpost
„kramerij".
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K.G. heffen van alle geneesmiddelen „verpakt voor dadelijk
gebruik of voor den verkoop in het klein". Wel ziet de
Regeering in dat zij daarmee niet alleen kwakzalversmiddelen, doch ook „werkelijke geneesmiddelen" treft, maar
dit acht zij geen overwegend bezwaar, want die middelen
kunnen haars inziens evengoed hier te lande in het klein
verpakt worden.
Nu blijve de vraag rusten of men hopen mag het gebruik van kwakzalversmiddelen tegen te gaan door ze bij
invoer zeer zwaar te belasten en ze dus aanmerkelijk duurder te maken. Maar wel moet er op worden gewezen dat
een recht van f 2.50 per K.G. voor geneesmiddelen zeer
hoog is, althans voor sommige, want het spreekt wel van
zelf dat de verhouding tusschen prijs en gewicht voor verschillende geneesmiddelen zeer sterk uiteenloopt, zoodat
een belasting naar het gewicht neerkomt op een zeer
ongelijkmatige heffing. Een deskundige heeft er op gewezen
dat het voorgesteld recht van f 250.— per 100 K.G. neerkomt op 2 % der waarde voor Marienbader pillen, doch
op 98 % voor Quina la Roche en op 131 % voor Goudron Guyot.
Bij die belasting van geneesmiddelen is de „tarraquaestie" van groote beteekenis ; wij moeten nu wel even
met een enkel woord daarover spreken. leder herinnert
zich uit zij n schooljaren dat onder tarra verstaan wordt
het verschil tusschen bruto en netto. Hij die een vloeistof
b.v. in ijzeren vaten invoert en over die vloeistof een recht
volgens het gewicht bepaalt, mag verlangen dat hij van
het gewicht der geheele zending dat der ijzeren vaten aftrekt. Doch hoeveel zal hij daarvoor mogen aftrekken ? De
nieuwe tariefwet bepaalt dat, wanneer het invoerrecht niet
meer is dan f 3.— per 100 K.G., dat recht geheven wordt
naar het bruto gewicht, dus zonder aftrek, zonder tarra.
[Petroleum b.v. was tot nog toe en blijft belast met f 0.55
de 100 K.G. ; zal dit recht ook worden geheven over de
tank-wagens ?] Is het recht hooger dan f 3.—, dan geldt
een zekere tarra, die door de wet wordt vastgesteld ; men
mag het bruto-gewicht verminderen bij verpakking in
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ijzeren vaten met 16 %, in houten vaten met 10 %, in
houten kisten met 4 % enz. Heeft de aangever geen vrede
met die „wettelijke tarra", dan kan hij het invoerrecht
betalen naar het netto gewicht, maar dan geldt als netto :
het bruto gewicht verminderd met het gewicht der grove
emballage.
Denk u nu den invoer van een partij „geneesmiddelen",
zeg : salicyl- of andere tabletten, die geborgen zijn in glazen
buisjes, welke voor het breken verpakt zijn in een met
houtwol gevulde kist. De importeur zal dan wegens de
verpakking in een houten kist 4 % van het gewicht der
zending mogen aftrekken, maar hij zal dan ook over 96 %
van het gewicht betalen f 250 per 100 K.G., zal dus dit
hooge recht ook betalen over het gewicht van de houtwol en
ook over het gewicht van de glazen buisjes. Die houtwol en
die buisjes zullen dus feitelijk als „geneesmiddelen" worden
belast ! Nu zullen allicht die houtwol en de buisjes meer
wegen dan de tabletten zelve, zoodat het recht eigenlijk
meer dan verdubbeld wordt en over de tabletten Diet f 2.50
maar b.v. f 5.— of f 6.— per K.G. wordt betaald 1).
Ziet men nu hieruit wat die geduchte tarra-quaestie
beteekent ? De gewijzigde tarra-berekening maakt rechten
hooger, die in naam ongewijzigd blijven en zij legt een
vaak moeilijk te controleeren — extra-verzwaring op verhoogde rechten.
Heel sterk spreekt dit bij verschillende grondstoffen
van het koekbakkersbedrijf. Bij i.nvoer van honig in vaten
b.v. mocht men tot nog toe 15 % van het gewicht aftrekken wegens de vaten ; die 15 % zullen worden 10 %. Meent
ge dat dit verschil een kleinigheid is ? De bekende firma
Verkade en Comp. te Zaandam zal per jaar f 2000.— meer
aan invoerrecht op honig moeten betalen uitsluitend wegens
1) Is dit den invoerder wat machtig en wil hij gebruik makers van
zijn bevoegdheid naar het netto gewicht te betalen, dan stuit hij op de
bepaling dat als netto geldt bruto minus de grove emballage, waaronder
in dit geval dus zal zijn te verstaan : de kist en wellicht ook de houtwol.
Maar de glazen buisjes zullen in elk geval als „geneesmiddelen" belast worden.
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de gewijzigde tarra-berekening. [Er komt voor haar nog een
„kleinigheid" bij : tot nog toe was honig belast met f 2.50
per 100 K.G.; de Regeering stelt voor dit recht te verhoogen
op f 8.—; wanneer men dus 100 K.G. bruto invoert, zal
men voortaan niet meer betalen f 0.25 over 85 K.G., maar
f 0.80 over 90 K.G., of — wil men de rekening anders
opzetten — niet meer zal van f 2.50 worden afgetrokken
15 % = if 0.37 5, doch de if 8.— zal verminderd worden met
10 % f 0.80 het te betalen recht stijgt dus van f 2,125
op f 7.20, een ongunstiger verhooging dus dan de nominale
verhooging van het recht zelf f 8.— in plaats van
f 2.50 — aangeeft]. Op krenten in vaten, belast met f 1.50
de 100 kilo, werd een tarra van 15 % toegestaan dit recht
blijft in het nieuwe tarief gelijk, maar, gelijk wij zagen,
bij een belasting van minder dan f 3.— per 100 K.G. geldt
bruto voor netto en men zal dus voortaan nets mogen
aftrekken, het gewicht der vaten moeten betalen alsof ook
zij krenten waren. Dit quasi gelijk blijvend recht wordt
dus feitelijk 15 % hooger. Voor rozijnen in zakken (nu
belast met f 1.—) gold als tarra 8 %; het recht wordt f 2.50
de aftrek valt weg en dit feit alleen reeds verzwaart het
recht met 8 %, afgezien van de eigenlijke verhooging. Voor
gember in vaten wordt thans bij invoer f 18.— (per 100 K.G.)
betaald en 15 % tarra toegestaan ; het recht wordt straks
ongeveer f 30.— en de tarra wordt op 10 % teruggebracht.
Had men dus tot nog toe aan den fiscus te voldoen f 18.—
minus 15 % = f 15.30, dit bedrag wordt f 30.— minus 10 %
= f 27 .—. Die tarra-wij ziging doet dus het tarief-mes aan
twee kanten snij den.
Is het wonder dat de firma Verkade en Comp. bij haar
protest tegen de ontworpen tariefwet de instemming van
zoo goed als alle koekfabrikanten in Nederland verwierf?
Of hoe denkt men dat een bedrijf als dit zich houden
zal bij zulk een omwenteling als een aanmerkelijke prijsverhooging van allerlei grondstoffen beteekent ? Lieden, die
op alles raad weten omdat zij geen juist inzicht hebben in
de dingen waarmee zij zich bemoeien, staan ook op die
vraag met hun antwoord klaar : wanneer de fabricage
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duurder wordt, dan moet ook het fabrikaat in prijs stijgen.
Jawel, indien het zoo eenvoudig was, dan zouden de koekfabrikanten de toekomst niet zoo donker inzien. Maar zij
weten bij ervaring reeds dat prijsstijging van hun product
dadelijk zich wreekt in vermindering van den omzet, dus in
beperking, d. benadeeling van het bedrijf. Of meent ge
wellicht dat de koek straffeloos iets lichter of kleiner kan
worden gemaakt, zoodat het publiek wel denzelfden prijs
als voorheen betaalt doch een geringer quantum voor zijn
geld krijgt ? Weet dan dat het publiek ook dien vorm van
prijsstijging onmiddellijk onderkent en dadelijk beantwoordt
met geringer vraag naar het duurder product ......
Wij noemden honig, krenten, rozijnen, gember. Van
den gember-invoer (ongeveer 400.000 K.G. per jaar) wordt
ongeveer 3/4 voor de koekbereiding gebruikt, het overige
is de gember in potten, die als „tafellestjen" gewild is.
Die potten spelen ook hun rol in de tarra-quaestie. De
pottengember wordt aangevoerd in kisten van 6, 12 of 24
potten. De inhoud van 6 potten is ongeveer 81 /2 K.G. en
elke pot weegt (ledig) ± 1.4 K.G., dus zoo ongeveer evenveel als zijn inhoud. Bij invoer wordt 4 % voor de kist
afgetrokken, niets voor de potten die tellen mee als gember
en betalen als gember mee. Het recht nu is f 30.— voor de
100 K.G. gember en dus ook over de 100 K.G. potten, die
als gember mee-wegen. Weet men nu dat de import-prijs
is f 28.— per 100 K.G. (zonder rechten), dan ziet men dat
het recht ongeveer tweemaal zooveel als de waarde bedraagt.
Wanneer gij voor f 6.— gember koopen zult, ontvangt gij
voor f 2.— gember, voor f 2.— invoerrecht op gember, voor
f 2.— invoerrecht op den pot ! Wil men nu zeggen dat die
tafelgember een echt luxe-artikel is en dus voor een zeer
hoog recht — van 200 % der waarde — in aanmerking
komt, — het zij zoo, maar het was er ons alleen om te
doen de beteekenis der tarra-quaestie ook door dit voor
beeld in het Licht te stellen.
Indien deze prijsverhooging van gember leidt tot ge
ringer verbruik, dus tot minder invoer, dan zou het wel
eens kunnen gebeuren dat het toekomstige hoogere recht
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minder opbracht dan het tegenwoordige lagere zoo iets
heeft zich reeds meer voorgedaan. Men heeft het — om
van het buitenland te zwijgen bij ons gezien met citroenen oranjeschillen nadat deze eenige jaren geleden gebracht
waren op f 18.— per 100 K.G., is de invoer daarvan vrijwel geheel opgehouden. De Regeering stelt ook voor dit
artikel een nog hooger recht voor en ook hier zou de gewijzigde tarra-berekening van belang zijn, wanneer niet
thans reeds de aanvoer zoo goed als totaal was gestaakt !
Die voorbeelden over de dwaasheden der nieuwe tarraberekening kan men nog aan vele andere huishoudelijke
en niet-huishoudelijke artikelen demonstreeren. Bij zalm
in blik, bij sardines in blikjes zal men voortaan ook de
hooge rechten over het blik mee-betalen. Maar waartoe
nog meer aan te halen ? Wellicht is het nog wel de moeite
waard even te wijzen op de belasting der biscuits, mede
in verband met de emballage-vraag. Het recht op zichzelf
dat samenhangt met het suikergehalte — wordt ook
hier verhoogd en het minimum daarvan wordt van f 5.50
op f 8.40 gebracht. Maar bovendien zal het hoogere recht
voortaan ook hier van de blikken worden geheven. Zoo'n
blik weegt ongeveer 1 K.G. en het gewicht van den inhoud
wisselt van 1 tot 3 K.G. Wanneer dus de biscuits even
zwaar zijn als het blik (beide 1 K.G.), dan wordt het recht
feitelijk verdubbeld (want tot nog toe betaalt men alleen
over het netto gewicht). Doch het wonderlijkste is hier
wel dat b.v. de Belgische biscuits-fabrikanten de kisten en
de blikken afzonderlijk berekenen en dat zij de ledige
emballage tot den daarvoor in rekening gebrachten prijs
weer terugnemen, zoodat dan ook gewoonlijk die blikken
heen en weer reizen gevuld hier komen en leeg weer
naar Belgie teruggezonden worden en weer gevuld ingevoerd worden. Over datzelfde blik zal nu voortaan telken!
male het recht voor biscuits verschuldigd zijn
Maar is dan zulk een hooge belasting van buitenlandsche biscuits aan onze grenzen geen buitenkansje voor de
Nederlandsche fabrikanten van die artikelen ? Die zullen
dan Loch, als de vreemde biscuits duurder worden, voor
O. E. XI 9
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hun eigen waar ook hooge prijzen kunnen bedingen ? Ja
zeker, maar . vooreerst zullen allerlei grondstoffen voor
onze eigen biscuitfabricage door het nieuwe tarief duurder
worden ; men schat dat een fabriek van middelbare grootte
ongeveer f 3500.— meer per paar zal moeten betalen
wegens de prijsstijging o.a. van tarwemeel (hetwelk nu vrij
inkomt en straks met f 0.40 de 100 K.G. wordt belast).
Die f 3500.— hoogere productiekosten zijn dus reeds een
belangrijk „item" dat in mindering komt van de gehoopte
betere biscuits-prijzen. Maar eigenlijk verwachten de
mannen van het yak niet dat de biscuits in belangrijke
mate duurder zullen worden, want er is nu reeds scherpe
concurrentie op dit gebied. Er zal — als dit genotmiddel
meer kosten gaat — minder daarvan verbruikt worden ;
allicht zal er ook minder van ingevoerd worden en —
tweede nadeelig item voor onze Nederlandsche industrie —
de uitvoer, de concurrentie op de wereldmarkt wordt voor
Nederland moeilijker, wanneer de grondstoffen (meel,
honig, sucade, vanille, enz.) tot hoogere prijzen dan thans
moeten worden ingekocht. Doch bovendien vreest men dat
het hoogere invoerrecht den buitenlandei zal verlokken om
liever hier in Nederland een eigen fabriek op te zetten en
aldus het invoerrecht op het product te besparen. Dat die
vrees niet denkbeeldig is, heeft de ervaring reeds geleerd.
In 1904 stelde minister Harte in zijn sedert ingetrokken
ontwerp tot tariefwijziging voor van buitenlandsche biscuits
een algemeen recht van f 25.— per 100 K.G. te heffen.
Wanneer deze maatregel in werking was getreden, dan
zou dit beduid hebben zoo goed als finale sluiting van
onze grenzen voor Belgische biscuits. Wat heeft men toen
zien gebeuren ? Dit vooruitzicht alleen leidde de Belgische
maatschappij „Victoria" er toe, in Dordrecht een filiaalfabriek op te richten. Het vooruitzicht is toen niet verwezenlijkt, maar de fabriek is natuurlijk blijven staan en
blijven werken ; zij heeft door haar scherpe mededinging
meer dan een Nederlandsche onderneming in den grond
geboord en heeft voor andere Nederlandsche fabrieken het
bedrijf minder winstgevend gemaakt.
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Wanneer komende gebeurtenissen aldus reeds haar
schaduw voor zich uit werpen, dan valt te voorzien wat
het effect van het voldongen feit zijn zal.
Juist hetzelfde ,als onze biscuits-fabrikanten duchten,
wordt ook gevreesd door de enkele Nederlandsche industrieelen, die zich „en gros" op de vervaardiging van
sigaretten toeleggen. Ook hier moet men iets-meer-danniets van de zaak of weten om haar juist te beoordeelen.
Ziehier in 't kort de quaestie : tot nog toe zijn sigaretten
bij invoer belast met f 40.— de 100 K.G. Wat beduidt
dit Nemen wij gemakshalve aan dat 1000 sigaretten 1
K.G. wegen — gemiddeld wegen zij iets zwaarder dan
komt het recht neer op f 0.40 per 1000 sigaretten. Stel
voorts dat de groothandels- (niet de winkel-)prijs van die
sigaretten is 1 /2 cent per stuk (maar er komen veel goedkoopere soorten voor), dan betaalt men dus thans over de
f 5.—, die deze 1000 sigaretten kosten, f 0.40, d.i. 8 % van
de waarde. [In het voorbijgaan zij opgemerkt dat natu-urlijk zulk een recht naar het gewicht betrekkelij het zwaarst
drukt op de goedkoopste soorten was de waarde dier 1000
sigaretten niet f 5.— maar f 25.—, dan zou het zelfde recht
slechts 1,6 % bedragen.] Wat stelt nu het nieuwe tarief
voor 1) Een recht naar het gewicht n.l. van f 250.— de 100
K.G. en bovendien een recht naar de waarde, zijnde 40 %.
Voor de 1000 sigaretten, die 1 K.G. wegen en f 5.— kosten,
beteekent dit dus f 2.50 voor het gewicht en 1 2.— voor
de waarde, samen f 4.50 belasting over de f 5.— d.i. 90 %
van de waarde. Voor die sigaretten van 1 /2 cent engrosprijs stijgt dus het invoerrecht van 8 % op 90 %. Men
kan deze berekening voor andere prijsverhoudingen voortzetten en b.v. tot de slotsom komen dat veel duurdere
sigaretten, die i f 50.— per mille bij invoer kosten (5 cents
per stuk) thans dragen een recht van 0.8 % en straks van
45 %. Doch genoeg om te doen zien hoe zwaar deze belasting zijn zal. Nu moet men weten — wat ieder weet —
dat het verbruik en de invoer vooral ook van goedkoope
buitenlandsche sigaretten ten onzent in de laatste jaren
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zeer sterk is toegenomen. Ziet ge niet den slagersjongen
op zijn fiets met de „gold-tipped" u voorbij rennen ? Men
schat dat ongeveer 3 /4 van de in Nederland gerookte
sigaretten uit den vreemde worden aangevoerd, vooral uit
Duitschla-nd en uit Engeland. Er bestaat zoo lets als een
„British Imperial Trust" en er bestaat ook zoo jets als
een Amerikaansche trust op dit gebied en er is — ten
slotte — zoo jets als een combinatie van die twee trusten.
Nu, deze combinatie levert heel wat sigaretten naar Nederland en zij denkt er thans niet aan het invoerrecht, dat
wij heffen, te ontgaan door hier eigen fabrieken te stich
ten, dat is waarlijk niet de moeite waard zoolang men aan
de grenzen niet meer vraagt dan f 40.— per 100 K.G.
Maar wanneer straks die belasting voor buitenlandsch
fabrikaat b.v. in de halve-cents-qualiteiten stijgt van 8 %
op 90 %, wanneer dus op de waarde van f 5.— bij invoer
niet langer f 0.40 maar f 4.50 aan rechten wordt gelegd,
ja, dan zal ongetwijfeld de combinatie (-ken wat zij
onder die omstandigheden niet laten kan en zal zij hier
haar eigen trust-fabrieken stichten.
Nu is het ook duidelijk waarom de meest-vooruitziende
onder onze Nederlandsche sigaretten-fabrikanten (er zijn
er slechts drie van beteekenis) hopen dat een gelukkig
gesternte hen nog zal beschermen tegen de hun toegedachte
„bescherming". Want die bescherming zou hun dood zijn.
Onze vaderlandsche nijverheid op dit gebied is nog niet
oud en wel-gevestigd ; zij is bezig het yak te leeren en zij
breidt zich nit. Maar zulk een industrie verrijst niet als
een paddestoel nit den grond ; zij moet zich inburgeren
en zij moet haar weg vin den. Daarmee is zij nu doende
en zij vordert wel op Bien. weg. Maar o wee voor haar als
nu de wetgever, door haar te „beschermen", den grooten
buitenlandschen concurrent als 't ware er toe noopt zich
hier in ons land te nestelen. Dan is het met onze eigen
bedrijvigheid gedaan. Want zoo'n trust gaat recht op haar
doel of en dat doel is : nit te roeien al wat haar hindert.
Zij streeft naar monopolie en zij duldt geen mededin-
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ging 1). Het hooge recht zal dus den vijand in de poorten
halen !
En wat zal onze fiscus daarbij winnen De belangrijke
inkomsten, die hij zich voorstelt te verkrijgen door de
zware belasting van vreemd fabrikaat, zullen ziender oogen
slinken tot een luttel bedrag, want het „vreemde" good
zal hier worden gemaakt, aan deze zij de van den tariefmuur !
Maar allicht blijft dan de troost over dat arbeid, die
tot nog toe in het buitenland werd verricht, voortaan hier
zal worden gedaan en dat dus onze volkswelvaart daardoor
zal worden Ovoed ? Daarvan heeft men niets te gelooven.
Want de sigaretten-fabricage is een bij uitstek machinaal
bedrijf. Zijn er niet werktuigen, die 150.000 en meer stuks
per dag leveren en die voor hun bediening slechts weinig
handenarbeid vorderen ?
Doch bovendien, bij eenig nadenken moet iedereen
Loch inzien hoe groot uit een oogpunt van bevordering van
volkswelvaart het verschil is tusschen een gezonde en
natuurlijke ontwikkeling van echt-Nederlandsche nijverheid — en het stichten van filiaal-fabrieken ten onzent
door buitenlandsche combinaties. Is het de waarlijk-Nederlandsche industrie, die hier haar vleugels breeder weet uit
te slaan, zij doet een beroep op Nederlandsch kapitaal, zij
vraagt naar Nederlandsche arbeidskrachten ; wordt straks
het afzetgebied in het „moederland" haar te eng voor de
toenemende voortbrenging, zij streeft naar uitvoer en zoekt
zich een plaats op de wereldmarkt te veroveren. Maar de
buitenlandsche fabriek in Nederland werkt hier met „vreemd"
geld, keert haar dividenden uit aan buitenlandsche aandeel1) Hoezeer dit tot haar wezen behoort, bewijst een voorval uit de
geschiedenis der Britsche trust op dit gebied. Bij haar vorming bleef een
oude Engelsche firma, die een speciaal artikel vervaardigde, weigerachtig en
wou niet toetreden, hoewel haar hooge sommen daarvoor geboden werden.
Zij bleef dus zelfstandig en ging voort met te werden ale voorheen. Maar
de trust wist haar het terrein of te winnen en Coen zij na jaren hopeloozen
strijd eindelijk verklaarde voor het aangeboden bedrag wel mee te willen
treden in de combinatie, werd haar geantwoord dat daar nu geen sprake
meer van was; zij was reeds lang dood-geconcurreerd !
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houders, brengt allicht vreemd personeel pier mee. Zij werkt
voor de „beschermde", d. i. de Nederlandsche markt en zij
laat den export naar elders over aan het hoofdkantoor,
dat te Bru.ssel of te Londen of de hemel weet waar is
gevestigd . . . . En de fiscus kan toezien.
Wel wonderlijk is de werking van zulk een tariefverhooging ! Hier is vaak niet 2 x 2 = 4, maar = een onbekende
grootheid. Hier geldt volstrekt niet altijd de zoo simpele
en oogenschijnlijk zoo juiste vooronderstelling dat „bescherming" metterdaad is : bescherming. Hier kruisen zich allerlei
dikwijls onderling strijdige belangen, zoodat gij het eene
belang niet bevorderen kunt zonder aan het andere schade
toe te brengen. Hier duikt, zoodra de tariefwetgever ingrijpt,
aanstonds een door hem niet voorzien gevolg op en leidt
de eene wijziging tot tal van verschuivingen op het breede
veld der economische verwikkelingen.
Door onze lage rechten en door de faciliteiten, die in
verband daarmede aan den invoer-handel kunnen worden
verleend, hebben wij den handel in verschillende artikelen
tot ons gelokt, omdat wij daarvoor gunstiger voorwaarden
boden dan elders gesteld worden. En zoo zijn tevens ten
onzent een aantal eigenaardige sorteerings-bedrijven ontstaan.
De ruwe tabak b.v. (in rollen en bladen) is in Nederland
bij invoer belast met slechts f 0.70 de 100 K,G., elders veel
en veel hooger. Gevolg ? Dat die tabak in Nederland wordt
aangevoerd en in Nederland wordt „gestript", d. ontdaan
van de stelen enz, om dan ten deele weer naar andere
landen te worden verzonden. Want de tabak-importeur in
die andere landen wil liever niet de daar geldende hooge
rechten betalen ook over de waardelooze stelen, doch alleen
over de voor verbruik geschikte tabak. Zoo wordt vanzelf
het land met de laagste rechten gekozen voor den aanvoer, de sorteering, de doorzending van het gezuiverd goed.
En even duidelijk als dat is, even klaar is het dat wij hiesdoor in gunstiger positie geraken dan de omliggende landen.
Gelukkig ziet ook deze Regeering in dat verhooging
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van dit recht op ruwe tabak voor onzen zoo belangrijken
tabakshandel „een ernstig gevaar" zou opleveren en stelt
zij dus zoodanige verhooging niet voor. Maar bij een ander
artikel, dat hier ook gesorteerd en ook van hier doorgezonden wordt, meent zij zonder schade voor handel en
bedrijf wel de regeling te kunnen wijzigen. Sinaasappelen
worden — gelijk bekend is door Nederlandsche schepen
in overgroote hoeveelheden te Amsterdam en te Rotterdam
aangevoerd. In het seizoen 1910/11 bracht de Kon. Nederl.
Stoomboot-Maatschappij alleen van Valencia reeds ± 30
millioen K.G. (bruto) sinaasappelen te Amsterdam. Onze
hoofdstad is dan ook na Hamburg de eerste continentale
sinaasappelmarkt. Voor zoover noodig, worden nu die zendingen hier te lande gesorteerd en overgepakt een deel
blijft hier voor binnenlandsch verbruik, een groot deel gaat
naar andere landen. — Deze voor ons land gelukkige conjunctuur is ontstaan en gehandhaafd onder de werking
der geldende tariefwet, die sinaasappelen bij invoer met
5 % der waarde belast. Thans wil de Regeering die regeling
wijzigen zij wil het recht naar de waarde vervangen door
een naar het gewicht (f 0.50 de 100 K.G.), welke gewichtsrecht overeenkomt met ongeveer 7 1 /2 % der waarde en dus
± de helft hooger dan het nu geheven recht zijn zal. —
Het zou ons te ver voeren de veelal technische redenen
uiteen te zetten, waarom voor dit artikel een waarde-recht
de voorkeur boven een gewichtsrecht verdient en waarom
de handel vreest dat de ontworpen regeling de Nederlandsche
markt voor den buitenlandschen exporteur veel minder
aantrekkelijk dan andere markten zal maken. In kringen
van belanghebbenden, d. i. van in deze de meest bevoegden,
vreest men dat de invoer van sinaasappelen in Nederland
sterk zal afnemen, wanneer Minister Kolkman's denkbeeld
verwezenlijkt wordt. Indien dit geschiedt — en reeds de
twijfel zou tot onthouding van wijziging moeten nopen
hoeveel welvaart zal dan daardoor worden vernietigd? En
clan : het zou ook nog wel kunnen gebeuren dat Spanje,
ontstemd over onze bemoeilij king van sinaasappel-invoer,
nit weerwraak en om ons „mores" te leeren, den invoer
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bemoeilijken ging van belangrijke artikelen, die wij aan dat
land leveren, artikelen, waaraan ook wij verdienen door ze
voor Spaansche afnemers te vervaardigen of te bewerken
en door ze met onze schepen naar Spanje te brengen.
Geschiedde dit, hoeveel Nederlandsche volkswelvaart zou
dan ook daardoor weer op slag worden vernield Doch
over die quaestie : de mogelijkheid en de gevolgen van
represaille-maatregelen, door vreemde mogendheden tegen
ons te nemen, zou zooveel te zeggen zijn, dat wij (ook) dit
punt hier slechts pro memorie aanstippen.
Iedereen kent dat groote, ruige weefsel, dat dikwijls
„gonje" genoemd wordt dock eigenlijk „jute" heet en waarvan aardappel- en steenkolen-zakken enz. worden gemaakt.
In ons geldend tarief wordt dit jute-goed bij invoer belast met 5 % de Regeering stelt voor: 10 %. Op zichzelf
is dit voor zulk een grof artikel een zeer hoog recht : 10 %
is in het ontworpen tarief het normale bedrag voor alle
niet afzonderlijk genoemde „manufacturen en stollen", maar
het is wel over-duidelijk dat kostbare zij de, fluweel en al die
fijne weefsels, die b.v. voor dameskleederen verwerkt worden
heel iets anders zijn en dus anders belast moeten worden dan
het materiaal voor aardappelzakken Het is ook wel duidelijk dat dit paklinnen en zakkengoed in allerlei bedrijven
gebruikt wordt voor emballage en dat dus een prijsverhooging van dit onmisbaar hulpmiddel een lasten-verzwaring
voor al die nijverheids-takken en voor den handel beteekent.
Het is nu eenmaal niet gebruikelijk dat de afzender-leverancier aan zijn afnemer de emballagekosten in rekening brengt
en den afzender (den fabrikant of den handelaar) treft dus
de prijsstijging der verpakking. Kan hij het ongunstig verschil Loch nog op den verbruiker overwentelen door deze
wat meer voor het verpakt artikel te doen betalen, nu dan
wordt de last door andere schouders gedragen. Maar bij
export is van zulk een overwenteling wel Been sprake,
want bij de scherpe mededinging op de groote wereld-markt
komt het op de kleinst-mogelijke winst-marges aan....
In de adresen, die aan de Tweede Kamer zijn gezonden

HONIG EN NOG WAT.

417

om het recht op paklinnen enz. niet te verhoogen, zijn er
dan ook niet weinig vertegenwoordigers van export-bedrijven
onder de protesteerenden; onze boomkweekers — om slechts
dezen te noemen. — zien met beduchtheid dit voorstel in
de tariefwet opgenomen.
Waarom wil de Regeering in plaats van 5 % voortaan
10 % van jute-goed en paklinnen heffen Zij vertelt ons
dat onder het recht van 5 % zich een zeer belangrijke
jute-weefindustrie in Nederland ontwikkeld heeft. — Deze
mededeeling is juist, doch geeft stof tot de opmerking
dat dus daarvoor geen rechten-verhooging noodig is. Jawel,
zoo antwoordt de Regering, want die industrie „is nog
voor groote uitbreiding vatbaar". Nu treft het echter dat
de Memorie van Toelichting hier bijzonderen nadruk legt
op de jute-weverijen in het Brabantsche Goirle, waarvan
zij weet te zeggen dat daar wel voor 1 millioen gulden
per jaar wordt geproduceerd — een opgave intusschen,
welker juistheid zeer betwijfelbaar is — en slechts in het
voorbijgaan noemt de Loch veel belangrijker jute-weverij
in het Twentsche Rijssen. Doch er is meer treffends in
deze heele zaak. Overal in Naar ontwerp, waar sprake is
van emballage-artikelen (b.v. vaten, kisten, doozen, grof
mandenwerk, dekkleeden, fasten enz.) stelt de Regeering
een recht van zes % voor ; bij paklinnen alleen teen. Waarom ? Die afwijking wordt door niets gemotiveerd. En —
treffend alweer ! — die afwijking moet te elfder ure zijn
tot stand gebracht. In het Regeerings-communique dat
omtrent den voornaamsten inhoud der ontworpen tariefwet
aan de pers werd meegedeeld, vond men bij paklinnen
aangeteekend 6 %; dat cijfer las men dan ook in alle dagbladen, die dit officieel overzicht hadden opgenomen in
hun nummer van Zaterdagavond 1 April (datum der indiening). Maar toen des Maandags d.a.v. (3 April) de
Tariefwet verscheen, — ziet, de 6 % was 10 % geworden.
Hoe is 't mogelijk zal men zeggen.
En hoe staan de jute-fabrikanten in Nederland tegenover deze zaak Men moet aannemen dat die in Goirle
profijt nit de verhooging van rechten voorzien. Gebleken
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is dat de Rijssensche firma (Ter Horst en Co) daarin geen
heil, doch nadeel gelegen acht : de hoogere belasting leidt
tot prijsverhooging en deze tot verminderd gebruik ; is het
jute-goed duur, dan — zoo leerde reeds vroeger de ervaring
— worden de verbruikers zuinig ; zij behelpen zich met
oude emballage of wel zij bedienen zich van andere pakmiddelen. De fabrikant kan dus niet verlangen dat dit
goed in prijs stijgt, want dan daalt zijn debiet... Daarbij
komt dat heel de strekking van het ontworpen tarief de
exploitatie-kosten van allerlei fabriekeii (ook van jute)
verzwaren zal, gezwegen nog van aandrang tot loonsverhooging, geoefend door de arbeiders die ondervinden zullen
dat velerlei levensbehoeften duurder zijn geworden en zij
dus voor het oude loon minder dan vroeger koopen kunnen.
Maar ook dat punt van bescherming en loonstandaard
is er een om sled) ts pro memorie aan te duiden. Zeker is
dit : leidt de tariefwijziging tot prijsstijging van verschillende levensbehoeften en vloeit daaruit weer loonsverhooging voort, — dan is deze laatste een belaugrijke extraverzwaring voor de nijverheid, Welke reeds door verhoogde
prijzen van bedrijfsbenoodigdheden haar exploitatie-rekening
aanmerkelijk had zien stijgen. En vooral voor de exportnijverheid kan dit gevolg fataal zijn... Doch wij zouden
immers ook hierbij niet stilstaan ?
Niet stilstaan ook bij zooveel andere posten, die tot
gelijksoortige opmerkingen en aanteekeningen leiden kunnen.
Daar hebt ge b.v. — want gij vergunt ons toch nog den
proeve van eigenaardige werking der rechten.-verhooging
— de capsulen-fabricage. Het recht op dat artikel wordt
van 5 % op 12 % gebracht. Bescherming dus? Zeker. Met
Welk gevolg, naar het oordeel van een vakman ? Zeer
stellig met dit : dat de prijs van capsules in Nederland
item zooveel hooger zal worden. En voorts allicht nog met
dit resultaat : dat de Nederlandsche capsule-fabrikanten
straks doers zullen wat zij tot nog toe hebben nagelaten :
een kartel vormen, om den prijs en de productie te regelen,
d.i. om achter den hoogeren tariefmuur aan de Nederland-
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sche verbruikers de hoogst mogelijke prijzen in rekening
to brengen. — Zal dan die bescherming voor deze fabrieken
een groot en onvermengd voordeel zijn ? Dat hangt er van
af. Stikt de prijs van het product, — ook hier zullen de kosten
der productie mede stijgen. Dat is No. 1. En No. 2 is de vraag :
welk deel der voortbrenging eener fabriek in Nederland
wordt geplaatst. Ons is een capsule-fabrikant bekend, die
zijn berekening van de gevolgen der tariefwet-wijziging
aldus heeft opgezet : ik verkoop nauwelijks het 1/4 van al
de capsulus, die ik jaarlijks maak, hier in het eigen land ;
3 /4 of meer is voor uitvoer bestemd ; in den kostprijs mijner
capsules komen de arbeidsloonen voor tot een bedrag van
60 % ik neem aan dat de loonen met 5 % zullen stijgen
omdat allerlei levensbehoeften duurder worden; mijne productie-kosten worden dus uit dien hoofde verzwaard met 5 %
over 60 %, dus met 3 % over mijne totale voortbrenging
voor binnen- e n buitenland wordt het recht op capsules
van 5 % op 12 % gebracht en stijgt de verkoopsprijs in
Nederland met het voile bedrag van het verschil, d.i. met
7 %, dan maak ik dus 7 % meer over het 1 /4 mijner productie,
immers over het in Nederland verkocht deel daarvan.
Zeven % over 1 /4 1 3 /4 % en dat is het dus wat ik per
jaar meer zal verdienen, omdat mijn goed hier duurder
wordt. Maar mijne totale productie-kosten stijgen wegens
hooger loonen met 3 %. De 1 3/4 % profijt (op verkoop in
Nederland) komt in mindering van die 3 % verlies over
de geheele productie en dus blijft nog 1 1/4 % ongedekt verlies nit de mij toegedachte „bescherming" over. Neem aan
dat mijne fabriek 10 % winst had opgeleverd, dan beduidt
die 1 1 /4 onvergoed nadeel dat mijn winst met het 1 /8 deel
vermindert ! Leve de bescherming !
En dit is niet 's mans laatste woord. Deze fabrikant
voert meer dan het 1 /4 van zijn goed uit naar de Vereenigde
Staten, waar daarover bij invoer betaald wordt een recht
van 44-55 % der waarde. Als „waarde" wordt daar aangenomen de marktprijs in het land van herkomst. Stijgt
dus die marktprijs voor capsules in Nederland, dan wordt
het Amerikaansch invoerrecht over dien hoogeren prijs item
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zooveel hooger berekend. En natuurlijk schaadt dat hoogere
invoerrecht den invoer uit Nederland in Amerika. Duitschland heeft dat reeds ondervonden. Duitschland beschermt
ook zijn capsule-fabricage en de Duitsche verbruikers betalen
dus hooge prijzen voor Duitsche capsules. Maar Coen heeft
men in Amerika gezegd : wij berekenen ons invoerrecht
voor Duitsche capsules naar de Duitsche syndicaats-prijzen
voor het eigen land. En daarmee was de invoer van „made
in Germany" capsules in Amerika niet weinig bemoeilijkt.
Juist dat gaf onzen fabrikanten daar zoo'n goede gelegenheid om „er in" te komen. Want Amerika zelf kan om zoo
te zeggen geen capsules maken. De hooge loonen — gevolg
van de beschermende handelspolitiek — sluiten dat bedrijf
daar vrijwel uit.
En nu gaan wij dus onze capsule-fabricage beschermen !
Ziet ge wat dit beduidt ?
Ziet ge aan deze enkele staaltjes wat de geheele tariefwet-wijziging beduidt ?
Enkele staaltjes waren het, die wij geven. Kon men
gelooven dat der lezers aandacht even groot zou zijn als
de beschikbare stof, er viel nog een en ander te zeggen
over heel wat weer : over manufacturen en confectie, over
geschaafd hout, over wijn en bier en mout, druiven, margarine, leer en schoenen, meel, schepen, papier, °lien,
aardewerk, machines, drukinkt en drukplaten, zout, conserven, spinnerijen, flesschen en vensterglas, enz. enz. enz.
Wij deden dus slechts een willekeurigen greep hier
en daar, wilden alleen door eenige proeven laten zien wat
er aan een tariefwet-wijziging vast is, hoe zij allerlei belangen — ook de uwe en de mijne raakt, hoezeer zij
in het ingewikkeld raderwerk der volkshuishouding ingrijpt en hoe moeilijk het is zich klaar rekenschap te
geven van de gevolgen, die zulk een ingrijpen na zich
sleept. Ook : dat de schrijver (A. B. K.), die boven zijn
artikelen over het nieuwe tarief in het weekblad Vraag err,
Aanbod als verzameltitel stelde: „Bescherming of bedreigin.g?"
daarmee terecht aangaf dat wat als bevordering wordt
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voorgesteld, veelal als belemmering werkt, als belemmering
voor het „beschermd" bedrijf of voor andere.
Men kan over dit alles ook gewichtige beschouwingen
van meer theoretischen aard voeren en deze kunnen groote
waarde hebben. Ons lustte het voor ditmaal de zaak anders
op te zetten en met eenige practische voorbeelden de
theorie toe te lichten. Wellicht dat sommigen, wien die
theorie „te zwaar" is, in het pier gebodene stof vinden om
over deze dingen na te denken en dan tot een slotsom
komen, Welke den theoretischen grondslag der tariefwetwijziging veroordeelt.
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Kunnen lezen is geen kleine kunst.
Het is, bedenkend dat de literatuur ons 's levees
Spiegel voorhoudt, het nieuwe boek zoo opnemen en niet
anders.
Derhalve er niet te dicht opkomen, uit vrees den
spiegel te bewasemen. Niet met den warmen adem uwer
uitstroomende overtuiging of verlangens dien troebel maken
— of ge ziet niets. Herinner u slechts, hoe ge zoo, met
jachtende nieuwsgierigheid naar den afloop of naar de
stellingen, vele boeken doorgevlogen zijt, zonder iets te
zien. Want verbijsterend groot is het aantal van zoogenaamd stukgelezen boeken, waarin nooit gelezen is.
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Wellicht daarom stukgelezen omdat er niets was te
zien, en zij een onweerstaanbare aantrekkingskracht oefenden
op de blinden, die met zulk een boek in de hand tenminste de houding konden aannemen van zien.
Het is derhalve wel, het naderen met heldere oogen
en gespannen aandacht. Met een frissche ziel, waarvan alle
stof is weggeblazen. Die volkomen vergeten heeft hetgeen
achter is : overtuiging of scepsis, verdienste of onwaardigheid,
wijsheid of dwaasheid, en zich niets eens bewust is dat ze
Adamisch staat tegenover de dingen, als tegenover een nieuwe
schepping. Dan ziet ge wat ge steeds bijna, maar nooit
geheel zaagt, en altijd wilt zien in de eeuwig herhaalde
verschijningen : het altijd nieuwe, het levee-zelf. Dan ook
benadert ge uwen eeuwig-onbekenden metgezel, uzelven.
En nader tot zelfkennis gekomen, hebt ge kans te leeren
kennen wat grooter en beter is dan gijzelf.
Bij gelijkenis teekent Milton ons dit in zijn Paradise
Lost. Ik bedoel het bekende tafereel uit het vierde boek,
waar Eva verhaalt wat haar geschiedde, op haren levensmorgen.
Toen 'k uit den slaap
voor 't eerst ontwaakte, vond 'k mij neergevleid
in bloemenschaduw, mij verwondrend waar
en wat ik was, vanwaar gebracht, en hoe.
Daar hoord' ik water murmlen, niet ver weg ;
het borrelde uit een grot, verbreedde zich
tot 66n doorschijnend vlak, en stond dan stil,
helder als 's hemels boog. Ik ging er heen,
zoo-maar, en argeloos ik bukte mij
over den groenen kant, om 't klare meer
te zien, dat mij een tweede hemel scheen.
Toen ik mij boog tot zien, verscheen opeens
in 't water een gedaante aan de overzij,
die zich boog mij te zien. Ik deins terug ;
zij deinst terug. Verblijd ik kom snel weer ;
verblijd zij komt snel weer, met in haar blik
antwoord van meegevoel. En 'k stond daar nog
te staren, nog benieuwd, en neg. vergeefs,
15
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had niet een stem gewaarschuwd : „wat gij ziet,
wat gij daar ziet, schoon schepsel, zijt gij zelf.
Met u het kwam en gaat. Maar volg gij mij,
en 'k breng u waar geen schaduw wacht uw komst
en zoet' omhelzingen. 'k Breng u tot hem,
wiens beeld gij zijt. Bezitten zult gij hem,
dien niets van u kan scheiden, en geven hem
een menigte u gelijk, en zijn genaamd :
Moeder der Menschen".
Zooals Eva zich spiegelt in het stille vijvervlak, zoo
doet in den Spiegel zijner gewaarwordingen de gevoelige
jonkman, naar wien L. van Deyssel zijn nieuwste boek
betitelde : Uit het Leven van Frank Rozelaar.
Merkwaardig, zooals deze zijn spel speelt met al den
hartstocht van den ernst, en maar niet merkt dat het ijdeler
is dan de ijdelheid-zelf. Geen kleinigheid echter voorwaar,
dat hij het zoo prachtig speelde, dat hij ons aan Milton's
zich spiegelende Eva herinnerde. Bovendien blijft het
beste bewijs van de pracht van zijn spel, dat het ons.
niet verveelt. Waarvoor anders kans bestond. Want deze
Frank is een kunstenaar, een schrijver, die met vrouw en
kind buiten woont, in de buurt van Baarn, naar het schijnt.
En daar, volkomen onwaatschappelijk levende, slechts
zoekt gewaarwordingen van Schoonheid, die hij opteekent.
in zijn dagboek.
ij
met
— Maar itwee honderd negenenzeventig bladzden
bijna zoovele louter . losse aanteekeningen over Schoonheidsgewaarwordingen — is dat to lezen?
Verneem echter, ongeloovige lezer, dat deze Frank is een
hoogst-gevoelige plaat, die prachtig-scherp en frisch de beelden weergeeft, door zijn zieleleven daarop geworpen. Ook dat
die beelden zijn eerlijk, ontstellend-eerlijk, zooals de dingen
dit kunnen zijn, als ge ze onverwacht in een spiegel ziet, en ge
u dan lichtelijk verbaast. En dit niet omdat ze staan in een
dagboek, maar omdat dit dagboek is doorleefd. Bovendien
doorleefd door een gevoelig mensch, die na „een ebbe in
zijn leven" (bl. 4) nu rustig zegt : „Ik leef in den Hemel..
Ik leef in het Eeuwige-Leven" (hi. 14). Die dus een „Open-
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baring" ziet in het „Aardsche Landschap, het Goddelijke
Leven in Vrouw en Kind, gelooft in Geluk, in God, in
Wonder, in Ideaal".
— 0, maar dan is het een boek om te lezen! Meer:
om te leeren lezen! Meer: om te leeren lief hebben !
Zeker, lichtgeloovige lezer, het is een schoon boek, of
liever, het is een boek met vele schoone woorden. Van die
woorden, die men, er mede verblijd als met een vondst,
elkaar aanwijst, als een mooi kunstwerk, zooals deze :
„De vreugde maakt niet angstig, het geluk is niet dreigend. Ik
ken zoo de vreugde, die angstig maakt en ik weet zoo, dat zij de
hoogere vreugde niet is.
Voor wie de vreugde een plotseling bereikte bergtop is te midden
van afgronden, ja ; maar niet voor wie zij is een lichte levensvlakte,
waarover hij vast en luchtig treedt. . .
Telkens gebeurt mij nog lets voor het eerst. Zoil het voor lang
mooi weer worden in mijn Leven? Anders komt het mooye immers
juist niet, wat te zeer verlangd is ? 0 ja, maar dit behoort, geloof
ik, in een zelide leven, wear de vreugde bang maakt" (bl. 27/8).
„In hooge levenstoestanden vervalt het onderscheid tusschen
subjekt en objekt.
Er is geen onderscheid tusschen subjekt en objekt.
Die lets mooi ziet en daarbij weet, dat 't alleen zoo schijnt
hij het ziet, leeft niet het beste leven" (bl. 38).
„Misschien herkennen wij later bij het Overlezen alleen die gedachten, misschien wekken later bij het overlezen alleen die gedachten nauwkeurig het gevoel op, waarin zij zijn neergeschreven, die
onder den Schijn van Eeuwigheid geschreven zijn" (bl. 65).
„Als zij zoo'n beetje te druk of stout zijn, aarzel ik heel lang
met tusschenbeide te komen, want dat gelijkt op een zware menschenhand, die slaat in een nest bewegelijke en geluidjes-makende vogeltjes" (bl. 70).
„De groote zienswijze, die dreigt verloren te gaan, en die wij
moeten redden en bestendigen, is die van het leven en de wereld te
zien als zijnde lets schoons" (bl. 274).

En nu wees ik nog niet eens de woorden, waarin hij
spreekt over God of de „Helderheid" (bl. 100) en over den
Duivel, over God die tot hem komt in Vrouw en Kind,
over Hemel en Eel en Vagevuur, over Geluk en Ideaal.Woorden die anderen veel merkwaardiger zullen vinden.
Woorden die onwillekeurig den versvorm aannemen, of
rijmend proza worden, aisof het hoogere rhythme der ver0. E. XI 9
28
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voering als vanzelf den steun van het rijm zoekt en vindt.
Woorden, die den een als een blijde tijding, den anderen
als een oolijk nieuwtje zullen doen zeggen : „wat is die
Van Deyssel veranderd ! Wie had van den genialen beeldstormer verwacht, dat hij nog eens een religieuse kluizenaar
zou worden !"
Nu, men mag mij van eigenwijsheid beschuidigen, als
men het niet laten kan, maar ik moet toch zeggen : ik
had dit wel verwacht. Ik heb mij zelfs wel eens verwonderd
dat Van Deyssel nog niet een dergelijk boek gaf. Niet in
dezen vorm maar van dezen inhoud. Omdat ik vond dat
het op zijn lijn lag, en een sterk auteur, als hij, vroeger
of later zijn lijn afloopt. In mijn brochure Onze Literatuur
en onze Evangelieprediking (1898) zeide ik toch : „zoo proef
ik b.v. Van Deyssel roomsch . en 't zijn voor mij niet
de slechtste auteurs, die ik dadelijk proef" (blz. 42). Voor
zoover ik mij herinner, had Van Deyssel toen geen woorden
neergeschreven als deze : „Ik leef in den Hemel. Ik leef in
in het Eeuwige-Leven". Toch proefde ik toen ook zijn
werk als roomsch. Natuurlijk niet in kerkelijken zin, maar
als geesteshouding, wat elkaar lang niet altijd dekt. Meer
zooals romaansche geest wordt gezet tegenover germaanschen,
waarbij dan de laatste geldt voor den protestantschen.
Daarbij ons wel bewust dat zulke dogmatische, antithetische stellingen der waarheid altijd een weinig geweld
aandoen. Aileen ook waarde hebben als werkhypothesen,
als stellingen, als ver-onder-stellingen, die de waarheid benaderen — en alleen zoolang zij dit doen. Dus in letterlijken
zin stellingen, steigers, onmisbaar om wat ook op te bouwen,
direct echter te verwijderen als het gebouwde er staat.
Hier dus dienend om te onderscheiden, waarop de meeste
aandacht valt : of op den vorm, of op den inhoud. Want
hoewel iedere tot zelfbezinnin.g gekomen kunst de eenheid
van vorm en inhoud erkent, zal zij toch, krachtens hare
menschelijke onvolmaaktheid, of op den vorm of op den
inhoud meer nadruk leggen. Gelijk nu voor den roomschgeloovige de kerk met haar eerwaardige traditie oneindig
grooter beteekenis en gezag heeft dan zijn persoonlijke,
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innerlijke overtuiging, en bij den protestant de verhouding
omgekeerd is, zoo geeft roomsche kunst haar eerste en
beste aandacht aan den vorm, zonder daarom den inhoud te
verachten.
In dien zin noemde ik Van Deyssel's kunst typischroomsch, omdat ze zoo onaantastbaar was in den vorm.
Omdat die vorm zoo betooverend, zoo meesleepend, zoo
zinnelijk, zoo gevoelig, zoo mooi was, dat het onbeleefd,
ondankbaar werd naar den inhoud te vragen.
Natuurlijk : roomsch is mooier om aan te zien dan
protestantsch; zooveel kleuriger, zooveel beeldrijker, zooveel
eenvoudiger. Roomsch is genoeg hebben aan mooie aandoeningen, gewaarwordingen, gebaren, houdingen, gedachten,
sacramenten, feesten. Hoe zwaar op de hand is dat protestantsche, dat altijd vraagt of die mooie aandoeningen en
gewaarwordingen ook inbeeldingen, die gebaren en houdingen ook aangeleerd, en die sacramenten en feesten ook
gemaakt zijn. En dat ondertusschen het buiten geen van
al die dingen kan stellen, tot zelfs niet buiten sacramenten
en feesten ! Om tureluursch te worden. ZOO tureluursch,
dat ik volkomen begreep wat me eens een oude dominee,
een hardnekkige Geus, zei : „ik werd morgen aan den dag
roomsch, als Rome maar niet zoo vervloekt roomsch was".
Waarmee hij Wilde zeggen, dat hij in dit prachtige Leven
iets, teveel, miste, n.l. het blijde middelpunt, de kern, de
persoonlijkheid, die leeft niet van aandoeningen maar van
wil, door God zelf in hem gewild. Ook dat hij met verlangende herinnering en jaloersche bewondering dat zinrijke,
zinnelijke, oud-testamentische schoon van cultus en priesterlijke gehoorzaamheid waarin zijn roomsche broeder zoo
vrijelijk mocht zwelgen, bewonderde, doch dit hem minder
kon bekoren, sinds het inniger, nieuw-testamentisch schoon
van zedelijke autonomie en geloofsleven hem lokte, vaak
wanhopig maakte, te zelden verkwikte, en hem toch, goddank, niet losliet. Noemde ik dus Van Deyssel's kunst
roomsch, dan had ik ze niet met bespottelijke, protestantsche
laatdunkendheid veroordeeld, maar ze mijns inziens in haar
natnurlijke grenzen gevat.
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Zoo hinderde het mij niet dat ze zich weinig druk
maakte met de gedachte. Integendeel, daarom juist kon
ik haar ongestoorder genieten, nu ze bleef op het terrein,
waar ze haar meesterschap zoo heerlijk kon ontplooien.
Doch daarom zeg ik nu met minder opgewektheid : en
ze is nog roomsch, roomscher dan ooit. Want ik kom dan
in tegenspraak met den schrijver, die in de voorrede zijn
lezer er op wijst, dat deze hier „een anderen geest" zal
vinden dan in een deel van zijn anderen arbeid, „eene
andere houding tegenover het leven". En niet minder met
veel lezers die zich nog zeer goed herinneren hoe deze
thans bijeengebundelde dagboek-fragmenten bij hun eerste
verschijning in de XXe BMW (1908) hen verrasten door
juist die nieuwe houding tegenover het levee.
En toch. . . In die voorrede verzoekt de schrijver ons
daaruit geene gevolgtrekking te maken wat hem persoonlijk
aangaat. Immers, hoewel zeer geneigd Franks denkbeelden
voor de waarheid te houden, weet
dat hij straks :
„een anderen berg bestijgende, en verheugd door de nieuwe
boschjes en vergezichten, niet meer geheel zeker over het mooye der
vorige oordeelen kan. W61 ben ik juist getroffen door de over-66nkomst in het gehalte der luchtstreek, indien men, hetzij hier, hetzij
daar, tot zekere hoogte stijgt."

Voortreffelijk ; maar die bergen, waar op zekere
hoogte alles waar is, zelfs de Waarheid, zijn molshoopen,
en daarbij zeer oude molshoopen. Het zijn de molshoopen
van het relativisme. En daarop zaten reeds de Titanen
elkaar toe te knikken dat het toch een beau geste was den
Olympus te bestormen, en dat molshoopen en Olympus
tot op zekere hoogte gelijk, immers beiden hoogten waren.
Maar de Olympus daverde van Zeus' lachen, dat die in
den Tartarus gesmakte Titanen op hun molshoopen zoo
onsterfelijk-bespottelijk waren. Want och, de relativist die
met een kunstgreep het absolute wil grijpen, pakt zichzelven bij den neus. In heldere oogenblikken voelt hij het
zelf, en is hij argeloos gebleven, dan praat hij zijn mond
voorbij en zegt dat het alles maar spel, scherts is. Zooals
deze Frank.
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„Ik herken mij niet meer.. . , heb ik mij ooit gekend ?
Ik ben hier in een schouwburg of op een oude prent. Het heele
Leven speelt in hemelsche tooneelen of ben ik zelf akteur, voor God
alleen aan 't spelen !" (bl. 91).
„Zoo als een jonge vrouw, bij 't passers van 't fluweelen kleed, niet
aan Naar zelf denkt en niet is te vrede als zij maar sohoon is in 't fluweel,
maar aanstonds aan de blijheid van hare vriendin bij het zien van dit
moois, bij deze kleine rimpling van een vlaagje lieve kleine jaloezie
misschien, - zoo denk ik ook aan mijne vrienden, die verstand van
deez' gewaden hebben, hoe zij het nieuwe kleed van mijne ziel wel
zullen vinden" (bl. 118).

Hoe beminnelijk is deze Frank, omdat hij zoo argeloos
is. Even argeloos als een knaapje dat in een atelier komt
en het meesterstuk, waaraan zijn vader bezig was, verbroddelt door het bij te schilderen., rood, wit en blauw
prachtig mooi, vindt hij. Want dit is eerst kleuren, heel
anders dan met zijn kleurdoos, hier met echte penseelen,
en echte verf, op een heusch schilderij — een ongekende
weelde.
Zoo is het voor den relativist een ongekende weelde
met absolute waarden te gaan werken. Die absolute dingen
doen zoo echt:; zijn zoo wijd van begrip, zoo grootsch van
gebaar, het is ongelooflijk wat men er al niet mee kan
vertoonen. Want de kern dier absolute dingen is vreugde,
de vreugde van den ernst. En daarom is deze Frank geen
nieuwe Van Deyssel, maar de oude. Want waarom is er
naar zijn proza geluisterd Omdat de kern daarvan vreugde
was. Hetzij hij schold op wankunst, of het woord verheerlijkte, men hoorde er het juichen in der vreugde, en
daarom luisterde men. En die vreugde van het Van Deysselproza hoort men onveranderd in Frank's spel met den
ernst, als b.v. hier :
„Het zieleleven is op een na het hoogste leven, daar het verwant
is aan het goddelijk leven. Het is dus zeer begeerlijk. Maar ik heb
bespeurd dat deze sferen verwant zijn aan die, waarin men wonderen
doet of geesten ontmoet. Daar zou ik echter voorloopig niet tegen
kunnen. 1k wil geen angst, benauwdheid, afmatting of opgewondenheld ; maar wel alle schakeeringen van geluk, blijheid, teederheid en
tevredenheid.
Tegen ongenoode geesten, die de ziel op een dwaalpad ontmoeten
kon, heb ik echter een uitmuntend middel verzonnen. Ik ben een.
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zenuwzieke en dus niet aller-stoerst ; nu, daarom gooide ik het dan
maar in het komieke. Zoodra ik een gestorvene zou zien verschijnen,
sprong ik buiten mijn bedgordijnen. Met woeste vlagen speldeprikkig
kippevel werd ik behangen : het waar' mij wel, ik vluchtte dan echter
niet als een schrikkerig kippetje weg, maar zoil hem tegentreden met
strijkages als een edelman van Lodewijk den Veertiende. Daarop stak
ik mijn tong uit met een klein puntje als een moppig gestoofd peertje,
en trok een langen neus als een schooljongen achter den rug van een
meneertje.
Als het een dame was, bood ik daarop galant, ten dans Naar mijn
rechter hand, wel wat vreemd voelerig als bij het kussen mijn mond
noodzakelijk hare hand zoll missen en komen op mijn eigne ne6r.
'k Sloeg dan mijn arm om haar middel en waagde door een licht gekittel. Maar ach, dat waar' een wee genucht als men niets voelt dan
leége lucht. Eindelijk razend om al die ijiheid, die spotte met mijn
haren-steilheid, beet ik ten slotte hoe aifreus, de geest in 't puntje
van haar neus." (bl. 1111

Nu kan ik dit snaaksche spel met den ernst en dit
grappig a la Schoolmeester-rijrn end proza gaarne genieten,
mits ik dan niet, na het omslaan van eene bladzijde, stoot
op een beschonwing dat „de ziel zeer beweeglijk, God onbeweeglijk is", of niet behoef te vreezen • dat dit rhythmische proza, als een middeleeuwsch devotieboek, geestelijke
gedachten gaat benaderen.
Gebeurt dit hier echter Loch, dan zit ik, wetend dat
het komische en religieuse elkaar uitsluiten, verlegen met
deze geestelijke gedachten. Ze te noemen onecht, of niet
gemeend, klinkt wat hard. Welnu, ik moet ze d.an noemen
aesthetisch-echt, aesthetisch-gemeend. In plaats dus dat ik
een nieuwe geesteshouding in Van Deyssel begroet, erken
ik, dat hij met zijn oude geesteshouding, de vooral-aesthetische, een nieuw terrein betreedt, dat van het geestelijke
leven. En dit schijnt mij bedenkelijk. Want is hiertoe niet
alleen bevoegd de ethisch-aangelegde ? Word ik een psalmist
of een profeet gewaar, die dit terrein betreedt, ik zie hem
aarzelen, schrikken, zich in het stof werpen, smeeken om,
erbarmen, omdat geen sterveling den Heilige kan zien en
leven. En een evangelist hoor ik den naar dit diepere,
reeele leven begeerigen mensch waarschuwen „indien gij
niet wederom geboren wordt, gij kunt het Koninkrijk Gods
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(overal waar God als koning erkend en gehuldigd wordt)
niet zien". Doch een aesthetische natuur zie ik op dit
terrein vrijelijk rondwandelen, nieuwsgierig en dankbaar
voor de inderdaad nieuwe sensaties, die hij er ondervindt.
Nu zal Van Deyssel mij glimlachend verwijzen Haar
Frank Rozelaar's opmerking, dat een beroep op Oude Testament en Evangelie dwaasheid is, omdat wij deze lezen
door den bril van geleerden, welke door hun natuur en
onvoldoende taalkennis, deze niet begrepen. Dat wij derhalve
liever moeten zeggen : „alle Literatuur in mindere of
meerdere mate, Heilige Schrift" (bl. 263 /5). En vele tijdgenooten zullen mij wij zen op geesteshoudingen als die
van de theosofie of het spiritisme, welke, evenmin als de
aesthetische, het ethisch proces hebben doorgemaakt, en toch
de geestelijke dingen benaderen.
Reden waarom, zoo werp ik de laatsten tegen, zulk
een benadering van het geestelijke zoo ongeloofiijk oppervlakkig blijft. Want Of het is magie en wonderzucht, hemel
en aarde tot een spookhuis maken, waarin men lekker zit
te griezelen ; of het is alle bestaande boomen vellen, om
plaats te maken voor den volmaakten boom, voor Den
Boom. En deze spelletjes, och zoo oud als de wereld, wat
weten ze van religie, die nooit iets anders was of zal zijn
dan het zoeken en vinden van Gods verborgen omgang P
Frank Rozelaar zou ik antwoorden dat zijn stelling :
„alle Literatuur is, in mindere of meerdere mate, Heilige
Schrift", dus veronderstelt een bekende, de Heilige Schrift,
als norm en klassiek voorbeeld, waaraan de andere literatuur
is te meten. Hoe onvolkomen slechts begrepen moet derhalve hij toch ook de Heilige Schrift als klassieke norm
gebruiken — tenminste zoolang hij ons geen betere dan
de bestaande Heilige Schrift heeft gegeven, en dat is zijn
werk voorloopig nog niet.
Waarom niet ? Het is toch geen onheilige schrift ?
Neen, zijn geschrift is niet meer van de aarde, en nog
niet van den hemel ; ja verder daarvan verwijderd dan de
aarde omdat het met de aarde ook de belofte van „een
nieuwe aarde" losliet. Het spreekt op geestelijke wij ze
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over familiaire dingen en op familiairen toon over geestelijke dingen..
Het geeft kleur in plaats van rede, gevoel in plaats
van hart, zet de verbeelding aan het werk als ware dit
het geweten, en zegt ernstige zaken zonder ernst. Het
weet dat ware kennis in den grond aanschouwen is, wig
dit is de geheimzinnige samentreffing van object en subject — maar weet niet dat de schoone aanschouwing
daarom eischt een schoon zijn.
Het is opgetogen over zijn ontdekking van het wonder,
maar kent niet eens het gevaar van „Pemploi bizarre du
merveilleux", waarvoor Vinet Chateaubriand waarschuwde.
Derhalve zou men zijn geschrift dogmatischen zieltjes
in handen willen geven, of ze ook eindelijk zouden zien
de oorspronkelijke,- dock nu slechts door het ethische peen
weer te bereiken, eenheid van religie en poezie. Aesthetischen
gemoederen echter om hier te leeren zien dat een nobele
candeur van sti.j1 nog niet waarborgt de nobeler candeur der
gedachte, die is aanbidding. Want deze kunstenaar is een
bouwer die, na schoone wereldlijke, nu een schoon geestelijk
gebouw opricht werkelijk een gothischen tempel, waarin
hij vooral veel, bijna te veel, werk maakte van de grappige
sluitstukken en karbeelen, waarop hij dikbuikige monniken
en guitige zwijntjes beitelde. Doch die, als de dienst daar
aanving, zich verwijderde, omdat de aanbidding hem vreemd
was. Die dit zelfs goed praatte omdat hij, de aanbidding
probeerende, Loch te veel zou moeten zien naar zijn grappige karbeelen.
Wie het kan lezen, zal onder de bekoring komen van
dit boek, zelfs gevaar loopen er de dupe van te worden,
omdat de schrijver zelf de dupe is geworden van zijn aangenomen houding.
Want hij is eerlijk, argeloos als de zich spiegelende
Eva van Milton. Maar die niet de stem hoorde, die haar
maakte „moeder der menschen".
Hij spiegelt zich en blijft zich spiegelen.
Een aardig spel, een schoon spel, ten slotte een ijdel spel.
Want enkel aesthetische religie houdt den mensch ge-
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vangen in zijn boeien van zonde en dood, doet hem niet
doorbreken tot de betere wereld, waarin hij zijn vrijgemaakte persoonlijkheid wint in de gemeenschap met God
en menschen, en waar hij leert wat de micldeleeuwsche
mystieken zoo goed wisten : „liefde kan niet ledig zijn."
Hoewel in geheel anderen vorm en geheel andere omgeving plaatst Hans Martin's Danseresje ons eenigszins voor
dezelfde vraagstukken. Zijn knappe, eerste bundel Onder
Jongens en Illeisjes toch deed ons hier opmerken (0. E.
1909 bl. 425 /8) hoezeer deze vlotgeteekende, beschaafde
jongelieden bij al hun openhartigheid en natuurlijkheid
geheel en al misten een religieleven. Doch in zijn nieuwe
werk Danseresje, meer een novelle dan een roman, omdat
het slechts twee menschenlevens voluit teekent, hebben
deze menschen dit wel. Maar op een vreemde wijze. Vooreerst is het dieper ingeworteld bij den jongen man dan
bij het meisje, terwij1 ons gewoonlijk het omgekeerde wordt
voorgesteld. En dan is het bij hem van zulk een eigenaardig gehalte.
Hij, Boy van A.tternbeecke, eenig kind van een Leidschen professor in het strafrecht, komt jong in het genot
van een groot vermogen, dat hem in staat stelt, zonder
maatschappelijke bezigheid, stil te leven op zijn weelderige kamers aan den Frankenslag. Niets bin_dt hem aan
het verleden. Zijn ouders zijn gestorven, vrienden of makkers
heeft hij niet, zoo min als familie, en Betsie, het meisje
dat hij van kind of heeft liefgehad, engageerde zich plots
met een ploert. Zoo leeft hij teruggetrokken, in wat sport,
vooral in literatuur en muziek zijn levensgenot vindend. Tot
hem, een zekeren avond met een kennis in Scala zittend,
na clowns, jongleurs, wielrijders en acrobaten, het danseresje verschijnt, en hij haar van naderbij wil zien. De
kennis waarschuwt toch nooit met die gekheid te beginners.
Doch na afloop der voorstelling toevallig haar met haar
vriendinnetjes in een sigarenwinkel ontmoetende, begint
Boy toch de kennismaking. Want ze herinnert hem ineens
aan Betsie. Daarenboven blijkt al spoedig dat Violet Wilkens, zooals het danseresje op het programma staat ver-
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meld, slechts een schuilnaam is voor Leonore 0' Neill, en
dat ze haar bekende Iersche, doch wat aan lager wal geraakte familie ontvlucht is, omdat ze het dansen niet laten
kan, haar dit in het bloed zit. Haar beschaafde gebaren
en hoog-voorname manieren werken er toe mede hun omgang prettig-vertrouwelijk te maken, doch joist als Boy
haar wil trouwen komt haar vagabondennatuur weer boven.
En die grillige natuur maakt van eenige ongunstige omstandigheden gebruik om haar te doen breken met Boy.
Deze vindt, jaren later eenzaam te Rome levend, haar daar
terug als een wrak. Ze is verslaafd aan morphine en chloroform, en hij begraaft ze, als ze een te groote dosis verdoovende middelen heeft genomen en daarin is gebleven.
Hoewel het gegeven er aanleiding genoeg toe gaf,
heeft de schrijver van Danseresje er niet een lichtzinnigen
artiestjes-roman van willen maken. Hij tracht dit gevaar
te ontloopen door twee dingen, die in den grond der zaak
44n zijn. N.1. door zijn klaren, helderen stijl, en door de
keuze zijner personen. Zijn stij1 is de losse, luchtige verhaalstijl, die toch zeer correct blijft en het dus mogelijk
maakt alles, ook het gewaagde te zeggen, zonder de lagere
hartstochten te prikkelen. Mogelijk, omdat wij die lichtzinnige omgeving zien door de oogen van Boy en Violet,
Wier hoog-zedelijk leven het lage en gevaarlijke van dit
artiestengedoe doorschouwt en veroordeelt. En hun zedelijk
leven schijnt in de kern gezond, omdat het geworteld is
in religie. Vooral bij Boy. Reeds als knaap :
„bad hij trouw en ernstig voor het slapen gaan. Het was een
beetje vreemd, want niemand had het hem ooit geleerd. De ouders,
hoe streng s zich anders ook houdend aan oud-hollandsche zeden, waren
niet godsdienstig en de vader vond catechisatie tijdverspillen. Maar
in dien veertienjarigen knaap was de vreemde mystiek aan eenzame
kinderen eigen, een in-zichzelf-gekeerdheid die nooit het allerinnigste
uit te spreken dorst, die het den heelen langen dag in zich omdroeg
om het 's avonds uit te fluisteren bij dien allervertrouwdsten vriend,
bij God. Hoe Boy zich dat dacht, hij wilt het niet. Hij had behoefte
aan die mystiek omdat er iets leefde, edel en rijk in hem, wat nit te
zeggen onmooglijk scheen" (bl. 10).

En dit jeugdgeloof blijft. Telkens lezen wij dat hij
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bidt en als hij Violet begraven heeft staart hij in den
vredigen winternacht en ziet :
„Dat alles was in het leven goed en zonder wreedheid. —
Dat alles ging naar wijs en oppermachtig weten.
Om eens in loutering daar te verreinen.
Om eenmaal op te stijgen als een blanke, witte wolk. —
Naar de zon van mild en eindeloos erbarmen.
Lang onbegrepen en ongeweten. —
Maar stadig en eeuwigzijnde in alle dingen
Naar de hoogste, onbaatzuchtige liefde -die God is, alvertrouwd en troostvol.
En hij staarde in den wijden, klaren winternacht, die stil was en
stom. Een wondere wijze zong in hem op...
En hij boog het hOofd, in vreemde extase van zwijmelende ontroering.
De sterren vonkelden hoog in den eindeloozen, ijlen hemel"
(bl. 252).

Daarom, al zitten we tot vervelens toe in. Scala, en
al hooren we veel onverkwikkelijks van het fladderleven

dier dancing girls, we leven pier niet in een on.zedelijke
sfeer. Boy toch wil haar losrukken nit die slechte omgeving,
haar huwen. En zij wil ook wel een beter leven beginners,
zij is ook vroom.
„Als ik kom in een kerk, dan moet ik huilen... Ids het orgel
te spelen begint, zoo zwaar en vol, en die kinderstemmen beginners
te zingers, dan... och Boy, dan is het of je inêen breekt, of opeens
al je kracht en koelheid weggaat, dan is het een verteedering en
deemoed in je... Al ben ik Katholiek opgevoed, ik heb er eigenlijk
nooit veel van geloofd, van al onze heiligen en drieêenheid. 1k geloof
meer als jij doet, zonder kerk, zonder leer, zooals je het voor je zelf
vindt en opbouwt, buiten de kerk om. En toch blijft het binden, dat,
waarin je bent opgegroeid, en als ik in een kerk kom moet ik een
kruis maken al vind ik het mal, en mOet ik knielen, en grijpt het
me aan" (bl.

168/9).

En toch blijft deze vroomheid hoogst onbevredigend.
Waarom ? Niet omdat ze volkomen onkerkelijk is. Al
is toch mij persoonlijk volkomen-onkerkelijke vroomheid
onbegrijpelijk, ik weet dat velen, op elk gebied mij n meerderen, er genoeg aan hebben. Ook niet omdat deze vroomheid weerzinwekkende vermenging zou geven van mystiek
en zinnelijkheid, a la Verlaine, wat ze niet doet. Integen-
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deel Boy zou mij sympathieker geweest zijn, indien hij
even sterk de rechten eener gezonde zinnelijkheid had
erkend. Want deze moeten wij niet als tegenstelling met
de vroomheid zien, maar als haar. bodem, als de zwarte
aarde, waaruit de bloem der vroomheid opschiet.
Boy's vroomheid heeft echter zaad noch moederbodem,
noch vrucht. Geestelijke autobiogenesis — en ook geestelijk
een zich voeden met zichzelf. Daarom is ze zoo on-reeel —
zijn bidden vooral. Noemt de schrijver dit zelf „een beetje
vreemd" — het is inderdaad heel vreemd, al te vreemd,
hoogstens een aesthetisch, liever nog een fantastisch gebaar.
Als ik hem eons tegenkwam, maar ik geloof dat mij dit
nooit zal gebeuren, zou ik hem den goeden raad geven
eens op te houden met bidden en het eens te probeeren
met werken. En als hij dan beleedigd werd door mijn
grofheid, zou ik graag den moed hebben hem te herinneren
aan het sterke woord dat gevallen vrouwen eerder dan
eigengerechtigden het koninkrijk der hemelen doet binnen gaan.
Intusschen het blijft ongelooflijk dat de kranige schrijver van Onder Jongens en Illeisjes lust had ons te onthalen
op dezen correcten slappeling.
Want zeker : Boy is een brave Boy. Maar dit is het
ergste niet, dat Boy zoo'n allemenschelijke brave Boy is,
nog erger blijft, dat hij zoo 'n onbeduidende Boy is. Want
hij zit zich maar op zijn eentje te vervelen, en maakt er
dan geen poezie van zooals De Senancour's Obermann, neen,
hij zit zich maar op zijn eentje te vervelen, en merkt dit
niet eens, de brave Boy.
Dit kan men niet zeggen van de personen door Helene
Swarth in haar Herfstdraden geteekend. Wel vervelen zich
die ook, en enorm. Maar vooreerst : vervelen zij zich met
elkaar, en ten tweede : weten zij drommels goed dat zij
zich met elkaar vervelen, en enorm.
Voegt men er dan nog bij dat zij heel goed weten te
zeggen, hoe zij zich vervelen, in een zeer behoorlijke, goed,

NIEITWE BOEKEN.

437

verzorgde, soms zelfs poetisch-klinkende taal, dan is daarmede deze bundel meteen geprezen.
— Toch maar matig, zal een ander meenen, die vindt
dat ik in plaats van verveling, liever van lijden, van weemoed behoorde te spreken. Oogenschijnlijk heeft de ander
gelijk, want in Herfstdraden, is weinig of niet sprake van
verveling, maar zooveel te meer van lijden, teleurstelling,
tranen, weemoed en medelijden. Misschien kan ik mijn
meening zoo corrigeeren dat ik den indruk, dien al deze
weemoed op den lezer maakt, verveling noem, en zoo den
bundel toch prijs. Want een wandelstok of straatsteenen
vervelen ons niet, omdat zij ons niets doen. Aileen wat
reactie opwekt, verveelt ons, en heeft dus een leven tegenovergesteld aan het onze. 1k erken dus wel dat al dit
lijden doorleefd is, maar ik wil het zoo niet accepteeren.
Het lijden vooral heeft een innerlijke gestalte, en wie het veruiterlijkt, verhindert het medelijden en roept de verveling op.
,,Elsa kuste hartelijk Hertha's donzige perzikwang.
Alsof Hertha op die liefkozing gewacht had, barstte ze in tranen
uit, haar hoofd voorover in den schoot van Elsa.
— Heb je zoo'n verdriet, Reveling?
— 0, ik ben zoo ongelukkig, zoo ongelukkig met mijn man,
snikte zij gedempt.
— Arme, arme Hertha! Kan je niet van hem af?
-

Neen, hij wil niet, ik ben gevangen, geketend, voor

en ik ben nog zoo jong, 'k was pas van school toen Koen mij vroeg,
ik wist niet eens wat het huwelijk was.
— Och, arme Hertha! Kon ik je maar helpen !
— Laat me maar uithuilen, dat doet wel goed.
Meewarig streelde Elsa Hertha over het hoofd. Haar hart ging
open voor de jonge vrouw en een teederheid, die zij tot in haar
vingertoppen voelde, ontvloeide 't als een warme stroom.
En zeker was er kracht in die teederheid, want Hertha's wan
hopig snikken bedaarde en ging allengs over in zacht geween.
Toen begonnen ook Elsa's tranen te vloeien. Haar medelijden
met Hertha's ongelukkig huwelijk wekte het dieper-ontroerend medelijden met het mislukte huwelijk van haar vriend en raadgever Tony
Velders en met haar eigen eenzaamheid. . .
— Heb je ook verdriet ? vroeg Hertha verwonderd, toen ze eindelijk het hoofd oplichtte uit Elsa's schoot.
Elsa knikte stil. Zij omhelsden elkaar, als twee, die elkander hebben
gevonden" (bl. 157/8).
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Waarom lezen we dit met bizonder droge oogen ?
Waarom glimlachen we een ironische verwensching naar
die bruten en tirannen van mannen, die nog niet ems
ongelukkig getrouwd zijn ? Omdat, wat lyrische poezie heel
goed afgaat, het episch proza vervelend maakt.
De lyrische dichter, die leeft in het onmiddellijke, kan,
indien hij de heilige vormdrift bezit, parelen maken van
zijn tranen. Ik zeg niet dat dit de schoonste gestalte is
van het lijden, maar het is er een die er mag zijn.
Maar de prozaschrijver, die veel meer in het middellijke leeft, moet ons het onvermijdelijke van het leed, en
in die onvermijdelijkheid ons een verzoening met het leed
geven. Geeft hij het leed, onbekookt, direct, zonder het
waarom of waartoe, wij nemen het voor kennisgeving aan,
of leggen het ter zijde. Doet hij het bovendien met hartstocht
en geweldige gebaren — dan lachen we zelfs over dat sentimenteele gedoe. Wordt hij er wanhopig en bitter onder,
we schudden het hoofd als over den hond die bij t in den
steen, waarmee hij is geworpen.
Nu heeft deze schrijfster te goede manieren dan dat
zij vervalt in deze laatste euvelen, maar voor het eerste
heeft zij zich niet gewacht.
Telkens komt de wensch bij den lezer op dat een goede
vriendin haar zou raden liever deze stemmingen in lyrische
pazie te geven, dan in proza. Is het haar niet gegeven
te roemen onder de verdrukkingen, te getuigen van den
vrede onder het gewillig opgenomen kruis, moet zij spreken van lijden, welnu, laat zij het doen in den vorm dien
zij volkomen beheerscht, en waardoor zij een eereplaats
blijft innemen onder onze levende kunstenaars. Want hoe
goed van manieren en edel van houding ook haar proza
zij, het mist analyse en synthese beiden, en geeft onmiddellijk poetisch gevoel in prozaischen vorm, en kan daarom
op den duur niet bekoren.
Als intermezzo moet ik hier melding maken van
James door Leo Balet. Voornamelijk om het voorberichtje

dat aldus luidt :
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„In verband met de wet op het auteursrecht beschouwt de Nederlandsche auteur de door hem eveneens geschreven Duitsche uitgave
van dit werk, die gelijktijdig verschijnt, als de oorspronkelijke, zoodat
de Nederlandsche uitgave als vertaling daarvan geldt. Alle rechten
daaruit volgende worden door hem voorbehouden."

Het merkwaardige van dit berichtje is niet, dat het,
maar dat het nog gegeven wordt. Want het verschijnt zoo
niet voor het eerst. Men zou verwachten dat dit maar
Bens behoefde te geschieden zooals men maar eens brand
behoeft te schreeuwen om de brandweer te doen aanrukken. Immers het is toch al te gek dat in ons klassieke
land van recht en vrijheid ieder zeker is van zijn eigendom,
behalve de arme schrijver, die zijn eigendom.metje, met
zoo oneindig meer moeite verworven dan door kruidenier
of couponknipper, in het buitenland moet gaan bergen.
En men zou zeggen dat sinds Herman Heyermans
zijn klassiek geworden kreet : „Excellentie, ik word
begapt !" lief hooren, en Herman Robbers in De Gids
en Mr. Plemp van Duiveland in dit tijdschrift om
van andere te zwijgen — hun warme artikelen schreven,
Nederland eindelijk zijn eeretitel van „roofstaat aan de
Noordzee" zou prijs gegeven, en zich zou hebben aangesloten bij de Berner Conventie, in het bezit van een
wet op het auteursrecht, vat de mummie die daar
voor geldt, niet kan heeten. Doch het is maar een
kwestie van recht, niet van beginsel — en dus kalmpjes
aan. Voor 1913 moeten natuurlijk eerst de groote wetten
die de beginselen redden in de Staatscourant. Die het
recht handhaven, waarvan men niet eens weet of het wel
christelijk is, kunnen wachten. : uren, dagen, maanden, jaren.
Verder is dit boek ook nog merkwaardig, reeds minder,
maar toch nog een beetje, door deze opdracht :
„James, dit boek heb ik geschreven voor alle degenen, die uw
jong leven verkracht hebben. God zij hen genadig!"

Want, weet men nu reeds op de eerste bladzijde dat
deze James een roomsch priester is, die, in civiel op 'n
dogcart met teugels en zweep in de vuist, zijn geestelijke
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kleeding noemt „een harlekijnspak met een kartonnen
doos op 't hoofd", dan weet men verder alles.
De rest fantaseert de lezer er zich in een trek aan
zijn sigaar bij : deze James, Datuurlijk het slachtoffer van
een bigotte moeder, en een eigenwijzen vader, is een
sympathiek mensch, d. w. z. een artiest. Dat wordt natuurlijk een geweldige strijd tusschen plicht en liefde,
doch als er dan nog een lief vrouwtje bijkomt, wint de
liefde het van dien dooden, saaien, wezenloozen plicht. Blijft
alleen de vraag over, waar zoo'n priester, die zijn „harlekijnspak met kartonnen doos" aan den kapstok heeft gehangen, nu behoorlijk op te bergen ? In Parijs natuurlijk.
Komt uit — maar hoe ? Op een redactiebureau van verlichte, zeer verlichte lieden, schijnt de aangewezen weg.
Dat gaat hier moeilijk, want deze artiest is een muzikale.
Ja, dan even in het boek kijken : 0, daar in Parijs wordt
hij ziek en :
„Hij ontbood de dokter en verlangde onmiddelijk 1) naar 'n ziekehuis vervoerd te worden. Niemand mocht weten, waar ie was.
De dokter bracht 'm na veel tegenstribbelen met 'n rijtuig weg,
en als de grote poort achter 'm dichtviel, bromde-n-ie zo voor zich zelf:
— Die leeft geen jaar meer !
Toen ging ie 'n potje bier drinken" (bl. 229).

Enfin, dat is nu wel niet de oorspronkelijkste manier
van opbergen, ofschoon een afdoende.
Intusschen heeft misschien een enkele reeds tevergeefs
uitgezien naar mijn vreugdebetuiging dat deze James
althans ontsnapt is aan de gevangenis van zijn priesterschap. Nu die vreugde is ook niet groot. Evenmin als die
groot zal geweest zijn over den remonstrantschen predikant
Samuel Prince die, na nit Loevesteijn onsnapt te zijn, verdronk in de slotgracht. En zijn jammervol einde is nog
glorierijk bij dat van James, die verdronk in veel opgewondenheid en een weinig d6bauche. Vooral van hem geldt :
1) Bij het overschrijven had ik me haast verschreven en de hier ont
brekende 1 ingevoegd. Doch bedacht me bijtijds dat ik geen ingewijde ben
in de „Vereenvoudigde", waarin dit boek, behalve het voorbericht, is geschreven, en hield dus mijn onheilige handers thuis. G. F. H.
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beter een levende priester dan een doode artiest. En dat
men dit moet zeggen, daaruit blijkt hoe onzuiver het probleem
tusschen plicht en overtuiging hier is gesteld. Hoe geheel
anders hebben b.v. Luther en Ilenelon dit gevoeld !
Fen4lon had in zijn Explication des maximes des Saints sur
la vie intjrieure de enthousiastische vroomheid van Jeanne
Marie de Guyon verklaard en verdedigd. Zijn collega Bossuet,
met het hof' tegen die enthousiastische vroomheid gekant,
bestrijdt hem en brengt het geding voor den pans. 25 Maart
1699 overhandigt graaf Fen6lon, broeder van den aartsbisschop en gezant te Rome, hem het pauselijk breve, waarin zijn
boek over de Maximes op den index wordt geplaatst. Fenelon
heeft nog maar eenige minuten, en dan moet hij prediken.
Wat te kiezen : vasthouden aan eigen overtuiging, of bukken
voor den pans Hij neemt een anderen tekst, en predikt
over den plicht der gehoorzaamheid aan de door God boven
ons gestelde overheid, leest daarop het pauselijk breve, en
zegt : het oordeel van den pans is hem een stem uit den hemel,
waaraan hij zich onderwerpt, ook zonder die te verstaan.
Ongetwijfeld, Luther, die in hetzelfde geval, 18 April
1521 te Worms het bekende andere antwoord geeft, is Fen&
ions meerdere. Zonder revolutionair te zijn. Want als de
keizerlijke heraut hem de oproeping tot den rijksdag ter hand
stelt en iedereen hem afraadt er heen te gaan, roept hij : „hoe
zou ik betwijfelen, of God mij wel roept, nu de Keizer mij
. elon ook groot, ethisch-groot, groot in
roept !" Toch is 114n
zijn houding tegenover zijn medemenschen. Terwijl Luther
grooter is, omdat hij religieus-groot is, groot in zijn houding
tegenover God en die dit bereikt, het van zelf wordt
tegenover zijn medemenschen. Maar beiden, hoewel zij er
aesthetisch ook kunnen zijn, gevoelen dat dit probleem
slechts ethisch of religieus is te stellen. Terwijl James het
alleen aesthetisch opvat, en dan nog zoo oppervlakkig, dat
zijn wild zich losscheuren uit oude banden en zijn reddeloos
schipbreuk lij den geen oogenblik ons medegevoel opwekt.
Iva dit intermezzo keeren we tot de boeken terug. En,
dat deze nu verder alleen van vrouwen zijn, is een onge0, E. XI 9
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zocht teeken hoeveel meer dan vroeger de vrouw de hand
op onze literatuur legt. En, haasten we ons dit er bij te
voegen, onze literatuur is veilig in hare handen, tenminste
niet onveiliger dan in die des mans.
Hoewel we vooral deze laatste restrictie maken bij
Openbaring door Rachel de Vries—Brandon. Want ook
een schrijver, Samuel Goudsmit, heeft ons reeds op hetzelfde geval onthaald als deze schrijfster. Het is dat
jonggehuwden niet als man en vrouw, dock als broeder
en zuster met elkaar gaan leven. De ontknooping is
alleen anders. Samuel Goudsmit laat in de schets Het verraad, nit zijn hier besproken (0. E. 1910 bl. 305) bundel
Van Zwarten en Blonden, de proefneming van zulke brave
dwazen eindigen met een scene en een breuk, deze schrijfster met een bekeering. Doch zij heeft daarvoor ook
twee honderd negen en twintig bladzijden noodig. Goedgeschreven bladzijden, zeker, maar volgeschreven over een
paar brave dwazen, wier proefneming ons geen belangstelling inboezemt, en wier bekeering mensch, noch engel,
noch duivel verblijdt. En dat de schrijfster, bij wijze van
voorrede ons een deftige vermaning van Boeddha geeft,
die waarschuwt dat een mensch niet eenzijdig mag zijn,
dus noch „den Weg der zinnelijkheid", noch dien „der
zelfkwelling" mag kiezen, maar behoort te gaan den
„Weg, die in het Midden is" — hetgeen trouwens, wat
korter dan Boeddha, mijn schoonmaakster ook altijd zegt
maakt het geval niet belangrijker van deze dwaze getrouwden, voor wie het na een oneindig gewurm een
openbaring is dat zij getrouwd zijn.
Onbegrijpelijk blijft het hoe een overigens begaafde
schrijfster als deze Naar talenten kan besteden aan het
beschrijven van zulk een leeg, en, gebeurlijk of niet,
onreeel leventje. Vergeet zij geheel dat zocht naar het
ongewone, ook een talentvol mensch, tot een buitenissig
wezen maakt ? En dat niets zoo belangrijk is als, peen
sterker, dat alleen belangrijk is het gewone leven met zijn
vreemde vreugden, donkere zorgen en onoplosbare geheimen ?
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Daarvan weet, en daarvan vertelt voortreffelijk mevrouw
Albertine de Haas in haar schetsenbundel.
Zij noemt hem eenvoudig Engagementen, maar de lezer is
direct bereid dit eerste werk dezer schrijfster nu een openbaring te noenaen. Want wat is gewoner en wat vreemder dan
een engagement gewoon en vreemd als het leven ? Het gelukt niet iederen held minister of millionair te worden, maar
ieder stomper zelfs bereikt een engagement. Maar terwijl
al wat heerlijk is slechts door herhaling veroverd wordt,
geldt een herhaling van het zoo alleen-begeerlijke engagement bijna een ramp. Ja, dit zelf: is het hel of hemel ?
Of deze beiden zoo door elkaar gevlochten dat deze hemel
zonder deze hel onbestaanbaar is, en deze hel een wavermijdelijk portaal naar den hemel ? Wat is wreeder geluksverstoring dan een oneenigheidje in een engagement, en
wie die de zalige verzoening in een engagement eens
smaakte, komt niet in de verzoeking zoo'n oneenigheidje
te provoceeren dat zulk een zalig einde heeft, en wacht
zich toch wel die zaligheid te wenschen die jaagt door
zulk een hel ? En bovenal: wat is, trots al zijn hevige
realiteit, zoo'n engagement een onreeele geschiedenis. De
mensch, die ten slotte toch meer door zijn wil en wenschen
dan door woord en daad leeft, leeft hij ooit sterker dan
in zijn engagement ? En ondertusschen nooit wordt hij
zoo geleefd, nooit doet hij zooveel wat de ander tot zijn
bevreemding in hem doet, nooit rijzen er zulke hem zelfs
vijandige wenschen in hem op, als in zijn engagement.
Dus dat moet een sterke kunstenaar zijn, die ons van
engagementen kan vertellen. Welnu, Albertine de Haas is
een groote kunstenares. Zij weet den weg achter de schermen van het leven, weet wat er omgaat in de ziel van
het menschenkind dat eindelijk nit de eenzaamheid zoekt
verlost te worden, en bovenal zij heeft het heldere gezicht
en het nog nooit vernomen woord om te zeggen wat zij ziet.
Om dit te bewijzen zou ik heel veel van haar bundel
moeten aanhalen, doch om iets er van te laten zien geef ik
het volgende uit de derde schets, De Levenskeus, die vertelt, hoe het ietwat ijdele schoolhoofd Willems, hoewel
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verliefd op de Mile, zachte onderwijzeres, wordt ingepikt
door de andere, de coquette.
,,,,Och wat!" lachte juffrouw Quarts, „aan vriendschap tusschen
een man en vrouw geloof ik niet". Ze gooide haar hoofd wat achterover als ze sprak en ze lanceerde haar woorden zooals mooie vrouwen
dat doen — beslist en zonder de minste verlegenheid, gewend er aan
de hulde, welke men haar verschijning bewijst, zich voor haar geest
toe te eigenen. Het merkwaardige bestond hierin, dat aan juffrouw
Quarts heel wat schoonheid ontbrak. Maar een man onder den invloed
van een vrouw analyseert niet meer. Mijnheer Willems zag slechts de
levendige gebaren en de bewegelijke gelaatsmimiek.
„Aan vriendschap tusschen een man en een vrouw geloof ik niet."
Op die wijze, door juffrouw Quarts gezegd proefde hij in zoo'n
gezegde iets gecompliceerds, iets van geestes-fijnheid.
Zijn horloge

(bl. 44).

als een plichtgebieder, ale een overheid — legde

hij voor zich neer (bl. 49).
De stilte, niet de afwezigheid van geluid, maar de positieve rust
de som van veel bedwongen geluid — de eigenaardige state van een
school die aan is.. (bl. 50).
In de intiemheid met zoo 'n jongen samen in zijn kamertje kon
mijnheer Willems nooit straffen.
Hij kon er zelfs niet toe komen den knaap met zijn gezicht naar
den muur te zetten Dat was zoo een stukje van zijn artiesten
aard (bl. 52).
Voor de warrelende kleintjes uit de eerste, waar Lina tusschen
scharrelde, zich telkens tot vermanen neerbuigend. . . traders haar
(Juffr. Quarts') kleine automaatjes e ann. . . gedwee.
Mijnheer Willems oogen verlustigden zich : kijk dat gaan, militairement. Er waren lui, die daarop tegen hadden...
gekheid w ieder
kind, 'n individu...
eigen ziel. Hij had het 't liefst weinig
drukte, weinig zielen, geruischlooze orde (bl. 59).
Een schoolmeester bleef een schoolmeester, zelfs in de liefde (bl. 64).
Een gerucht in de gang deed hen beiden zich omkeeren.
Lange de muren sluipend als een zieke kat zijn moeilijk lijf
't vijandelijk huis uitdraagt — zagen zij Lina, de schouders toegebogen ale vouwden zij zich tot een schaamtegebaar, waar het hoofd
zich in bergen wilde.. .
Vlug liep ze lange de kapstokken, waar ze in haar snel sluipen
den voortloop een oogenblik aan haken bleef.
Ze groette ook nog met het hoofd in een verdwaasden schuwen
knik, wijl uit haar betraande oogen jets sarcastisch, onmachtig naar
voren wilde dringen" (bl. 70).
En mijnheer Willems liep mee. Zijn stappen wankelden in de
lichte dagstraat.
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Met elken pas dien hij deed, wijl hij die magere vrouwenhand,
in duidelijkheid er stil zag neerliggen op zijn arm, werd zijn denkeu
klaarder; ontnuchterd geheel en al...
En hij wist dat er een spelletje was gespeeld, juist afgeloopen.
Waarbij hij een grooten inzet had verloren.
Zijn vrouw.. Lina.. (bl. 73).

De vijf overige schetsen vertellen van geheel anderssoortige, meest even treurige, zelfs ellendige engagementen
—en sours voortreffelijk. Hoe weet deze schrijfster dat er
niets zoo zwak is als de sterke man, en niets zoo hard
kan zijn als de zachte vrouw !
Doch 't wonderbaarlijkste is dat dit vaak ons aangrijpt. Men zou zeggen : engagementen van vreemden ? 0,
dat wordt een leak boek want een engagement doet niet
slechts de getroffenen, maar ook de geheele omgeving een
eenigzins mallotige comedie opvoeren. Maar jawel, het
lachen verleeren we hier spoedig. Schrik krijgen we voor
het onberekenbare leven, woede tegenover die dwaze, medelijden met die zwakke menschen. Of liever schrik voor
ons leven, woede tegenover en medelij den met ons zelf.
Hoe het komt, we weten het niet, maar in dit leven van
deze menschen is iets dat het onze raakt.
Dit is wel een hooge triumf dezer kunst. En daarom
to heviger voelen we hier een gemis. Het gemis van het
hoogere, het religieleven. En hier erger dan ooit, juist
bij al deze engagementen. Want is liefde geen grensgebied
tusschen het natuurlijke en het geestelijke, of liever een
gemeenschappelijk terrein van beiden ? Is de mensch ooit
eenvoudiger vroom dan wanneer hij liefde kent ? Misschien
omdat God liefde is ? En is het beeld der liefde van man
en vrouw niet een oud beeld om de liefde van de menschenziel en hair God aan te duiden, welk beeld tegelijkertijd
deze tweeerlei liefde nit elkander houdt ? En als in de
dagen der ontwakende liefde er niets van religie bespeurd
wordt, hoe morsdood moet deze dan zijn !
En daarom geeft het te denken dat juist een zoo sterke
artieste als Albertine de Haas ons dit leven van geengageerden aangrijpend kan verbeelden, zonder daarbij van
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religie, anders dan al badineerend (als op bl. 9) melding te
waken. Geen prettige gedachten. Niet zoozeer, omdat wij
zoo bizonder veel belang stellen in religie, helaas neen; alswel omdat het leven zonder religie hopeloos leeg en ellendig, omdat het ten slotte geen leven meer is. En toch,
hoewel de schrijfster weet van de rauwe stormen en de
zware ellenden des levens — geen religie. En zelf geen
gebaar van spijt over dit gemis. Mevrouw Ina BoudierBakker noemde haar boek, waar we hetzelfde geniis aanwezen, nog Armoede, Mevrouw Albertine de Haas zoo eenvoudig en koel mogelijk Engagementen.
En nu moge haar hooge kunst ons deze onprettige gedachten telkens doen vergeten, als we uit de kunst-aanschouwing het werkelijke leven weer aankijken, zien we
dat de reêle mensch, ik zeg niet dit hoogere leven in verblijdende mate bezit, maar er alles aan waagt om het restje,
hem door Gods genade nog gelaten, althans te behouden.
En een kunst die van dezen strij d niets weet, en dus niet
hooger dan tot weemoed reikt, hoe dichter ze de volmaaktheid nadert, des te pijnlijker treft ons haar onvolkomenheid,
haar eenzijdigheid.
Daarom doet het zoo goed als we met Th. van Merwede's Vertrouwen, ons weer thuis gevoelen in breeder
levensopvatting. Die tegelijkertijd merkwaardig ouderwetsch
is. Ouderwetsch dan zoowel in gretig-bewonderenden, als
in lichtlijk-kleineerenden zin genomen.
Vertrouwen is een roman in twee deelen, waarvan het
eerste vertelt hoe ze elkaar krijgen, het tweede hoe ze
elkaar verliezen. Hij is luitenant Henri of Hans de Labassiere en draagt den naam zijner beschaafde, Zwitsersche
moeder, omdat zijn vader, de jonge baron van Merven van
Vronestein, slechts een jaargeld van zijn ouders voor zijn
beminde had verkregen, onder verpanding van zijn eerewoord
dat hij de Suissesse nooit zou huwen. Zij is freule Geertruida van Honsweert, een wees, opgevoed bij haar tante
Fenna, die als de freule woont te Andrecht, een oud nest,
in het deftige hardsteenen huis, met sierlijk hordes, ijzeren
hek en familiewapen boven de voordeur. De omlijsting van
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de schilderij laat dus aan ouderwetschheid niets te wenschen
over. En de figuren evenmin. Als tante Fenna eindelijk
hun engagement heeft toegestaan, lezen we van haar :
„Natuurlijk merkte ze al gauw dat hij niet godsdienstig was,
al sprak ze er nooit opzettelijk over. Als 't soms onwillekeurig gebeurde, spaarde Hans haar, behalve eens, heel in 't begin, toen ze
samen de familieportretten bekeken en Fenna hem wees op het
devies van de Honsweerts : „Weer getrouw en vertrouw".
Heel onvoorzichtig zei hij then : „Een mooi devies, freule, maar
een waar je in de wereld niet ver meê komt," Dat was erg. . . toen
hij zag dat hij haar had gegriefd, wou hij 't goed maken : „Ik bedoel
dat de menschen misbruik maken van wie ze te veel vertrouwt", zei hij.
„Ik begrijp wel dat u 't zoo bedoelt, maar deze van Honsweert
meende 't anders ; Vertrouw op God was zijn leus." En toen hij niet
antwoordde, zei ze 'n beetje scherp : „In deze verschillende opvatting
van ons devies ligt het groote verschil tusschen uwe levensopvatting
en de mijne". Nog nooit had ze hem zoo kras de waarheid gezegd"

210/1).
Vergelijk daar nu eens mede hoe nieuwerwetsche
menschen doen als ze elkaar kras de waarheid zeggen.
Hoe 'een beslist-geloovige, als tante Fenna, tegenwoordig
een paganist, ads de Labassiere, wel opzettelijk aanvalt,
maar daarom joist hem niet treft in het hart.
Hoe van zich zelve verzekerd is deze aristocratische
kalmte bij het huidige democratische getier. 0, die rust
van de vergeten vesting Andrecht ; o, die oude meubelen
familieportretten van de verarmde Honsweerts ; o, die
vertrouwende en vertrouwenwekkende sfeer van onopzettelijke vroomheid onze tijd kent ze alleen in namaak, good
en goedkoop rust, oude meubelen, -tot familieportretten
en vroomheid incluis, alles namaak, good en g,oedkoop !
Doch is dit alles dan wel reeel?
Nu, vooral het tweede deel is vol van levenskommer.
De teekening van het arme officiersgezin dat in de groote
garnizoensplaats Havenstad zijn stand niet kan ophouden,
doet denken aan een roman van von Ompteda. En als de
Labassiere, na een mislukte speculatie nog weer aan lager
wal geraakt, overgeplaatst is naar Arnhem en Geertrui daar
ziek wordt, maken we de echte ellende mode van stille
armoede. Dan vindt Geertrui verpleging op Vronestein, en
(bl.
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meer dan dat : zij vindt er ook haar jeugdgeloof terug,
verloren in haar huwelijk. Doch als zij Hans daar tot zich
roept, kan hij niet komen naar Vronestein. Zelfs als zijn
vader persoonlijk hem komt smeeken, blijft hij aarzelen, tot
het te laat is, en hij, op het hooren van Geertrui's dood, in
wanhoop het huis verlaat, om er niet terug te keeren.
Dit is alles zoo echt, zoowel Geertrui's terugkeer tot
de vroomheid der Honsweerts, ails de Labassiere's opstandigheid en trots tegen zijn vader tot het bitter einde toe, dat
helaas hier de ouderwetschheid gaat hinderen.
Vooreerst die heele voorgeschiedenis van de Suissesse
de Labassiere met den jongen baron van Werven, is wel
erg nit de oude doos, ietwat muf geworden romantiek.
Waarom ook noodig ? Een trotsche, gesloten, hooge figuur als
de Labassiere toch is zoo natuurlijk mogelijk. Nu wordt
door dat heele voor-romannetje onreeel, eenigzins gemaakt.
Was hij in alles Geertrui's gelijke geweeest, hun essentieel
karakterverschil was veel zuiverder, persoonlijker, onvermijdelijker geworden, terwijl dit nu het toevallig gevolg is van
iets wat niet voor hun rekening komt. Ook Vronestein
had ik, hoe verliefd overigens op oude Geldersche kasteelen,
hier liever gemist. In minder wijdsche eenzaamheid had.
Geertrui op de afreis nit het leven evengoed haar jeugdgeloof kunnen terugvinden, ja, het nog meer persoonlijk
teruggewonnen dan nu.
In de tweede plaats hindert de oudervvetschheid wat
bij den stijl. Die past uitnemend, we zagen het reeds, bij
de Andrechtsche sfeer van tante Fenna. Is ook zeer geschikt om zaakrijk en fielder te vertellen wat er in beschaafde kringen alzoo gedacht er gezegd wordt, maar
blijft op den duur wat vlak. Niet laag bij den grond,
maar teveel op dezelfde hoogte. Er zijn geen bergen en
dalen in dezen stijl. Hij juicht noch schreit ooit, en daardoor
verliest zijn overigens heerlijke gelijkmatigheid iets van
zijn bekoring. Soms, als om te toonen dat hij het wel zou
kunnen, verheft hij zich even, of daalt in de diepte, zooals hier :
,,Geen dag zoo gewichtig of hij breekt eindelijk aan" (bl. 250).
Hij trachtte geregeld te denkeu : „gisterenavond laat" ; deinde 't

NIEUWE BOEKEN.

449

in zijn hoofd met het vage besef dat hij verwacht werd op Vronestein
— alo door knellende banden voelde hij zich gebonden. . . toen weer
loodzwaar de smart.. .
Hij vermocht die niet te dragen. Met gebogen hoofd verliet hij
zijn huffs om er nooit terug te keeren. Niemand heeft hem begraven"
(bl. 376).

Poch deze uitingen van persoonlijken stifi verheugen
ons in Vertrouwen te zelden. Mede daardoor is het niet geworden een groot, sterklevend boek. Waarvoor het den
aanleg anders had. Met wat eenvoudiger minder-ouderwetsch-romantischen opzet, en veel persoonlijker stijl, ware
het een heerlijk ouderwetsch boek geworden. Maar ook
met zijn gebreken is het nog een goed boek. En dat zegt
men niet zoo spoedig van onze nieuwe boeken.

BU ITEN LAN D.
De groote Engelsche constitutionneele crisis is voorbij : de
liberale regeering heeft het pleit gewonnen en met een nog onverwacht sterke meerderheid hebben de Lords de vetowet aangenomen,
die hun recht om alle door het Lagerhuis goedgekeurde wetten te
verwerpen zoo goed als vernietigt, ten minste tot een recht van opschorting voor betrekkelijk slechts korten tijd beperkt. En dat
resultaat is verkregen door het dreigen met een buitengewone
vermeerdering door den Koning van het getal liberale leden van het
Hoogerhuis. Een aantal onverzoenlijken, aangevoerd door den ouden
liberalen staatsman lord Halsbury, heeft tot het laatste toe volgehouden maar een ander deel der conservatieven en unionisten —
verraders, kreet de verontwaardigde tegenpartij heeft het hoofd
gebogen. Het heeft er gespannen en tot op het laatst scheen de
overwinning twijfelachtig ; de zittingen van het Hoogerhuis toonden
menig stormachtig oogenblik, menige dramatische scene, herinnerend aan de groote dagen van de Reformbill en de Koornwetten,
aan Macaulay's, Disraeli's, Gladstone's triomfen van welsprekendheid. Maar de doorslag werd gegeven door de van staatsmansinzicht getuigende overweging bij lord Landsdowne en de zijnen, dat
de definitieve vermeerdering van het aantal liberale peers met van
heinde en verre bij eengezochte liberale leden de regeering voorgoed in liberale handen zou brengen, ja het karakter van het Huis
zou bederven. Liever dan deze kansen te loopen, gaven de Landsdownianen toe, niet schromend voor de beschuldiging van verraad.
Zij waren overtuigd daarmede het voortbestaan der Engelsche
staatsinstellingen in den ouden vorm, ten minste naar het uiterlijk,
voor geruimen tijd te verzekeren. Voor de zooveelste maal toonde
die constitutie hare onverwoestbare kracht van aanpassing.
De liberale regeering zit thans vaster dan ooit in het zadel.
Het den Ierschen, straks den Schotschen bondgenooten beloofde
Home Rule, de veelbegeerde vrijheid op kerkelijk gebied in Wales,
voorspel misschien van Home Rule ook daar, zullen ongetwijfeld
binnen korten tijd worden toegestaan. Voor het oogenblik echter
werd het Engelsche yolk bezig gehouden door de stakingsbeweging

BUITENLAND.

451

op het gebied van spoorwegen, havenarbeid en transport, die groote
afmetingen aannam en de gansche Engelsche maatschappij in hopelooze verwarring dreigde te storten. Zou het den ministers Buxton
en Lloyd George gelukken ook die ernstige crisis te bezweren ? Er
was geen reden om d it te betwijfelen, al was de toestand te Liverpool en Londen vooral ernstig genoeg en zag men hier en daar revolutionnaire en boevenelementen het hoofd opsteken : de regeering blijkt
gezind orn met militaire macht alle wanordelijkheden te onderdrukken en het Engelsche yolk was in zijn overgroote meerderheid
altijd ordelievend genoeg om haar zedelijk daarbij te steunen. Ook
hier zal het blijken, dat tegen revolutie en anarchie geen redeneering maar alleen machtsontwikkeling, militaire machtsontwikkeling helpen kan : alleen daardoor zijn revolutionnaire en anarchistische elementen tot kalmte te brengen, zij het dan ten koste
van menschenlevens.
Een oogenblik scheen het omstreeks het einde van Juli, dat
nog veel ernstiger gevaren ook Engeland dreigden. Het Bismarckiaansch-bruske optreden van Duitschland in Marokko dreigde
den wereldvrede te verstoren en van alle kanten kwamen onrustbarende geruchten van geheime wapening en troepenbeweging in
verschillende landen. Ook ooze eigen kustverdediging kwam, zooals
bleek, in actie om voorbereid te zijn op alle plotselinge gebeurtenissen,
met name gewapend tegen iedere poging tot overvalling onzer havens,
hetzij van Engelsche, hetzij van Duitsche zijde. De onverbeterlijke
optimisten op dit gebied zouden, wanneer genezing van hunne
kwaal mogelijk ware, deze dagen niet mogen vergeten : het heeft
inderdaad een oogenblik gespannen, ook hier. Maar gelukkig hebben zoowel Duitschland als Engeland en Frankrijk middelen weten
te vinden om de reeds bedenkelijk hoog slaande golven der yolksagitatie, door onverantwoordelijke pers- en beursmanoeuvres zooals
altijd aangezet, tot bedaren te brengen : de geruststellende verklaringen van Asquith en Lloyd George, de vredelievende houding
van keizer Wilhelm zelven, de door de kalmte der regeering geleide merkwaardig rustige stemming in Frankrijk hebben het gewenschte gevolg gehad en de onweerswolken voorloopig doen overdrijven. Thans zitten de Fransche gezant Cambon te Berlijn en de
Duitsche staatssecretaris voor buitenlandsche zaken, de Bismarckiaansch gestemde Von Siderlen—Wachter ijverig te zoeken naar
middelen tot verzoening van belangen of liever naar voorwerpen
van koloniaal landbezit, die dienen kunnen tot bevrediging van
wederzijdsche lusten. Ga in Marokko uw gang, maar geef mij ook
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een vet brokje uit uw vleesch — of dat van anderen — in Afrika :
ziedaar de vraag. Het komt er slechts op aan, een vet brokje te
vinden, dat aan den eenen kant den Duitschen honger stilt en
welks gemis aan den anderen de Fransche eer en de Engelsche
constituties niet al te zeer aandoet. Het schijnt nog niet zoo gemakkelijk een oplossing te vinden, want de Duitsche, Fransche
en Engelsche belangen en eergevoelens zijn kittelachtig van natuur,
maar men wanhoopt niet, al staan de onderhandelingen thans stil
en begint Frankrijk ongeduldig te worden, zeker als het is van
Engeland en Rusland — zoo doet het ten minste. Lou niet Belgie
met zijn Congo, misschien te zwaar voor zijn eigen maag, of het
reeds zoo geplukte Spanje, het roemruchtige Portugal — hoe lang
nog republiek ? — een pondje vleesch kunnen missen ? Anders zouden Togo of Kameroen met hunne interessante Negers kunnen
helpen. In ieder geval : zijn pondje vleesch wil Shylock hebben, al
was het op Timor, waar Portugeesche onruststokers ons eenige
last veroorzaakten en een weinig beteekenend misverstand over
wederzijdsche rechten en grondgebied zelfs een kleine expeditie
noodig maakte. Hoe weinig blijkt er intusschen noodig om de poppen
aan het dansen te brengen ! Leven wij inderdaad niet te midden
van vulkanen ?
De vulkanische stemming op den Balkan lijkt voorloopig weder
voorbij te zijn : de Albaneezen leggen de wapenen neder, zelfs de
onhandelbare Malissoren ; de parmantige Montenegrijnen kiezen
eieren voor hun geld ; de moede Porte dankt den hemel, dat het
zaakje opgeknapt is, in afwachting van wat er nu weer komen
zal om de in het regeeren voorloopig niet voorspoedige JongTurken in ongelegenheid te brengen.
Naar de laatste berichten is de Engelsche spoorwegstaking
geeindigd met de aanvankelijk door de leiders ervan smadelijk afgewezen instelling van een verzoeningsraad van twee vertegenwoordigers der werkgevers en twee der arbeiders tegen belofte
van weder indienstneming der ontslagenen en stakenden allesbehalve een zegepraal der toch triomfroepende leiders, die het benauwd kregen, nu lang niet de helft der spoorwegmannen wilde
mededoen. — En het ,,misverstand" met Portugal zal spoedig geweken zijn. Een Oranjeboek zal ons weldra precies zeggen, wat
er gebeurd is, beter dan president Machado in de rumoerige
Costituinte.

VERZEN
VAN

JULES SCHUMANN.

GEVANGENPOORT.
Toen in de donk're kainer der gevangenpoort
De broeders, na des ruwaards mart'ling samen zaten
Drong plots'ling tot hen door 't rumoer op plein en straten
Van 't opgehitst gepeupel, fel belust op moord.
„Hoort" zei Cornelis voor hun leven vreezend „hoort"
„Gaat nu de ruiterij den voorhof niet verlaten". . .
En beiden zwegen lang . . . dan sprak Johan gelaten :
„Mijn broeder, onze ziel den Heere toebehoort"
„Ik bracht Zijn sterkend Woord ter ewer stichting mede"
„Dat het ons beiden nu een laatste troost moog wezen"
En daar de traptreen dreunden onder moord'naars schreden
Al nader 't klein vertrek, omhelsden zij elkaar. . . .
Toen vond 't bloedgierig grauw hen onvervaard, 'wijl klaar
Met kalme stem, Johan een psalm zat voor to lezen.

DUDE VISSCHER
Waar avond-zon op 't koele blanke zand
Goudenen gloed in plassen blinken laat,
Een oude visscher onbeweeglijk staat,
Turend naar zee, op het verlaten strand.
Het stompje pijp geklemd in grove hand,
Den helmhoed boven 't stoer, verweerd gelaat,
Dat half in rooden halsdoek schuilen gaat
Staat hij daar groot in laten zonnebrand.
D' oneindigheid van lucht en water leeft
In zijne hemel-blauwe en vochtige oogen,
Aandachtig naar onzichtbaar doel gericht.
Zoekt hij van ver blank-zeilig scheepje een licht.
Of denk hij door 't zacht golf-gedein bewogen
Aan dooden, die de zee genomen heeft?

WATTEAU.
Een land van zinnestreeling droomde hij,
Die zwak, zijn levenskrachten voelde vlieden
En Niien het leven slechts tot troost kon bieden:
Weernoed'ge vreugd in liefdesmijmerij.
Op 't lokken van een zoete melodij
Gaan fijngeschoeide vrouwe' en edellieden
Poozende peen, daar hunne lusten zieden
Naar 't wazige Cythere in blonde rij.
In tar gepeins vond hij de sierlijkheid
Van „Joli-Gilles", die rank als hij vermooide
Door rhythmisch fraai gebaar de werk'lijkheid.
En in de mist der wellust-tuinen. zweven
Zijn zwoele droomen waar hij merle tooide
Droefheid van geest om zijn gebroken leven.

WIJSJE.
Zang'rig wijsje dat al maar
— Wijsje klaar —
Zingen bleef in mij n gedachten,
Wijsje vol van vreugd en klachten,
Hoe, waar ik te turen zat
Naar de regen op de wegen
Zijt gij in mij neergezegen
Als de regen op het blad?
'k Voelde uw rhythme met den boom
Als in droom
Al maar ruischende bewogen,
't Was wanneer de vogels vlogen
Van den een op d' andren tak
En het windje door de blaren
Even heviger ging varen,
Of het luchtig rhythme brak.
Wijsje dat al vlieden gaat
Nu op straat
Eerste
flauwe lichten schijnen,
D'
Wijsje wil nog niet verdwijnen,
Want het liefste dat ik weet,
Is te luist'ren bij het duist'ren
Naar een liedje dat blijft fluist'ren
Melodieus van lief en leed.

LEESTAFEL.
Utrechtsche Bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis
onder redactie van Dr. J. J. A. A. Frantzen, Dr. G. W.
Kernkamp, Dr. J. W. Muller en Dr. W. Vogelsang, Hoogleeraren aan de Rijks-Universiteit to Utrecht. Utrecht, A.
Oosthoek, 1910.
Van deze bijdragen werdens ons II en III ter bespreking toegezonden.
Het eerste dezer werken is een herdruk van een zeventiendeeeuwsche pelgrimage. Waarvan de titel luidt : Duyfkens ende
mynkens Pelgrimagie tot Karen Beminflen binnen JErvsalem, haerlieder
Teghenspoet, Belet ende Eynde, met sin-spelende Beelden wtgltegheven
door Boetivs a Bolswert. Zoo vreemd ons deze titel luidt, zoo eigen
was zij aan vroegere lezers. Want Dr. H. J. A. Ruys, die dezen
herdruk, met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst bezorgde,
somt drie en twintig zuid- en noordnederlandsche uitgaven op, verschenen tusschen 1627 en 1855. Ongerekend de tien Fransche vertalingen, waarvan de eerste in 1636 en de laatste in 1819 verscheen,
en een Duitsche van 1665. Nu vertelt de geleerde schrijfster ons
voortreffelijk van hoeveel beteekenis vroeger voor bet yolk die
geestelijke pelgrimages, met hunne sterk doorgevoerde allegorieen
waren. Doch de populariteit van dit volksboek blijft ons een raadsel.
Want hoe weinig staat er in dit bock zelf! Ongeveer twee bonderd
vijftig bladzijden gebruikt het om de reis van Duyfken en Willemynken — in 't Fransch Colombelle en Volontairette geheeten —
te vertellen. En hoe weinig gebeurt er op die reis. Duyfken preekt
en fenaelt voortdurend. Want Willemynken is lichtzinnig en besmet
zich telkens met het vuil der wereld. Waarop hair zuster maar
steeds aankomt met het reinigend bad (= biecht en absolutie), met
de door den beminde toegezonden confituren (= de sacramenten)
en het plukken van liefelijke bloemen (= doen van goede werken).
En als eindelijk in het gezicht van Jerusalem Willemynken zich
verheft op eigen volmaaktheid, stort ze in de poet der verderfenis,
waaruit geen redding meer mogelijk is, terwijl Duyfken ten slotte
O. E. XI 9
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gekroond met Karen bruidegom aanzit aan het hemelsch bruiloftsmaal. Wien het om geestelijken inhoud te doen is, zal natuurlijk
oneindig meer hebben aan de ongeveer vijftig jaar na deze verschenen
peigrimage, ik bedoel Bunyan's The Pilgrims Progress from this world
to that which is to come. Wie echter bij voorkeur let op- den vorm
zal genieten van dit oude Vlaamsch, en van de houtsneden die het
volksleven dier dagen zoo aardig illustreeren. En vermoeden dat
Stijn Streuvels uit dergelijke oude Vlaamsche volksboeken met voile
handen gegaard heeft voor zijn eigenaardige, bekoorlijke taalschat.
Het tweede dezer werken is van geheel anderen aard. Dr. A.
C. S. de Koe behandelt daarin Van Alphens Literair-aesthetische
Theorieen. En zij doet dit met rustige meesterschap. Zij teekent
hem als een „nieuwlichter" in de letterkunde dier dagen. „Door
zijn literair-aesthetisch werk vooral is hij geweest een bestrijder
van den achttiendeeeuwschen geest, een wegwijzer voor het jongere
geslacht" (blz. 169). Terwijl toch die zelfgenoegzame eeuw hare
krachtelooze, gelikte verzen voor de hoogste poezie uitgaf, waarvan
de schrijfster aardige staaltjes meedeelt, heeft Van Alphen haar trachten wakker to schudden uit dien waan. Reeds als student noemde
hij de letteroefeningen zijn „aangenaamste bezigheid", en was
toen van de vaderlandsche poezie een matig bewonderaar. Van de
buitenlandsche verwachtte hij een reveil voor de onze. Vooral toen
zijn vriend en leidsman Van Goens hem in kennis bracht met de
Duitsche dichters dier dagen, maakte hij met zijn vriend plannen
een „Reformatie in ons land aan te vangen" (blz. 29). Die trachtte
hij te verwerkelijken maar in alle kalmte en bezadigdheid — ook
hij bleef een kind van zijn tijd — door in theorie en praktijk iets
anders to geven dan nog wat bombastische zelfverheerlijking op
rijm. En zoo gaf hij, in hetzelfde jaar 1778, op twee-en-dertig
jarigen leeftijd, uit de eerste zijner Kleine Gedichten voor Kinderen
en zijn Theorie der schoone Kunsten en W etenschappin.
Heeft nu onlangs Dr. H. Pomes onze literatuur verrijkt met
zijne voortreffelijke dissertatie over die Kindergedichtjes, Dr. A.
C. S. de Koe doet hetzelfde met haar dissertatie over van Alphen's
Theorie. Die echter de zijne niet was, maar van Riedel, een ijverigen
Duitschen compilator, wiens werk door van Alphen is om- en
bijgewerkt. Weinig principieel als men wil — maar toch zoo, dat
door zijn werk de achterlijke toestand der poezie zijner dagen
meer werd ingezien. Meer eigen werk geeft hij later in zijn Digtkundige verhandelingen en zijn prijsverhandelingen, waarin hij
„duidelijker dan zijn vourgangers de schoonheid van het plastische
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en muzikale element der poezie beseft" (bl. 139). Hierdoor is hij
inderdaad een wegbereider gebleken van den nieuwen tijd.
Bedenkt men bovendien dat de schrijfster haar werk uitnemend
heeft geplaatst in den lijst van zijn tijd, dus ook oog heeft voor
den philosofischen achtergrond ervan, dan blijkt dat zij is geluk te
wenschen met dezen eersten arbeid.

G. F. H.

E. Heimans. Uit ons Krijtland. Amsterdam. W. Versluys, 1911.
De Neer Heimans die zich reeds zoo vaak verdienstelijk heeft
gemaakt jegens onze jeugd, door haar de oogen te openen voor het
schoone en wondere leven der bloemen, maakt zich thans op een
andere wijze verdienstelijk. Niet Loch met zijn vriend Thysse, die
op de wandeltochten dan vertelde van het leven der vogels en
andere dieren, maar met zijn zoon J. Heimans maakte hij ditmaal
zijn vacantie-tocht. Zelf vervaardigde hij een gekleurde schetskaart
en teekeningen, terwijl zijn zoon voor foto's en 12 stereoscoopplaten
zorgde. Hierdoor, maar niet minder door den bekenden prettigen
verhaaltrant weet de schrijver ons geheel thuis te makers in ons
Srijtland, zooals hij het Geuldal in de buurt van Epen noemt.
Hoe aardig leert hij het onderscheid tusschen primaire, secundaire,
tertiaire en quartaire gronden, en Welk een blijden trots weet hij
te wekken dat we ook al voor deze geologische merkwaardigheden
niet naar het buitenland behoeven to gaan. Als we maar oogen
krijgen voor het schoon van ons eigen land.
Voor den schrij ver is er geen tweede streek in ons land, zoo
mooi en zoo belangwekkend voor natuurvrienden als deze. Nu, het
vergelijken daargelaten, wat altijd een weinig gevaarlijk is, gaarne
onderschrijven we den wensch waarmede de schrijver dit leerzaam
en aardig relaas van zijn vacantie-reis besluit : dat dit werkje in
heel veel jonge handen kome, „dan wordt het land om Epen van
Mechelen tot Beusdal mogelijk nog eens het

Nederland"

(bl. 212).

Nationale Park van
G. F. H.

Dr. H. G. Ten Bruggencate. Mr. Rhijnvis Feith. Een
Bijdrage tot de kennis van zijn Werken en Persoonlijkheid.
Wageningen. H. Veenman, 1911.
De schrijver heeft in deze lijvige en van veel belezenheid getuigende studie een knap hoofdstuk geschreven onzer letterkundige
geschiedenis, en wel dat moeilijke hoofdstuk, waarin de Zwolsche
ex-burgemeester en onvermoeide grafzanger Rhijnvis Feith wordt
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behandeld. En hij heeft meer gegeven dan hij beloofde. Want hoewel
telkens, als op bl. 106, zeggend dat het hem niet om beoordeeling,
maar om kenschetsing is te doen, heeft hij ernstig getracht ons
die slappe en (daarom misschien ?) populaire persoonlijkheid te
schetsen. En dit laatste wordt onmogelijk, als men zich van elke
beoordeeling wil onthouden. Wat de schrijver dan ook gelukkig
niet gedaan heeft
Wel maakt hij begrijpelijk hoe deze gematigde patriot, evenals zijn latere vriend van der Palm zachtjesaan bijkleurt tot gematigd oranjeklant. Ook hoe deze man van de verlichting, zooals
meer voorkomt, wanhopig bekrompen is, en hoe daaruit resulteert
een zelfvoldane eigenwijsheid, die de orthodoxie in pacht meent te
hebben, en zich voelt verlicht groot-inkwisiteur. Ook hoe komisch
pedant deze declamator kan zijn, natuurlijk altijd op een deugdzame manier, en hoe hij onder alles blijft de man der grafgezangen.
Wie z'n Oven en Gedichten, Poetisch Mengelwerk, _Het Graf of
z'n overige poezie niet bij de hand heeft, kan daarvan genieten in
den gezangbundel der Ned. Herv. Kerk, waarin liefst 32 No's., nl.
10, 11, 14, 23, 25, 26, 31, 35, 39, 48, 53, 66, 82, 84, 88, 89, 93,
98, 110, 113, 128, 130 (gewijzigd) 141, 144, 152, 160, 166, 171,
172, 179, 187 en 191 voor rekening van Feith komen. Begrijpelijk
dat Bilderdijk, van wien in dienzelfden bundel dat krachtige
No. 8, grimmig rijmde :
„Ja! Uw Godheid is de goedheid,
Loutere coquinje zoetheid."

Maar het belangrijkste van deze studie is dat de schrijver zoo
uitvoerig wijst op het onoorspronkelijke van Feith's poezie. Reeds
tijdgenooten hadden hem dit verweten, als Kinker, en Bilderdijk
die zeide dat Feith's vers „twee derden Klopstock" was. Maar de
heer Ten Bruggencate wijdt nu daaraan een uitvoerig hoofdstuk
en wijst er op van Welk een grooten, te grooten invloed Rousseau,
d'Arnaud, Young, Sterne, Richardson, Ossian, Herder, Goethe,
Miller, Klopstock, Wieland, Lavater en Gellert hebben gehad op
Feith's poezie. En niet alleen op zijn poezie, maar ook op zijn
denkbeelden over kunst, smaak, het genie, en dergelijke.
Juist omdat deze verdienstelijke studie zoo verbazend veel
materiaal heeft bijeengebracht ware het te wenschen geweest dat
de schrijver zich er aan gewaagd had ook nog scherper de persoon
des dichters en zijn denkwereld te teekenen en te waardeeren.
Dan was ons zijn kortstondige populariteit ook duidelijker geworden.
En hadden we misschien ook begrepen hoe een Tollens en eenigs-
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zins ook een Potgieter den invloed hebben ondergaan van dezen
braven burgervader, maar wat te leegen dichter.
G. F. H.
Dr. M. H. J. Schoenmaekers. Christosophie. De Eeredienst van . de Taal. Amsterdam. Meulenhoff en Co., 1911.
De nieuwe godsdienst is er.
Met schroom neem ik zijn nieuwen bijbel, de oorkonde van
zijn ontstaan, neem ik Christosophie ter hand — want : een nieuwe
godsdienst, Been kleinigheid !
Toch ook met innerlijke pret, want er is zoo iets potsierlijks
in een mensch te zien poseeren voor godsdienststichter, hem een
nieuwen bijbel te zien schrijven.
Maar en schroom en pret zijn me spoedig vergaan, en de bestudeering van deze Christosophie heeft me aileen geleerd dat deze
nieuwe godsdienst wanhopig-ouderwetsch en te doorloopend-vervelend is, ongelooflijk vervelend.
Maar wat hij dan wil ? De schrijver zegt het in twee woorden :
,,De christosoof is niet theist, hij is atheist. Maar tOch een vroom
atheist" (W. 123). Verder is hij erg dankbaar dat hij , niet zoo boosaardig is als „de anderen" — en zoo vervelend mag zijn.
Met den schrijver heb ik echter ten sterkste gemeen zijn liefde
voor het Woord en zijn afkeer van „pratende onvruchtbaarheid",
wat ik korter gewauwel poem. Maar juist mijn liefde voor het
Woord en mijn afkeer van gewauwel doet me Christosophie snel
terzijde leggeD, met het dankbare voornemen het nooit meer op
G. F. H.
te slaan.
Johanna Steketee. Het Leven. Novellen en Schetsen.
Amsterdam. W. Versluys, 1911.
„Voortdurend blootgelegd aan den haat dezer vrouw, dan noodgedwongen op straat, tegen wind en regen, of in brandende hitte
en droogte, scheen vreugde haar weg niet te kunnen kruisen" (blz.
229).
„In de breede gang van het oude huis, steil tegen een berg
gelegen, aan een buitenweg van Valkenburg, liep toevallig Theresia,
toen de post een brief flapte in de bus, die open stond, waardoor
zij op den grond viel" (blz. 259).
Deze min-fraaie stijlproeven doen zien hoe weinig moeite de
schrijfster dezer novellen en schetsen zich geeft am in behoorlijken
vorm uit te drukken wat zij te zeggen heeft. Maar indien dan

462

LEESTAFEL.

wat zij zeggen wil, althans belangwekkend was, dan zou men haar
deze vorm-fouten willen vergeven. Intusschen ja, er zullen wel
leesgezelschap-abonnes en andere op romans beluste lieden zijn die
in dezen bundel behagen scheppen, maar tot de literaire fijnproevers
moeten dezulken zich, dan Loch niet rekenen.
De fout van dit boek is zijn titel . „Het leven". Dit het leven ?
Die onnoozele verhaaltjes van scharrelpartijtjes met of zonder consequenties, dit salon-realisme, deze bedachte en verzonnen avonturen,
die door de schrijfster gemodelleerde typen van het naar liefde
dorstend meisje, den half-blinden vader, de dito moeder, de ongelukkig-getrouwde en aan den drank zijnde zuster, de verdierlijkte
echtgenoot, het jonge dametje dat met een fabrieksarbeider avondlijke samenkomsten heeft, — al die bedachte narigheid . . . het leven ?
En het leven die opeenstapeling van allermalste bijzonderheden tot
stoffeering van de ijselijk-dramatische situaties ? Wanneer des havenmeesters dochter zich des nachts verdrinken zal omdat de vader
van het kind dat zij verwacht, haar niet trouwen wil, wat doet zij
dan ? Zij bestelt veertig zegge en schrijve veertig gebakjes,
mitsgaders een tulband, benevens een taart, gelijk de bakker juist
voor een bruidspaar heeft klaargemaakt. Deze luttele versnaperingen
bestemt ze voor twee dames en drie heeren (onder wie de snoode
minnaar), die dezen avond door haar bij haar vader genood zijn.
Maar de aan alles denkende zelfmoordenares heeft het middagmaal,
dat aan dit genoegelijk avondje zal voorafgaan, ook niet verwaarloosd. De havenmeester en zijn dochter doers zich aan tafel te goed
allereerst aan groote mooten kabeljauw (haar vader bedankt voor
een derde portie omdat er nog meer komt) ; vervolgens verschijnt
er „biefstuk met fijne doperwtjes, kropsla, uit Gent gezonden [het
stuk speelt n.l. te Terneuzen] en gebakken aardappels". Angelique,
de levensmoede, die onder het herhaald genot der kabeljauw-mooten
reeds „alle sombere gedachten" verbannen had, smulde heerlijk
aan het gegarneerd vleeschgerecht. „Daarna het dessert : rijnwijnpudding mooie peren, tros-rozijnen, amandelen, keurig op glazen
schaaltjes". De pudding nu was „lekker luchtig van veel en lang
geklutst eiwit". De wanhopige dochter weet haar vader nog over
te halen al deze heerltjkheden en het eventueel overschot van
sombere gedachten weg te spoelen met champagne, door de meid
opgediend in „fijn-groene champagne-glazen". Voor deze kiesche
attentie [is groen niet de kleur der hoop 1 wordt de meid beloond
doordat zij mag mee-drinkers... Vader en dochter gaan dutten, wat
ze wel verdiend hebben en wat wel wijs is in het vooruitzicht der
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veertig gebakjes, tulband, droef-symbolieke bruidstaart, waaraan
Angelique straks zoowaar nog bruidsuikers toevoegt. Eerst te middernacht gaat het gezelschap heen. En dan. . . maar de schrandere
lezer en dito lezeres heeft allang begrepen dat een juffrouw met
zoovee,1 smaak in 's levees zoete geneuchten niet sterven zal. Nu.
juist, Angelique's poging mislukt dan ook door haar eigen verregaande onhandigheid : zij loopt de zee in [welke serieuse zelfmoordenaar doet dat nu !], wordt „ijskoud, stijf, als bevroren", verliest
haar macht. „De golven, als versmadend die prooi voor den dood,
sloegen haar met geweld terug" Enfin, zij blijft dus levee,
trouwt met „hem" enz. . . .
Het Leven ! !
„Meheir, het laiven, meheir, ties cents, 'n dubbeltje meheir,
het laiven !"

H. S.

Jeanne Reyneke van Stuwe. Mater Triumphatrix. Amsterdam. L. J. Veen, z. j.
Bij de bespreking der latere romans van Jeanne Reyneke van
Stuwe, der vervolgnummers in de reeks

Van Ziiden en Ifeerzijden,

hebben wij hier wel eens geklaagd over de eindelooze herhalingen
in de schildering der gemoedstoestanden, over de vele, zeer vele
woorden die de schrijfster noodig had om ons mee te deelen, wat
zij te zeggen had, over het te langzaam voortschrijden der handeling, over het te weinig belangrijke van die handeling zelve. Dit
latere werk gaf dikwijls den zeer sterken indruk alsof zij, eenmaal
weer aan zoo'n boek begonnen en het grondplan al schrijvend uitwerkend, daarmee maar doorging zonder eenige zelf beperking, met
al te groot gemak maar doorschrijvend, het eene blad voor en het
andere na, zonder zich de vraag te stellen of dit alle y niet bondiger, beknopter, korter had kunnen worden gezegd. Die boeken
waren, om het kind bij zijn naam te noemen. lang-ademig en langdradig.
Gelukkig heeft de schrijfster bij dit jongste werk deze fout
vermeden het is vlot geschreven, in levendigen trant, met veel
gesprekken. En mevrouw Reyneke beheerscht, als zij wil, den
dialoog. Zoo laat zich dan dit boek prettig lezen en wekt niet
gelijk vorige

een zeker gevoel van wrevel.

Dit wat den vorm betreft. Wat den inhoud aangaat, de titel
geeft reeds de „these" aan, die den grondslag vormt : de triomfeerende moeder. In de vrouw zegeviert de moeder : Badeloch, met
haar verzekering dat zij om eenen man wel bei haar kinders geven
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zou, is een „monstrum". Aan het kind hangt de moeder met zoo
sterke banden, dat zij voor het kind alles willig offert, ook : het
levensgeluk door een huwelijk met den geliefden man, wanneer
voorwaarde voor het bereiken van dat geluk is : afstand te doen
van het kind.
Door de compositie van haar boek heeft de schrijfster ons deze
stelling willen waar maken en zij heeft daartoe verschillende moeders met verschillende kinders geteekend. Maar haar hoofdpersoon
is een verregaand lichtzinnig freuletje in den Haag. Haar lichtzinnigheid gaat inderdaad wel heel ver : zij verslingert zich als heel
jong meisje aan een musicus, dien zij volstrekt niet begeert te
trouwen ; om dien stap . . . . goed te maken, weet zij zich dan te
doen huwen door een ouderen vriend van haar moeder, aldus tevens
een verbintenis tusschen die moeder en dien vriend onmogelijk
makend. Zulk een opzet is de natuurlijke bron van conflicten en
deze blijven dan ook niet uit ; de apotheose is dan deze : dat de
jonge moeder, van haar man gescheiden, een tweeden man, dien
zij wel innig lief heeft, afwijst omdat deze haar kind niet bij zich
in de te stichten echtelijke woning hebben wil.
„Zijn er zoo ?" vraagt men zich of als men de „faits et gestes"
leest van dit zestien- of zeventienjarig kind ? Zelf zegt ze later tot
haar moeder.: „we zijn allemaal zoo" en werkelijk stelt de schrijfster
de (of althans de meeste van de) vriendinnetjes als niet veel beter,
niet minder verdorven voor. Nu, we weten het eenmaal : den Haag
heeft bij onze Nederlandsche romanciers een uiterst ongunstige
reputatie ; wanneer zedenbederf ter sprake komt, dan speelt strijk
en zet het stuk in de Residentie
Wellicht had de schrijfster then donkeren achtergrond alleen
noodig om te heller daartegen het lichtend beeld der zegevierende
moeder te doen uitkomen. Ziet eens hier, zoo roept ze als 't ware
ons toe, hier hebt ge een reeds vroeg verdorven kind, door een
liefhebbende, verblinde moeder nauwelijks opgevoed, want anders
zou dit meisje toch elementaire begrippen van eerbaarheid hebben
gekend en . . . toegepast ; ziet hier dus de salon-editie van een
moreel bedroefd-laag staand vrouwen-exemplaar. Maar ziet nu tevens
hoe diep

zelfs in haar hart de heilige moederliefde is geworteld.

Waarop misschien de lezer zal antwoorden dat de te bewijzen stelling inderdaad bewezen is, niet natuurlijk door het gefingeerd verhaal, maar door de eeuwenlange ervaring van alle menschengeslachten . Want gloednieuw is de thesis niet !

H. S.
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INDRUKKEN VAN BEYROUTH
DOOR

W. MEES.

Beyrouth, van de zee of gezien, vervult iemand van
de meest grootsche verwachtingen : een luststad zullen we
betreden vol paleizen, palmboomen en Oostersche pracht.
Boven het eene reuzengebouw, blinkend in 't zonlicht,
verheft zich weer een ander paleis, in n6g verleidelijker
wit, met n6g hoogere zuilengangen en diepere balcons, die
doen verlangen naar hun weldadige schaduw en de frissche
zeewinden, die daar immer waaien moeten. Maar, naar de
huizen, waartusschen de minarets puntig uitsteken, en de
stad kijkt men al niet meer. . . daar achter verheffen zich
de toppen van den Libanon ! Zijn naam is ons al sinds
onzen kindertijd vertrouwd, toen we van Salomo's tempel
leerden , onwezenlijk lijkt 't van aangezicht tot aangezicht
te staan met het gebergte zelf, dat in onze gedachten een
zelfde plaats innam als Blauwbaard's paleis en Asschepoester's keuken.
Het is zomer en een top, de Sannin, is nog wat witgemutst , groen en blauw zijn de hellingen van het gebergte, dat langzaam naar de zee toeglooit en langs de
baai loopt, waar Sint George den draak versloeg, naar het
Zuiden wat terugwijkend, om de stad als 't ware ruimte
te geven zich over de heuvelachtige vlakte nit te breiden.
O. E. XI 10
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Dorpen, door groen omzoomd, liggen tegen de berghellingen aangevlijd, badende in de zon, duizendvoud haar heete
pijlen terugzendend. Een boschje denneboomen steekt op
een der toppen tegen den blauwen hemel af: het herkenningsteeken van het dorp Bet Mary ; verderop doet Cannisi, een der geliefde toppen van den Baaldienst in oude
tij den, maar weinig voor den Sannin onder.
Het rumoer van ruziemakende roeiers laat niet langer
toe zoo ver weg to kijken. Pijlsnel schieten de bootjes
vol roode fezzen, woedende gezichten en kleurige lichamen
toe ; scheldwoorden en vloeken klinken over 't water,
wanneer er een voorbij zijn mededinger vliegt. Bij de trap
van het schip lijkt het vechten op leven en dood ; een
bootje legt er aan, wordt weggeduwd onder protesteerend
razen en tieren; daaraan wordt geen aandacht geschonken.
Als wild.en schieten ze de treden op, klampen reizigers
aan, die, hoe groot hun tegenzin ook wezen mag, zich aan
die barbaren moeten overleveren en hen maar volgen —
een andere manier van landen is er toch niet. De bagage
Aloft holderdebolder ! de trap af. „Recht houden", of „Voorzichtig" is in welke taal ook voor hen onleesbaar, en dan
nog ! „Alles in de boot ?" onder nag grooter rumoer maakt
de bootsman zijn eigendom los uit den warboel der andere
bootjes, die zich aan hem vastgeklampt hadden en over
Wiens boot het vervoer van andere bagage juist zoo gemakkelijk ging.
Met kracht roeien de bootslui eindelijk om de punt
van de pier, die de kleine haven insluit, naar den kant,
alleronverwachtst in heftige verontwaardiging losbarstend
tegen ons tegemoetkomende booten.
Een bout menschengewoel bij het douanengebouw :
men ziet niets afzonderlijks, behalve de roode fezzen. De
zon brandt fel en in den doorgang is het een drukkend
warme, afschuwlijke lucht. De sjouwers en leegloopers
gapen de Europeanen aan, die van hun kant niet in belangstelling voor hen onderdoen : zij zijn prachtkerels, gebronsde forsche reuzen in schilderachtige kleedij.
Een victoria, veel ruimer en vuiler dan de Euro-
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peesche soortgenoot, staat klaar. Twee paarden zijn noodig
weg ens het heuvelachtige der stad. Een hooge hoed is
den koetsier een onbekend artikel, maar 't gemis aan
deftigheid wordt vergoed door een doek met kwasten om
hoofd en nek gewonden. Zijn lenig lichaam steekt in een
kort jasje vreemd van snit, een blauwe, ontzaglijk wij de
broek, die bij de zakken prachtig bestikt is, en een helgekleurde sjaal om het midden.
De zweep wordt er over gelegd, altijd door, zonder
erbarmen— dierenbescherming is in Beyrouth nog Diet ingevoerd— de booze blikken der koetsiers vlak bij, worden
met een triumfantelijken beantwoord en . . . . men bemerkt,
hoe verwend men, zelfs in Rotterdam, met bestrating is.
Schokkend en schuddend hoist men verder, praten is
onmogelijk, maar het went en 't eerste, wat men rondkijkend denkt, is : Wat Europeesch ziet 't hier uit ! De menschen volstrekt Diet, maar de huizen : een groote, Fransche
bazar, de Ottomaansche bank, een postgebouw en daar —
een electrische tram ! Die baart ons zorgen genoeg in de
nauwe straat, die steeds oploopt. Stop ! Een troep zwaarbeladen kameelen, met lange, uitstekende balken kruist
ons pad en verspert den weg. Op het tieren van hun
drijver slaan ze niet de minste acht. „Wij loopen joist zoo
hard als wij willen" zeggen hun langzame, met irritante
bedachtzaamheid neergeplante pooten. De straat waar zij
in voortwandelen is wel echt Oostersch : lage, kleine winkeltjes met kleurige uitstallingen buiten er voor.
Ads de laatste kameel voorbij gesjokt is, kunnen we
verder, voorbij een Roomsche kerk. Een rijtuig schiet het
onze rakelings voorbij, de paarden schrikken, de koetsier
vloekt, wij hoesten in de verstikkende stofwolk. De weg
wordt breeder en splitst zich, wij nemen den opgaanden,
naar het nieuwe stadsgedeelte. De Libanon wordt links
zichtbaar, aan den rechterkant staat de nog hooger gelegen
groote, gele kazerne, die de heele stad domineert. Het
prachtige uitzicht over de stad, op de bergen en de immer
blauwe zee is aan de soldaten, nog alleen Mohammedanen
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en te praktisch om gevoel voor natuurschoon te hebben,
verspild.
Maar het rijtuig gaat veel te vlug, en vluchtig is de
indruk dien men den eersten dag krijgt.
Wanneer de middagzon tegen zessen in kracht is verminderd, kan men zich zonder gevaar voor haar stralen
weer buiten wagen. Eerder geven de lage tuinmuren
langs de straten geen voldoende schaduw. Aan den zonnekant glijden de slaperige hagedissen, opgeschrikt, in de
holen van het tufsteen; bovenop een muur zich koesterend,
steekt een skink zijn dikken kop over den rand: een chimere van de Notre Dame in andere afmeting. De grappige
kameleons houden zich schuil in de tuinen. Het grootste
soort is zoo lang als een flinke mannenhand. Sperren
deze hun bek open en beginnen ze woedend te blazen,
dan lijken draken heel goed bestaanbare beesten. Reusachtige bloemenstruiken : oleanders, rozen, geraniums,
magnolia's hangen in weelderigen overvloed over de muren
heen. De palmen, die door den zeewind steeds wuiven,
prijken slank daar bovenuit met hun roode dadeltakken.
De granaatappels zien er uit om van te watertanden, maar
zijn heel wat minder lekker, dan ze het air aannemen.
Het aantal pitten is bovendien niet te bepalen en het sap
maakt onuitwaschbare vlekken. Op deze stoffige wegen,
omringd door de lage muren, die Loch de huizen aan het
gezicht onttrekken, is de werkelijkheid van Beyrouth heel
wat minder paleisachtig, dan men van de zee of gedacht had.
„Wat zijn ddt voor geestverschijningen, witte en
zwarte ?" Mohammedaansche dames in zij gekleed ; de
bovenste overrok over het hoofd geslagen, handers en alles
daaronder verbergend, een donkere sluier over het gezicht.
Hoe warm moeten die het wel hebben in deze temperatuur
van 90° ! Zij benij den ons blijkbaar de dunne, witte kleeren :
zij slaan haar sluiers op en bekijken ons met ongeveinsde
belangstelling. Bleeke, pafferige gezichten hebben ze,
groote, zwarte oogen, beschilderd aan de randen. Tot
romantische overpeinzingen lokt haar gelaatsuitdrukking
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niet nit, al behouden haar spookachtige gedaanten wel
steeds jets geheimzinnigs.
Haar ongesluierde Christelijke landgenooten zijn in
haar goedkoope, overdadige schitterpracht nog minder
sympathiek. Bijna alien zijn gezet en blinken van valsche
steenen in de haren en op de slechtzittende kleeren ;
dunne sjalen in de onwaarschijn.lijkste kleuren hebben ze
om het opgemaakte gezicht geslagen. Luid pratend en
gesticuleerend zitten ze vaak met haar drian op de bank
van een victoria, waarin ook heele families, mannen en
kinderen erbij, op- en over elkaar geborgen worden.
De vrouwen van het vreemde, geheimzinnige ras der
Druzen houden maar een oog onder den sluier bedekt en
zijn verder kenbaar aan haar blauw-getatoueerde kin. Dit
laatste hebben trouwens Bedouinenvrouwen ook dikwijls,
en bij Max gezichten past die vreemde mode geheel. Haar
gezichten zijn manlijk gesneden : een forsche, rechte neus,
en etagere wangen. Aan weerszijden van het donker getinte
gelaat hangt een lange, bruine vlecht. Haar mannen
loopen vaak, van de bergen en het binnenland afgedaald,
in troepen door de stad. Indrukwekkende herdersvorsten
zijn het, gehuld in koninklijk-wijde mantels. Zelfs schapevachten dragen ze met zwier. Een doek om hoofd en nek
wordt op de kruin vastgehouden door twee ringen dichtineengedraaid paardehaar. Zoo dik gekleed zijn ze, dat de
zon niet door al die lagen heenboren kan. Kalm en waardig bewegen ze zich en behouden daardoor steeds dezelfde
aangename temperatuur.
Ook „de melkboer", die aan onze goedmoedige mannetjes volstrekt niet denken doet, is een statige Bedouin.
Met zijn kudde geiten loopt hij door de straten „Halib !
Halib !" roepend. Daagt er een afnemer op, dan wordt
een der geiten even gemolken en de stoet trekt verder.
De mannen nit het yolk, meest dik en groot, zitten
in de schaduw van de cafés behagelijk hun narghilehs to
rooken, soezend bij 't klokkerend geluid van het water.
In lange,. gestreepte jassen, net kamerjaponnen, vastgehouden door een veelkleurige ceintuur, zitten ze uren
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lang, haast bewegingloos op hun lage matten. stoelen.
Sommigen drinken ijslimonade, die, in groote bocalen met
een brok ijs, op een beschut stalletje te koop is, of ze
nemen Naar van den limonadekoopman, die met vroolijken
bekkenslag voorbij komt. Aan een riem om zijn schouder
hangt een enorme, peervormige flesch ; de breede onderkant in een koperen omhulsel, glaasjes in een bakje
daaraan bevestigd. Verlokkend klinkt zijn koperslag ;
verlokkend ziet zijn dorstverdrijvende koopwaar er nit.
Achter elkaar, om toch elk zooveel mogelijk schaduw
deelachtig te worden, komen we voorbij de minder aanzienlijke mohammedaansche huizen, die dadelijk aan de straat
staan. Het houten traliewerk voor de weini bg e ramen sluit
het binnenkijken in het heilige der heiligen uit, maar dat
er daar veel naar buiten gekeken wordt, hoort men aan
het gefluister en gemompel, dat er steeds gaande is. Bij
de kazerne komen we voor een dilemma : of over het
blakerend kazerneplein, Of benedenlangs in de stoffige
schaduw. Bovenover : de soldaten zijn aan het marcheeren.
Allerslordigst gekleed zijn zij, de beste soldaten ter wereld,
die met onverwoestbaren moed en doodsverachting in het
gevecht gaan. De uniform van slecht goed lijkt hun
omgegooid ; groote olielaarzen maken hun uiterlijk ook
minder correct. Het nut van pier in de hitte heen en
weer te loopen zien ze volstrekt niet in, lusteloos, in
elkaar, zonder eenige branieachtigheid volgen ze de bevelen
op. De militaire muziek oefent zich op een .anderen hoek
van het plein, eentonig en hoog klinkt ze, voor Europeesche ooren vreemd, maar onweerstaanbaar aantrekkelijk.
Langs het militaire hospitaai afdalend, komen we in de
eigenlijke, oude stad, waar de bazarstraten koel en nauw
zijn ; zijn ze eens wat breed uitgevallen dan weren overgespannen gordijnen de zonnestralen af. De beginstraten
zien er nog Europeesch uit : Fransche manufactuur- en
hoedenwinkels, curiositeitenzaken, een enkele boekhandel
en galanterie- en speelgoedwinkels — maar wat een
kappers wonen hier ! Om 't andere huis haast. Zich te
laten knippen en scheren is een der meest geliefde tijd-
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passeeringen van de Syriers. Sterk geparfumeerde heeren,
in de puntjes gekleed, komen nit die winkeltjes te
voorschijn.
1Viaar hier wordt het Syrisch groote manufactuurzaken,
waar de stoffen vlak aan de straat opgestapeld liggen
deuren en vensters zijn er bij na niet ; op de meest vriendelijke manier wordt men binnen genoodig,d : „Tfaddale !"
Aan elken handel is zijn bepaalde wijk toebedeeld ;
het vleeschwinkelstraatje, dat er vreeselijk bloederig uitziet,
slaan we maar over. Daar komt een bende jongens, die
in druk pratende drommen om de winkels slaan, met lange
ronde manden op den rug, naar ons toegehold. Ze vragen
of we boodschappen gaan doen en of zij dan onze pakjes
thuis mogen brengen — aan thuisbezorgen doet geen
winkel. Aardige jongens 4n het, op bloote voeten ; hun
donkere, krullende haren komen onder hun fez, waar de
eerste frischheid al af is, te voorschijn. Op de kruin zijn
ze wel kaal geknipt ; maar aan de kanten houden ze het
haar zorgvuldig lang ; dat staat veel beter. Hun oolijke,
tintelende oogen kijken overredend. In allerdwaast wijde
broeken steken ze, zooals trouwens ook volwassen Syriers
van den ouden stempel. Zij, met hun voor ons overtollige
lengte en wijdte van kleeren moeten bij het zien van de
E-uropeanen -wel tot de conclusie komen, dat de stoffen bij
ons al bizonder duur zijn. Een jongen kiezen we uit, de
rest gaat anderen aanklampen of houdt zich onledig met
steenen te gooien naar de rondsluipende honden, die jan.kend weghollen en door hun slaafsche onderworpenheid
het diep verachtelijke van het scheldwoord der Muzelmannen voor de Christenen aantoonen. Angstig, steeds op
hun hoede voor steenen en schoppen, sluipen de gelige
beesten van den eenen vuilnishoop naar den anderen ; vallen
daarbij in slaap, overdekt met muggen en vliegen. Bij
zulke verzamelplaatsen kan men ook hun woedend geblaf
hooren opgaan, wanneer een ongelukkige zwerver buiten
zijn eigen kwartier in een vreemd is geraakt. Een vijan_d
geeft het sein, en als razend vliegen ze op den indringer
af, die, den staart angstig weggedoken, beenen maakt.
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Op den hoek van een straat staan venters, vaak pikzwarte negers, hun lekkerswaren, op driepooten uitgestald,
aan te prijzen : rose en bruine suikerbrokken ; vette, in
ruiten gesneden amandeltaart of honingkoeken met nootjes.
Met een strooien kwast slaan ze de azende vliegen af, die
steeds terugkomen, en dan doen de kooplui maar geen
moeite meer : hun klanten lusten 66k wel een stuk met
vliegen. Een schijnt niet veel aftrek te vinden: hij zet zijn
ronden bak op het met een doek omwonden hoofd, neemt
de lichte driepoot op, om zijn geluk te beproeven op een
andere schaduwrijke plaats, waar hij eerst een paar hongerig
snuffelende honden wegschopt.
In de smalle manufactuurstraatjes ruikt het naar
nieuw goed : alle winkels luchten direct hun geuren op de
straat. Het katoen, de bonte doeken : het is meest alles
uit Europa ge'importeerd ; het gestreepte goed alleen, voor
de lange mannenjassen, komt uit Damascus. De kleermakers
zitten met naaimachines en al in groepjes buiten te stikken
en te naaien. Ook de schoenmakers, verderop, met hun
aardige kleine jongens, kloppen lustig op hun driepoot :
een dikke schijf boomstam op drie stutten. Roode, aan de
punt opwippende pantoffels maken ze het meest, die de
Syriers, door de hiel neer te trappen dadelijk als muilen
in gebruik nemen. Voor het andere schoeisel, door de
vrouwen en meisjes thuis gebruikt, moeten we in de straat
van het houtsnijwerk zijn. Daar maken ze de hooge klompjes, of kothurnen beter : een houten zool met twee hooge
breed uitloopende plankjes, onder hiel en palm. Een riem
loopt alleen van voren over den voet. Hoe kiinnen ze er
zoo vlug op voort ? Een vroolijk kleppergeluid maakt het
wanneer de meisjes op den bestraten hof van de huizen
loopen. Een echt weeldeartikel zijn ze, wanneer ze met
paarlemoer ingelegd worden en de riem rijk geborduurd
is. Die liggen in de winkel-werkplaatsen, waar ook de
stoelen, tabouretten, portretlijstjes e. d. met paarlemoer
versierd worden; in elk huis in het Oosten vindt men daarvan exemplaren, evenals van de kunstig bewerkte, koperen
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presenteerbladen, die tot in reusachtige afnietingen in de
koperslagerswijk vervaardigd worden.
Een lekkere, gekruide geur komt ons uit de kruidenierstraat tegen : de open zakken staan vrij op straat. Het
kan genist : stof is hier o wonder ! bijna -niet : het straatje
is geplaveid, gereden wordt hier niet, ook dieren worden
streng geweerd. In de „delicatessen" winkels wordt rahadlekoum, Turkish delight, verkocht. Het echte is wel alleen
in Constantinopel te krijgen, maar dit overzoete, weeke
goedje smaakt Loch ver van Europeesch. Veel van deze
brokken, die bovendien nog verdwijnen in poeiersuiker,
kan men niet achtereen eten zonder er voor altijd zijn
bekomst van te hebben. Syrische magen zijn er beter tegen
bestand ; heeren even goed als dames weten met schalen
vol lekoum, geglaceerde kastanjes, amandelen en allerlei
buitensporige bonbons uitstekend weg.
Het aardigst is de vruchtenstraat, die breed is, maar
onveilig gemaakt wordt door de electrische tram en voorbijtrekkende troepen klingelende muildieren. Als men Arabisch
verstaat, kan men hooren hoe de godsdienst dezer dieren,
met die van hun vaders en moeders door de drijvers vervloekt wordt, wanneer ze niet vlug genoeg in de goede
richting loopen. Om het booze oog af te wenden dragen
al deze dieren, ook de paarden en ezels en kameelen,
blauwe kralen.
De heerlijk uitziende vruchten doen weldadig aan :
smakelijke pruimen, abrikozen, „wish-moesh" (de twee vorige
vruchten gekruist), perziken, groene, versche vijgen, bananen,
sinaasappels, groot als kinderhoofden, watermeloenen en
olijven, citroenen en de verkwikkende, gele druiven van
den Libanon in rijken overvloed. In November komen de
versche, roode dadets, die als bloemen aan den stengel
zitten ; later nog staan er bossen suikerriet tegen het stalletje geleund, waar alle kinderen zoo dol op zijn, en de
versche amandelen in fluweelig groen, met haar wat flauwen
smaak. Daarvan krijgt men een heel mandje voor bijna
niets mee, als men maar weet af te dingen. En dat is
overal en altijd noodig, want plotseling, wanneer de win-
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keliers een Europeesch gekleede in het oog krijgen, verdubbelen en verviervoudigen de prijzen. Het eerste woord
Arabisch, dat men dan ook leert is „La": neen, want op
het eerste gezegde moet men nooit ingaan, met loven en
bieden gaat het grootste deel van den dag voor de winkeliers voorbij.
En dan dat ellendige geld ! Grooter verwarring dan
hier is er toch zeker nergens daarin. Gouvernementsgeld
en speciaal Syrisch , speciaal Beyroutsch zelfs is hier
gangbaar. De meest voorkomende munt is de bishliek,
ongeveer dertig cent waard, een onsmakelijk dik stuk
koper, dat door zijn grootte een ramp is voor de portemonnaie. Zeven-en-een-half daarvan (hoe komen ze aan
dat getal?) gaan er in een medjidie, een zilverstuk als
onze rijksdaalder, waarvan ook de he] ft en een vierde als
zilverstukken voorkomen. Naar beneden heeft een bishliek :
drie piaster twee-en-een-halve para, het laatste een uitwas,
die niet als munt voorkomt, maar waarvan er twee-en-eenhalf een „nahasse" vormen, dit, het verachtelijkste stukje
geld, dat in verschillende afmetingen, maar alien even
onmogelijk, voorkomt. Veertig para, vormen een Beyroutsch
piaster, die veel van ons dubbeltje heeft, waarin ongeveer
drie-en-een-halve metalliek gaan. Een gouvernementspiaster
is minder waard. Enfin, in al deze verwarrende berekeningen
weten de kooplui altijd wel naar zich toe te rekenen. Het
goud is erg in trek. Helaas ! brengt het Turksche pond
ook al weer geen tiendeeligheid : honderd-vier-en-twintig
piaster twee para gaan er in, en het is drie-en-twintig
francs waard. Ook de Napoleon, die veel voorkomt, blijft
in gebreke : honderd acht piaster. Door nauwkeurig elken
dag het kasboekje bij te houden, komt men er langzamerhand wel achter; maar elken dag geraakt men in de ure
daaraan besteed dan ook in een kriebelig humeur, daar
er altijd nog wel iets is, waarmee men vergeten heeft
rekening te houden.
Zilver- en goudsmeden verwerken binnenshuis hun
veelbegeerd metaal en hebben hun armbanden, veel filigrainwerk, en kettingen achter ramen hangen. Slaat men
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er maar een blik op, dan schiet er iemand naar buiten,
die in hevigen woordenstroom en drukke gesticulaties betuigt, dat men binnen welkom ! zal zijn.
Op een kruispunt van overdekte bazarstraten, waar
het frisch is en koel, klatert een fontein. Er zijn verscheiden stralen, maar nog Diet genoeg voor de dorstige jongens
en meisjes, die hevig kibbelen over het beste plaatsje,
totdat een oude, eerwaardige grijsaard. ze alien, zonder een
woord te spreken, opzij duvet om zelf te drinken. Lenige,
kleine meisjes met een wit doekje om het donkere haar,
vrouwen geheel omsluierd, in blauwe jakken, oranje rokken — Welke vreemde kleurencombinatie het ook moge
zijn, zij durven ze dragen en bewegen er zich gemakkelijk,
onbewust, in — komen met een roode kruik op het hoofd
water halen en zelf staat men stil, geboeid door. dit schilderij van de bron, die als een kort begrip van het Oosten is.
Bij een der tapijtwinkels in een stil, doodloopend
straatje ligt in een soort nis een eerwaardig man, op kussens gesteund, bedaard rookend zijn klanten of te wachten.
Hier is een koopman uit de „Duizend en een nacht" van
vieesch en bloed : deftig, hoffelijk, uitmuntend in het
handelen. Weken en maanden kan het duren eer aan het
loven en bieden een eind komt ; haast is er nooit ; hij weet
wel, dat de kooper, na in arren moede van hem weggegaan
te zijn, terug zal komen. Hij heeft de schoonste tapijten
in de stad, ze hebben, toen ze uitgerold warden in zijn
koelen Winkel, een hevige begeerte bij den klant opgewekt, hoewel deze — 66k een Oosterling — daarvan niets
heeft laten merken.
Er zijn er prachtige oude, maar ook nieuwe, die veel
in Beyrouth zelf gemaakt worden. In de straat, die naar
de bergen voert, vindt men een heele rij weefgetouwen in
kleine werkplaatsjes, die met hun rijke kleuren tot staan
blijven uitnoodigen; de ernstige wever, die goedmoedig
over zijn bril heenkijkt, vindt die belangstelling niets hinderlijk.
De zijdefabricage is geen huisindustrie. In Mei ziet
men den schoorsteen van de fabriek rooken en blijft men
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liefst ver van het gebouw verwijderd, want de lucht van
de half-verteerde rupsen is ondragelijk. De zoetruikende
moerbeiboompjes, die nooit volgroeien mogen, vindt men
wel in sommige stadstuinen in de buitenwijken, maar meer
nog op de berghellingen, waar ook de loofhutten voor het
knabbelend gedierte in April opgericht worden, dat daarna
snel zijn verderf tegemoet gaat.
Wandelt men door de bazarstraten, hoort men het
bikken der marmerbewerkers, het kloppen der schoenmakers, het geklinkklank der koperslagers en het klikken
der weverspoelen, ziet men de oplettendheid der houtdraaiers en het gestage doorwerken der kapokmakers, die
de ijzeren pees van hun houten boog telkens met klinkenden slag in de dikke massa wol laten vallen ; het
geweldig sjouwen der dragers, die de zware kisten, troffers,
balken en kleeden op hun rug torschen, dubbel gevouwen
onder hun lastdierenvracht — dan moet men dit de Syriêrs
nageven, dat ze geen luiaards zijn; zij werken zoolang het
dag is. Evenwel — de S-yriers — is te veel gezegd ; het
oordeel over de eerste standen is zoo gunstig niet. Niet
alleen dat ze weinig belangstelling hebben voor echte
beschaving, maar het liefst brengen de rijkaards hun tijd
thuis met dobbelen door. Narghilehs rookend, zitten de
dames en heeren te dobbelen op de met tapijten en matten
bedekte marmeren vloeren van hun zalen, die door de
eerste Italiaansche kunstenaars beschilderd zijn. En ook,
wanneer men ze tegenkomt, die kleine, donkeroogige, zwartharige typen, twee elkaar bij de hand vasthoudend of
gearmd loopend, met kwijnend gebaar spelend met hun
bidketting, waken ze een weinig degelijken indruk.
Op feestdagen, veel in aantal, neemt iedereen vrij en
steekt zich in zijn beste pakje. Daags te voren ziet men
al kleine jongens zorgvuldig een fez op de hand dragen,
oppassend voor stoeiende vriendjes. Ze komen pas van de
strijkinrichting, waar het uitziet als in een bakkerij : een
rij koperen fezvormige plomben, waar het hoofddeksel over
gestoken, dan overdekt en gedrukt wordt door een warme,
ook fezvormige pan.
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Op 23 Juli, den Constitutiedag, verzamelt alles zich
op de „Place des Canons", waar het Serail staat met een
twin er voor. De Turksche vlaggen maken het volksgewemel nog rooder. Schreeuwende venters met limonade,
vruchten en gebak versperren den weg. Cafe aan cafe (deze
inrichtingen dragen hier hun naam naar waarheid) zitten
de rookende en koffiedrinkende mannen, nu druk pratend
en gesticuleerend. Vrouwen ziet men weinig. De keurige,
door Italianen gedrilde, gendarmen, op benijdenswaardig
schoone paarden, bewaren de orde. Op een plein in de
buurt wordt kermis gehouden. Kleine jongens en meisjes
gaan op „echte" Turksche schommels de hoogte in , er is
een circus en een tent met, volgens de afbeeldingen, allerzonderlingst gedierte. Alle minarets hebben de halve maan
en de ster in top. 't Is of de muezzin nog triumfantelijker
en hooger dan anders zijn. „Allah is groot en Mohammed
is zijn profeet" op de uren van 't gebed over den omtrek
uitgalm t.
's Avonds vieren ze hun lust aan vuurwerk bot. Bij
massa's schieten de vuurpijlen de hoogte in, daar in bonte
kleurenpracht uiteenspattend. Voor de cafeetjes genieten
de mannen van de muziek der grammophoons, die maar
al te veel ingang hebben gevonden, die ook hier grappige
verhalen vertellen en in akelig lachen uitbarsten, wat de
toehoorders van harte navolgen.
Op den vooravond van het feest van „Het Heilige
Kruis" op 14 September zijn het de Christenen, die op
pleinen en pleintjes groote vuren aansteken. Weken te
voren sparen ze hun rommel en afval, tot vreugde der
honden en afkeer der Westerlingen, voor brandstof op.
En als 't dan duister is geworden en de brand er in gestoken wordt, danst het licht op de kleurige jongens en
meisjes, die, als de opgewondenheid ten top is gestegen,
over de vlammen springen, zooals bij ons in Drente, mutatis
mutandis, met Paschen. De kleine kin deren loopen met
trompetten en klappers, en op alle hoeken der stad schiet
knallend vuurwerk de hoogte in. In de dorpen tegen den
Libanon, waarop grootendeels Christenen wonen, ziet men
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vuren opvlammen ; ze wedijveren om het grootste to
hebben.
In de Mob ammedaansche vastenmaand, Ramadan,
wordt er overdag aan de onthouding streng de hand gehouden. De strenge Muzelmannen eten van zonsopgang
tot zonsondergang. Diets, nemen geen dronk water en het
anders onafscheidelijke cigaretje of de waterpijp is zelfs
verboden waar.
Maar 's avonds en 's nachts wordt de schade ingehaald.
Met het ondergaan der zon maakt een kanon, op het
kazerneplein afgeschoten, den geloovigen bekend, dat de
wren der beproeving eindelijk voorbij zijn. Dan ziet men
aan de winkelstalletjes iedereen naar de steeds gastvrij
klaarstaande kruiken grijpen en het koele water nit het
pijpje handig in den mond gieten — een nieuweling boet
deze mauler van drinken steeds met een groote gulp over
zijn kleeren — dan worden, alsof het door electriciteit is,
de roode lantaarns op de balconnetjes der minarets in
eenen aangestoken. Hit de Mohammedaansche huizen klinkt
het opgewekt praten en lachen ; op den gereedstaanden
maaltijd wordt met graagte aangevallen.
En beleefdelijk wordt op dezelfde wijze een uur voor
zonsopgang de waarschuwing gegeven, dat wanneer men
zich nog wil versterken tegen den komenden dag, men
haast moet maken.
Op de gewone dagen ziet men de mannen tegen zonsondergang huiswaarts keeren ; een mandje of netje vol
etenswaren met zich dragend. Voor een donkeren kelder
wordt nog even halt gehouden. flier worden de Arabische
brooden gebakken : platte, ronde koeken, net tafelborden,
of lappen, zoo groot als handdoeken. Veel omslag wordt
er van de dunne dingen niet gemaakt. Daar de mannen
over de inkoopen voor bet huishouden gaan, ziet men
behalve in de wijken voor kleeren en versierselen, bijna
geen vrouwen in de bazar. Op muilezels rijden vaders, hun
zoontjes voor zich houdend, gelukkig in het bezit van een
stamhouder ; aanzienlijken op' trotsch stappende, rijk overdekte en behangen paarden, die vaak omdarteld worden
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door de jonge veulens. De reuzencactussen, met haar grillige vormen beginnen er spookachtig uit te zien. De kikkers
beginnen hun verfoeilijk gekwaak — het is of er al maar
door messen op steenen geslepen worden — op plaatsen
waar een waterleiding de aanplantingen van bananen en
granaatappels besproeit.
Vleermuizen gaan rondfladderen en — de muskieten
ijlen verschrikt in zwermen de open ramen binnen en gaan
de menschen, in compagnieschap met kakkerlakken, spinnen en ander ongedierte voor het verdere van den avond
het leven veronaangenamen.
Buiten staat het verkeer met de intree der duisternis
stil : de levensgevaarlijk geplaveide, slecht verlichte wegen
lokken niet tot avondwandelingen uit, en concerten en comedies zijn hier een ongekende weelde. Doodstil is het 's nachts.
Het fluiten der wachthoudende gendarmen, dat het sein
van „veilig" geeft aan collega's op andere punten geposteerd, kan alleen, soms een verstijvenden schrik bezorgen,
vooral aan iemand, die „De Gespikkelde Band" van Sherlock Holmes heeft gelezen.
Aan Holland herinnert Beyrouth in het voor- en
najaar, de regentijden. Het volume regen, hier over al de
twaalf maanden verdeeld, wordt in Syrie in drie uitgegoten,
maar stort dan ook in zulk een ondoorzichtelijken stroom
op straten en daken, en dringt, gedreven door de Westerstormen, zoo alle huizen binnen, dat men handen vol werk
heeft om gordijnen en kleeden weer droog te krijgen.
Geen raam kan z66 goed sluiten, of de regen baant zich
nog wel een weg door de regen.
Voor het yolk zijn deze tijden een ramp, daar zij den
heelen dag buiten leven, eten en slapen, en de mooning en
niet op huiselijk leven zijn berekend. Boomen worden in
•64n dag afgestroopt, stukken waschgoed, die men te laat
van het platte dak halen Wilde, waar ze anders zoo gauw
droogden, vliegen door de lucht ; ondoorwaadbare poelen
en plassen zijn de wegen geworden, waar kinderen soms
weggespoeld worden. Moet men bepaald uit in zoo'n bui :
het is onmogelijk zich in dichte rijtuigen te beschutten. :
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die bestaan hier niet. In de victoria's krijgt men wel
een zeil tot den neus toe, maar het gezicht kijkt er Loch
boven uit. Loopt men buiten als de regen is afgedreven,
dan is iemands ongeluk niet te overzien, wanneer een
rijtuig hem nadert. Houdt men zijn parasol of parapluie
niet open op zij, dan zit men van onder tot boven vol
kleierige spatten, tenzij een smeekend : „Schwai, Schwai,
arbajeh !" den koetsier tot langzaam rij den vermurwt, op
den smallen weg zelf is geen ontkomen : aan weerszijden
loopt een diepe goot, gewoonlijk met alleronverkwiklijksten
afval gevuld, nu in een snelstroomende beek veranderd.
Maar de zomer geeft de stad tijd te over om weer
droog te worden. Helaas ! maakt ze dan ook dadelijk van
de gelegenheid gebruik, om zich in een dikke laag stof
te hullen. Van Mei tot September valt er geen druppel
regen. Elken dag stijgt de zon van achter den Libanon
aan den wolkenloozen hemel op. Zoo'n vaste factor is het
mooie weer in het leven der Syriers, dat er nooit aan
gedacht wordt het te bespreken. Niet dat daardoor de
praatjes van twee, die elkaar tegenkomen, interessanter zijn
dan bij ons : vragen naar de gezondheid der verschillende
familieleden en als iedereen zijn beurt gehad heeft
begint men weer van voren of aan.
En in al die regenlooze maanden verlangt men nooit.
naar „een echt Hollandsch buitje", maar geniet men van
de weldoende warmte en de weelderige bloeipracht, van de
heldere kleuren en de schilderachtigheid van alles wat zich
buiten vertoont en beweegt.
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II. (Slot).
In het eerste gedeelte van dit opstel werden eenige
punten besproken van wat men zoude kunnen noemen de
„hoogere" politiek in Indio : de houding van de regeering
tegenover de inlandsche vorsten vooral. Ik meen te hebben
aangetoond, dat de heer Van Kol, door partijzucht verblind, daaromtrent zijn hoorders verkeerd inlicht.
Is het anders, wanneer hij vraagstukken van economische
politiek behandelt ? Ten deele, ja. Er zijn een aantal aangelegenheden, waaromtrent door alle partijen in den lande
vrijwel eenstemmig wordt gedacht er zijn andere, zooals
die betrekking hebbende op de z. g. „eereschuld" en den
„rentepost", waaromtrent ik althans hem niet gaarne zou
bestrij den.
Maar met dat al, — veel van wat de heer Van Kol
beweert, mag niet zonder nader onderzoek worden aanvaard. De cijfers, die hij geeft, dienen te worden gecontroleerd niet altijd kan daarbij aan drukfouten worden
gedacht, zooals op blz. 200, waar de „buitengewo.ne nitgaven" voor expedition (in 1906) worden gesteld op 900
millioen, wat „Van Kol de opmerking ontlokte, dat vvij oorlog
voeren op een koopje". Maar in de door hem aangehaalde
2
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rede van 5 November 1907 had hij het over de extra
Atjeh-uitgaven in 1906, die „niet meer dan f 874.000,
nauwelijks (lees : bijna) 9 ton zouden hebben bedragen".
Hier was dan eenvoudig sprake van een dwaze drukfont. Maar op de volgende biz. lezen wij, dat het wel
mogelijk zou zijn, ongeveer de kosten der expedition op te
geven ; het Nederlandsche yolk zou dan kunnen oordeelen
„over ,de geldelijke gevolgen der in de laatste jaren gevolgde politiek tot uitbreiding van het Nederlandsch gezag" ;
de heer Van Kol noemt dan een door hem geraamd cijfer :
” meer dan 500 millioen".
Nu vernemen wij ook dat de werkelijke „extra"-uitgaven, dus ongerekend wat de troepen toch, in tijd
van vrede, zouden kosten, in 1903 3,6 millioen en in 1907
slechts 2,6 millioen hebben bedragen. De heer Van Kol
zal dus, om tot zijn cijfer van „meer dan 500 millioen" te
komen, moeten gedacht hebben ook aan de kosten van
den geheelen Atjeh-oorlog, van 1873 af; maar hoe kan
hij dat dan in verband brengen met de politiek der
„laatste jaren"?
Hoe het zij, de geheele zinsnede is m. i. misleidend..
Want als „het Nederlandsche yolk" weet dat ons optreden
in Zuid- en Midden-Celebes b. v. in 't geheel 6 millioen
heeft gekost, dan kan het nog volstrekt .niet oordeelen
over de „geldelijke gevolgen". Vadr dat optreden kostte
Zuid-Celebes altijd geld : het was een lastpost van omstreeks
een millioen 's jaars ; thans is het dat niet meer, en zal
het een zeker deel van 's lands uitgav en dragen. Nemen
wij voor een oogenblik aan, dat dit aandeel 4en millioen
is, dan is de door den heer Van Kol gewenschte koopmansrekening aldus : uitgaaf voor eens 6 millioen, daardoor
verkregen winst per jaar 2 millioen. Maar van grooter
belang is, in mijn oog, dat alle toestanden in Zuid Celebes
zijn gewijzigd ten bate des yolks, dat nu niet ten prooi
is aan de ellende van voorheen, door den heer Van Kol
in 1902 zoo duidelijk geschetst. Naarmate, in het algemeen,
ooze invloed op de Buitenbezittingen toeneemt en de hinderpalen wegvallen, die tot nu toe de ontwikkeling van handel,
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landbouw en nijverheid in die strek en tegenhielden, zal
de economische toestand giinstiger worden en zullen ook
de daaruit van zelf voortvloeiende voordeelen voor de
schatkist toenemen. De ondervinding leert dat nu reeds.
Het zal niet onnut zijn, door eenige voorbeelden toe
to lichten dat men de feiten en cijfers, door den heer Van

Kol vermeld, niet voetstoots als juist kan aannemen.
Op bl. 174 lezen wij : „Het plan van den Min. Cremer,
de stichting van een „technicum" tot opleiding voor betrekkingen bij landbouw, handel en nijverheid, bij spoorwegen en scheepsvaart, en dan „vooral voor Indo's bestemd",
was in den doofpot gestopt".
Hoe hebben wij het nu ? Nog v46r het einde van
Cremer's ministerieel leven word in 1901 te Batavia de
Koningin Wilhelminaschool gesticht, die op ult. 1909 niet
minder dan 489 leerlingen telde. Volgens de begrooting
van 1911 kost zij jaarlijks f 320.000. Er wordt, behalve
algemeen ontwikkelend onderwijs — in een Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus — les gegeven in een handelsschool met twee-jarigen, een zeevaartschool met driejarigen, en in een school voor werktuigkundigen, bouwkundigen en mijnbouwkundigen met drie-jarigen cursus.
Onlangs (Mei 1911) is deze nuttige instelling in tweeen
gesplitst : de Koningin Wilhelminaschool en de Prins
Hendrikschool ; de eerste bestaat nu uit de afdeelingen voor
technisch onderwijs, de laatste uit de Hoogere Burgerschool
met handelscursus ; volgens de cijfers van 1909 zou de K.
W. S. 177, de P. IL S. 312 leerlingen tellen.
Op deze scholen worden, zonder onderscheid van landaard, alien toegelaten, die voldoende ontwikkeling bezitten
om de lessen te kunnen volgen. Het schoolgeld wordt
volgens een tarief geheven, maar onvermogenden worden
kosteloos toegelaten en ontvangen gratis alle benoodigde
leermiddelen. Zoo noodig, wordt aan de leerlingen van de
K. W. S. een toelage gegeven (van f 15 tot f 30 's maands)
ter tegemoetkoming in de kosten van huisvesting.
Waarom „stopte" de heer Van Kol dit technicum „in
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den doofpot" ? Mij dunkt : het bestaan daarvan, de geheele
inrichting had juist 'hem wel een juichtoon moeten ontlokken. Of heeft hij er nooit van gehoord ? Dat hij er
op bl. 261 niet over spreekt, moet dit haast doen vermoeden, hoe vreemd het klinken moge.
In § 35 wordt gesproken over „drainage". „Een goed.
hollandsch woord is voor deze onttrekking van levenssappen voor een land nog niet gevonden", zegt de heer
Van Kol maar hij spreekt van een „aderlating van' een
bloedarm yolk", van „uitgemergelde gewesten", van „lilt
buiting van (door ?) vreemdelingen" waartegen „dringend:
een dam moet worden opgeworp'en", enz. Wij vernemen
dat „de jarenlange drainage de voornaamste oorzaak is
der inzinking van Java".
De redeneering is alzoo deze : al het in of door Indie,
verdiende geld, dat niet in Indie wordt verteerd, verarmt.
Indie. En aangezien die „drainage" altijd doorgaat, wordt,
Indie-zelf maar altijd door armer. „Inzinking van Java" is.
zelfs bij den heer Van Kol een geloofsartikel geworden
het is in de laatste • jaren wel heel duidelijk geworden dat,
die „inzinking" niet bestaat, maar de heer Van Kol, eenmaal in het dogma gevangen, ziet dat niet. Hij spreekt
over hen, die dat wel zien, als over menschen die „stemming waken om het beeld rooskleuriger te schetsen" ; als

er op gewezen wordt dat het met suiker en tabak goed
gaat, de handel winsten maakt, zegt hij : jawel, „de Ned.
bourgeoisie is tevreden", doch ziet hij niet den weerslagvan den vooruitgang van landbouw en handel op den
economischen toestand der inlanders en op 's lands geld.-midden.. ..
Maar de geheele redeneering is font.
Men heeft, ter juiste beoordeeling van de quaestie der
„drainage", na te gaan hoe de toestand zou zijn als er.
geen Europeanen in Indie waren. Men kan daartoe elk
landschap als voorbeeld nemen.
Eene halve eeuw geleden was Bengkoelen een land,
waarmede wij ons n.agenoeg niet bemoeiden; waar geen
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sprake was van „drainage", maar ook niet van eenigszins
beteekenende staatszorg. De inwoners hadden het ellendig ; „waarom zouden wij werken, zeiden zij ; morgen
komen de roovers en dan is alle arbeid Loch vergeefsch".
Wij hebben in 1866 de bovenlanden van Palembang, waar
die roovers huisden, onder ons gezag gebracht ; na dien tijd
is er rust, en plukt de landman de vruchten van zijn
arbeid. Zou men niet meenen dat hij er thans beter aan
toe is — al moet hij nu belastingen betalen, en dus ook
mee betalen aan de ambtenaarspen,sioenen, die buiten zijn
land verteerd worden, dan voorheen, Coen hij nooit zeker
was van eenig bezit ?
roen wij in 1858 de leiding namen van het bestuur
in de tegenwoordige residentie Oostkust van Sumatra, was
daar alles even armoedig. Thans is een belangrijk deel tot bloei
gekomen. De tabaks-ondernemingen, straks wellicht ook de
rubber-ondernemingen, met groot risico door Europeanen
opgericht, hebben voor een deel slechts teleurstelling gebracht, maar voor een grooter deel ruiuTe winsten afgeworpen. Een deel dier winsten komt in het moederland
terecht ; van de geheven belastingen gaat een deel naar
het moederland, o.a. voor pensioenen. Deli — met Tamiang
enz. — wordt dus nu „gedraineerd"; doch niemand zal
zeggen, dat daar sprake is van „iuzinking" en dergelijke
ellende. In tegenstelling met eene halve eeuw geleden,
is Deli nu een zeer welvarend landschap ; wanneer de
Europeesche ondernemers verdwenen, was het binnen enkele
jaren weer een wildernis, zonder „drainage", maar ook
zonder eenige, welvaart !
Op Bali gunden de menschen elkaar niet, dat zij
rustig hun rijstvelden bebouwden, en er heerschte meermalen gebrek. Wie erkent niet, dat zij thans, onder ons
bestuur, beter-af zijn, al betalen zij mee aan 's lands uitgaven ?
En hoe is het op Java ? Laten we ons tot den belangrijk
punt bepalen : de suikercultuur.
Kort voordat de heer Van Kol Indi8 verliet om als
volksvertegenwoordiger op to treden, schreef hij zijne
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brochure: Land en Volk van Java (Maastricht, 1896). Op
bl. 54 schreef hij, die de binnenlandsche toestanden van
nabij aanschouwde, dat de Europeesche cultuur „krachtig
dient gesteund te worden, niet zoozeer ter wille van de
blanke, dan wel van de inheemsche bevolking op Java".
„De Javaan", zoo lezen wij verder, „heeft een overwegend
belang bij den bloei der Europeesche landbouwondernemingen ; zonder deze zou de beschaving blijven stilstaan
en zouden Java's rijkdommen in zijn schoot begraven
blijven. Reeds nu wijst de betere kleeding der inlanders,
de weelderiger huizenbouw, de drukker bezochte markt op
de nabijheid van een suikerfabriek of van een koffieperceel. Zonder de Europeesche cultures had men geen stoombooten en spoorwegen, geen credit-instellingen en nagenoeg geen handel. De millioenen guldens, die daardoor
jaarlijks onder de bevolking worden gebracht, zou men
anders nooit bijeenbrengen... Rekent men verder de talrijke ambachtslieden en het talrijke personeel dat eene
suikerfabriek noodig heeft, dan is het niet moeilijk, de
groote waarde van den bloei daarvan voor den inlander te
beseffen". .
Dit alles is zeer joist.
Volgens het Kol. Verslag van 1910 hadden 186 suikerondernemingen te zamen een aanplant van 164.000 bouws,
was de totale suikerproductie cc. 20 millioen pikols, en
werd door 142 ondernemingen ruim 46 millioen gulden,
voor loonen en leveringen, aan inlanders betaald. Met den
rijstbouw zouden de 164.000 bouws zeker niet meer dan
16,4 millioen hebben opgebracht ; nu, kan men globaal
zeggen, is voor de 186 ondernemingen de opbrengst ten
bate der bevolking allicht 60 millioen geweest.
Maar de suikerpriizen -waren hoog. . . de meeste fabrieken gaven mooie winsten... de daarin gestoken kapitalen
gaven goede rente. Een deel van de winsten, in de suiker
behaald, werd buiten In die verteerd ; om met den heer
Van Kol te spreken, het deel van de Nederlandsche „bourgeoisie", dat in de cultuur van Javasuiker betrokken is,
"' was tevreden". En dus was er „drainage"; omdat niet al
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het in de suiker verdiende geld op Java bleef, waren de
„vreemdelingen" weder aan het „uitbuiten" ?
Allerminst. De heer Van I(ol zelf toonde aan, dat
de suikercultuur, in materieel opzicht, voor den Javaan
een zegen is. Zij geeft hem jaarlijks minstens 60 millioen ;
wat is er dan tegen dat de Europeaan, die zijn geld, zijn
ondernemingslust, zijn technische kennis geeft, in goede
jaren 66k groot voordeel heeft ?
Er zijn jaren waarin hij geen, of weinig voordeel behaalt eenvoudig door lageren marktprijs, terwij1 de inkomsten der bevolking dezelfde blijven. Dan is er geen „drainage", geen „uitbuiting" ; . . . of deze bestaat, zou dus
afhankelijk zijn van den marktprijs, dat is o.a. van de uitkomsten van den suikeroogst in Europa en op Formosa, of
Cuba ? Men gevoelt, dat deze redeneering niet juist kan
zijn. Wij vernamen, van den heer Van Sol zelven, dat de
Javaan groot voordeel heeft van de suikercultuur. Maakt
nu de ondernemer goede winsten, dan wordt zij -uitgebreid ;
in het tegengestelde geval wordt zij ingekrompen. Het
eerste is alzoo in het belang van den inlander !
In den tijd van het cultuurstelsel was er „drainage"
in den ongunstigen zin des woords. De regeering dwong
den inlander, to werken tegen een door Naar bepaald, vaak
onvoldoend loon ; de aldus verkregen winsten werden ten
bate van het moederland besteed, voor zoover dat maar
mogelijk was. Men hief alzoo belastingen, in geld of in
arbeid, ten bate van „vreemdelingen", — aldus moest het
land wel verarmen. Maar daarvan is nu geen sprake meer :
alles wat voor den Europeaan gedaan of geleverd wordt,
wordt behoorlijk be paald. Laat die Europeaan gerust geld
verdienen, ook daarbij vaart de inlander wel.
En men bedenke hierbij, dat de Europeesche landbouw
ook in andere opzichten voordeel aan de bevolking brengt.
Niet alleen dat hij den inlander tot voorbeeld kan zijn, —
de „gewesten" worden er zeker niet door „uitgemergeld".
Integendeel : bij de suikercultuur heeft bemesting en diepe
grondbewerking plaats, — bij zijne eigen cultures besteedt
de inlander daaraan steeds een minimum van zorg. Welke
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gronden — die in Europeesche of in inlandsche handen
zouden eerder „uitgemergeld" zijn ?
Zegt men nu, het vorenstaande noode beamende: het
zou Loch beter zijn, indien Java zelf het kapitaal, de kennis
enz. enz. bezat welke voor het drijven der suiker- (en
andere) industrieen noodig zijn en dat de „vreemdeling"
niet te hulp moest komen, dan wil ik dat niet tegenspreken.
Maar we zijn niet in Utopia, en practische menschen houden
rekening met den bestaanden toestand. Het zou 66k beter
zijn als alle menschen, niet alleen in Indie, z66 braaf en
vredelievend waren 'dat er geen politie, geen justitie, geen
leger en vloot, zelfs geen bestuur noodig was. Dan behoefden
ze daarvoor geen belasting te betalen . . . .
1k heb over dit punt, over de z.g. „drainage" eenigszins uitgeweid, omdat het mij voorkomt, dat daaromtrent,
niet het minst ook bij dagbladschrijversin Indie, werkelijk
verkeerde begrippen bestaan. Als Indie er baat bij heeft,
dat het staat wider Nederlandsche souvereiniteit en dat
de Nederlanders in Indie hunne kapitalen wager — wagon,
want naast groote winsten, die behaald werden, zijn er ook
groote verliezen geleden ! — dan is er ook geen bezwaar
tegen, dat de bevolking van Nederland baat heeft bij het
bezit van Indie.
Het vreemde van het geval is, dat men het den menschen moeilijk Haar den zin maker kan. Wanneer voor
Indische ondernemingen in het moederland niet veel animo
bestaat, dan wordt den Nederlanders voorgehouden dat zij
M akelige couponknippers, of — nog erger ! — akelige
„speculanten in Amerikaansche sporen" zijn ; is er wel
animo, dan zijn zij „uitbuiters" van den inlander. En,
o wee, wanneer de. 'Regeering Indie een enkele maal
toont, het hooge belang der Europeesche landbouw-nijverheld voor de inlandsche bevolking te beseffen en aan die
nijverheid — zooals het . Regeeringsreglement dat uitdrukt
geen noodelooze belemmeringen in den wegwenscht gelegd
te zien ; de heer Van Kol zegt dan dat zij „den residenten
wat weer ontzag voor de suikerlords inboezemt" (bl. 315).

SOLONIA.LE POLITIES.

25

Nu, van den anderen kant worden deze genoeg benijd,
belasterd en tegengewerkt! Zou het ook daaraan te wijten
zijn dat het aantal suikerondernemingen, ondanks het
voorbeeld van „suikerlords", zoo langzaam toeneemt?
Ik kom tot een under onderwerp: de „keuringscommissie", een bete-noire van den heer Van Kol.
Laat ik beginnen, mijnen lezer eenigszins te orienteeren.
Voor alle takken van dienst worden jaarlijks allerlei
soort van goederen in Nederland aangeschaft en naar Indie
verzonden in 1910 beliepen de aanvragen bijna 15, voor
1911 bijna 11 1 /2 millioen gulden.
Men vindt daaronder oorlogsmaterieel, materieel voor
den post-, telegraaf- en telefoondienst, benoodigdheden
voor tin- en steenkoolexploitatie, voor de opium- en zoutfabrieken, voor de openbare werken en de spoorwegen,
voor den geneeskundigen dienst, voor de landsdrukkerij
en het onderwijs, voor kleeding en voeding van het
leger, enz.
Al deze goederen worden verkregen, ten deele door
tusschenkomst van de Nederlandsche gouvernements-inrichtingen en magazijnen; voor een belangrijk deel met behulp van
het „technisch bureau" bij het Departement van Kolonien,
voor de rest door de zorg van „Afdeeling F" bij het
departement.
Het technisch bureau -is te beschouwen als een in
Nederland gevestigd Mimi van de Indische gouvernementsbedrijven, Welk filiaal natuurlijk onmisbaar is voor de uitwerking van projecten, de aanrakingen met de fabrikanten,
de beproeving of de keuring van het geleverde. Aan het
bureau zijn, behalve het administratief personeel, niet
minder dan 16 technici (ingenieurs en technische ambtenaren) verbonden.
Nauw aan het technisch bureau verbonden zij staan
samen onder een hoofd is de Afdeeling F van het
Departement van Kolonien, dat voor de aanschaffing, de
keuring en de regeling der verzending van de verdere,
voor den burgerlijken en militairen dienst in Indie ver-
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eischte goederen zorg draagt. De goederen, die niet door
tusschenkomst van andere departementen worden aangeschaft of die niet aan de fabrieken der aannemers, dan
wel langs boord van de zeeschepen worden gekeurd, worden afgeleverd, gekeurd, verpakt en voor de verzending in
gereedheid gebracht in het koloniaal etablissement te
Amsterdam.
Hier is gevestigd eene keuringscommissie, bestaande
nit vijf leden : een gepensioneerd artillerie-kapitein, een
gepensioneerd zee-officier, een gepensioneerd militair apotheker, een technoloog en een oud-officier machinist der marine.
Zooals men ziet : voor de bestelling, de keuring, de
verzending van al het gouvernementsgoed is een heele
organisatie noodig, en het kan ons niet verwonderen dat
op de begrooting voor 1911 daarvoor in 't geheel f 176.000
wordt gevraagd. Het „technisch bureau" vordert daarvan
f 86.100, de keuringscommissie en het pakhuispersoneel te
Amsterdam f 21.000 (elk ongeveer de helft), de verdere
kosten bedragen f 69.500.
Men kan niet zeggen, dat het totaal der kosten, c.c.
li pCt. der waarde van de geleverde goederen, hoog is ;
evenmin dat de Amsterdaemsche keuringscommissie zwaar
betaald of slecht samengesteld is. Waarom zou men daarvoor geen gebruik waken van landsdienaren, die physiek
ongeschikt bleken voor den dienst in de tropen, maar
volkomen geschikt zijn voor den dienst te Amsterdam ?
Doch hooren wij nu den heer Van Kol. Reeds op biz.
lezen wij dat er een koloniaal etablissement te Amsterdam bestaat, dat op meer verantwoordelijkheid der
keuringscommissie „vier werk nog al eens te wenschen
liet" werd aangedrongen, en dat „deze personen met f 183 m.
jaarlijks zwaar worden betaald, te meer daar de meesten
hunner reeds een Indisch pensioen(tje) genieten". ..
De heer Van Kol weet dus niet van bet bestaan van
het Technisch bureau, van de kosten van het etablissement,
en stelt de zaak voor, alsof de vijf keurmeesters de f 183.000
samen deelen !
118
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En dit is geen schrijffout. Op blz. 193 komt hij op
hetzelfde onderwerp terug : „de goederen voor gouvernementsrekening naar Indi8 gezonden, worden in Nederland
aan keuring onderworpen door een daarvoor benoemde
Commissie, die jaarlijks f 169.000 kost" . . . Het verschil
met de f 183.000 van zooeven is natuurlijk te zoeken in
de omstandigheid, dat de cijfers nit de begrootingen van
verschillende jaren zijn geput.
Intusschen — de heele keuringscommissie kost geen
183 of 169, maar circa 10 duizend gulden !
Nu en dan komt het voor, dat in Nederland goedgekeurde goederen bij aankomst in Indie onbruikbaar bevonden worden ; en bij de menigte voorwerpen, die jaarlijks
verzonden worden, moet het verwondering wekken dat
z-alks niet meer het geval is. Want eene keuring, hoe
streng ook toegepast, kan nooit alle knoeierij bij leverantien
voorkomen, evenmin als de ijverigste tolbeambten alle
smokkelarij kunnen beletten ; wanneer de keuringscommissie,
of de tolbeambten, verantwoordelijk werden gesteld voor
al wat door de mazeii van het net heensluipt, zou de verantwoordelijkheid eenvoudig niet te dragen zijn.
Volgens door den peer Van Kol aangehaalde „voorloopige verslagen" van 1899 en 1902 zou „het euvel",
van onvoldoende keuring — misschien door een Kamerlid,
ten deele toegeschreven zijn ,,aan het veelvuldig gebruik
maken van onderhands gunnen in plaats van openbaar
aanbesteden".
Deze redeneering is allerminst duidelijk. De Staat moet
wel, tenzij gewichtige redenen tot afwijking nopen, openbare aanbestedingen houden, wil hij niet blootstaan aan
het verwijt van partijdigheid en gunstbetoon , maar het is
een nadeel van openbare aanbestedingen, dat de te bedingen
prijs, tengevolge der uitgelokte concurrentie, sours z66
gedrukt wordt, dat een leverancier, om toch nog een redelijke
winst te behalen, er toe verleid wordt, of te trachten de
keurmeesters te misleiden, Of althans goederen te leveren
die nauwelijks aan de eischen voldoen.
Men ziet dan ook dat particuliere instellingen en per-
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sonen, wien evenbedoeld verwijt niet kan treffen, óf de
inschrijvingen beperken tot enkele bekende .aannemers of
leveranciers 6f, zich herinnerend dat „goedkoop" vaak
„duurkoop" is, naar een bekenden, solieden leverancier gaan.
Er kali, altijd geknoeid worden. Als alles deugdelijk
gekeurd is, kan het zelfs gebeuren dat men later uit Indie
verneemt dat het ontvangen goed niet deugt. .Men staat
dan voor raadsels het vermoeden dringt zich dat het
goed na de keuring nog verwisseld is, maar men kan in
den regel niets meer bewijzen en moet zich bepalen tot
verscherping van het toezicht. De eerlijkste mensch kan
niet bedacht zijn op alle trucs der oneerlijken.
De heer Van Kol voelt dat niet; hij wijt alles wat
verkeerd is aan de keuringscommissie, — zelfs slechte
veldkanonnen, waarmede zij nooit eenige bemoeiing had.
In zijne oppervlakkigheid zegt hij zelfs : „in niet meer dan
6 jaren moesten in Indie voor een millioen gid. goederen
als „onbruikbaar" worden verkocht,- die aan de schatkist
minstens 2 a 3 millioen hadden gekost".
Dat is al weer .
niet waar.
Bij de Indische begrooting wordt jaariijks een staat
overgelegd van de opbrengst der middelen over de laatste
drie afgesloten dienstjaren. Daarop vinden . wij onder no.
109: verkoop van onbruikbaar geworden overtollige vaste
en andere goederen van het Departement van Oorlog
onder • no. 123, idem van de zeemacht, onder no., 131, idem
van de civiele departementen. Men vindt daaronder van
alles : gebouwen, geschut, schepen, machinerieen, afval.
Nu kan ik niet nagaan, welke 6 jaar de heer Van Kol
op het oog heeft; in de drie , jaren, 1906-1908 was de
opbrengst dezer drie posters jaarlijks . gemiddeld . 229.000
gulden. Het door hem .genoemd. bedrag van een millioen
in zes jaar is dus eer te laag dan te hoog; maar. .. het
heeft geen betrekking op , nooit gebruikte, onbruikbare
goederen zooals hij het voorstelt, wel, in hoofdzaak
althans, op goederen ,die ,versleten of, voor het, gebruik niet
meer noodig zijn. Zoo verkocht het Departement van Oorlog
in 1863 een heel kampenaent, in de buurt , van Batavia. De
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verkochte goederen zullen bij de aanschaffing wel weer
gekost hebben dan de heer Van Kol schat, maar zij zij n
dan ook jarenlang gebruikt.
Zooals men ziet: zij ne . geheele voorstelling betreffende
de behandeling van de gouvernementsgoederen is in ergerlijke mate misleidend. En hij maakt het niet beter als hij
schrijft : „lid van de keuringscommissie is dan ook een
begeerd baantje, wel eens geschonken aan gunstelingen en
personen die meestal een Indisch pensioen genieten ; zij
hebben weinig werk, en zij n geenszins verantwoordelijk
voor al de contrOle die hun is opgedragen".. .
Men zegt wel eens dat een Kamerlid' alles mag zeggen
wat hem voor den mond komt, maar deze opmerkingen
gaan Loch wel over de schreef. Het is onwaar, dat de
leden der keuringscommissie weinig werk hebben ; voor
zoover ik kan nagaan, is er geen grond voor de vriendelijke onderstelling dat het „begeerde baantje", a f 1800.'s jaars meen ik, „wel eens wordt geschonken aan gunstelingen". Men kan dat alles 66k zeggen van... ja, van
haast alle betrekkingen. Zelfs het kamerlidmaatschap is
voor sommigen „een begeerd baantje, wel eens geschonken
aan gunstelingen of aan Indische gepensioneerden"; de
kamerleden kunnen het zich druk of gemakkelijk maken
naar verkiezing, en dragen niet de gevolgen van hunne
verkeerde adviezen...
Met dit alles wil ik maar zeggen dat m.i. de aanval
van den heer Van Kol op de keuringscommissie geheel
onverdiend is.
In § 71 behandelt de heer Van Kol de particuliere
landerijen op Java. Hij noemt dat „de landen, door de
0.-I. Compagnie en de Nederl. Regeering aan private personen ontvreemd met bij na „Souvereine rechten over de
opgezetenen"; men „verkwanselde" aldus 1/12 van de oppervlakte van Java en 1/10 zij ner sawahs met ruim 11/5G
millioen inlanders aan Europeesche en Chineesche landheeren".
Deze voorstelling is geenszins juist ; daargelaten natuur-
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lijk, dat „ontvreemcl" wel een zetfout zal zijn en men
„vervreemd" zal moeten lezen. Onder het Nederlandsch
Staatsbestuur, na 1815, zijn nagenoeg (v6Or 1836 nog
enkele in Bantam) geen landerijen „verkwanseld"; de
0. -I. Compagnie stond meest onbewoonde landstreken af,
om ze weder bewoond en bebouwd te krijgen. Onder
Daendels en het Engelsch tusschenbestuur was het de
geldnood, die tot afstand van landerijen — naar de souvereiniteitsbegrippen van dien tijd — dwong. Men volgde
in deze het inlandsch recht, dat wij tot in den jongsten
tijd nog herkennen in de als apanages afgestane gronden
in de Vorstenlanden.
Men stond dus, eerst zonder, later tegen betaling tal
van gronden af, waarop destijds zeker niet 1 110 van de
de thans op Java aanwezige sawah's of 1,02 millioen inlanders aanwezig waren.
Dat het particulier bezit der landerijen in den tegenwoordigen tijd eene anomalie is, wordt door niemand betwij feld, al heeft men niet het recht, den landheeren
misbruik van macht te verwijten, wanneer zij de hun
eenmaal toegekende rechten uitoefenen. Om aan den bestaa-nden misstand een einde te waken, is er geen an der
middel dan dit : de landerijen, tegen betaling, weder tot
het staatsdomein terug te brengen.
Eene eerste poging daartoe werd gedaan in 1906, toen
de Staat de gelegenheid had, het land Nanggoeng voor
f 260.000 te koopen. Een der tegenstanders was de heer
Van Kol : hij vond aankoop bedenkelijk, „daar er steeds
gevaar bestond om stroppen te krijgen en dit de speculatie in particuliere landerijen zou aanwakkeren" (bl. 213).
Het wetsontwerp werd verworpen ; maar wat de heer Van
Kol niet mededeelt ofschoon hij wel melding maakt
van den terugkoop in 1910 van andere landerijen — is,
dat Nanggoeng onmiddellijk na de afstemming der wet
.aan eene particuliere combinatie werd verkocht voor 3 ton,
en deze het land verleden jaar verkocht voor een millioen.
De Tweede Kamer heeft dus, zou men zeggen, de goede
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gelegenheid om het land voor geringen prijs te krijgen,
laten voorbijgaan !
Niet ten onrechte zeide dan ook Mr. F. S. van Nierop,
in de Eerste Kamer op 26 Mei 1910, Coen de voordracht
tot „terugkoop van het land Kandanghauer" besproken
werd, dat tot de groote instemming, Welke die voordracht
ondervond, verschillende bijzondere omstandigheden hadden
meegewerkt : ,,de aankoop is een soort boetedoening voor
de afstemming van den aankoop van Nanggoeng".
Laat ons, ter loops, hier de aandacht vestigen op eene
nalviteit van den heer Van Kol (bl. 211) : „de bevolking
zelf der ommelanden van Batavia is niet diefachtig, ...doch
de politie is er allerellendigst : roof, moord en ketjoepartijen (gewapende roof) zijn vlak bij Buitenzorg aan de orde
van den dag." Wie reimt sick das zusammen, — de brave
bevolking, alleen door strenge politie in bedwang te houden ?
Wat de heer Van Kol over de uitkomsten van de
opium-regie ten. beste geeft, kan al weder m.i. niet den
toets der critiek doorstaan. „Ondanks alle fraaie beloften
wijzen de steeds toenemende inkomsten, uit het opiummonopolie verkregen, op een geregelde vermeerdering van
het gebruik daarvan", zoo schrijft hij op b1.241/242 ;*maar
een twin tigtal regels lager vernemen wij dat in de laatste
jaren der pacht (1891-1893) jaarlijks 1.069.000, in de hem
bekende laatste jaren der regie (1904-06) slechts 751.000
tails verkocht werden, d.i. „eene absolute daling van 29,7 %
en, berekend per inwoner, zelfs van 43 %."
Zoolang wij niet joist op de hoogte zijn van den omy ang van den smokkelhandel, beteekenen deze cijfers niet
al te veel; er is reden om zich te verheugen over de toeneming van het officieel debiet, wanneer die het gevolg is
van de afneming van het clandestiene. Maar men weet
nu eenmaal niet wat de smokkelaars uitvoeren, zoolang
men ze niet snapt ; en de daling van het officieel debiet
kan dan bezwaarlijk worden aangevoerd als bewijs voor
„de geregelde vermeerdering van het gebruik". Dat doet
de heer Van Kol dan ook niet; hij wijst op de toenemende
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inkomsten, maar deelt niet mede dat geleidelijk de verkoopprijzen hooger zijn gesteld en, wat de netto winst betreft,
dat deze o.a. afhangt van den inkoopprijs van het opium
en van de kosten van fabricatie. Overigens, — als onder
gelijke omstandigheden de pacht minder voordeel aan
's lands schatkist opbracht dan de regie ; zou dat dan niet
eenvoudig het gevolg zijn van. het feit, dat de vroeger
door de pachters behaalde vvinsten nu 66k ten bate van
den lande komen ?
De heer Van Kol herinnert dat, zooals de Regeering
terecht opmerkte, de meer of minder gunstige economische
toestand van grooten invloed is op het opiumverbruik.
Nu staat het wel vast, dat de economische toestand op
Java in de laatste jaren betrekkelijk zeer gunstig is geweest ; en dan mag men m.i. wel tevreden zijn dat, in
1909, het debiet niet hooger dan 737000 tail is geweest,
dus al weer, in absoluten zin, lager dan in het door hem
vermelde tijdvak 1904-1906.
Dat het de regeering ernst is, het officieele opium
gebruik te beperken waar z-ulks geschieden kan zonder het
clandestiene daarvoor in de plaats te doen treden, bewijst
Madoera, dat oniangs tot „verboden kring" wend verklaard ;
een maatregel, waarop ik reeds in 1890, aandrong 1).
Het schijnt mij wel wenschelijk, thans eenige aandacht
te wijden aan den indruk, weiken de heer Van Kol moet
wekken door zijne mededeelingen omtrent de Indische
financier.
Op bl. 220 schrijft hij n.l. : „In elk geval zullen eerlang weer nieuwe leeningen onvermijdelijk blijken, want
ult. 1908 was het deficit alweer tot 52 millioen gestegen,
terwijl van de in 1898 en 1905 gesloten leeningen slechts
57,6 millioen beschikbaar bleef, en de tekorten op de begrootingen wel zullen aanhouden". En, op bl. 123, deelt
hij ons mede dat ult. 1909 het totale tekort 44 millioen
bedroeg, voor welks dekking nit evengenoemde leeningen
„nog slechts" de evengenoemde 57,6 millioen konden dienen.
1) Zie Indisch Nederland, blz. 57.
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De laatste cijfers zijn juist ; niet het eerste, — op ult.
1908 was het nadeelig saldo der begrootingsrekeningen
42,6 millioen ; in 1909 is dit met slechts 1,3 millioen. vermeerderd.
Maar een „nadeelig saldo der begrootingsrekening" is
iets anders dan een „deficit" of „te kort" !
Op het eind van 1909 beliep de constructierekening
der Staatsspoor- en tramwegen op Java alleen 165 millioen ;
dit kapitaal heeft over 1910 een winst van meer dan 10.
millioen opgebracht, en de aanleg van staatsbanen is alzoa
eene winstgevende onderneming gebleken.
Doch wanneer de Staat den aanleg van al die banen
aan particuliere ondernemers had overgelaten, dan had hij
de vermelde 165 millioen minder uitgegeven ; al de voor
Indie gesloten leeningen beloopen te zamen ca. 140 millioen, — er zou dus dan, na betaling van alle andere uitgaven, voor Atjeh van 1873 af, voor alle verdere expedities,
voor spoor- en tramwegen op Sumatra, voor irrigatiewerken en havens, nog een overschot zijn geweest van
25 millioen.
Onder die omstandigheden kan men Loch waarlijk
niet spreken van een deficit of te kort. En het klinkt
ook wel wat vreemd, den heer Van Kol te zien voorspellen dat de te korten wel zullen aanhouden, als het staatje
waaruit hij zijne cijfers putte, hem deed zien dat, in 1907,
na betaling van alle uitgaven, 66k voor spoorwegaanleg,
nog 12.2 millioen is overgeschoten.
Met voorspellingen moet men trouwens altijd voorzichtig zijn. De partijgenoot van den heer Van Kol, mr..
P. Brooshooft, zag in de Celebes-expeditie een „nieuw
Atjeh, althans een nieuw wespennest" ; hij begreep niet de
lichtzinnigheid van hen, die van de expeditie van Bali een
spoedig en afdoend succes verwachtten ; en geheel onverklaarbaar was hem de „volkomen blindheid voor het
achteraankomend hinkend paard der ontzettende kosten".
Is men dan — vroeg hij — „volkomen den oud-Hollandschen cijferkop kwijt geraakt, daar men niet schijnt te gevoelen hoe de reeds zoo ontredderde lndische schatkist
0. E. XI 10
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onfeilbaar naar het bankroet wordt geleid ?" Ja, „de
handige Fock" zal wel „al het mogelijke doen om de
treurige werkelijkheid van millioenen tegenvallers te bemantelen ; maar de rekenkamers zijn er ook nog, de aap
inoet eens nit de mould komen, en op dat oogenblik zal
het blijken dat de periode Fock—Van Heutsz den laatsten
stoot heeft gegeven aan Indie's ondergang".
Aldus schreef de heer Brooshooft in Mei 1906. Maar
de profeet heeft het mis gehad : Van Heutsz trad in het
laatst van 1904 als G-onverneur-Generaal op, en Nvij kunnen
dus de vijfjarige periode 1905-1909 op zijn rekening
stellen, al kon hij op de uitkomsten van het eerste jaar
nog maar weinig invloed oefenen ; dat eerste jaar was
verreweg het .ongunstigste. Welnu : in de gansche genoemde
periode is het nadeelig saldo der begrootingsrekeningen
nog geen 300.000 gulden geweest, zijn dus nagenoeg alle
buitengewone uitgaven nit de gewone ontvangsten gekweten. Dat lijkt weinig op een ontredderde schatkist en
een aanstaand bankroet !
Men ziet het gegoochel onzer pessimisten met de begrootingscijfers zich telken jare herhalen. De heer Van.
Rol herinnert er aan, dat in 1897 een afgevaardigde uitriep : „wij gaan maar steeds voort met schulden maken",
en dat een ander voorzag hoe „met dergelijk financieel
beheer" ons de kolonien „een last" zouden worden. Hij
herinnert ook, dat, naar zijn eigen meening in 1905, „de
tekorten wel moeten toenemen".
Het antwoord is : wie geen „schulden" of „tekorten"
-wil, moet eenvoudig de staatsspoorwegen verkoopen ; maar
om van andere overwegingen
een goed financieel beheer
niet te gewagen brengt mede dat de Staat ze aanlegt,
en met de opbrengst de rente en aflossing der voor dien
aanleg geleende gelden kwijt. Wie Indie wil zien vooruitgaan, moet, voor zoover noodig, niet opzien tegen het
sluiten van leeningen voor openbare werken die, rechtstreeks of middellijk, hunne rente wel opbrengen.
De laatstverloopen jaren zijn voor Indie in financieel
opzicht ongetwijfeld gunstig geweest. Voor een deel is dat
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to danken geweest Ian hooge tinprijzen ; mar al waren
die er niet geweest, dart zoudert nog de gewone uitgaven
door de gewone inkomsten bestreden Dat dit het
geval was, zelfs als men het begrip „gewone uitgaven"
zeer ruim neemt, is to danken aan de grootere weivaart,
die zoowel op Java als op de meeste Buitenbezittingen,
waaronder nu Celebes, vi gil to constateeren. Men kart die
grootere welvaart niet ontkennen, wanneer men let bp de
hoogere opbrengst van 'de spoorwegen en de invoerrechten.
Den pessimisten van weleer, die praatten over „inzinking", ruineuze expeditien en aanstaand bankroet van
Indie, mogen een paar zinsneden nit het onlangs (Juni
1911) verschenen jaarverslag van de Javasche Bank worden
voorgehouden:
.„Sedert eenigen tijd hoort men nimmer /leer de
qualificatie ,,overbevolkt" voor Java .gebruiken ; de zeer
talrijke bevolking kan niet eens meer voldoen aan de
eischen der sedert de laatste jaren zoo uitgebreide cultures;
de werkvolksquaestie zal integendeel in de eerstkomende
jaren een der moeilijkste problemen zijn".
Dit wat de fameuze „inzinking" betreft; en wat de
gevolgen van ons optreden op 13ali en Celebes aangaat :
„Het is een lust voor de oogen, 'Le zien hoe die
landen (Bali en Lombok) met een krachtige bevolking in de
laatste jaren onder een geregeld bestuur zijn vooruitgegaan;
terwijl vroeger een vrij groot saldo import voor de behoeften noodig was, namen de exporten met het jaar toe. ...
. ..„Ook in de pas gepacificeerde streken van Celebes
is reeds goed werk verricht; op plaatsen, waar voor eenige
jaren nog werd gevochten, heerscht thans volkomen rust,
en de welvaart neemt zichtbaar toe. G-oede leiding kan
ook dit eiland met zijne ferme bevolking. . tot een der
beste deelen van den archipel maken. Op sommige plaatsen,
als Saleyer, Palopo en Palima in de golf van Boni, is de
bevolking in enkele jaren reeds welvarend geworden.
Voortdurend moet de paketvaart hare scheepsruimte voor
die trajecten vergrooten ; de Javasche Bank moet steeds
meer metaal voor die streken afstaan. Vooral Saleyer is
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rijk geworden door de copra; het bezit aan contant geld
op dat kleine eiland wordt thans geschat op bijkans vijf
millioen gulden".
Hierbij zij opgemerkt dat de bevolking van Saleyer
ongeveer 15.000 huisgezinnen bedraagt.
Wat nu nog die copra betreft — het „bijna zuiver
inlandsch product" van eene cultuur „welke nagenoeg geen
arbeid en geen zorg vereischt", — „over de geheele archipel" is de klappercultuur zeer toegen.omen : in het jaar
1910 is daaruit 48 millioen gulden in de inlandsche samenleving gevloeid".
Zal men nu eindelijk inzien dat een paar, door misoogsten 'zeer ongunstige jaren het woord „inzinking" niet
wettigden, en dat allerwege, op Java en daar buiten, tal
van teekenen zijn waar te nemen van het tegendeel 1>
Ongunstige jaren zullen ook in den vervolge voorkomen ;
maar alles wij st er op dat de inlandsche bevolking, zij het
dan niet altijd even geleidelijk, er in materieel opzicht
stellig op vooruitgaat. En dan behoeven wij ons ook niet
bezorgd te maken over de Indische financien, want, dat
heeft de ervaring wel overal geleerd, 's lands geldmiddelen
ondervinden altijd den terugslag van den economischen
toestand der ingezetenen.
En wanneer „nieuwe leeningen onvermijdelijk blijken",
dan zal dat niet het gevolg zijn van „deficitten", maar
eenvoudig van het feit, dat de Regeering niet schroomt
groote uitgaven te doen ter bevordering van landbouw,
nijverheid, handel en scheepvaart, — tegevolge waarvan
ruimere bronnen van inkomsten, ook voor 's lands kas,
worden geopend.
Allerminst zal men er alzoo aan behoeven te denken„
uit financieele overwegingen een deel onzer kolonien — zooals
de peer van Kol indertijd aanprees — van de hand te doen..
Volgens hem is „het bestaan en de handhaving van
Nederland's koloniaal bezit geen algemeen, geen yolks-,
dock een zuiver kapitalistisch belang" (bl. 257). Wat hij
daaromtrent thans in het midden brengt, geeft echter
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sleclits een flauwen weerklank van hetgeen vroeger over
„het nut van kolonien" door hem, en naar aanleiding van
zijne beschouwingen door anderen, in de Kamer en in de
pers gezegd is; er is dus misschien wet reden, te veronderstellen dat hij de zaak thans wat minder pessimistisch
bekijkt. Het is natuurlijk niet juist, dat alleen „kapitalisten" belang hebben bij het bezit van kolonien; een
fabriek, die duizend arbeiders werk geeft, heeft niet alleen
belang voor den directeur, en aldus is een belangrijk deel
van ons y olk, rechtstreeks of middellijk, in den bloei onzer
kolonien betrokken. Maar al ware het anders, al hadden
de Nederlanders geen materieel voordeel bij het bezit van
kolonien, dan zou er nog jets anders zijn : het moreele
voordeel, het besef van plicht tegenover die bezittingen.
Schreef de heer van Kol zelf niet in 1902: „Er is daar
ginds jets groots en edels te verrichten !"; en zou hij
daarmede dan willen eindigen omdat er voor den koopman
„niets te verdienen" was ? Ik geloof niet dat het noodig
is bij dit punt, en ook bij dat van den door den heer
Van Kol aangeprezen „verkoop van kolonien" lang stil te
staan; ik heb daarover mijne meening gezegd in dit Tijdschrift (1904), en ben het allerminst met den schrijver Bens
als hij zegt dat zijn denkbeeld „zij het dan buiten het
Parlement steeds weer voorstanders vindt." Mij komt het
integendeel voor, dat er in de laatste jaren minder reden
is dan ooit te voren, eene inkrimping van ons koloniaal
territoir in overweging te nemen; kon men vroeger nog
met schijn van recht beweren dat ons bestuur machteloos
*as zich overal te doen gelden, na onze krachtige politiek
op de Buitenbezittingen, in 1898 aangevangen en overal
met succes bekroond, is gebleketi dat wij zeer veel kunnen
doen als slechts de wit, de vaste hand en het zelfvertrouwen
niet ontbreken.
En overigens, — als wij zien hoezeer onze naburen
prijs stellen op het bezit van kolonien in andere werelddeelen, dan kan men zich moeilijk voorstellen dat hier
een stem weerklank zou vinden, die ons toeroept dat zoo-

38

KOLONIALE FOLITIEK.

wel voordeelen,, maar toch meer
danig bezit 03113, nu
„nadeelen en gevaren" aaubreugt.
De Leer Van Kol zaa, in 1904 er v66r geweest zijn,
een deel van ons Indisch eilandenrijk prijs to geven tegen
vde garautie van hanclhaving ons bezit van de overgebleven deelon", waarcloor „jaarlijks millioenen aan
uitgaven" bespaard zouden wordent flit laatste zou hem
nietr weevallen ; maar is 14 waarlijk nalef genoeg,, aan Let
!Auk papa er waarop de „garantie" geschreven zou staan,
groote waarde te hechten P Begrijpt hij niet dat mug
kolonihn, zoodra de garandeerende mogeudheid een
oorlog gewikkeld word, in dien oorlog betrokkeu zouden
worden; denkt hij, dat de bevolking van Java, waarover
hi zoo meewarig spreekt, daarmede gebaat zou zijn,
Neen, Nederland, op zijne zelfstandigheid uog eenige
prijs stellende, plaatst zich niet under voogdij of c-urateele,
— 66k niet zijue kolonien. En ooze eerzucht moot ziju,
cleze z66 te, besturen, dat ons • koloniaal beheer moor en
weer tot voorbeeld kan zijn voor an.dere volkeren. DAt is
de wijze waarop oils bezit bet best wordt „gegaraudeerd",
ouldat zij de eenige waardige en oak plicbtmatige is.
1k then, mu to bekorteu, en zal dos hoezeer menige
van het boek des keeren Van Kol nog tot bespreking
uitlokt thans nog slechts eenige opmerkingen maker
near aanleiding van hetgeeu bij, over de middelen van
vervoer te berde breugt.
Op, biz. 303 lezen wij. dat, het „rationed is, derst de
produetie te, vermeerderen, v66r eeu sneller vervoer noodig
is; ook zija werken, die den landbouw bevorderen, van
weer nut voor den Javaan clan de aauleg van spoorwegen
en havens, die weer den Europeesehen handel ten goede
komen". Dit laatste schijnt mij eenzijdig en bet eerste
sieehts betrekkelijk juist ; wat heeft men aan grootere
produetie ala wile gelegenheid tot afzet ontbreekt Overigens
leert de ervaaing wel,, dat in goedbevolkte landen de welTaut toeneemt . marinate de gelegenheid tot in en uitvoer
wordt uitgebreid.
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Doch wat moet men Mt zeggen als men op biz. S08
leest dat „een krachtige koloniale mogendheid reeds sedert
lang spoorwegen zou hebben gebouwd dwars door Sumatra
en Borneo, om die binnenlanden to openen" ? In die binneulanden, van Borneo vooral, waar om zoo te zeggen nog
geen „productie" bestaat !
Wie nag ik vragen kan de in beide zinsnedeu
opgesloten tegenspraak verklaren, anders dan door de over
weging dat de heer Van Kol gaarne afkeurt wil men op
Java spoorwegen maken, dan zegt hij : eerst irrigatiewerken, op Sumatra en Borneo, waar haast geen irrigatiewerken bestaan, klaagt hij over het gemis aan, spoorwegen.
Van de Ned. Indische Spoorwegmaatschappij, volgens
den heer Van Kol „een invloedrijk lichaam", wordt gezegd
„dat zij haar ontstaan aan de gunsten en de hulp der
regeering had te danken". .. Van den „invioed" dier
Maatschappij zou het moeilijk zijn eenig bewijs te leveren;
dat de Regeeriug onafhankelijk van haar handelt, is wel
gebleken bij den aankoop der lijn Batavia—Krawang en
de verlenging daarvan Haar Padalarang (bij Bandoeng).
Als de Maatschappij werkelijk „invloed" had en dien to
Karen bate had willen aanwenden, had zij wel getracht,
die concurrentie, welke haar f 111.000 's jaars zou kosten
(blz. 311) te voorkomen !
Dit felt stoot vrijwel alle beweringen, als zou de Maatschappij „een lieveling zij n van het Plein", omver.
Een aardig bewijs, hoe weinig moeite de heer Van
Kol doet om . zich van de juistheid zijner beweringen, to
overtuigen, vinden we in de zinsnede (bi. 310) : „eveneens
schijnt de N. I. S. bij concessieaanvragen steeds de voor,
keu,r to genieten voor spoorwegen, aansluitende aan haar
net". Kostte het to veel tijd, de concessievoorwaarden van
beide (Semarang-.—Vorstenlanden en Batavia—Buitenzorg) in
te zien en daarin (art. 2) to lezen dat de Maatschappij het
recht van voorkeur tieeft „tot het leggen en oxploiteeren van
de verlengingen en zijtakken der geconcessioneerde lijn" 1
Maar de Maatschappij had „haar ontstaan te danken
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.aan de gunsten en de hulp der regeering". De waarheid
is anders !
Men vond den aanleg der lijn Semarang—Vorstenlanden
omstreeks 1862 algemeen nog een hachelijk waagstak ; en
toen de concessie verleend was, kon men ondanks „de
gunsten en de hulp van de regeering" hier te lande het
geld niet vinden ; de grootste aandeelhouders vond men te
Parijs en te Lon den.
De financieele steun van de regeering bepaalde zich
tot den rentewaarborg (tot ult. 1906) maar daartegenover
stond : a. een aandeel in de winst, dat nu jaarlijks 2 a 3
ton bedraagt, en b. de bepaling dat de genoemde lijn op
het eind van het jaar 1971 „met alle toebehooren vrij en
onbezwaard aan den Staat vervalt" de lijn staat thans
-voor 26 millioen te boek.
Men kan nu wel zeggen, dat de aandeelhouders hun
iapitaal, en de Staat gedurende een bepaald aantal jaren
een deel der rente waagden ; dat dus door samenwerking
van beide partijen de spoorweg is tot stand gekomen.
Doch voor de ontwikkeling der doorsneden landstreek had
de Staat belang bij den aanleg, en in het licht van den
tegenwoordigen tijd kan men waarlijk niet beweren, dat de
Staat bij de geheele transactie slecht gevaren is : de gegarandeerde rente dwong in de eerste jaren tot rentelooze
voorschotten, die in 1875 een totaal van 3 1 /3 millioen bereikten en daarna geleidelijk werden afgelost, tot in 1894
de schuld was gedelgd. Daarna nam het aandeel van den
Staat in de winst een aanvang.
„Gebouwd met het geld van den Staat, begon zij (de
Maatschappij) een proces toen eindelijk de tijd van aflossing in termijnen was gekomen", zegt de heer Van Kol
verder ; maar: zooveel woorden, zooveel onjuistheden !
De maatschappij heeft niet gebouwd met geld van den
Staat, maar van aandeelhouders, die moeilijke tijden hebben
gekend : ondanks de rentegarantie, die zij aan de obligatiehouders had moeten afstaan om niet te gronde te gaan,
stonden de aandeelen in December 1870 op 201 /4 pCt.
De wegens de rentegarantie ontvangen voorschotten
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werden geleidelijk afgelost, zonder eenige moeilijkheid,
zonder eenig proces.
Alleen, toen in 1894 de aflossing was voltooid en de
winstuitkeering een aanvang zou nemen, was er, alleen voor
dat jaar, verschil van meening omtrent de uitlegging, aan
een artikel der concessie te geven. De quaestie werd volgens de bepalingen der concessie (art. 67) onderworpen aan het
oordeel van arbiters, en deze stelden de maatschappij in't gelijk.
Kan men nu zeggen dat de maatschappij weinig „medewerking" toonde ? Tegenover den heer Van Kol, die blijkbaar
de zaak waarover hij spreekt niet kent, verklaar ik, die haar
tot in de fijnste puntjes wel ken, dat zij steeds alle medewerking betoonde voor zoover zij dat icon doen, met handhaving harer rechten en met behoorlijke behartiging der
belangen van de aandeelhouders, — zooals eenvoudig haar
plicht was.
Eene soortgelijke opmerking betreffende den arbeid
van den heer Van Kol, die maar al te vaak een oordeel
uitspreekt zonder voldoend onderzoek, kan men o.a. maken
wanneer men leest wat hij op bl. 296 en 297 zegt over
„scheepvaart". Dat bij de contracten met de Kon. Paketmaatschappij „weer werd gelet op de belangen der kapitalisten dan op die der gemeenschap" kan wel worden
beweerd, maar allerminst bewezen ; de maatschappij bewijst
de gemeenschap belangrijke diensten tegen geringe vergoeding. Als de heer Van Kol vermeldt dat in 1898 het
contract voor tien jaren werd verlengd, vergeet hij op te
merken dat de maatschappij voor die verlenging bij na 2
millioen betaalde .. .
Van 1865—'75 ontving de vorige (Engelsche) N.-I.
stoomvaartmaatschappij, voor het bevaren van enkele lijnen,
een subsidie van f 6.97 per geogr. mijl ; toen voor het
tijdvak 1876—'90 eene nieuwe aanbesteding gehouden werd,
was dezelfde onderneming voor f 3.90 de laagste inschrijfster.
De heer Van Kol zegt dat „wegens ernstige klachten" het
subsidie aldus werd verlaagd ! ! .A.ls hij dan eene vergelijking
maakt van de f 3.90 met de f 6.60 Welke, aanvankelijk,
gemiddeld aan de Paketvaart na 1890 werd betaald, dan
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weet hij, of zegt hij Diet, dat dirt geheel andere Ejnen
gold en ook dat de Staat zich in andere opzichten, in
vergelijking met voorheen, belangrijke voordeelen bedong.
Het is onnoodig, bierover thans vender nit te weiden 1).
lid geheele werk van den heer Van Kol — al bet
bovengezegde zal wel voldoende zijn om mijn oordeel te
staven — geeft een doorslaand bewijs, dat het hem, bij
alien ijver, ontbreekt aan het allereerst noodige: zelfcritiek.
Niet alleen dat hij zich weinig laat gelegen liggen aan de
argumenten van anderen, — hij gevoelt niet de noodzake.
Tijkheid, eerst eene degelijke studie van een ouderwerp te
maken voordat hij een oordeel uitspreekt; ook, om geen
slechte bedoelingen bij anderen te veronderstellen wanneer
daarvoor geen schijn van grond aanwezig is.
Indien de heer Van Kol een weinig meer critisch was
aangelegd, dan zou hij b.v. weten dat „professor Kernkamp"
(blz. 20, 76) een ander persoon is als de kapitein IL C.
Kerkkamp, die de aan den hoogleeraar toegeschreven
phrasen uitte , dan zou hij ook beseffen dat het „plakaat
pandjang" (bl. 316) geen „belofte", maar een (niet aangenomen.) vredesvoorstel is geweest, waaraan wij in latere
jaren niet gebonden konden zijn.
1) Zie Tijcischrift voor Economische Geographie, 1911
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Het was in het jaar 1424, in den zomertijd. Omstreeks
den middag stond de twaalfjarige Jeanne in den twin, die
haars raders huffs scheidde van het kerkje van Domr4my,
toen zij plotseling een stem hoorde van den kant der kerb,
waar zij tegelijk een sterken lichtglans zag. Duidelijk vernam
zij de vermaning dat zij. braaf moest zijn en vlijtig ter
kerke gaan, maar van eenig menschelijk wezen dat haar
toesprak was niets to bespeuren. Het kind stond versteld,
van schrik bevangen; dan, van de eerste ontsteltenis bekomen maar diep onder den indruk van het wonder, deed
zij de gelofte dat zij maagd zou blijven, zoolang het Gode
behagen zou. Van wat haar weervaren was, repte zij geen
woord tegenover Wien ook. En slechts weinige dagen verliepen of het verschijnsel herhaalde zich, en voortaan
keerde de stem telkens terug, wel twee- of driemaal in een
week, gewoonlijk begeleid van dat glanzend licht, dat ook
1) In dit °vital kan ik in het geheel niet imgaan op de talrijke betwiste punten uit de gesobiedenis van Jeanne en van de personen, die erin
betrokken zijn. 1k geef de voorstelling zooals zij mij het waarschijnlijkst
voorkomt, en bespreek in het laatste gedeelte kortelijk eenige werken, die
in den laatsten tijd aan die Maagd gewijd zijn. Het belangrijkste document
voor Jeanne's eigen geschiedenia bligt nog steeds het proces, tegen haar
geiroerd, to Reiman.
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de eerste maal zich had vertoond. Spoedig week thans alle
vrees van haar; angstige twijfel, of wellicht een booze
geest haar trachtte te misleiden, had haar verlaten ; het
was de taal der engelen die haar in de ooren klonk ; zij
zag nu ook duidelijk Sint Michiel, die, van engelen omstuwd,
haar vriendelijk vermaande. Zoet klonk haar zijn stem,
als hij zeide dat zij - goed moest oppassen en dat God haar
zou helpers. 1Viaar ook bevel hij haar dat zij weg moest
nit Domr4my, dat zij naar Ile de France moest trekken
om den koning te hulp te komen, en .hij kondigde haar
aan dat Sint Kathrien en Sint Margriet haar zouden raden
en leiden ; wat deze haar zegden moest zij gelooven, want
het geschiedde op bevel van onzen Heer. Voortaan vernam
zij dikwijls de stemmen van deze heiligen, die haar verschenen in kostelijken tooi met rijke kronen ; maar ook
Sint Michiel zelf bleef haar toespreken, en hij vertelde
haar van den deerlijken jammer, die Frankrijk vervulde.
Groot inderdaad was de ellende in Frankrijk. Aanzienlijke deelen van het land lagen geheel verwilderd : van
de Loire tot de Seine en van de Seine tot de Somme
bleven de akkers onbebouwd, de boeren waren of gedood
Of gevlucht naar steden en sterkten, dikwijl ook naar de
bosschen, waar zij uit wanhoop en woede het rooversbedrijf
ter hand namen, liever plunderaars zelve dan langer geplunderd te worden. IJitgestrekte vruchtbare vlakten waren
in woestenijen veranderd ; de velden, niet langer door vlijtige
amen bewerkt, overdekten zich met struikgewas, dat welig
opschietend dikwijls dichte boschen vormde, schier ondoordringbaar. Alleen in den omtrek van steden en kasteelen,
waar hooge torens gelegenheid boden om van verre de
nadering van roofbenden te bespieden, werd de grond nog
bebouwd. Zoodra hier gevaar naderde, waarschuwde klokkengebengel of een scoot in den jachthoorn de veidarbeiders
om het vee en het eigen lijf te bergen.; en op menige
plaats moest het noodsein zoo dikwijls gegeven worden,
dat ook de beesten het kenden en telkens als het weerklonk wegrenden naar de veilige schuilplaatsen. Minder dan
de plattelandsbevolking hadden de poorters, door de wallen
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en muren hunner steden tegen plotselingen overval beschut,
van de ongunst der tijden te verduren, maar niettemin
werd zij ook door hen zeer pijnlijk gevoeld: te Parijs
stonden tal van woningen leeg, en 's nachts drongen de
wolven in de straten door. In een brief uit dezen JO heet
het: Van een geregelde regeering is in dit koninkrijk niets
meer te bespeuren ; een schatkist, geldmiddelen, bestaan
niet langer; de landbouw is geheel verwaarloosd ; krijgstucht in de legerbenden is verdwenen ; de soldaten krijgen
geen soldij en het land wordt hun ter plundering en tot
allerlei wanbedrijf overgelaten ; de strafwet geldt voor hen
niet langer, alle misdaden zijn hun geoorloofd. De akkers
liggen braak, de landbouwers zijn weggevlucht, er wordt
niet meer gezaaid en dus ook niet geoogst. Niet alleen de
ploegbeesten zijn weggeroofd maar ook de werktuigen ;
wie den grond wilde bewerken, zou het met zij ne nagels
moeten doen. Geen ijver voor den godsdienst meer, geen
vreeze Gods; de eerbied voor de sacramenten is bloot
uiterlijk ; de Kerk is niet slechts zonder ' alle bescherming
gelaten doch zij is zelfs aan de pijnlijkste verdrukking
blootgesteld; erbarmen met de armen, medelijden met de
bedroefden kent men niet meer. Niets is overgebleven dan
het recht van den sterkste.
Een sombere schildering maar Loch volstrekt niet te
donker van kleur. Sinds 1380 was het Fransche koninkrijk
in naam geregeerd door Karel VI maar in werkelijkheid
de prooi geworden van de leden der koninklijke familie,
die in staag aangroeienden naijver macht, aanzien, inkomsten der kroon ten eigen bate aanwendden. Eerst had de
minderjarigheid van Karel hun hiertoe de gelegenheid
geboden, later, sinds 1392, de krankzinnigheid van den
ongelukkigen vorst, die, ondanks korte tusschenpoozen van
tijdelijk herstel, telkens en telkens weer door de ziekte
werd aangegrepen. Zijne lichtzinnige gemalin, Isabella van
Beyeren, zijn jongere broeder, Lodewijk van Orleans, zijn
oom, Philips van Bourgondie, en sedert 1404 diens zoon,
hertog Jan Zonder Vrees, speelden de hoofdrollen in het
spel van baatzucht en tweedracht, en deze steeg zoo hoog,
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dat de Bourgondi e• r in 1407, na een schijnbare verzoening,
Lodewijk van Orleans liet vermoorden. De booze daad had
vreeselijke gevolgen. De weduwe van den vermoorde vroeg
recht tegen den aanstichter van, den ineora, het werd
haar niet verschaft; doch het vergoten bleed riep om vergelding, en nu het koninklijk gezag in zijn plicht te kort
schoot, greep Karel van Orleans, de zestienjarige loon van
het slachtoffer, naar middelen om eigenmachtig wraak te
nemen. Hij verbond verschillende groote heeren aan zieh,
*moral nit het westen en midden van Frankrijk ; door een
huwelijk met de dochter van graaf Bernard van Armagnac
verzekerde hij zich de hulp van de Gascogners, en dit
element werd in zijne partij spoedig van zoo groote beteekenis, dat zij er den naam Armagnacs aan ontleende.
Aan de andere zij de stonden de Bour gu ignons; behalve
de leden van zijn huis schaarde Jan Zonder Vrees den hertog
van Lotharingen en vele heeren uit het noorden van
Frankrijk om zich. Zoo was bet Fransche koninkrijk in
twee kampen verdeeld ; in 1411 begonnen Armagnacs en
Bourguignons de openlijke vijandelijkheden. Dit was erg;
maar erger nog was het, dat zij beurtelings zich om hulp
richtten tot den koning van Engeland, den erfvijand van
het Fransche koningshuis. Karel V had het machtsgebied.
der Engelsche koningen in Frankrijk weten te beperken
tot Calais en een deel van Guyenne, het gevaar, dat van
die zij de zoolang gedreigd had, scheen afgewend ; maar
thans open de de partij strijd in Frankrijk den Engelschen
koning de schoonste gelegenheid om opnieuw zijn slag te
;slaan.
De jonge Hen drik V, die in 1413 zijn vader opvolgde,
verzuimde niet haar aan te grijpen ; hij kwam met groote
eischen voor den dag, met volkomen ongegronde aanspraken
op den Franschen Croon, maar natuurlijk dienden zij slechts
tot voorwendsel om een veroveringsoorlog te gaan voeren
in de rijke Fransche gewesten. In den zomer van 1415
begon hij den krijg met de verovering van Harileur. Langzaam en met moeite werd een talrijk Fransch leger bijeengebracht, bijna uitsluitend uit den adel gevormd die tot

JEANNE 121 ' .A.Red

47

de partij der Armagnacs behoorde ; want deze waren op
het oogenblik meester te Parijs en van het hof, en Jan
Zonder Vrees hield zich ter zijde. In October 1415 werd
dit leger met ontzettende verliezen door de veel kleinere
krijgsmacht onder Hendrik V volkomen versiagen bij Azincourt ; onder de aanzienlijke gevangenen, die naar Engeland
werden gevoerd, behoorde ook de hertog van Orleans. Zijn
schoonvader, Bernard van Armagnac, handhaafde nog enkele
jaren met ijzeren vuist zijn gezag te Parijs, steunend op
zijne Gascogners ; wie van Bourgondische neigingen werden
verdacht — en onder de kleinere burgerij vooral maar
ook in de universiteit en in de hooge colleges had Jan
Zonder Vrees warme aanhangers — of wie zijne heerschappij
weerstreefden, werden in de gevangenis geworpen of verbannen ; ook koningin Isabella werd uit Parijs weggezonden
naar Tours. De krijgsbenden der Armagnacs voerden onderwij1 een kleinen oorlog, zonder voordeel, tegen de Engelschen
en plunderden de landen om Parijs uit, ook Picardie, Normandie, een deel van Champagne. Doch lang kon dit niet
duren. Jan Zonder Vrees, teleurgesteld in zijne poging om
na de ramp van Azincourt weer meester te worden in Parijs,
verbond zich in 1417 nauw met den Engelschen koning ;
en terwij1 deze de verovering van Norman die ondernam,
rukte hij op Parijs aan, dat hij zooveel mogelijk van toevoer beroofde ; met koningin Isabella, thans ook de vijandin
der Armagnacs, vormde hij een tegenregeering, eindelijk,
in Mei 1418, drongen Bourgondische benden, door verstandhouding binnen de stad geholpen, bij verrassing Parijs
binnen , de Armagnacs werden overweldigd en in grooten
getale terstond gedood of in de eerstvolgende maanden
door het gepeupel in de gevangenissen vermoord. Tot de
slachtoffers behoorde Bernard van Armagnac.
Hoewel deerlijk verzwakt, gaven de Armagnacs den
strijd geenszins verloren. Bij de overrompeling van Parijs
door de Bourgondiers was de zestienjarige dauphin Karel,
de derde zoon van Karel VI en Isabella doch door den
dood zijner twee oudere broeders troonsopvolger geworden
en nauw verbonden met de Armagnacs, veilig buiten. Parijs
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gebracht ; hij werd thans het hoofd der partij, die nu,
wegens de nauwe verbinding der Bourguignons met den
Engelschen overweldiger, ook een nationale kleur kreeg.
En de snel volgende gebeurtenissen versterkten die spoedig
in hooge mate.
Jan Zonder Vrees begon een spel van dubbele onderhandeling, met de Engelschen en met den dauphin ; in
Juli 1419 verzoende hij zich met Karel, doch hij staakte
hierom zijne besprekingen met Hendrik V niet, die onbelemmerd zijne veroveringen uitbreidde. Het wantrouwen
tegen den Bourgondier werd grooter dan ooit in de omgeving van den dauphin ; en toen deze in September 1419
met Jan Zonder Vrees een nieuwe samenkomst had op de
brug bij Montereau, kwam het tot verwijten en werd de
hertog door Karel's volgelingen vermoord.
„Ce fust grand dommaige pour le royaume de France" 1).
De opvolger van den vermoorde, hertog Philips, sloot in
December een verbond met Hendrik V en bracht in Mei
1420 het befaamde verdrag van Troyes tot stand. Hierbij
werd een huwelijk bepaald tusschen den Engelschen koning
en Catharina, de dochter van Karel VI en Isabella,
die tegelijk den dauphin verstootten en verklaarden,
dat zij Hendrik V als hun eenigen waren zoon beschouwden ; Karel VI zou levenslang de koninklijke waardigheid en alle inkomsten behouden, maar Hendrik zou
de regeering voeren en voortaan den titel dragen van erfgenaam van den koning van Frankrijk. Zoo scheen de
dauphin Karel terzijde geschoven. Maar in werkelijkheid
was het gansch anders : in Languedoc, in Midden-Frankrijk, ook Kier en daar ten noorden der Loire, was van
erkenning dezer overeenkomst geen sprake en vond Karel
ijverigen steun, zoodat hij den strijd tegen de Engelschen
met kracht en goeden uitslag kon aanbinden. Doch al te
spoedig werd hem de persoonlijke in spanning te zwaar ;
hem ontbrak alle krijgshaftigheid, en toen in 1421 Hendrik
V opnieuw een sterke legermacht uit Engeland naar
1) Woord van Jeanne d'Arc in haar proces.
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Frankrijk overvoerde, trok hij zich terug in zijne kasteelen
ten zuiden der Loire, waar hij gaarne luisterrijk hof hield,
terwijl hij aan zijne bendehoofden het oorlogvoeren overliet.
De Engelsche koning, in de voile kracht van zijn
Leven, kon droomen van een groote toekomst, doch reeds
in Augustus 1422 nam de dood hem weg. Op zijn sterfbed
wees hij zijn broer, den hertog van Bedford, als voogd
aan voor zijn zoontje, dat, nog geen jaar geleden, uit zijn
huwelijk met Catharina geboren was en zijne rechten en
aanspraken erfde. En toen twee maanden later eindelijk
de ongelukkige Karel VI uit zijn lijden verlost werd, hoorde
de bevolking van Parijs dan ook dat kind proclameeren
als „Henry par la grace de Dieu roi de France et d'Angleterre".
Eerst twee weken na den dood zijns vaders drong de
tijding hiervan door tot den dauphin, en op zijn beurt
werd hij toen door zijne omgeving tot koning uitgeroepen
als Karel VII. Zijne vijanden noemden hem spottend den
koning van Bourges, de stad die, met Poitiers, de zetel
was van zijne regeeringslichamen ; maar inderdaad was
zijn machtsgebied niet zoo gering als die spotnaam het
wilde doen voorkomen. In de kroonlanden ten zuiden
der Loire werd hij erkend, gedeeltelijk ook ten noorden dier rivier , en al namen ook aanzienlijke vasallen,
als de graaf van Foix in het zuiden, de hertog van Bretagne in het noorden, een dubbelzinnige houding aan en
al moest hij ook den steun ontberen van verschillende
prinsen van den bloede, die sinds den dag van Azincourt
in Engelsche gevangenschap leefden, zijn kansen zouden
volstrekt niet ongunstig hebben gestaan, indien hij de
eigenschappen van een leider bezeten had. Doch deze miste
hij geheel, en in zijn eigen karakter lag de voornaamste
oorzaak van zijne zwakte. Wars van doen en handelen,
terugschrikkend voor het leven van kamp en strijd, hield
hij zich liefst opgesloten in zijne kasteelen; zijn aangeboren gebrek aan geestkracht was nog grooter geworden
door de daden van geweld en verraad, waarvan zijn jonge
leven getuige was geweest en diepe indrukken gehouden
O. E. XI 10
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had ; wantrouwen in de menschen, onrust en angst voor
booze aanslagen versterkten in hem den trek Haar afzondering. Ongelukkig werd hij dientengevolge de speelbal
van gunstelingen; er werd van verschillende zijden gekuipt
om hem onder bepaalde invloeden te houden of te brengen,
maar on.derwij1 werd niet geregeerd ; de gelden, die de getrouwe steden voor hem opbrachten, werden in dwaze verkwisting aan de hofhouding en de gunstelingen verspild,
wat hij door leeningen en verpandingen verkreeg ging
denzelfden weg. Leiding in den oorlog on tbrak geheel.
E4nmaal, in 1424, werd een sterke macht bijeengebracht
om de Engelschen terug te drijven, doch de slag bij Verneuil, in Augustus, werd een tweede Azincourt. Het was
een geluk voor Karel, dat inwendige moeilijkheden in
Engeland en een kespannen verhouding met Philips van
Bourgondie, op Wiens bondgenootschap de positie der
Engelschen in Frankrijk grootendeels steunde, den hertog
van Bedford verhinderden van zijn voordeel gebruik te
maken. Terwijl een partijgangersoorlog voortsleepte,
bendehoofden, op Karel's naam maar in hoofdzaak om
eigen voordeel, den kamp tegen de Engelschen volhielden,
het rooversbedrijf voortwoekerde en het ongelukkige platteland „moult desol6 et desert" werd, duurde het gekuip
om Karel's persoon voort. Met hulp van diens schoonmoeder kreeg in 1425 Arthur van Richemont, jongere
broeder van den hertog van Bretagne, de leiding in handen ; de oude gunstelingen, die van lageren rang waren,
moesten wijken. Arthur werd tot connetable benoemd ;
doch daar hij wegens zijn ambt zich dikwijls van het hof
moest verwijderen, kon hij niet beletten dat nieuwe gunstelingen den zwakken vorst begonnen te beheerschen.
'Word en doodslag waren er het gevolg van. De connetable kreeg nu het ongelukkig denkbeeld om een man, van
Wien hij zeker meende te zijn, Georges de la Tremoille,
de rol van koninklijk gunsteling te doen vervullen. Dit
gelukte inderdaad, doch Coen Tremoille den koning goed
onder zijn invloed had, gebruikte hij dien om in het najaar
van 1427 den connetable zelf van het hof te doen ver-
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banners. Dit leidde tot een privaten oorlog tusschen.
Richemont en Tremoille in Poitou, waar beiden groote
bezittingen hadden.
Zoo was de ongelukkige toestand, toen Bedford er in
geslaagd was Philips van Bourgondie opnieuw aan zich to
binden en de moeilijkheden in Engeland uit den weg te
ruimen, zoodat voor 1428 een krachtige hervatting van
den oorlog kon worden voorbereid. Op dien tijd was het
gebied ten noorden van de Loire nagenoeg geheel in de
macht van Engelschen en Bourgondiers. In het noordwesten van Maine sloeg de bezetting van Mont-SaintMichel nog alle aanvallen van den vijand af, maar overigens
was dit land hem ten buit gevallen en thans lag het gebied van Anjou ten noorden der Loire aan de beurt. In
het noorden bewaarde Doornik nog de trouw aan Karel,
aan de Loire zelve het belangrijke Orleans; en eindelijk
was er, geheel aan de oostgrens, nog de kasteleinij van
Yaucouleurs, aan weerszijde van de Boven-Maas, waar de
commandant Baudricourt de zaak van Karel verdedigde.
Een der dorpen van die kasteleinij was Domremy, de geboorteplaats van Jeanne d'Arc.
Jacques d'Arc schijnt een vrij welgestelde boer geweest
te zijn, die bij zijne dorpsgenooten zeker aanzien genoot.
hit zijn huwelijk met Isabella Romeo had hij vijf kinder,
waarvan Jeanne het derde was; twee jongens waren ouder,
een jongen en een meisje jonger dan zij. Onderwijs kregen
de kinderen niet, Jeanne althans kon lezen noch schrijven;
maar haar moeder, een flinke, vrome vrouw, leende haar
het Ave Maria, Pater Nosier en Credo en bekwaamde haar
in vrouwelij ken arbeid in het spinnen en naaien, zoo verzekerde Jeanne later in haar proces te Rouaan, durfde zij
het tegen iedere vrouw van die stad opnemen. Af en toe
leende het kind de behulpzame hand om het vee naar de
weide to drijven of ook naar een veilige wijkplaats, wanneer
de nadering van plunderaars word gevreesd, maar als veehoedster deed zij goon dienst. Het was een vroolijk, levendig
kind, handig en gevat, dat gaarne met hare kameraadjes
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speelde maar spoedig ook al moeder in de huishouding
behulpzaam kon zijn.
Berichten van wat in Frankrijk gebeurde drongen
veelvuldig door tot Domremy, dank zij zoo menig doortrekkend reiziger, die van den strijd der Armagnacs en
Bourguignons, van de overwinningen der Engelschen, van
de onterving van den dauphin, wist te verhalen. De
sympathie der dorpelingen was geheel op de zij de van Karel
en de Armagnacs, in tegenstelling met de gezindheid der
bevolking van Maxey, een naburig dorp aan den anderen
oever der Maas, die den Bourgondiers de zege wenschte ;
de jongens der beide dorpen leverden elkaar de onvermijdelijke gevechten on der de leuzen van Bourguignons
en Armagnacs, en Jeanne zag hare vriendjes, in wier stemming zij natuurlijk deelde, meer dan eens bebloed uit den
strijd terugkeeren. Gelukkig voor Domremy bleef het langen
tijd van het wezenlijk geweld der partijen verschoond.
Wel vochten in de nabuurschap verschillende heeren als
Armagnacs en Bourguignons hunne veeten nit en wel was
het een leven van onrust en angstige waakzaamheid ; dikwijls moest uit voorzorg het vee in veiligheid worden gebracht of ook voor geld de twijfelachtige bescherming
worden gekocht van een naburig heer. Doch in vergelijking van andere streken had Domremy nog zeer weinig
van den oorlogsjammer te lijden gehad, Coen Jeanne in
1424 voor het eerst de stem van Sint Michiel vernam, en
ook in de volgende jaren, tot den zomer van 1428, bleef
het er voor gespaard.
Gedurende al dien tijd duurde het verkeer der heiligen met Jeanne voort en het opgroeiend meisje vond in
dien omgang met St. Kathrien en St. Margriet, wier
stemmen haar zoo zoet in de ooren klonken, een toenemend
behagen ; meer en meer geraakte zij vertrouwd met haar,
zij onderhield er zich mee vol eerbied, zij zag ze ten duidelijkste, lichamelijk, zij omarmde hare knieen, zij roken
lekker , en wanneer zij van haar weggingen, kuste zij den
grond waarop zij gestaan hadden ; zij weende en zou gewild hebben dat zij haar meevoerden. Geen wonder dat
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zij ernstig werd en niet meer zoo van harte deelen kon
als vroeger in de vermaken harer speelnooten.; oudere
jongelui spotten zelfs of en toe met hare groote vroomheid.
Maar zij werd toch geenszins eene dweepster, die, los van
de aarde, slechts in een andere wereld leefde, integendeel,
zij behield haar frisschen geest, haar gezond verstand,
haar levendig besef van de werkelijkheid, ook in tegenwoordigheid van de heiligen. En zoo bleef zij ook in het
gevoel van hare zwakte, van haar onvermogen om de taak
te vervullen die de stemmen haar oplegden, weerstand
bieden aan de vermaningen om den koning te hulp te
komen, bijna vier jaar lang. Al dien tijd hield zij haar
geheim voor zich, met niemand sprak zij van de verschijningen, Hoch met den priester, noch met hare ouders.
Maar voor vader en moeder kon zij toch niet geheel verborgen houden wat in haar omging ; blijkbaar liet zij zich een
enkele maal iets ontvallen van soldaten en van strijd waarin zij
zich zou willen mengen, en dientengevolge had haar vader,
een paar jaar nadat de verschijningen begonnen waren,
beklemmende droomen, waarin hij zij ne dochter zag wegtrekken in gezelschap van krijgslieden. Natuurlijk kon hij
daaraan slechts den zin hechten, dat zij het breede pad
zou opgaan ; liever dan dat die droomen werkelijkheid
werden, zou hij willen dat hare broeders haar verdronken,
of zou hij dat met eigen hand doen, zoo liet hij zich
dreigend hooren. Jeanne vernam van haar moeder wat
haar vader beangstigde, doch van de stemmen sprak zij
ook nu niet. En deze bleven haar aansporen, en allengs
werd haar tegenstand zwakker en zwakker; al duidelijker
gevoelde zij dat zij zich niet mocht onttrekken aan de
roeping, die haar van Godswege werd aangezegd, en in
het voorjaar van 1428 kon zij het niet langer uithouden :
waarschuwen zou zij en moest zij den koning of, zooals zij
placht te zeggen, den „gentil dauphin", want voor haar
en tallooze anderen bleef Karel dauphin, zoolang hij niet,
evenals zij ne voorvaderen, was gezalfd en gekroond te
Reims, de stad van Sint Remigius, die ook de schutsheilige
was van Domr4my. Zij zou Frankrijk redden, zooals eon
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dertig jaar vroeger Marie van Avignon, eene visionnaire,
het aan Karel VI had aangezegd ; in een Broom, waarvan
het verhaal sedert alom was bekend geworden, had Marie
gezien, dat haar wapenen en eene wapenrusting werden
gegeven, en op hare tegenwerping dat zij daarvan geen
gebruik kon maken, was haar verkondigd dat deze bestemd
waren voor eene maagd, die Frankrijk herstellen zou.
Doch hoe zou Jeanne den koning bereiken ? Hare
stemmen wezen haar den weg en zeiden haar, dat zij gaan
moest naar Robert de Baudricourt, den bevelhebber van
Vaucouleurs. Slim legde zij het aldus aan, dat zij in Mei
1428 van hare ouders verlof kreeg om bij eene bloedverwante, die in een dorpje op zeer korten afstand van Vaucouleurs getrouwd was, te waardschap te gaan. Eenmaal
daar aangekomen, moist zij haar gastheer te bewegen om
haar naar den bevelhebber van Vaucouleurs te geleiden.
Zij werd bij hem toegelaten en vond hem in gezelschap
van een paar andere heeren ; volgens het getuigenis van
een dezer, Bertrand de Poulengy, wendde zij zich met
groote onbevangenheid tot Baudricourt — de stemmen
hadden haar aangewezen wie hij was — en verzekerde hem
dat zij van God gezonden was ; zij verzocht hem daarom,
den dauphin te doen weten dat hij zich goed in acht
moest nemen en den vijand geen slag aanbieden, want
v456r Midden-Vasten zou de Heer hem hulp brengen. Zij
verklaarde bovendien aan Baudricourt, dat krachtens Gods
wil zij zelf den dauphin naar Reims zou brengen om daar
gekroond te worden en dat hij het koninkrijk van God,
Wien het toebehoorde, in leen zou houden. Waarschijnlijk
zal Baudricourt dat boerenkind met hare ongelooflijke verhalen voor ijlhoofdig gehouden hebben ; in ieder geval
moest Jeanne onverrichter zake aftrekken, en kort daarna
keerde zij naar Domr4my terug.
Het was omstreeks dezen tijd, dat Engelschen en
Bourgondiers, thans weer eendrachtig, een poging gingen
ondernemen om de laatste steunpunten benoorden de
Loire aan Karel te ontweldigen ; in hoofdzaak richtten zij
hun aanval op Orleans maar ook Vaucouleurs werd bedreigd,
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en in Juli trok de bevolking van Domremy, het gevaar
ontvluchtend, met have en goed naar Neufchateau. Misschien is Domremy in die dagen door krijgsbenden verbrand, doch in ieder geval dreef het onweer spoedig
voorbij ; de dorpelingen konden naar hunne woonplaats
terugkeeren en de aangerichte schade herstellen, en er is
geen spoor van eene aanwijzing dat deze gebeurtenissen
op Jeanne diepen indruk hebben gemaakt. Maar spoedig
vertelden hare stemmen haar van andere dingen.
Na tal van kasteelen en steden ten noorden der Loire
bemachtigd te hebben, was Salisbury, de Engelsche legeraanvoerder, in October begonnen Orleans te blokkeeren;
hij bouwde een aantal blokhuizen, maar zij waren op te
grooten afstand van elkaar gelegen en zij ne krijgsmacht
was ook te klein om de stad ernstig te benauwen.
In de laatste maanden nu van 1428 vermaanden de
heiligen Jeanne, dat zij Orleans moest ontzetten; daartoe
moest zij naar Robert de Baudricourt gaan, die haar
krijgsknechten ten geleide zou geven. Eerst deinsde zij
terug voor die opdracht: „ik ben maar een arm meisje" —
zoo wierp zij tegen — „ik kan noch paardrijden noch
oorlogvoeren". Maar Coen de stemmen aanhielden, besloot
zij te gehoorzamen, overtuigd dat het Gods wil was. Tegen
het eind van het jaar of in den aanvang van 1429 verliet
zij Domremy, waar zij thans nimmer zou terugkomen. Zij
ging heen tegen den wil harer ouders, aan wie zij echter
later liet schrijven en die haar vergiffenis schonken; ook
gevoelde zij zich zeker dat zij niet zondigde door deze
ongehoorzaamheid: God beval haar te gaan, Zijn bevel
moest zij volgen, en zij zou het gedaan hebben — zoo
verklaarde zij — al had zij honderd vaders en honderd
moeders gehad en al was zij een koningsdochter geweest.
Jeanne nam eerst weer haar intrek bij haar neef, die haar
ook in Mei gastvrijheid had verleend, later bij het echtpaar Royer te Vaucouleurs, want zij moest geduld oefenen,
Baudricourt toonde zich even ongeloovig in hare zending
als de vorige maal. Anderen echter waren van beter vertrouwen, en blijkbaar begon zich reeds in den omtrek het
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gerucht te verbreiden dat zij buitengewone dingen vermocht : de oude zieke hertog van Lotharingen liet haar
naar Nancy komen om van haar de middelen te verkrijgen
tot herstel van zijne gezondheid. Doch Jeanne's taak was
niet zieke menschen te genezen maar Frankrijk te herstellen, en zij vertelde den hertog dan ook terstond dat
zij van zulke dingen niets moist; daarentegen vroeg zij hem
dat hij haar krijgsvolk zou geven om haar naar den koning
te brengen, en beloofde dat zij God zou bidden om gezondheid voor hem. Natuurlijk dacht de hertog, die bovendien
doorgaans de zijde van Bourgondie hield, niet aan de
inwilliging van het verzoek, en Jeanne keerde terug naar
Vaucouleurs, altijd hopend. dat Baudricourt tot andere
gedachten zou komen. En inderdaad geschiedde dit spoedig. Kort na hare terugkomst kwam de bevelhebber haar
bezoeken, vergezeld van een priester, die terstond bezweringen deed tegen de booze geesten, waarvan Jeanne misschien bezeten was; maar zij doorstond de proef voortreffelijk, blijkbaar was het geen duivelswerk. Dat Baudricourt
zulk een proef liet nemen, bewijst dat hij aan het wankelen
was gebracht, misschien door mannen uit zijne omgeving
als Bertrand de Poulengy en Jean de Novelonpont , de laatste,
een jong krijgsman die Jeanne's ouders wel kende, had
haar, reeds voor haar rein naar Nancy, te Vaucouleurs
ontmoet en, diep getroffen door haar vast geloof in hare
goddelijke zending, haar zijne hulp toegezegd. Een andere
omstandigheid zal wellicht hebben meegewerkt om in de
volgende dagen Baudricourt's tegenstand te helpen overwinnen. De Engelschen waren in 1429 begonnen Orleans
nauwer te blokkeeren, zoodat het moeilijker werd de stad
geregeld van alles te voorzien. Om haar te hulp te komen
was van Fransche zijde een niet onbelangrijke legermacht
samengebracht, en het plan was gevormd om een transport
van levensmiddelen, dat onder militair geleide aan de
Engelschen werd toegevoerd, to onderscheppen. Deze
poging, den 12 en Februari ondernomen maar slecht bestuurd, leidde tot een nieuwe ernstige neerlaag der Franschen bij Rouvray. Het bericht, dat Baudricourt van deze
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ramp ontving, kan hem te meer bewogen hebben om aan
dat meisje, dat zoo innig overtuigd was van God de
opdracht te hebben om Orleans te ontzetten, eene kans te
geven , baatte het niet, schaden zou het ook niet. 1). Zoo
gaf hij dan zij ne toestemming tot de reis naar den koning.
Inwoners van Vaucouleurs betaalden voor Jeanne de kosten
van een paard en van mannenkleeren, want de stemmen
hadden haar gezegd dat zij zich als een man kleeden moest ,
een korte grijze mantel, een zwart vest, lange broek, laarzen
met sporen, een donkere mots op hare kort geknipte
zwarte Karen, zoo was hare uitrusting , Baudricourt droeg
er niets toe bij dan een zwaard. En zoo reed zij dan,
vergezeld van Bertrand de Poulengy en Jean de Novelonpont, hunne twee bedienden, een bode van den koning
en nog een krijgsman, op den avond van den 23en Februari
de poort van Vaucouleurs uit, eindelijk op weg naar haar
„gentil dauphin".
„Ga, er kome van wat er van komen mag", dat was
de afscheidsgroet van Baudricourt aan Jeanne en haar
geleide. Veel vertrouwen op een goeden afloop had hij
stellig niet, en hoe zou hij ook ? Wat Jeanne beloofde te
volbrengen, zij, een onervaren boerenmeisje van zeventien
jaar, ging alle waarschijnlijkheid te boven. Zou zij zelfs
den koning, die in dezen tijd te Chinon verblijf hield, wel
bereiken? Meer dan honderd en vijftig mijlen moest zij afleggen, deels door gebied dat in de macht der Engelschen
was en langs den geheelen weg in gevaar voor de Engelsche
en Bourgondische troepen of voor de talrijke rondzwervende
roofbenden. Doch al was het langzaam en onder vele bezwaren, de reis werd zonder onheilen volbracht en den 6en
Maart 1429 reed het gezelschap Chinon binnen, waar
Jeanne haar intrek nam in een herberg. Waarschijnlijk
heeft zij nog denzelfden dag beproefd toegang tot den
1) Er bestaat een verhaal, dat Baudricourt tot ander inzicht zou zijn
gebracht, doordat Jeanne op den dag zelf van de neerlaag der Franschen
bij Rouvray hem die neerlaag had verkondigd. 1k verwerp dit verhaal,
niet omdat ik den inhoud onmogelijk zou achten maar omdat het historisch
getuigenis uiterst onvoldoende is.
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koning te krijgen, die haar echter werd geweigerd ; wel
zond Karel eenige personen tot haar om te vragen wie zij
was en wat zij begeerde. Doch Jeanne Wilde zich niet veep.
uitlaten ; zij verklaarde dat zij Orleans moest ontzetten en
den dauphin naar Reims voeren, maar zij drong aan om
tot Karel zelf te worden toegelaten. In 's konings raad
was de meerderheid hier tegen, en het is niet noodig dit
aan booze beweegredenen toe te schrij yen ; evenals Baudricourt aanvankelijk, zullen velen de geschiedenis te dwaas
gevonden hebben. Maar Karel zelf, hoewel weifelend tot
op het laatste oogenblik, besloot ten leste haar te ontvangen.
De zaal, waar Jeanne werd binnengeleid, was vol edellieden
en talrijke fakkels wierpen er een rossig licht. Zonder ook
maar een oogenblik van bedeesdheid of verwarring ging
zij rechtstreeks op Karel toe — de heiligen zeiden haar
wie de koning was — en omvatte zijn knieen, met de
woorden : „Edele heer. dauphin, van Gods wege ben ik
gezonden om u en uw koninkrijk te helpen". Karel nam
haar ter zij de, en na een korte poos met haar gesproken
te hebben scheen hij zeer voldaaii. Wat Jeanne hem gezegd heeft weet niemand met zekerheid ; het geldt het
veelbesproken teeken van haar goddelijke zending, dat zij
hem heeft gegeven. Het beste historische bericht schijnt
mij het getuigenis van haar lateren biechtvader, Pasquerel,
die verklaard heeft van haar zelf zelf vernomen te hebben
dat zij gezegd had : „van Godswege verkondig ik u, dat
gij zij t de ware erfgenaam van Frankrijk en de zoon van
den koning". Men kan meenen, dat zulk een uitspraak
van een onbekend boerenmeisje weinig of geen waarde
moest hebben voor den koning ; en Loch kan voor hem,
wiens moeder geenszins een ongerepten naam had en die
door pijnigenden twijfel aan de echtheid van zijn geboorte
werd gekweld, zulk eene verzekering, met diep innige overtuiging gegeven, wel degelijk eene bemoediging en troost
zijn geweest, indien hij eenmaal onder den indruk was
gekomen dat Jeanne, die met zoo groot zelfvertrouwen
optrad en op bijna wonderbaarlijke wijze onverlet de gevaarlijke reis van Vaucouleurs naar Chinon had volbracht,
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wellicht werkelijk door bovenaardsche macht werd geleid.
Er is een andere lezing. Karel zou kort te voren een stile
bede tot God hebben gericht en Jeanne zou hem den
inhoud dier bede hebben meegedeeld. De historische getuigenissen van dit feit acht ik zwak, maar bovendien
schijnt het mij onaannemelijk op een anderen grond. Indien Karel werkelijk zulk een onmiskenbaar teeken van
Jeanne ontvangen had, zou hij onwrikbaar vast in haar
geloofd en hare leiding gevolgd hebben ; doch dat heeft
hij niet gedaan ; hij heeft steeds geweifeld en getwijfeld
en later gehandeld tegen haar uitdrukkelijken raad in.
Voorshands was hij wel geneigd aan hare roeping te
gelooven, maar alvorens haar in staat te stellen er door
daden bewijzen van te leveren, moest Jeanne aan een
onderzoek door bevoegde geestelijken en theologen worden
onderworpen ; in afwachting hiervan kreeg zij huisvesting
in het kasteel, waar zij aan de zorgen van een echtpaar
nit Karel's hofhouding werd toevertrouwd. Van hare
ondervraging door de kerkelijke autoriteiten, waarvoor
zij naar de universiteitsstad Poitiers werd gezonden, is
zeer weinig bekend ; naar het schijnt, had die plaats ten
huize eener familie, waar zij tijdelijk was ondergebracht,
door afgevaardigden uit een commissie, die onder leiding
van den aartsbisschop van Reims met het onderzoek was
belast. Jeanne vond het een verdrietig getalm ; zij brandde
van verlangen om hare zending te vervullen, te meer
omdat zij een voorgevoel had dat haar geen lange tijd
was toebeschikt ter volbrenging van haar taaki), en zooals
vroeger het wachten te Vaucouleurs, maakte thans het
oponthoud van het onderzoek haar ongeduldig en bedroefd.
Dikwijls was zij in gebed verzonken onder vele tranen.
Maar toch verloor zij hare jonge opgewektheid en veerkracht niet, en evenmin hare natuurlijke onbevangenheid
en gevatheid. Met merkwaardig gemak bewoog zij zich
in hare nieuwe omgeving, in haar omgang met den koning,
1) Men stelt bet gewoonlijk voor, alsof Jeanne wist dat haar slechts
een jaar gegeven was. Doch uit het proces blijkt dat zij op langeren tijd
rekende.
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die zich dikwijls met haar onderhield te Chinon. De hertog
van Alencon, een Prins van den bloede, die van hare komst
in die stad vernomen had, kwam nieuwsgierig aangereden
en vond den koning met haar in gesprek. Karel zei haar
wie hij was, en Jeanne, dadelijk vaardig, begroette hem
vroolijk : „Welkom, heer, hoe weer koninklijk bloed wij
bijeen hebben, des te beter". Spoedig werd Alencon een
harer getrouwste aanhangers, er ontstond een goede kameraadschap tusschen Jeanne en haar „beau due", zooals zij
hem placht te noemen, en in het proces van rehabilitatie
heeft hij met groote vereering van haar gesproken. Met
de geestelijke heeren te Poitiers kon zij het minder goed
vinden; niet dat zij bedeesd gemaakt werd door hunne
waardigheid en geleerdheid, integendeel, zij ergerde zich
eigenlijk aan hen, omdat zij, naar hare meening, dwaze
en overbodige vragen deden. Geen wonder ! Wat had zij,
die rechtstreeks door Gods heiligen werd geleid, met die
geleerde heeren van noode ! Soms kon zij haar spot dan
ook niet bedwingen. Een monnik uit Limousin — een
streek waar een bizonder leelijk dialect gesproken werd —
vraagt haar : „Welke taal spreken de stemmen die ge hoort ?"
Antwoord : „Een betere dan de uwe". Een andere vraag,
die Jeanne al zeer belachelijk moest vinden. „Gelooft ge
in God ?" Antwoord : „Vaster dan gij !" Haar ongeduld is
duidelijk hoorbaar. Men werpt haar tegen dat, om in
hare goddelijke zending te kunnen gelooven, duidelijker
bewijs noodig zou zij n ; men wil dat zij een overtuigend
teeken zal geven. „In Godsnaam" — barst Jeanne los —
„ik ben niet naar Poitiers gekomen om wonderen te doer.
Breng mij naar Orleans, daar zal ik u de teekenen van
mijn zending laten zien. Geef mij manschappen, weinig
of veel het doet er niet toe, dan ga ik". Een ander had
gezegd : „Als God Frankrijk wil bevrijden, heeft hij daartoe
geen soldaten noodig". Maar Jeanne verstond het anders ;
geen werkeloos neerzitten in afwachting van Gods help ;
zooals zij later, in haar proces, verklaarde dat zij zich
hield aan de oude zegswijze: Aide toy, Dieu te aidera,
zoo antwoordde zij thans : „De soldaten zullen vechten
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in Godes naam en God zal hun de overwinning geven".
Ten langen leste was het onderzoek ten einde, bet
onderzoek van geest en van lichaam, want onderwijl hadden
zich een aantal eerbiedwaardige matronen, onder wie niemand minder dan 's konings schoonmoeder zelve, ook overtuigd dat Jeanne nog maagd was. Inlichtingen waren over
haar ingewonnen te Domremy, de heeren hadden haar
ondervraagd en getoetst op velerlei wijze, eindelijk kon den
zij hun advies aan den koning uitbrengen. Er was dan
niets als goeds aan haar bevonden, „humilite, virginite,
devotion, honnestete, simplesse" ; het teeken harer zending,
dat men van haar verlangd had, beloofde zij bij Orleans
te geven ; daarom moest de koning haar niet beletten naar
Orleans te gaan met zijne mannen van wapenen maar hij
moest haar eerlijk geleide geven, hopende op God. Karel
volgde dezen raad op. Eindelijk zou de smartelijk verlangde
qd van handelen komen, en met verlicht gemoed kon
Jeanne vertrekken naar Tours.
Daar, in de stad vermaard om hare voortreffelijke
wapensmeden, werd hare uitrusting voor den aanstaanden
krijgstocht gereed gem aakt : harnas en helm van blank
staal, over de wapenrusting een kostbare mantel, een
strijdros, ook door stalen pantser beschermd. Voor hare
wapening zorgde zij in zekeren zin zelf. Volgens hare
verklaring toch, in haar proces, hadden de heiligen haar
gezegd, dat te Fierbois, een plaatsje niet ver van Chinon,
in de kapel van Sint Kathrien bij het altaar in den grond
een zwaard verborgen was ; het werd daar inderdaad gevonden en aan haar overgebracht. Bizonder groote waarde
hechtte Jeanne echter niet aan dit wapen, althans veel
minder dan aan de banier, die voor haar vervaardigd werd.
De stemmen hadden haar vermaand dat zij een banier
moest nemen van wege den Koning des hemels, en hoewel
noode, had Jeanne hiervan mededeeling gedaan aan Karel,
die er zijne toestemming toe gaf. Naar het schijnt op
hare aanwijzing werd nu een vaandel gemaakt, dat in het
veld, bezaaid met leliên, den Heer vertoonde en twee
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engelen, die Hem eer bewezen ; daarnaast de woorden
Maria. Toen haar later tijdens haar proces werd
gevraagd, wat zij hooger stelde, haar zwaard of haar
banier, antwoordde zij dat de banier haar veel, ja wel
veertigmaal liever was dan het zwaard. Geen. wonder.
Want tinders dan Schiller's Jungfrau, die in het strijdgewoel verschijnt als een engel des doods, overal den
tegenstander neervel]end, maakte de werkelijk Maagd
nimmer gebruik van haar doodelijk wapen ; wanneer zij
den vijand aanviel, droeg zij haar banier, juist om te voorkomen dat zij iemand dooden zou; die was haar trouwe
metgezel in strijd en gevaar, zooals zij het zoo treffend
uitsprak, toen zij op de vraag harer rechters, waarom bij
de kroning te Reims haar vaandel in de kerk een eereplaats had, antwoordde: „Il avoit este a la Paine, c' estoit
bien raison que it fut a 1' onneur".
De koning wees haar als bizonder gevolg aan twee
pages en een ridden, Jean d' Aulon, die haar bij alle ondernemingen ter zij de is geweest, totdat hij tegelijk met haar
werd gevangen gemaakt; als voerde persoon behoorde er
toe een Augustijner monnik, Jean Pasquerel, haar biechtvader, dien zij waarschijnlijk zelf koos. Spoedig trok zij nu
naar Blois, waar de troepen samenkwamen, die aan Orleans
hulp zouden trachten te brengen, en van die stad uit
begon Jeanne in het laatst van April 1429 haar korten
maar in gevolgen zoo rijken loopbaan, voor haar zelf
echter maar al te spoedig een lijdensweg, die haar in Mei
1430 in de handen harer vijanden en weer een jaar later
naar den brandstapel te Rouaan voerde.
Haar voet voor voet in het jaar harer werkzaamheid
te volgen, zou een breed verhaal noodig maken; alleen de
hoofdfeiten kunnen hier in herinnering worden gebracht.
Wat zij in de eerste plaats beloofd had, de bevrijding van
Orleans, werd snel volbracht. Nog was de stad niet aids
nauw ingesloten, of zonder al te groote bezwaren was het
mogelijk er binnen te komen. In den avond van den 29sten
April deed Jeanne er haar intocht, onder den opgewonden
jubel der bevolking. Vijf dagen later werd van de stad uit
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de eerste ernstige en welgeslaagde aanval op een der blokhuizen van de Engelschen. ondernomen ; volgens goede
getuigenissen in het rehabilitatie-proces — die van Jean
d'Aulon en een harer pages — was die beraamd en begonnen buiten weten van Jeanne, die op dien tijd uitrustte
van een vermoeienden tocht ; plotseling sprong zij op met
den kreet dat er gevochten werd, de stemmen hadden het
haar gezegd , ijlings hielp d'Aulon haar in hare wapenrusting, zij haastte zich naar beneden, beval den page haar
paard te brengen en spoorslags reed zij naar het tooneel
van den strijd ; de soldaten hieven een juichkreet aan bij
hare komst, bestormden het fort en veroverden het. Den
E den Mei werd een tweede blokhuis genomen, den 7den
onder harden strijd het voornaamste bolwerk, Les Tourelles
geheeten. In den tramp om dat fort werd Jeanne gewond,
zooals zij geruimen qd vroeger aan den koning had voorzegd ; het getuigenis van Jeanne dienaangaande wordt
bevestigd door een brief van 22 April 1429, waarin reeds
van deze voorspelling wordt gewag gemaakt. Na de geleden
verliezen bleef den Engelschen niet meer de niinste hoop
op de verovering der stad, en den 8sten Mei trokken zij af,
Jeanne had gehouden wat zij te Poitiers had beloofd: bij
Orleans had zij een tastbaar teeken van hare zending gegeven. Te Tours kon zij met blij gelaat haar „gentil
dauphin" begroeten, vol vertrouwen dat zij thans het
tweede punt harer opdracht spoedig zou volbrengen en
naar Reims op weg zou gaan. Maar Karel en zijne raadgevers, Tremoille, de aartsbisschop van Reims en anderen,
misten haar geestdrift en vastberadenheid ; allerlei diplomatieke en baatzuchtige overwegingen verlamden de voortzetting van den strijd, en eerst een maand later werd hij
hervat met den aanval op eenige steden langs de Loire,
die in de macht der Engelschen waren. Gedurende die
krijgsbedrijven gebeurde het, dat Arthur van Richemont,
de vroegere connetable maar thans geheel in ongenade
bij Karel en als vijand beschouwd, zich met zijne troepen
bij het Fransche leger kwam aansluiten. Ofschoon het om
zijne verhouding tot den koning bezwaar had die opge-
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drongen hulp aan te nemen, was het toch nog veel bedenkelijker Richemont met geweld te willen afweren ; en Alencon,
de andere krijgsoversten en Jeanne heetten hem welkom.
Het kwam hun uitstekend te stade. Een Engelsche krijgsmacht, onder den beroemden Talbot en Falstolf, was
aangerukt om den aangevallen steden hulp te brengen.
Toen het bleek dat het hiervoor te laat was, , sloeg zij
den terugweg naar Parijs in ; maar in het Fransche
legerkamp, thans door Richemont's troepen versterkt,
werd besloten den vijand te volgen en hem slag te leveren.
En het geluk diende nu de Franschen ; de Engelschen
werden op hun marsch overrompeld en leden den 18den
Juni bij Pathay een zware neerlaag ; onder de talrijke
gevangenen was Talbot zelf. Jeanne deed eene poging om
thans eene verzoening van Richemont met den koning te
bewerken, overtuigd als zij was van de noodzakelijkheid
om alle krachten tot uitdrijving van den vreemdeling te
vereenigen ; doch zij kon Karel niet bewegen om Richemont weer tot zij n dienst toe te laten, en deze trok weldra
met zij ne troepen weer weg. Er bleven echter strijders
genoeg om van de overwinning partij te trekken, want
het succes deed de gelederen aangroeien ; doch evenals
na de bevrijding van Orleans volgde ook ua de groote
zege van Pathay een tijd van weifeling. In den raad des
konings, die nu naar Gien gekomen was, heerschte
verdeeldheid ; de tocht naar Reims werd ernstig bestreden,
en gepleit werd voor eene onderneming naar Normandie ;
het is waarschijnlijk, dat de hoop Om den hertog van
Bourgondie door onderhandeling los te maken van de
Engelschen en de wensch om hem dierhalve te ontzien
bij deze overwegingen reeds veel gewicht in de schaal
legden. Doch thans behield Jeanne met hare vrienden nog
de overhand, en den 29sten Juni werd de opmarsch naar
Reims begonnen. Hoe groot de bezwaren ook schenen,
die aan dezen langen tocht, door een gebied waar de
Engelschen meester heetten, verbonden waren, hij werd
gelukkig volbracht ; belangrijke steden, als Troyes en
Chalons, keerden of gedwongen Of vrijwillig terug onder
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het gezag van Karel, ook Reims zelf opende hare
poorten : den 17 den Juli werd Karel gekroond en gezalfd
door den aartsbisschop van Reims, onder het schetteren
der trompetten en de juichkreten der menigte. Toen de
plechtigheid was voltrokken, knielde de Maagd voor den
koning, omarmde zijne knieen, en terwijl tranen van
vreugde haar over de wangen rolden zeide zij : „Lieve
koning, thans is de wil van God volbracht, die besloten
had dat ik het beleg van Orleans zou doen opbreken en
-u naar Reims zou voeren om daar uwe plechtige wij ding
te ontvangen, aldus toonend dat gij de ware koning zijt
en dat gij hêer van Frankrijk behoort te zijn". En over
allen die haar zagen kwam eene groote ontroering en
velen. weenden.
Het was het hoogtepunt in Jeanne's voorspoed, de
tijden van beproeving naderden. Geenszins achtte zij haar
werk voltooid : de Engelschen moesten geheel uit Frankrijk
worden verjaagd en zij moest de vrijheid herwinnen voor
den hertog van Orleans, nog altijd in Engelsche gevangenschap, over Wien hare stemmen haar meer gesproken hadden dan over jets anders, met uitzondering van den koning,
En allereerst, meende zij, moest het nu Parijs gelden.
Doch in 's konings raad behaalden thans andere inzichten
de overwinning, eene ambassade van Philips van Bourgondie kwam een geveinsde onderhandeling over vrede
voeren, waarop de koning en zijne invloedrijkste raadslieden
maar al te gretig ingingen. Waarschijnlijk was ook de
inspanning, die de tocht naar Reims van Karel gevergcl
had, hem reeds rijkelijk groot geweest en verlangde hij,
terug naar zijne kasteelen aan de Loire. Spoedig werden
de eerste bewegingen begonnen om het leger naar die
rivier terug te voeren, tot wanhoop van Jeanne, die er
zich vruchteloos tegen verzette. De Engelschen, die den
beraamden weg afsneden, waren oorzaak dat de terugtocht
voorloopig nog bleef opgeschort, en bij het rondtrekken
der troepen in de omstreken van Parijs bleek hoe gunstig
Karel's kansen stonden : steden als Compiegne, Senlis,
Beauvais, erkenden. hem. Was hij zelf aan het hoofd zijner
O. E. XI 10
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troepen voor Parijs verschenen, wie weet wat geschied
ware; maar hij hield zich steeds ver weg, de onderhandelingen voortzettend met den slimmen Bourgondier die
hem misleidde, terwijl Jeanne met Alencon en andere
oversten gedurig in de weer was en nog de hoop op het
winnen van Parijs levendig hield. Den 8sten September
werd zelfs eene demonstratie tegen de stad ondernomen,
waarschijnlijk om eene beweging van aanhangers binnen
de stad to begunstigen ; de zaak mislukte en Jeanne, die
den aanval ernstig had opgevat en als naar gewoonte zich
onversaagd blootstelde, werd gewond. Nog gaf zij de hoop
niet op ; met de troepen naar Saint Denis gebracht, hoorde
zij hare stemmen, die op den dag van den aanval op Parijs
gezwegen hadden, haar vermanen om daar te blijven. Doch
or kwamen stellige bevelen van den koning voor den aftocht, en tegen haar zin voerden de heeren haar weg ;
ware zij niet gewond geweest — aldus verzekerde zij in
haar proses — dan zou zij gebleven zijn. De terugtocht
werd nu voortgezet naar Gien en het leger liep grootendeels uiteen. In het laatst van October werden haar en
d'Albret, een half broer van La Tremoille, een aanval
troepen toevertrouwd, vooral met het doel om La Charit4
aan de Boven-Loire te veroveren, maar ongelukkig zonder
de vereischte middelen ; zij slaagden er in St. Pierre le
Moustier te bemachtigen maar moesten het beleg van La
Charite opbreken, Coen het geld om de soldaten te betalen
te kort schoot.
In de maanden van gedwongen werkeloosheid, die
thans volgden en die zij in de omgeving des konings zal
hebben doorgebracht, heeft Jeanne hoogstwaarschijnlijk
lezen en schrijven geleerd, 1) zoodat zij de brieven, die zij
in Maart aan de burgers van Reims zond om hun moed in
te boezemen en tegen verraad te waarschuwen zelf onderteekenen kon. Zij sprak daarin ook van haar verwachting
om spoedig bij hen te zijn, en inderdaad trok Jeanne in
1) Dit is wel zeer aannemelijk gemaakt door C. de Maleissye in de
Revue d. d. Mondes, 1 Fevrier, 1911, al acht ik zijne argumenten niet alle
even sterk.
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die maand Weer te velde. Maar zonder leger. Het waren
slechts enkele lansen die haar begeleidden op haar tocht
naar de omstreken van Parijs, de stad die zij nog altijd
hoopte te winnen voor haren koning. Geheel zonder
bijstand had deze haar niet gelaten ; had haar voorzien
van een som gelds, waarmee zij althans voor korten tijd
eenige troepen zou kunnen betalen, en sinds den tocht
van het Fransche leger in het vorige jaar waren in de
omgeving van Parijs verscheiden benden achtergebleven, die
daar den strijd voortzetten. Zoo vond zij dan ook te
Lagny sur Marne een paar kapiteins, die zich met hunne
manschappen bij haar voegden en met wie zij in de eerstvolgende weken kleine ondernemingen volbracht. In hoeverre zij daarbij gel eid werd door de stemmen van hare
heiligen, blijkt niet ten voile. Het verkeer met Sint
Kathrien en Sint Margriet had geregeld voortgeduurd ; zij
noemden haar „Jeanne la Pucelle, fille de Dieu," stonden
haar met hare raadgevingen terzijde, verschenen ook als
zij in moeilijke oogenblikken haar bijstand inriep ; doch
er waren ook tijden dat hare stemmen zwegen, zooals bij
den aanval op Parijs en bij de ondernemingen tegen St.
Pierre le Moustier en La Charite. In ieder geval lieten
zij zich than s, in April, weder hooren, maar het was een
ontzettende boodschap die zij haar aanzegden : v66r Sint
Jansdag, den 24en Juni, zou zij worden gevangen genomen;
zij moest niet ontsteld zijn en alles geduldig opnemen,
het moest zoo wezen, God zou haar helpen. En sinds
herhaalden de stemmen bij na dagelijks die schrikkelijke
aankondiging. Jeanne bad hare heiligen dat zij, wanneer
zij gevangen zou genomen zijn, spoedig mocht sterven,
zonder lange ellende van gevangenschap ; en zij zeiden
haar weer dat zij alles geduldig moest dragen, dat het
zoo zijn moest, maar zij vertelden haar niet op welken
tijd het geschieden zou, hoe dikwiils Jeanne ook vroeg
dit te mogen weten. En zoo naderde het noodlottige uur.
Bij den wapenstilstand, dien Karel op het eind van Augustus 1429 met Philips van Bourgondie (niet met de Engelschen) gesloten had, was aan den Bourgondièr toegestaan
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Compiegne te bezetten, een stad die van groot belang voor hem
was, om.klat zij den weg langs de Oise naar Parijs beheerschte.
Doch de burgerij had geweigerd zich in die overeenkomst
to voegen en Bourgondische troepen in te nemen. Philips
trachtte thans de stad met geweld te bedwingen en was
begonnen haar te belegeren. Jeanne wilde de burgerij bij
de verdediging helpen ; reeds eenmaal, den 13den Mei, was
zij in de stad aangekomen maar vervolgens weer vertrokken
voor ondernemingen in de bu.urt ; in den vroegen ochtend
van den 23 sten Mei keerde zij er terug, en tegen den avond
werd een uitval ondernomen. Het was de voorbeschikte
tijd en de stemmen zeiden haar niets. Had zij geweten
aldus Jeanne in haar proces dat zij thans gevangen
genomen zou worden, dan zou zij niet vrijwillig in den strijd
zijn gegaan, dock de bevelen der heiligen zou zij gehoorzaamd hebben, wat ook de gevolgen mochten zijn. De uitval slaagde aanvankelijk maar werd niet te juister tijd afgebroken ; steeds meer vijanden kwamen opzetten, en ten
slotte werd overhaast de terugtocht ondernomen ; Jeanne
met de haren, die den aftocht dekten, werden kort bij de
stad omsingeld ; zij werd van het paard gerukt en overweldigd.
Het was ten einde met haar strijd in het harnas, een
zwaarder kamp ging voor haar beginnen. Doch wat was
in den korten tijd, die haar gegeven was geweest voor haar
zending, tot stand gebracht ? Wat was in de verkregen
uitkomsten haar aandeel geweest ? Er was in een jaar tijds
een groote verandering gekomen niet alleen was Orleans
ontzet ,en was Karel te Reims tot koning gekroond, maar
tal van steden hadden zich weder onder zijn gezag gevoegd
en de verhoudingen waren geheel gewijzigd ; ontmoediging,
vrees, wantrouwen in de toekomst waren nit het kamp der
Franschen verhuisd , naar dat der Engelschen en hunner
partijgangers. Maar dat had niet kunnen uitblijven, meenen
sommigen. De Engelschen waren te zwak, hadden een veel
te kleine macht om op den dour Frankrijk te kunnen bedwingen; de harde regeering van Bedford, die aan land en
steden, welke vrijwillig of gedwongen Hendrik VI als koning
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van Frankrijk erkenden, dru.kkende lasten oplegde, de bittere
ellende die in deze steden heerschte, vervulden de gemoederen met toenemenden onwil en met haat tegen den vreemdeling ; het dubbele spel dat gedreven werd door den Bourgondier, wiens huh) voor de Engelschen onmisbaar was
maar die alleen op eigen voordeel was bedacht, maakte de
stelling van Bedford en de zij nen onzeker en gevaarlijk ;
in het bizondere geval van het beleg van Orleans was de
krijgsnaacht van de Engelschen, door de Bourgondiers in
den steek gelaten, veel te gering om de stad te bedwingen
en te zwak om een ernstigen aanval te weerstaan ; en diezelfde omstandigheden verkiaren evenzeer, hoe, na Pathay,
de tocht naar Reims gemakkelijk werd volbracht.
Voorzeker, dat alles is juist. Maar dezelfde verhoudingen bestonden ook v66r het optreden van Jeanne d' Arc;
toen. echter Het Fransche overmacht zich door de Engelschen verpletterend slaan, toen vervulden schrik en vrees
de harten, als de Engelschen hun krijgskreet aanhieven,
toen ontbraken samenwerking, vertrouwen op de overwinning, geestdrift aan de zijde der Franschen. Merkwaardig
verschil van uitkomst bij gelijke omstandigheden ! Maar
inderdaad bestond die gelijkheid niet ; een nieuwe kracht
verstoorde haar en die nieuwe kracht was het meisje uit
Domr6my. Het vaste geloof in hare roeping, haar vertrouwen op de zege stortte zij over in de gemoederen
harer krijgsmakkers ; ontmoedigdheid bande zij nit gij
wait overwinnen, zoo verzekerde zij hun, trekt stoutelijk
los op den land, bestormt wallen en muren, de stad is
-a ; en zij zelf gaf het voorbeeld. In het leger trachtte zij
den geest van verwildering te verdrijven en de krijgslieden tot den eerbied voor God en Zijne geboden terug
te brengen. Maar zij was geen vroom begijntje, dat opging
in bekeering en vervulling van godsdienstige plichten.
Evengoed als in later eeuwen de Engelsche puriteinen
bidden en vechten wisten te vereenigen, verstond Jeanne
het om onder een innig persoonlijk verkeer met hoogere
machten de krijgshaftige taak te vervnllen, die haar was
opgelegd. Zij begreep de zwakte der vijanden voor Orleans,
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zij wist snel en hard toe te slaan waar toegeslagen moesf
worden. Zij kon, als zij de kansen ongunstig achtte, een
slag ontraden, zooals zij deed toen Talbot bij zij n aftocht
voor Orleans in sterke stelling een gevecht aanbood ; zij
wist de stemming -in het vijandelijk kamp te peilen, toen
zij bij Troyes begreep dat bij de burgerij de ware moed
tot tegenstand bieden ontbrak en ernstige bedreiging met
een aanval haar tot onderwerping zou brengen ; zij ook
doorzag den Bourgondier, door Wien Karel's raadslieden
zich lieten bedriegen. Niemand kon vuriger dan zij eene
verzoening tusschen hertog Philips en den koning wenschen;
schriftelijk had zij er den hertog toe vermaand, maar zij
had begrepen dat hij er slechts door den nood, door de
zege der Franschen, toe gebracht zou worden. Kortom,
zij toonde niet alleen een onovertroffen moed maar ook
inzicht en beleid, en heel haar optreden bracht juist den
Franschen de werkelijke verhoudingen tot bewustzijn, vervulde hen van een nieuwen geest, die niet weer van hen
week, ook nadat Jeanne persoonlijk hen niet meer bezielde.
De Engelsche leiders zelve gevoelden dat levendig ; een
paar jaar na haar dood klaagde Bedford bitter, dat den
Engelschen alles voor den wind was gegaan tot het beleg van
Orleans, dock dat van toen of de tegenspoed was begonnen ; talrijke steden en landen waren verloren gegaan, en
al zijne inspanning had niet vermocht de zaken te herstellen.
Geen wonder dat Engelschen en Bourgondiêrs in 1430
de gevangenneming van Jeanne als een allerbelangrijkst
feit beschouwden, waarvan naar alle kansen bericht gezonden werd. Geen wonder ook dat de Engelschen er op
vlamden haar in hunne macht te krijgen om haar om het
levee te brengen. Minder natuurlijk schijnt het, dat een
lichaam als de universiteit van Parijs ook een heete drift
aan den dag legde om de gevangene te vervolgen; maar
het is toch alleszins' verklaarbaar, wanneer men bedenkt
dat de geleerde doctoren van dit lichaam, in eigen schatting de fakkeldragers der Kerk, zich grootendeels op de
zij de van de Bourgondiers en de Engelschen hadden ge-
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steld en zich door de aanspraak van Jeanne, dat zij van
God gezonden was, dubbel getroffen voelden. Onmiddellijk
deden zij al wat zij konden om hare uitlevering aan den
kerkelijken rechter te verkrijgen, ten einde haar als bebedriegster of als kettersche te doen veroordeelen. Pierre
Cauchon, bisschop van Beauvais, in wiens rechtsgebied
Jeanne heette gevangen genomen te zijn, diende als onderhandelaar, maar Jan van Luxemburg, wiens mannen haar
overmeesterd hadden, hield de kostbare bait hoog op prijs.
Nergens blijkt dat koning Karel en zijn raad, ondanks
dringende aansporing van enkelen leant, iets gedaan hebben
om Jeanne te bevrij den , en zoo nam Luxemburg ten slotte
de koopsom aan, die hem van Engelsche zij de geboden
word, een bedrag dat ook als losgeld voor vorstelijke personen werd betaald. De Engelschen stemden er in toe, dat
een kerkelijk proces tegen haar zou worden gevoerd te
Rouaan, onder voorbehoud echter dat Jeanne aan hen
zou worden overgeleverd, indien het proces niet tot hare
veroordeeling leidde.
(Slot volg t. )

HOE DE ORANJE-VRIJSTATERS
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E. C. GODRE MOLSBERGEN.

De Boeren, die zich na de Conventie van Bloemfontein
in 1854 tusschen de Oranje- en Vaalrivieren eindelijk als
vrij en onafhankelijk yolk door Groot-Brittanje erkend
zagen, hadden heel wat lijden meegemaakt in de bijna
twintig jaren die op den Grooten Trek waren gevolgd.
'Wien herinnerden zich hoe, in de dagen dat ze als kinderen
met een kistje en twee lange rijen beestenhoorns „trekkers"
speelden, vader met „oupa" en ooms na veel praten en
biddend overleg besloten tot een ernstigen, gemeenschappelijken. Trek uit de Kaapkolonie. Daar was voor een
„witmensch", een Afrikaner, geen plaats meer. Was het
vee niet herhaaldelijk gestolen door de invallende Kaffers,
die menigen Boer met hun glanzende assegaaipunt doodelijk
hadden gewond, huizen en schuren hadden in brand gestoken, vrouwen en kinderen op de wreedst-mogelijke wijze
gedood ? „Parmantig" waren de Kaffers geworden, doordat
het britsche Gouvernement, slecht voorgelicht door den
beruchten Dr. Philip en zijn colleges van het Londensche
Zendinggenootschap, de zwarten in bescherming nam tegenover de blanken.
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Zij, die toentertijd al jonge mannen waren, hadden
bovendien een reeks grievende bejegeningen van engelsche
zijde ondervonden ten opzichte van taal, bestuur, behandeling van gekleurden , maar het gemis aan veiligheid
tegenover de moordende en plunderende Kaffers werd wel
het sterkst gevoeld. Niet om God naar hun geweten te
kunnen dienen, zoo als de Hugenootsche voorvaderen van
velen hunner gedaan hadden, zouden ze den geboortegrond
verlaten en de wildernis intrekken, waar ziekten, barbaren
en roofdieren het leven bedreigden, dock om vrij te zijn
een nieuwe woonplaats te kiezen en die afdoende te verdedigen.
Toch hadden zelfs de helderste koppen onder de Boeren
toen niet kunnen voorzien wat een lijden en strijd de toekomst hun zou brengen.
De ossenwagen, het volmaakte vervoermiddel in ZuidAfrika's wildernissen, was de onmisbare hulp geweest bij
het langzame voortdringen in de onbekende verte, bij het
volhardend voortgaan door rivieren, over bergen en vlakten.
De rijdende woonhuizen voor vrouwen en kinderen, tegelijk
voorraadschuren en arsenalen, hadden herhaaldelijk als
veilige ringmuur van wagens en doorntakken het lager
beschermd. Meer dan duizend assegaaien lagers na den slag
bij Vechtkop binnen den wagenkring, waar veertig Boeren
onder Sarel Cilliers vijfduizend Matabelen hadden afgeslagen ! En de wagens waren het die, de tijdig gevormde
lagers beschermend, voorkomen hadden dat alle Boeren die
over de Drakenbergen naar Natal gekomen waren, werden
uitgeroeid door de wreede Zoeloe's na den moord op vele
Boerengezinnen ter plaatse waar nu nog het dorp met den
beteekenisvollen D aam Weenen ligt.
Ten slotte was men overwinnaar gebleven in den strijd
tegen Moselekatse's Matabelen en Dingaan's Zoeloe's, twee
inboorlingen-volken die een verschrikkelijke geesel waren
voor wie niet tot hun scam behoorden. De Matabelen
werden over de Limpopo gejaagd, de Zoeloe's waren sedert
den slag aan de Bloedrivier voor langen tijd onschadelijk.
Zoo hadden de Trekboeren de verdienste dat deel van
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Zuid-Afrika voor blanken en zich goed gedragende inboorlingen veilig en bewoonbaar te hebben gemaakt.
Pas hadden de Boeren met die gevaarlijke tegenstanders afgerekend, of er dreigde van elders nieuw gevaar.
Van het door de Boeren met groote opofferingen behaalde
voordeel wilde Coen Engeland zich niets laten ontgaan.
Tegenwerking, zelfs openlijke vijandelijkheden waren
niet uitgebleven voor diegenen, die naar Natal gegaan
waren en de meesten hunner hadden ten slotte aan een
nieuwen trek terug over de Drakenbergen de voorkeur
gegeven boven het zich vestigen in Natal onder britsch
gezag. Maar in het later Vrijstaatsch gebied waren de
Boeren ook niet met rust gelaten. Engelsche bemoeizucht
en britsche steun aan inboorlingen verleend leidden ertoe
dat de Boeren Loch hun wensch, vrij van britsch bestuur
te zijn, onvervuld zagen : bij proclamatie kwam het land
in 1848 als • Oranje Rivier Souvereiniteit onder het gezag
van Koningin Victoria. Tevergeefs werden de Engelschen
over de Oranjerivier gejaagd , hun terugkeer veroorzaakte
groote verliezen voor hen die hun vrijheid begeerd hadden
en vele Boeren verliezen het gebied om ten noorden van
de Vaal dan tenminste vrij te wezen. Zij die bleven
kwamen onder eenige britsche ambtenaren te staan, die
zich haastten uit hun post zooveel mogelijk voordeel te
trekken. Kenschetsend voor de politieke kortzichtigheid
van de bewindhebbers dier dagen is, dat de Boeren
verplicht zouden zijn krijgsdienst te doen zelfs ter wille
van zwarte bondgenooten der Koningin !
De verderfelijke britsche inboorlingenpolitiek schaadde
Engeland nog eer dan aan de Boeren. Een tegelijkertijd
gevoerde oorlog tegen de Kaffers in de Kaapkolonie en
tegen den schranderen Moshesh en zijn. Basoeto's leerde
Engeland dat het niet opgewassen was tegen de reuzentaak,
millioenen zwarten in Zuid-Afrika in onderwerping te
houden. De Boeren ten noorden van de Vaal verkregen
de erkenning van hun onafhankelijkheid, en twee jaren
later stond de Oranje-Vrijstaat als vrij e zusterrepubliek
naast de Transvaal.
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Nieuwe moeilijkheden deden zich nu op voor de
Vrijstaters. Een geregeld bestuur moest worden ingesteld
en men had zich te handhaven tegen den machtigen Moshesh.
Reeds bij de keuze van een Staatspresident in de nieuwe
republiek hield men rekening met Moshesh' wenschen.
Gekozen werd Josias Philip Hoffman, iemand van invloed
en van zeer vriendelijke gezindheid jegens gekleurde
rassen, waardoor hij bij Moshesh een persona grata was.
Bij een paar gelegenheden heeft President Hoffman van
de hem opgedragen uitvoerende macht gebruik gemaakt,
zonder den- Volksraad er in te kennen : bij de aanstelling
van eeu Consul van den Vrijstaat in Nederland , bij het
doen van een verzoek aan Z. M. Koning Willem III , en
later bij het ten geschenke zenden van een vat buskruit
aan Moshesh, een vriendendienst die aan zijn presidentschap
reeds in Februari 1855 een einde maakte 1).
Of het denkbeeld den Koning der Nederlanden een
verzoek te doen van den Hoog Edelen Hoffman is uitgegaan valt zeer te betwijfelen. De taal, godsdienst en het
Romeinsch-Hollandsch recht wezen duidelijk op de stamverwanten over zee, wel hadden de Boeren in 1842 bij
hun pogingen om zich in Natal te handhaven op hulp nit
het oude stamland gehoopt, in de meening dat het ten
voile bij machte was tegenover Engeland gewapenderhand
op te treden, maar na die verijdelde verwachting waren
ze in de vijftiger-jaren Loch juister ingelicht over Nederland's plaats in de Europeesche statenrij en begrepen dat
er van een verdedigend verbond nimmer sprake zou kunnen
zijn. Of koning Willem III persodnlijk iets voor den Vrijstaat zou willen doen was een andere vraag en hoogstwaarschijnlijk was het een Nederlander nit de omgeving
van den President die op deze gedachte kwam, of iemand
in Nederland die met hem in briefwisseling stond.
Veel gelegenheid om zich in het regeeren te bekwamen
1) Aan de welwillendheid van Z. E. den Minister van Buitenlandsche
Zaken en den HoogEd.Gestrengen Heer Seoretaris-Generaal van dat Departement dank ik het de volgende meedeelingen naar tot nu toe nimmer
uitgegeven stukken to kunnen doen.
E. C. G. M.
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hadden de Boeren niet gehad en de taak het raderwerk
van den staat te stellen en te doen loopen eischte van de
stoere pioniers heel wat andere gaven dan de Trek en de
strijd tegen de inboorlingen bij hen hadden ontwikkeld.
Zoo kwam het dat aan Nederlanders van eenige ontwikkeling met administratieven aanleg belangrijke posten in den
jongen staat werden opgedragen. Een hunner, de Amersfoorter Jacobus Groenendaal, gewezen schoolmeester te
Sannah's Poort (nu Fauresmith) was van districtsafgevaardigde opgeklommen tot staatssecretaris, een post die later
den plechtigeren naam droeg van gouvernements-secretaris.
Hij en Hoffman waren veel tezamen en spotters spraken
van het kreupele gouvernement, daar President en secretaris
hetzelfde lichaamsgebrek hadden 1).
Met hen beiden stond een warm Boerenvriend in Holland in verbinding, Ulrich Gerard Lauts, die eerst aan het
Athenaeum te Brussel colleges had gegeven, later aan het
Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik. De
oudhoogleeraar had reeds in zijn werk over de Kaapsche
Landverhuizers zijn sympathie voor de Trekkers doen blijken
en was toen bezig een Geschiedenis van de Kaap de Goede
Hoop het licht te doen zien. Nog op andere wijze meende
hij de Boerenzaak -uitstekende diensten te kunnen bewijzen
en zoo had hij met Hoffman en Groenendaal een plan beraamd, waaraan 'reeds in den zomer van 1854 in Nederland een begin van uitvoering werd gegeven. Maar tevens
zorgde het drietal dat er van hun voornemens in den Vrijstaat niets uitlekte, vermoedelijk omdat ze verre van zeker
waren dat hun poging gunstig gevolg zou hebben.
De Nederlandsche Regeering had bij de wording der
Zuid-Afrikaansche Republiek in 1852 de gebeurtenissen
met een zeer matige belangstelling gevolgd. Wel had men
een vaag begrip van de moeilijkheden der Transvaalsche
Boeren gekregen, maar hoe de verhouding tot het britsche
Gouvernement was geworden was aan de Nederlandsche
1) Zie Dr. Hendrik P. N. Muller's Toortreffelijke studie : Oude Tijden
in den Oranje-Vrijstaat, bl. 46.
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Regeering niet bekend. Uit brieven aan particulieren hier
te lande was zoo nu en dan iets bekend geworden ; enkelen
zagen in Transvaal een. voor Nederland gunstig land voor
handel en immigratie, doch Nederland kon niet anders
dan een afwachtende houding aannemen.
Einde Mei 1852 zond een Amsterdamsch handelaar in
koloniale goederen, de heer J. Meihuizen, een request awl.
Z. M. Koning Willem III om „als zaakgelastigde of Con„sulair Agent” te worden aangesteld „bij de volkplanting
„der uitgewekenen onder Praetorius, gelegen nabij de
„Portugeesche bezitting Delagoa". De Vorst liet den
Minister van Buitenlandsche Zaken vrijheid op het adres
te beschikken. Bij overleg met diens ambtgenoot van
Kolonien werd opgemerkt dat de nieuwe staat nog pas
zoo kort gevestigd was, voor zoover men wist nog niet
Bens een eigen naam had en er van andere mogendheden
oak geen Agenten waren. De heer Meihuizen ontving als
antwoord „dat het voor het oogenblik niet in de bedoeling
„der Nederlandsche Regeering ligt tot de door hem ge„wenschte benoeming over te gaan.”
Maar de aandacht van den Minister was nu gevestigd
op Zuid-Afrika en na een maand of zeven, begin 1853, werd
ooze Gezant te Louden om inlichting verzocht of de vijandelijke verhouding tusschen de britsche Regeering en de Trans-vaalsche Boeren nu werkelijk uit was, „en of er.. ook zwarig„heden van de zij de van Engeland zouden te wachten zijn
„ingeval men alhier tot eene dergelijke handeling (het aanstel„len van een Agent) mocht overgaan.” Dank zij de welwillendheid van het britsche Departement van Kolonien kon
Baron Bentinck tot Nijenhuis afschrift zenden van twee nog
niet in druk verschenen. stukken : de Zandrivier Conventie van
half Januari 1852 en de Proclamatie van half April door Sir
George Cathcart die de Conventie bevestigde. De Gezant
deed tevens verslag van een gesprek met den Hertog van
Newcastle, Secretaris van Staat voor de Kolonien, over het
aanstellen van Agenten in het gebied der Boeren; de Hertog dacht dat er geen bezwaar tegen zou bestaan, maar
hij zou er het gevoelen. van Lord John Russell over ver-
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nemen. Eenige weken later deelde Newcastle den Gezant
mondeling mee dat natuurlijk de Nederlandsche Regeering
evenals iedere andere het volkomen recht had om in de
Transvaalsche Republiek een Agent of Consul aan te stellen;
maar daar een nieuw plan van grensregeling van de Kaapkolonie in studie was, zag hij gaarne dat met de aanstelling gewacht werd tot dit was uitgevoerd. Immers, de keuze
kon vallen op iemand die het britsche Bewind in de nitvoering van de voornemens van dienst zou kunnen zijn,
maar het tegenovergestelde was ook mogelijk, namelij.k dat
hij, zich opwerpend tot politieken raadgever, de britsche
plannen zou dwarsboomen.
Engelsche staatslieden overdachten toen de vrijverklaring van Trans Oranje. We weken hoeveel moeite het Engeland gekost heeft de Vrijstaatsche Boeren tot aanneming
van de Conventie van Bloemfontein te bewegen, daar ze
wilden dat eerst Engeland Moshesh, hun gevaarlijken vijand,
ten onder zou brengen. Het britsche Gouvernement voorzag
dus deze bezwaren en wenschte ze niet vergroot door de
aanwezigheid van een nederlandschen Consul.
Aan den wenk werd te 's Gravenhage gevolg gegeven.
Voorloopig zou men met de aanstelling wachten en intusschen naar een geschikten persoon uitzien. De Kamers van
Koophandel te Amsterdam en te Rotterdam en de Directie
van de Nederlandsche Handelmaatschappij werden er over gepolst, maar zonden antwoorden die van weinig enthousiasme
blijk gaven. Men vond de Zuid-Afrikaners, slechts „6000
Herders," nog niet rijp voor handelsrelaties, hun staatsinrichting nog te weinig geregeld. Waar dus de engelsche
plannen over Zuid-Afrika nog niet bekend waren en de
Handelmaatschappij de zaak niet bijzonder belangrijk scheen
te achten, bleef het plan rusten, ook zelfs toen in November 1854 de Hertog van Newcastle, dankend voor de welwillende houding van de Nederlandsche Regeering in zake
de aanstelling van een Consul, wees op het nut nu iemand
in die betrekking aan te stellen.
De peer Lauts was op het Ministerie van Buitenlandsche
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Zaken geen onbekende. Hij had einde 1853 den Minister
met een begeleidend schrijven over Transvaal uitknipsels
toegezonden uit het Zondagsblad, waarin hij bewees dat
berichten over slavernij bij de Boeren, door britsche zendelingen verspreid, onjuist waren ; wat die Engelschen schreven over Transvaal was van heel duidelijke strekking :
„Indien geene mogendheid tusschenbeide treedt, aangespoord
„door staatkunde of menschlieven.dheid, zal de ondergang
„en de slavernij der zwarte stammen binnen eenen korten
„tijd van zoodanige behandeling het gevolg wezen."
In Augustus 1854 gaf Lauts „als daartoe gemachtigd
„door het Gouvernement van den Oranje Vrijstaat in Zuid,,Afrika" den Minister van Buitenlandsche Zaken kennis
dat het Gouvernement van den Oranje Vrijstaat zich had
gewend „tot Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden,
„met verzoek dat het Zijne Majesteit moge behagen :
le. „Den Oranje Vrijstaat te erkennen als vrij en on.„afhankelijk, en, als zijnde bewoond door Stam- en Taalge„nooten, aan te nemen in goedgunstige hoede en bescherming.
2e. „Den Oranje Vrijstaat te beschenken met wapen
„en vlagge.
3e. „Den Oranje Vrijstaat welwillend te schenken eenige
„stukken ligt geschut met toebehooren en ijzeren kogels,
„als mede eenige duizend ponden buskruid en lood.”
De Minister maakte nit dit schrijven op dat men zich
of rechtstreeks tot den Vorst had gewend per brief of
door een gemachtigde of dat er een misverstand was. Zijne
Excellentie verklaarde : „hoe gezind ik ook ben om de be„langen van meergenoemd Gouvernement voor te staan,
„zoo vermag ik echter de zaak niet op lossen voet aan den
„lictning voor te dragen,. .. . en minstens zoude dienen te
„blijken van de magtiging, die, volgens de missive van
„12 Augustus, op U is verstrekt.”
Vermoedelijk had Lauts al zien aankomen dat overtuigingsstukken noodig waren om het plan van het drietal
te doers gelukken en er om geschreven, misschien zelfs de
minuut van den brief aan den Konin bg
Groenendaal
gezonden. 15 October 1854 schreef President Hoffman aan
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Koning Willem III een kennisgeving 1) van de vrij wording
en „dat deze Loot van den Oud-Vaderlaudschen Boom in.
„den naam van zijnen Staat, als een uitdrukking van ge„voelen, den naam van Thy Doorluchtig Huis heeft willen
„vereeren” 2).
Voorts hoopte hij dat zijn „Gouvernement door dat
„van Uwe Majesteit naar de beginsels van het Volkenregt
„zal worden erkend." Van denzelfden datum was een aanstelling van den heer Lauts „als Consul van dezen Staat
„voor het Koningrijk der Nederlanden." In Januari 1855
kwam afschrift van die beide brieven, door Lauts doorgezonden, in Pen Haag. De Minister merkte wel op dat de
benoemingsbrief niet in den gewonen vorm eener open
Commissie met zegel en handteekening van den President
was, maar deze onregelraatigheid werd welwilleiid toegeschreven aan de onbekendheid met diplomatieke vormen
bij den jongen staat.
Z. M. den Koning werd toen verslag gedaan van het
reeds verhandelde tot den Oranje Vrijstaat, waarop
geantwoord werd aan den Minister „dat Z. M. er niets
„tegen heeft, dat de voor Hoogstdenzelven bestemde .
„brief . . . door Uwe tusschenkomst Zijner Majesteit worde
„aangeboden". Om geen precedent te stellen kon de heer
Lauts niet als Consul door den Vorst ontvangen worden.
Dit vernomen hebbende zond Lauts aan Minister Van Hall
een vertrouwelijk schrijven, waarin o.m. voorkomt : „Ik
„houd mij overtuigd dat tegenover de woelingen, welke
„de Engelsch gezinden in Zuid-Afrika mogten willen in
1)

Brief en Consulsbenoeming zijn afgedrukt in Dr. Muller's boek

bl. 47-48.
2) Klaarblijkelijk om Z.M. welwillend te stemmen werd deze voorstelling van zaken gegeven. De Groote Rivier kreeg in 1780 van twee militairen
die er over trokken den naam van Oranjerivier ter eere van den Prins van
Oranje. Naar de rivier had Engeland het land Oranjerivier Gebied of Souvereiniteit genoemd. In tegenstelling met Souvereiniteit ontstond bij de vrijwording de naam Vrijstaat. De geographische naam kwam er bij evenals de
Vaal bij de zusterrepubliek. Dat men, vooral na het zenden van de Gelder-

land, in Zuid-Afrika nu veel voor het Oranjehuis gevoelt, bewijst niets voor
de gevoelens van omstreekt 1860.
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„het leven roepen om het Gouvernement te bemoeijelijken.,
„een blijk van goedkeuring van Zijne Majesteit aan den
„Staats-President, Josias Philip Hoffman, krachtig werken
„zou. Wanneer Hoogst Dez. aan Zijne Hoog Edelheid
„mogt schenken het kommandeurskruis der Orde van den
„Nederlandschen Leeuw of van de Eikenkroon, daardoor
„zou een algemeene geestdrift voor het oude Vaderland
„worden opgewekt. Eene ridderorde voor den Staats„Secretaris Jacobus Groenendaal zou tot onderscheiding
„strekken voor een man die zich, niet minder dan de
„President, in den Vrijstaat verdienstelijk heeft gemaakt”.
Geruimen tijd kreeg de vertegenwoordiger van den
Vrijstaat geen antwoord. Einde Maart 1855 werd hem_
geschreven dat zulks moest „worden toegeschreven aan de,
„geopende doch nog niet afgeloopen beraadslagingen. over.
„de . . . te kennen gegeven wenschen . . . Wees verzekerd
„dat het alleen de Staatkundige aangelegenheden van de
„tegenwoordige dagen zijn, die veroorzaakt hebben dat
„het aangevangen overleg nog niet tot rijpheid is gebragt."
En wat de ridderorde betrof, kon de President zulk een
onderscheiding wenschen, aannemen en dragen ? In de
Vereenigde Staten van Amerika was een ridderkruis soms
afgewezen en de decoratie in een museum ter zijde gelegd ;
waarop Lauts antwoordde : „dat het mij gebleken is uit
„een brief van den Staats-President, — waarin, door den
„Heer Hoffman de Secretaris Groenendaal wordt aanbe„volen tot het verkrijgen van eene ridderorde van onzen
„Geeerbiedigden. Koning — dat de Heer President zelf
„zich grootelijks vereerd zou rekenen, mogt aan zijn eigen
„persoon zoodanige onderscheiding ten deel vallen.” Lauts
meende dat het hem zou sterken OM. met „volharding
„voort te gaan op zijn waarlijk moeijelijk pad".. Dat toen,
na het geschenk van een vat kruit aan Moshesh, Hoffman's
presidentieele loopbaan al bijna twee maanden ten ein.de
was, wist Lauts eind Maart 1855, toen hij den Minister
inlichtte, nog niet.
Aan het wapen- en vlagontwerp
o. E. XI 10

werd te 's Gravenhage
6
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met liefde en scherpzinnigheid gewerkt. Er was geen
wenk gegeven door President Hoffman hoe ongeveer deze
zich wapen en vlag dacht. Aileen stond in een van Lauts'
brieven : „Het zoude ongetwijfeld de ingezetenen verheugen
„indien het Zijne Majesteit mogt behagen een wapenschild
„te schenken, met het wapen van het Prinsdom Oranje
„in een der velden, dewijl door den naam van Oranje aan
„te nemen die Staat zich als nader aan het Doorluchtig
Huis van Oranje-Nassau heeft getracht te verbinden."
Het eerste ontwerp was ontstaan door samenwerking
van den Heer J. Z. Mazel, Secretaris-Generaal bij het
Departement van Buitenlandsche Zaken en zijn in de
heraldiek zeer ervaren ambtgenoot bij het Departement
van Oorlog Jhr. F. A. Ridder van Rappard. Eenige vluchtige denkbeelden dienden als toelichting. De Oranjerivier,
meenden ze, kon aanleiding geven tot eene natuurlijke
bepaling van wapen en vlag. Onraadzaam scheen het hun
toe daarin iets van Nederland te doen voorkomen ; de
inwoners van den Vrijstaat hadden daarop geen aanspraak,
staatkundig achtte men het minder geraden, maar daarenboven waren er ook geen redenen om afstand te doen
van „dat dierbaar kleinood der vaderen, de vlag moge
„dan rood, wit en blauw of oranje, blanje, bleu zijn. Maar
„oranje is iets anders. Oranje zal Oranje niet verloochenen !"
„Het wapen zou kunnen zijn wit of zilver waarin als
„fasce een Oranjestroom, als aanduidende eene rivier. Het
„wit verkondigt den vrede, en dit zal wel met het belang
„van den Staat overeenkomen. Is het wapen met den stroom
„en fasce te eenvoudig, zoo zou die voorstelling te ver„menigvuldigen zijn. Wil men echter nog iets weer, dan
„omzoome men de Oranje rivier of stroom in het schild,
„met eenen groenen oever, Welk groen vrijheid en vrucht„baarheid aanduidt. Men geve dan ook het schild een liser6
„van groen, ten elude daarboven als cimier een Oranje„boom, die dan in eenen groenen grond staat, te plaatsen,
„met het Tandem fit surculus arbor, een zinnebeeld meer„malen van en voor de Prinsen van Oranje gebezigd.”
Als ontwerpen gaven ze een teekening van een vlag
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bestaande uit afwisselend vier oranje en vier witte banen,
behoorend bij het eenvoudigst wapenvoorstel en een andere,
te zien gevend een witte vlag, door een smallen groenen
band omzoomd waarop in het midden een oranje streep,
ook door groen omzoomd; deze horizontale streep besloeg
met de omzooming een vijfde van de geheele vlag. Beide
heeren zonden hun ontwerpen met toelichting ter beoordeeling aan den Referendaris bij het Departement van
Binnenlandsche Zaken, W. J. Baron d'Ablaing van Giessenburg.
In een uitvoerige nota bestreed hij de ontwerpen
Mazel—Van Rappard. Had de Vrijstaat het wapen van
Oranje-Nassau of van de voormalige Republiek der Vereenigde Nederlanden of elk anderen staat met kleine
wijziging verlangd, dan zou hij de uitvoering ontraden
hebben, al was er op heraldieke gronden geen aanmerking
op te makers. Maar nu was slechts gevraagd wat men
aannemen zou. Hij gaat het doel van die vraag na : „Dat
„men hier een geheel onbeduidend wapen zoude zamen„stellen, of met andere woorden, dat de Nederlandsche
„Regeering door den Vrijstaat zoude worden gebruikt,
„gelijk een afdeeling aan een Ministerie om een ontwerp
„te vormen van een wapen zonder de minste beteekenis ?
„De heraldieke kennis moge in Zuid-Afrika gering zijn,
„maar ik kan niet veronderstellen dat zij van zoodanigen.
„acrd zoude zijn, dat niemand aldaar zoude worden aan„getroffen in staat het een of ander teeken te kunnen
„bedenken, ingeval nopens de keuze algeheele onverschillig„heid bestaat.” Hij meent dat joist het verlangen om eenig
teeken aan Nederland herinnerend te voeren aanleiding
gegeven heeft tot de vraag. En waarom zou het onraadzaam zijn in wapen en vlag iets van Nederland te doen
voorkomen ? Staatkundige bezwaren zou Engeland niet
hebben, meent hij ; en van afstand doen van onze vlag is
geen sprake. „Dock geheel iets anders is het met genoegen
„te zien dat zij die onze stamgenooten zijn als oude her') innering ook de Nederlandsehe kleuren in een gedeelte
”hunner vlag voeren.”
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Zoo stelde de Heer d'Ablaing dan voor (overnemend
uit het ontwerp Mazel—Van Rappard wat hij gebruiken
kon) : een gouden veld met drie lazuren jachthoorns.
(Wegens de vermenigvuldiging van den hoorn kon de
Koning van Pruisen, die ook het wapen van Oranje in het,
zijne voert, er geen bezwaar tegen hebben.) Het Oranjehuis
was dus vertegenwoordigd in het wapen: Een horizontals
gegolfde fasce in rood wit en blauw zou de rivier voorstellen de Prinsenvlag was dan tevols opgenomen. Ads.
teeken van onafhankelijkheid zou de muts der vrije Heeren
op den helm rusten, waarop de jachthoorn als wapenteeken
het geheel zou voltooien. Twee heraldieke wildemannen
hielden ieder een vlag van vijf banen : oranje, rood, wit,
blauw, oranje. „Een latijnsch devies zoude welligt door
„ooze broeders niet worden verstaan." Daarom stelde hij
voor een woordspeling ervoor in de plaats te stellen :Oranje Staat Vrij.
De stellers van de eerste nota hadden weer hun meening
over het ontwerp-d'Ablaing. Ze vonden het wapen te mooi.
Ze waren van opinie „dat de zaak eenvoudig moest zijn
„en zouden het ongeraden vinden dien Staat, die Republiek, die Boerenmaatschappij, Welke grootendeels van
„landbouw en veeteelt leeft, te versieren met een wapen
„z66 luisterrijk . met banieren als van Baanderheeren ;
„met schilddragers die in dit geval te veel herinneren aan.
” de Wilden of Boschjesmannen, waarvan de Boeren aan
„de Kaap veel hebben to lijden. Bij zoodanig schild eener
„jeugdige Republiek voegen ook geen helm of lambrequins."
Z6 bleven voorts gekant tegen de aanwending der Nederlandsche kleuren. De vermenigvuldiging van den jachthoorn
vonden ze een gelukkig denkbeeld ; in plaats van een
gouden wilden ze een zilveren veld en de oranje fascebehouden. Om de quaestie van kroon of helm weg to
icemen 'plaatsten ze het wapen in een geornamenteerde
lijst. De vlag zou zijn wit met oranje baan, twee blauwe
jachthoorns met roode banden boven, een hoorn onder
de oranje baan.
Op het Ministerie van Buitenlaiidsche Zaken viol de.
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keuze op het tweede ontwerp Mazel—Van Rappard, wat
het wapen betrof. Als vlag koos men drie oranje banen
tusschen vier Witte, alle even breed , de Nederlandsche
kleuren waren als kwartier er in opgenomen. De Minister
van Binnenlansche Zaken had geen bedenkingen tegen de
ontwerpen. Zoo konden ze dus, nadat ze in de Ministerraad waren besproken, Z. M. den Koning worden voorgelegd. In het begeleidend schrijven merkte de Minister
van Buitenlandsche Zaken op, dat de Raad van Ministers
meende „dat in dezen minder eene schenking dan eene
„aanbieding of voorlegging konde plaats hebben, en Uwe
„lVIajesteit zich zoude dienen te bepalen tot het doen over„zenden van ontwerpen van wapen en vlag, aan den bedoel„den Staat vrijlatende daarvan al dan niet gebruik te maken”.
De Vorst kon zich volkomen vereenigen zoowel met de
ontwerpen en de strekking van 's Minister's rapport, als met
de toelating van Professor Lauts als Consul voor den
Oranje Vrijstaat.
Weinig kon Koning Willem III voorzien dat nog
eens de jachthoorn der Oranjes overgenomen in het Vrijstaatsche wapen, zou prijken op den britschen postzegel
van de Unie van Zuid-Afrika.
Consul Lauts kreeg afschrift van zijn toelating, maar
verdere berichten over vlag, wapen, kanonnen en ridderorden bleven uit. Aan het Ministerie was men van oordeel dat de laatste twee punten nog wel wat konden
blijven rusten. Men moest er alleen op de mededeelingen
van den heer Lauts afgaan en begeerde meer inlichtingen
over den Staatspresident. Bovendien Wilde men dat een
geschikt persoon de overbrenger zou wezen van de ontwerpen en een schrijven des Konings, en niet de stukken
per post verzen.den. In Juli 1855 deed zich een geschikte
gelegenheid voor.
Een achtenswaardig ambtenaar van Finantien, afkomstig uit een deftig geslacht aan de Kaap de Goede Hoop,
Mr. Cornelis Hiddingh, had verlof aangevraagd om naar
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Zuid-Afrika te vertrekken tot behandeling van famieliezaken
en om in Transvaal eenige kerkelijke aangelegenheden te
bestudeeren. Minister Van Hall zag in hem den geschikten
persoon om met de tending belast te worden, te meer daar
de heer Hiddingh geen bezoldiging begeerde, alleen vergoeding van reiskosten in Zuid-Afrika. Toen was het
tijdstip gekomen om President Hoffman's brief te beantwoorden. 14 Juli 1855 teekende Zijne Majesteit den bekenden brief van gelukwensch met de verkregen onafhankelijkheid , als bewijs van erkentelijkheid voor de betuigingen van verkleefdheid werd de hier te lande benoemde
consul erkend. Over vlag en wapen staat er de volgende
uitin.g: „Door hem is namens TIE. verlangd, dat vlag en
„wapen door mij aan liw Staat zouden worden geschonken.
'IV oor zooverre zulks TTw voortdurende wensch blijft, zal
„het mij zeer welkom zijn, tot herinnering aan de nauwe
” b an d e n , welke tusschen onze voorvaderen en de Uwe
„bestonden en tot bevestiging van die welke wij wenschen,
”dat tusschen ons en U blijven bestaan, aan dat verlangen
„te voldoen. Hij, die dezen mijn brief aan U zal ter hand
„stellen, is belast U. meer uitvoerig over dit onderwerp te
„onderhouden" 1).
Mr. Hiddingh kreeg van Minister Van Hall een aanbevelingsschrijven aan Staatssecretaris Groenendaal mee,
waarin verzocht werd den gezant „een plegtstatig gehoor bij
„Z.E. den Heer Staats President te verschaffen. . . . sprekende
,, het persoonlijk karakter van den Heer Hiddingh en zijne
„positie in Nederland mij borg dat hij de hem opgedragene
„taak met waardigheid en overeenkomstig de dezerzijdsche
„bedoelingen zal vervullen". In herhaalde samensprekingen
met den Minister en in een geschreven instructie werd
Mr. Hiddingh duidelijk wat men van hem verwachtte
betreffende de overhandiging van brief en ontwerpen. „Indien
„de Heer President de vraag mogt aanroeren van geschen„ken van kanonnen en wapens zoo gelieve de heer Hiddingh
„hem te doen opmerken dat zoowel politieke beschouwin1) De geheele brief is te vinden : Dr. Muller, op cit. bl. 49 — 51.
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„gen als de constitutioneele moeilijkheden om over groote
„sommen te beschikken, daartegen bedenkingen zouden
„kunnen doen ontstaan".
Zeer tot zijn ergernis vernam Consul Lauts niets van
den Minister over den inhoud van de aan Mr. Hiddingh
opgedragen zending, op grond dat hij geen Diplomatiek
Agent was van den Vrijstaat.
Mr. Hiddingh's zending bleek in het buitenland meer
de aandacht te trekken dan men had kunnen vermoeden.
Engeland en Portugal hadden beiden belang bij den gang
van zaken in den Vrijstaat. Wel was de Republiek vrij
erkend door Engeland, maar toch hoopte dit rijk dat
Britsche invloed er overheerschend zou wezen, en alle
vreemde, maar bovenal Hollandsche steun of leiding leek
er den Engelschen uit den booze. Portugal had er belang
bij dat de Vrijstaat geen uitbreidingspolitiek ging volgen,
terwijl de nabijgelegen Portugeesche kolonie den Boeren,
als Transvalers en Vrijstaters samengingen, een hoog noodig
havengebied zou verschaffen.
In November 1855 kwam Mr. Hiddingh te Kaapstad
aan. Zijn broeder Michiel had den President van den
Vrijstaat per brief verwittigd dat er een afgezant vanwege
den Koning der Nederlanden zou komen. Dit was geschied
onder aanbeveling van geheimhouding aan de Kaapsche
familie, daar Minister Van Hall vreesde dat door maatregelen, uitgaande van het Kaapsche bestuur, de missie zou
schipbreuk lijden. Zoo stond ook in de instructie niet vermeld dat bij den Gouverneur van de Kaapkolonie opwachting
moest worden gemaakt. De gezant vermeed zooveel mogelijk
met Britsche autoriteiten of Engelsche families in aanraking te komen ; eerstens viel een gesprek in de Engelsche
taal hem moeilijk en vervolgens had hij niet de gelegenheid
op lastige vragen te moeten antwoorden. Dat deze houding
hem zeer kwalijk werd genomen bleek later.
Een maand na aankomst waren de toebereidselen tot
de reis gemaakt ; een nieuwe wagen, paarden, kookgerei,
beddegoed, provisie en wat verder noodig zou zijn op den
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langen en niet ongevaarlijken tocht naar Bloemfontein
vormden de uitrusting ; een Kaapsche jongen, een koetsier
en een lijfbediende (beide laatsten Maleiers, die als Mohamedanen geen ander vleesch dan van door henzelf
geslachte kippen wilden eten) werden in dienst genomen
en de tocht begon. Van alle uitgaven werd nauwkeurig
aanteekening gehouden : logies, voer, beslag, enz., en de
ontvangbewijzen werden zorgvuldig bewaard. Een ervan is
een wagenmakersrekening van David Arnot te Uitenhage,
den vader van den advokaat die berucht zou worden in
het proces over de Vrijstaatsche diamantvelden.
Bloemfontein werd Zaterdagavond 12 Januari 1856,
juist een maand na het vertrek uit Kaapstad, bereikt. Tot
ontvangst van den gezant was er niets in gereedheid ; een
logement was er nog niet, zoodat hij, na gebruikmaking
van den aanbevelingsbrief aan staatssecretaris Groenendaal,
het eenige ledige huis van het honderdtal dat het dorp er
telde kon betrekken. Verwonderd was Mr. Hiddingh allerminst ; zijn broeder had hem al op teleurstellingen voorbereid
en aangeraden zich niet te veel van de missie voor te
stellen. Die profetie werd ten voile bewaarheid.
De politieke toestand te Bloemfontein was in den loop
van 1855 veranderd. Met het „kreupele gouvernement" was
het uit. De nieuwe staatspresident Jacobus Nicolaas Boshof
verschilde sterk van zijn anabtsvoorganger. Hij was procureur te Graaff-Reinet geweest en bleek een zeer kundig
en ontwikkeld man. In den tijd dat Mr. Hiddingh te
Bloemfontein was, stond de President in nauwe betrekking
tot Sir George Grey, den Gouverneur van de Kaapkolonie.
Ongetwijfeld gaf hij, zoodra hij van den heer Michiel
Hiddingh bericht van de komst van den gezant had ontvangen, Sir George Grey er kennis van en zal zeker wel
raad gevraagd en gekregen hebben hoe te handelen. De
President had de gewoonte alles op sarcastische wijze te
bespotten wat door President Hoffman was verricht. Zoo
was hem de briefwisseling met het Nederlandsche Gouvernement verre van sympathiek, niet om Nederland, maar
.om dengeen die de correspondentie was begonnen.
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Staatssecretaris Groenendaal was al sedert geruimen
tijd door ziekte aan zijn bed gekluisterd en kon dus voor
Mr. Hiddingh niet veel doen. Landdrost J. A. Smellekamp,
de Nederlander die al een zeer bewogen loopbaan in ZuidAfrika achter zich had, hood den gezant logies aan, Welk
aanbod op Maandag 14 Januari, dankbaar werd aanvaard,
denzelfden dag dat Mr. Hiddingh bij den President zijn
opwachting maakte. Deze was „in zijne gesprekken zeer
achterhoudend", legde verlegenheid aan den dag en stelde
„schoorvoetende eene openbare audientie op Dinsdag vast".
In het gesprek deelde de gezant volgens opdracht mede
dat, beter dan de heer Lauts, de heer Jacob Spengler,
President van de Kamer van Koophandel te Amsterdam,
als Consul de belangen van den Vrijstaat zou kunnen behartigen. Tevens toonde de President, na langdurige
bespreking, zich genegen te trachten het wapen onveranderd te doen aannemen.
De openbare audientie in de Gouvernementskantoren
had plaats, de fungeerende Secretaris J. W. Spruyt, een
gewezen Nederlandsch onderwijzer, leidde den gezant binnen, die den brief van Zijne Majesteit overreikte onder
het uitspreken van een sierlijke rede, eindigend met de
woorden : „De Republiek van den Oranjestaat te zien was„sen en bloeijen in rijkdom, aanzien en magt zal onge„twijfeld een dier genoegens uitmaken, Welke het levens„genot van Zijne Majesteit, den Koning der Nederlanden,
„mijnen Beer en Meester, het meest zullen verhoogen.”
President Boshof dankte voor de eer hem en den Staat
aangedaan, beloofde bij de eerste zitting van den Yolksraad den brief tot een onderwerp der beraadslagingen te
zullen waken en verzocht dit Z. M. kenbaar te doen worden.
Echter voegde hij erbij onkundig te zijn van de brieven
die vooraf waren gegaan en waartoe deze zending in betrekking stond. Mr. Hiddingh bood toen aan copieen van
de gewisselde brieven te zenden, wat de President aannam
later bleek dat de minuut van een der brieven zich wel
degelijk in het archief bey ond. In den namiddag bracht
de gezant een bezoek aan de familie van den President,
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en zoo waren door hem alle mogelijke plichtplegingen in
acht genomen.
Den volgenden dag werd de ontworpen schets van
vlag en wapen den President toegezonden, vergezeld van
een brief waarin gewezen werd op de blijvende waarde van
een vlag en wapen voor een yolk, en wederom de beste
wenschen voor den bloei van den Vrijstaat werden uitgesproken. 22 Januari beantwoordde de President dit schrijven
met een voorloopige dankbetuiging namens hemzelf en de
natie, een brief in hoffelijkheid en welgekozen bewoordingen niet onderdoend voor Mr. Hiddingh's hooggestelde
brieven en redevoeringen.
Gedurende de veertien dagen dat de gezant te Bloemfontein vertoefde, vernam hij verder niets van den President, behalve dat hij hem 44ns bij een feestmaal bij den
Landdrost Smellekamp aantrof, waar hij wederom zeer
teruggetrokken zich voordeed.
Deze houding van President Boshof ontstemde velen,
zoowel Afrikaners als Hollanders. De laatsten, vaardig met
de pen, bleven niet achter toen een perscampagne geopend
werd door „De Vriend van den Vrijstaat en Bloemfonteinsche Courant", een blad gedrukt in hollandsch en engelsch
en tot motto hebbende Blackstone's zeer toepasselijke uiting :
„The liberty of the press is indeed essential to the nature
of a FREE STATE"; het werd gerekend het orgaan van
de Regeering te zijn. In het nummer van 19 Januari 1856
werd Mr. Hiddingh's komst besproken en over de brieven
stolid het volgende : „As to their contents, they are as
„remarkable for their courtliness of style and manner, as
„for the absence of anything very tangible or important
„in their matter ; having been, apparently, intended as a
„polite echo to the somewhat more pompous epistles which
„they purport to answer. Most persons had long since
„heard from other sources, the fact now stated in the
„Minister's letter of the 3rd August last, that Professor
„Lauts had been appointed our Free State Consul in Hol„land ; and it is pretty well known, that that gentleman
„has issued patents of appointment to Landdrostships, and
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„other more subordinate stations in this State, which the
„unfortunate parties who received said appointments were
„rather disagreeably surprised on their arrival here, not
„to find awaiting their acceptance." Op de kranten die
Mr. Hiddingh overzond teekende hij de namen der anonyme
schrijvers aan en zoo weten we dat o.a. een Hollander,
Koopman, „not one of the unfortunate parties" er verontwaardigd tegen schreef, maar vooral raak is het stuk onderteekend „Een Medeburger", geschreven door Groenendaal
op 28 Januari.
Hij vond dat het artikel de strekking had de publieke
opinie, misschien zelfs den Volksraad, in te namen „tegen
„die vereerende onderscheiding en tevens om het schrijven
„van den Staats-President als misdadig te doen voorkomen".
Hij integendeel vond Hoffman's schrijven „zoo om deszelfs
„inhoud als doel dat hij daarmede had, voor hem hoogst
„vereerend en eene edele poging om de belangen van den
„Staat, door vriendschapsbetrekking met een vermogend
„liijk te bevorderen". En werd er niet gecorrespondeerd
door den President met de Gouvernementen van de Kaap
en Natal of met inlandsche stamhoofden ? „Wij hebben
„geen tittel of jota van wet waartegen de Staats-President
„Hoffman gezondigd heeft door zijn schrijven aan den Koning
„van Holland." En zag men niet „dat door eenen blaam
„te werpen op het vorige Gouvernement, tevens een nekslag
„wordt gegeven aan het tegenwoordige, want de kwestie
„zit niet in de namen Hoffman of Boshof, maar in het
„principe, het beginsel der zaak". Hetzelfde nummer bevatte ook een stuk van Smellekamp.
Een verzoeningsgezind artikel van „Amor Patriae" dat
aan Ds. Andrew Murray, den predikant te Bloemfontein
werd toegeschreven, verdedigde President Boshof's houding;
Mr. Hiddingh was immers geen ambassadeur, van zijn
komst zwegen de koloniale bladen vrijwel, en daar de
President met zijn gale het verlies van een broeder to
betreuren had, kon hij geen gastmalen geven. Als men
dan nog iii aanmerking nam dat men britsch gebied bijna
langs de geheele grens vond, en lette op de goede verstand-
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houding met den Gouverneur van de Kaap, dan moest
men erkennen dat „er al geenen anderen en beteren weg
„konde zijn ingeslagen geworden als om alles met stille
„bedaardheid te behandelen".
Toen deze stukken voor 't meerendeel verschenen, was
Mr. Hiddingh na verblijf van een dag of veertien, waarin
nog een -uitstapje gemaakt werd met zijn gastheer naar
het Barolong-opperhoofd Moroko, reeds naar het Overvaalsche vertrokken. Intusschen hield President Boshof
op 4 Februari een rede, waarin hij in beleefde en hartelijke
bewoordingen den Volksraad mededeeling deed van het
bewijs van vriendschap ontvangen van Z. M. den Koning
der Nederlanden, bestaande in een brief en teekeningen
van een wapen en nationale vlag. Tevens gaf hij berichten
over Consul Lauts. De stukken werden ter tafel gelegd
voor de Volksraadsleden.
Nu was kort geleden al een wapen voor de Republiek
vastgesteld ; Sir George Grey had de vriendelijkheid gehad
een cachet ervan te doen vervaardigen en de staatspapieren
in gebruik waren reeds voorzien van dien stempel, de
bekende prent van een oranjeboom, drie schapen, een leeuw
en een wagers, met de bijschriften „Vrijheid", „Geduld en
Moed", „Immigratie". Of President Boshof zijn belofte, te
trachten de aaneboden
schets onveranderd te doen. aanbcr
nemen, gehouden heeft of niet, valt niet te zeggen, maar
men vond een gelukkige oplossing. In de Volksraadvergadering van 28 Februari 1856 werd de Koninklijke Brief
gelezen ; besloten werd dien in de „Bloemfontein Gazette"
te doen publiceeren. Eveneens werd met algemeene stemmen
besloten : „dat het ontwerp van de vlag, gezonden door
„den Koning der Nederlanden, zal aangenomen worden,
„zooals in de ontvangene afteekening voorgesteld, en bij
„het gezondene dito wapen, het reeds bestaande, zoo als
„in het Groot Zegel van den Staat zal ingevoegd worden,
„met weglating der Oranjestreep ; en dat Zijn Hoog Edele
„de Staats President verzocht worde de redenen waarom
„het voorgesteld plan van het wapen niet onveranderd
„konde worden aangenomen, in het antwoord aan Zijne
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,) Majesteit den Koning der Nederlanden, te willen expli„ceeren”. Dan nog werd de dankbaarheid aan Z. M. den
Koning geuit voor de eer en vriendschap den Staat bewezen.
En, hoewel niet als de voorafgaande besluiten met algemeene stemmen, werd Loch aangenomen de motie : „Dat
„de HoogEd. President, in de ontv angst van den Heer Mr.
„C. Hiddingh de goedkeuring van den Raad heeft wegge„dragen.”
Over Professor Lauts werd door een comit4 bij den
zieken Groenendaal een onderzoek ingesteld betreffende de
Consulsbenoeming, het aanstellen van ambtenaren en het
vragen om kanonnen en kruit. Het resultaat was dat de
aanstelling als Consul niet door den Raad bekrachtigd
werd. Den Staatspresident verzocht men den heer J. Spengler
uit te noodigen de betrekking als Consul van den OranjeVrijstaat op zich te willen nemen.
Toen mr. Hiddingh begin April te Bloemfontein van
zijn Transvaalsche reis terugkeerde deed de President weer
geen moeite den gezant eer te bewijzen gedurende de acht
dagen dat hij er stil bleef.
Mr. Hiddingh kende de stemming van een deel der
Volksraadsleden en velen hadden bij een nachtmaalsbijeenkomst te Winburg hem hun leedwezen over de bejegening
door den President hem aangedaan betuigd. Den dag voor
zijn vertrek zond de gezant aan President Boshof een brief,
meldend dat de ontvangst hem te beurt gevallen hem alle
opgewektheid benam om zich met (le persoonlijke overreiking van den brief aan Z. M. den Koning der Nederlanden
te belasten.
Daar hij verlenging van verlof had aangevraagd kon
Mr. Hiddingh nog geruimen tijd bij zijn familie te Rondebosch vertoeven, waar hij van den nieuwen Minister van.
Buitenlandsche Zaken Jhr. Mr. D. T. Levers van Endegeest het verzoek ontving een rapport in te zenden. Vertrouwelijk werd hem meegedeeld dat er van britsche zijde
klachten waren,, ingekomen dat hij een minder goede gezindheid jegens de autoriteiten aan de Kaap zou hebbep.
getoond; hem werd vorzocht zelfs kleine onaangenaamheden.

94

HOE DE ORANJE-VRIJSTATERS HUN VLAG EN WAPEN KREGEN.

te vermijden. Toen achtte Mr. Hiddingh het wenschelijk
alsnog den Gouverneur zijne opwachting te gaan makers,
bij welk bezoek de predikant A. Faure hem zou vergezellen.
Maar hij kreeg belet met de mededeeling „dat Zijne Excellentie (hem) niet wenschte te zien, dewijl (hij) had nagelaten (zich) vroeger aan te melden." Toen schreef hij een
brief aan Sir George Grey, waarvan Ds. Faure de overbrenger zou zijn. Maar ook deze brief werd niet in ontvangst
genomen. De Gouverneur beschouwde den heer Hiddingh
als Ambassadeur, en had het bezoek verwacht v66r de reis
naar Bloemfontein.
Niet lang nadat de brief over britsche bezwaren verzonden was, werden in Den Haag inlichtingen ingewonnen
namens Portugal en bleek het dat een reeks verwarde en
onware berichten over Mr. Hiddingh's reis en het doel
ervan hun weg naar Lissabon gevonden hadden.
Men begon aan het Ministerie de vrees te koesteren
dat de gezant niet de meent geschikte man voor de zending
was. Er werd naar zijn karakter geinformeerd en het antwoord was volstrekt geruststellend. Een zeer hoog ambtenaar rapporteerde : „dat genoemde Heer bij :mij bekend
„staat als iemand, die een braaf en loyaal karakter bezit,
„die zegt wat hij meent, en die zich door niemand van het
„regte spoor zal laten afbrengen om deze of geene te be„lieven.” . Mr. Hiddingh haastte zich een rapport in te zenden en kon zich ten voile rechtvaardigen ; een aanvulling
op zijn verslag zond hij pas in toen hij zich weer op hollandschen bodem bey ond. Hij kon toen melden dat sedert
zijn verblijf te Bloemfontein er een merkwaardige omkeer
in de politieke richting van President Boshof was op te
merken ; in plaats van voortdurend uit de Kaapkolonie
zijn licht te ontvangen had hij zich, vooral na een kwestie
over de terechtstelling van een Engelschman, een zekeren
Cox, bij de Afrikanerpartij geheel aangesloten; „te oor„deelen naar de Wetten, die later zijn voorgesteld gewor„den, is de stemming meer dan ooit tegen al wat Engelsch
„is ; door eene van dezelve worden de Engelschen als het
„ware uit den Oranje Staat uitgesloten, en door de andere
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„wordt de drukpers aan strenge banden gelegd." Wat Mr.
Hiddingh niet kon weten was dat de Afrikanerpartij leiding
had gekregen en sedert Dr. Muller uit de nagelaten papieren
van Mr. H. A. L. Hamelberg ons scherp de werkzaamlieid
en kracht teekende die van dien kranigen Nederlander
gedurende tientallen van jaren is uitgegaan tot handhaving
van het Afrikanerdom, is het niet moeilijk te zien waarom
de President van koers veranderde. Trouwens, Sir George
Grey maakte zelf door zijn buitengewone vriendelijkheid
jegens den Vrijstaat de Afrikaners op ,hun hoede.
V66r Mr. Hamelberg te Bloemfontein was aangekomen
zond President Boshof 23 Juni 1856 een brief aan Koning
Willem III, de uitvoering van de bovengemelde resolutie
van den Volksraad. Al was er door de ligging geen vooruitzicht op een belangrijken handel met „het oude nog
„altijd dierbare Vaderland", de Vrijstaters hoopten dat
„niet weinige Nederlanders, die genegen zijn als Land„bouwers, Veefokkers of ambachtslieden zich. in Zuid„Afrika een voordeelig bestaan te verwerven” zouden
komen. Voorts werd bedankt voor de eer een schets van
wapen en vlag te hebben mogen ontvangen. „De Raad .. .
„gevoelde zich gedrongen het plan omtrent het wapen
„eenigzins te wijzigen . . . hoopende en vertrouwende dat
„Uwe Majesteit zulks niet euvel zult opnemen en dit
„besluit geen ongunstig aanzien zal verwekken.” Het
grootzegel was door den Volksraad al op 1 September 1855
vastgesteld, en de opdracht van den Heer Lauts in
verband tot het verkrijgen van een wapen was bij den
Volksraad onbekend. Ware dit niet het geval geweest,
dan had de Volksraad liever gewacht tot er antwoord van
Z. M. gekomen was. „Mogt dit Uwer Majesteits goedkeuring
„wegdragen dan zal de Staat zich zeer vereerd gevoelen
„de aangebodene vlag en het wapen als eene aangename
„herinnering van Uwe Majesteit te mogen bekomen."
Van denzelfden datum is een schrijven van den fungeerenden Gouvernementssecretaris J. W. Spruyt aan den
Minister van Buitenlandsche Zaken, waarin het incidentHiddingh uitvoerig wordt uiteengezet, maar waaruit tevens
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blijkt dat President Boshof wel Mr. Hiddingh bij zich
aan huis noodigde om zaken te bespreken, maar verzuimde
den gezant vooraf een contra bezoek te brengen. Dat bij
Mr. Hiddingh's terugkeer te Bloemfontein geen bezoek
was gebracht kwam doordat de President „na het voor„gevallene ook voor eene afwijzing beducht was.” Den
Minister werd verzocht indien er eenig verzuim had plaats
gehad daarin geen opzet of onverschilligheid te zien, dock
slechts onervarenheid in etiquette. In plaats van den peer
Lauts was nog geen ander door den President als Consul
benoemd. De Minister van Buitenlandsche Zaken erken de
30 September namens den Koning de ontvangst, en kon
„het genoegen hebben te melden dat bij Z. M. geene be„denking bestaat tegen het weglaten van de in het ont„werp gebragte Oranje fasce en de opneming en coeur op
„het schild der afbeelding van het evengemeld grootzegel.
5) Wanneer nu het wapen en de vlag bepaald en wettig
„zullen zijn aangenomen, zal het mij aangenaam wezen
„daarvan te mogen kennis dragen.”
In Juni 1857 was de gezant in Nederland terug. Hij
verklaarde op het Ministerie wat nog opheldering mocht
noodig hebben en zond zijn declaratie van onkosten in, die
even £ 350.— bedroegen, alles verantwoordend tot den
laatsten penny. Hiermede was Mr. Hiddingh's tending geeindigd en de Minister bracht hem de betuiging van Zijner
Majesteits tevredenheid over. De diensten op de ZuidAfrikaansche reis bewezen zullen zeker meegewogen hebben
bij de overwegingen hem het Ridderkruis van de Orde van
den Nederlandschen Leeuw te schenken. Met Zuid-Afrikaners
bleef hij in drukke briefwisseling, vooral sedert hij ConsulGeneraal van den Oranje-Vrijstaat werd in 1861. Hij woonde
toen te Arnhem waar hij in September 1871 stied.
Op Maandag 23 Februari, den derden verjaardag van
de onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek woei de
viag voor het eerst over Vrijstaatsch gebied. De Volksraad
hield 's morgens zitting, waar de nieuwe President van de
Zuid-Afrikaansche Republiek Marthinus Wessel Pretorius
en een paar Transvalers, juist voor politieke belangen te
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Bloemfontein vertoevend, bij tegenwoordig waren op uitnoodiging van President Boshof. De Vrijstaatsche vlag, gemaakt
volgens het nit Nederland gezonden ontwerp, werd den
Volksraadsleden getoond, onder lezing van 's Koning's brief.
Na goedkeuring werd besloten dat de leden met den President en andere hooge ambtenaren in optocht naar het Fort,
zouden gaan waar de vlag geheschen zou worden. President
Pretorius sloeg de uitnoodiging zich bij den stoet aan tesluiten af, daar hij daartoe geen instructie had, naar hij
verklaarde. Hij verliet de vergadering en om elf uur zette
de stoet zich in beweging, waarbij veel Boeren nit de buitendistricten, maar weinig Bloemfonteiners zich voegden. De
vlag werd geheschen en een en twintig kanonschoten begroetten het nieuwe symbool van een vrijen staat. Ds. A.
Murray deed een toepasselijk gebed, President Boshof hield
een mooie rede, waarin hij de Burgers aanspoorde geen
vijandelijk-e aan.vallen, van welke zijde ook, hetzij van binnen of van buiten af, op de vlag toe te laten en de kleuren
onbevlekt te bewaren.
Raadslid J. J. Venter hield een kernachtige toespraakover de hollandsche voorvaderen, waarna Advokaat Hamelberg op verzoek ook sprak. Hij prees de Grondwet van
den staat, vermaande de bevolking geen inbreuk er op toete laten, en den President trouw bij te staan om aller belang te bevorderen. Na elke rede volgden luide hoera's en
geweerschoten als teekenen van bij val en instemming. Opgewekt werd de dag verder in feestviering doorgebracht,
en de President gaf een feestmaal aan de Volksraadsleden.
De eenige schaduw op de vroolijke stemming was de tegenwoordigheid van President Pretorius te Bloemfontein, daar
men vermoedde, en terecht, dat hij het land kwam opeischen.
Bekend is hoe de President onverrichterzake naar Transvaal moest terugkeeren, hoe een Transvaalsch en een Vrijstaatsch commando gewapend tegenover elkaar stonden bij
de Renosterrivier, en alles ten slotte zonder bloedvergietem
in der minne geschikt werd 1). En niet zonder ironie van_
1) Dr. Muller. Op cit, bl. 89 en vlg.
O. E. XI 10
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het lot was het dat diezelfde M. W. Pretorius in 1859
Staatspresident van den Vrijstaat werd, en zoo de vlag trouw
zwoer die hij niet had willen zien hijschen !
Nederland en Oranje waren vertegenwoordigd in vlag
en wapen van den Vrijstaat, Nederland was de eerste
mogendheid die na de onafhankelijkheidsverklaring de
jonge Republiek erkende (een erkenning die nog in 1857
aan de Zuid-Afrikaansche Republiek wegens de politieke
wanorde in Transvaal geweigerd werd) en Nederland was
het, dat den wog baande tot erkenning door andere
mogendheden. In October 1862 deelde President Pretorius
den nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken mee
dat hij zich gewend had tot de regeeringen van Frankrijk,
Rusland, Spanje, Portugal en Zweden om ofacieele relaties
te doen ontstaan.
Het antwoord aan den President bevatte o.a. „Gaarne
„zal (de Nederlandsche Regeering) waar zulks noodig zijn
„mogt, van hare deelnemende vriendschap doen blijken,
„ook bij de pogingen Welke Uwe Excellentie voornemens.
„is bij eenige Europeesche Mogendheden aan te wenden ter
„aanknooping van officieele en commercieele betrekkingen."
Bij mooie beloften alleen bleef het niet. Spoedig kwamen
van de betrokken mogendheden verzoeken in bij de Nederlandsche Regeering om inlichtingen over den Oranje Vrijstaat. Consul-Generaal Hiddingh verschafte de gegevens
die in een fransche nota wenden verwerkt en aan de
mogendheden verstrekt, met de begeleidende opmerking
van den Minister : „Dans cet etat de choses je pense que
„les demarches faites par le President Pretorius , .. . meri„tent d'etre prises en consideration favorable”.
Geen halve eeuw heeft de Vrijstaatsche vlag mogen
waaien in zonnig Zuid-Afrika. Maar onbezoedeld was zij,
Coen ze voorgoed werd neergehaald na reuzenstrijd tegen
overmacht, en de Union Jack Naar plaats innam. De Vrijstaters hadden zich hun vlag waardig getoond.

GOETHE's DAGBOEK
DOOR

M. L. PLEYTE.

Aus Goethes Tagebiichern ausgewdhlt and eingeleitet
von H. W. Graf. Insel Verlag, Leipzig.

Voor hen, die meer van het intieme leven der Grooten
willen weten, is 't een heerlijke tijd. In allerlei aantrekkelijke uitgaven voor niet al te hoogen prijs komen brieven,
gesprekken en dagboeken in het licht en 't is waarlijk
moeilijk bij zooveel dat verschijnt, juist datgene te kiezen,
wat het belangrijkste is.
Dit geldt in hooge mate waar 't den dichter-heros
Goethe betreft, waar elk jaar zoo bij zonder veel over hem
alleen wordt uitgegeven, dat 't terrein langzamerhand niet
meer te overzien schijnt.
Het pier bedoelde boekje is eene bloemlezing uit zijn.
dagboek.
In het laatste gedeelte der 18e en de eerste helft der 19e
eeuw waren de dagboeken zeer in de mode.
En wat schreef men in die dagboeken I' Zijn gemoedstoestand, geen feiten.
Voor den eenzame, den menschenschuwe die Loch
behoefte gevoelde zich te uiten, was het dagboek eene
toevlucht, waar hij zijn leed uitstortte.
Platen, Grilparzer en Hebbel hielden op die wijze een
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dagboek. Platen zegt er van : het nut is veelzijdig, ook
het genoegen, maar strenge oprechtheid zij daarbij plicht.
Het moet niet alleen eene herinnering zijn, maar ook een
middel, om u zelven te lernen kennen.
Anders vat Goethe zijn dagboek op. Niet op zelfbespiegeling komt het bij hem aan (hoewel in de oudere
jaargangen van dit genre Loch wel veel te vinden is), maar
op de beknoptste vaststelling van het volbrachte en doorleefde, waardoor hij te alien tijde, ook jaren later, een
overzicht bezit, over het door hem tot stand gebrachte,
over zijne bezigheden en over de dagelijksehe gebeurtenissen.
Hit zijne brieven en gesprekken blijkt hoe zeer Goethe
het houden van een dagboek voor noodzakelijk hield.
Merkwaardig is in dit opzicht zijne uiting tegen
Kanzler Miller (23 Aug. 1827) — Goethe was toen ongeveer
78 en had al den tijd gehad het nuttige van zijn dagboek
voeren in te zien. „Wir schatzen ohnehin die Gegenwart
zu wenig, tun die meisten Dinge nur fronweise ab, um
ihrer los zu werden. Eine tagliche Tiebersicht des Geleisteten
und Erlebten macht erst, dass man seines Tuns gewahr
und froh werde, sie fiihrt zur Gewissenhaftigheit.
„Wir lernen den Moment wiirdigen, wenn wir ihn
absolut zu einem historischen machen".
Goethe was onder zijne tijdgenooten niet de eenige
die een dagboek hield, zoowel te Weimar als elders was
dit Been zeldzaamheid, en Graf noemt onder weer Knebel,
Riemer, Kanzler Goethe's zoon, schoondochter
en schoonzoon Walther, Frau von Stein, Charlotte Schiller,
Caroline von Wolzogen, Lavater en anderen.
Van vorst Khevenhiiller vertelt Goethe blijkbaar met
groote instemming in 1822 dat hij reeds sedert zijn 10e
jaar een dagboek hield.
Later had Goethe bij enkele zijner werken een groot
gemak aan zijn dagboek, voor het naslaan van feiten en de
beschouwing van zijn leven en den samenhang met dat
van anderen.
In de groote middenzaal van het Goethe- en Schiller-
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archief te Weimar staan de groote kasten, die gevuld zijn
met de handschriften der groote dichters. Een deter
kasten heet kortheidshalve de „Tagebuch-Schrank" en
bevat de lange rij van Goethe's dagboeken. Zij loopen
over een tijdruimte van 58 jaar (1775-1832). 1)
Er zijn helaas groote leemten in dit tijdperk van 58
jaar, Welke bij elkander een tijdsruimte van 12 jaar vormen.
Bet grootste gedeelte van zijne dagboeken heeft Goethe
niet zelf geschreven, maar gedicteerd.
En wat is nu de indruk dien het dagboek op den
lezer maken zal ?
Terecht zegt Graf dat menige lezer, die in hooggespannen verwachting een deel dier- dagboeken in handen neemt,
teleurgesteld zal zijn over de nuchtere droge wijze, waarop
Goethe zijn dagboek hield.
Inderdaad bestaan de aanteekeningen slechts uit pikante
opmerkingen of zeer korte zinnen, beschouwingen, oordeelvellingen, berichten van eenige uitvoerigheid zijn zeldzaam,
er zijn geheele jaargangen, waarin die niet voorkomen.
Lakoniek teekent Goethe dag voor dag aan : verzonden en
ontvangen brieven, zijne lektuur meestal echter zonder er
een oordeel bij te voegen, opmerkingen over het weer: verder
de namen van hen, die hem bezochten, waarbij soms met
een enkel woord wordt stil gestaan bij den inhoud van het
gevoerde gesprek.
En toch zal bij eene nauwkeuriger kennismaking met
gebruikmaking van de aanteekeningen, die Graf dankbaar
aan verschillende bronnen ontleende, en met vergelijking van
de brieven door Goethe verzonden, het dagboek een bron
van steeds toenemend genot zijn, voor hen die natuurlijk
niet geheel vreemd tegenover Goethe's leven staan.
Wie nooit iets van of over Goethe las, moet vooral niet
met dit dagboek beginnen, het zou hem eene groote teleurstelling bereiden.
Wie echter een of weer biographieen, de gesprekken
met Eckermann, enkele brieven van en aan Goethe heeft
1) Zee dagen voor zijn dood eindigt zijn dagboek

102

GOETHE'S DAGBOEK.

gelezen, zal in dit dagboek een kostelijke aanvulling vinden
over 't leven van den grooten dichter.
Uit deze bloemlezing doe ik ten slotte enkele grepen
om er een klein denkbeeld van to geven, op welke wijze
Goethe zijn dagboek hield.
21 April 1776. — Gartenheiuschen.
Den Garten in Besitz genommen.
Zij die over Goethe's leven wat hebben gelezen, weten,
dat hij in 1776 voor 600 Taler het tuinhuis met den daarbij
behoorenden twin kocht en daar tot 1782 bleef wonen.
Men zieb met hoe weinig woorden hij van deze verandering
in zijn leven gewag maakt. Er zullen echter nog belangrijker momenten in zijn leven komen, die nog soberder,
met akelige kortheid soms, vermeld worden.
2 November. — Gartenhauschen.
Nachts gebadet.
16 Juni 1777. — Gartenhäuschen.
Brief des Todes meiner Schwester. — Dunkler zerrissener Tag.
Deze korte aanteekening, waarbij de opmerking over
de weersgesteldheid als een stemmingsmotief wordt aangegeven, is in hare soberheid toch aangrijpend. Denken we
hierbij Diet onwillekeurig aan het medeleven der Schepping
bij Jezus' sterven nit Lukas XXIII : 45a : ,.En de zon wend
verduisterd.". Men vergelijke hierbij wat Goethe 28 Juni
d. a. v. aan zijne moeder schreef:
„Ich kann Ihr nichts sagen, als dass das Gluck sich
gegen mich immer gleich bezeigt, dass mir der Tod der
Schwester nur desto schmerzlicher ist, da es mich in so
gliicklichen Zeiten iiberrascht."
In dat zelfde jaar (November) verloofde de weduwnaar
van Goethe's zuster zich met Johanna Fahlmer. Toen
schreef Goethe aan zijne moeder :
„Mit meiner Schwester ist mir so eine starke Wurzel,
die mich an der Erde hielt abgehauen worden, dass die
Aste von oben die davon Nahrung halten auch absterben
miissen, will sich in der lieben Fahlmer wieder eine neue
Wurzel, Theilnehmung and Befestigung erzeugen so will
ich auch von meiner Seite mit euch den GOttern dancken".
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Gelijktijdig met dezen brief schreef hij aan Johanna
Fahlmer o. a. het volo.en.de :
mich freuts und ich kans noch nicht zurechtlegen . . .
Dass du meine Schwester sein kannst, macht mir einen
unverschmerzlichen Verlust wieder neu, also verzeihe meine
Thranen bei deinem Gliick • ."
7 December vinden wij in het dagboek onder meer
aangeteekend :
„Geburtstag meiner abgeschiednen Schwester."
55 • .

December 10 –1777 Torfhaus.
„Friih nach dem Torfhause in tiefem Schnee. Ein
viertel nach Zehn aufgebrochen von da auf den Brocken,
Schnee eine elle-tief der aber trug. Ein viertel nach Eins
droben. Heitrer herrlicher Augenblick, die ganze Welt in
Wolken und Nebel und oben alles heiter. Was ist der Mensch
dass du sein gedenkst. Tim Viere wieder zuriick. Beim
Forster auf dens Torfhause in Herberge."
In zijn brief aan Frau von Stein van denzelfden datum
schrijft Goethe eveneens van het Torfhaus o.a. :
„Ich will Ihnen entdecken (sagen sies niemand) dass
meine Reise auf den Harz war, dass ich wiinschte, den
Brocken zu besteigen -Lind nun Liebste bin ich heut oben
gewesen, ganz natiirlich ob mirs schon seit 8 Tagen alle
Menschen als unmoglich versichern.
Ich sagte : Ich hab einen Wunsch auf den Vollmond : 1)
Nun Liebste tret ich vor die Thiir hinaus, da liegt der
Brocken in hohem herrlichen Mondschein fiber den Fichten
vor mir, and ich war oben heut und habe auf dens Teiifels
Altar meinem Gott den liebsten Dank geopfert .
Den volgenden dag schrijft Goethe nit Klausthal eveneens
aan Frau von Stein : „Abends. Heut friih bin ich vom
1) Alles wat men bij wassende maan onderneemt, zal gelukken en de
voile maan „bringt alles im vollen"
(Kuhn und Schwarz.
Norddeutsche Sagen, Marchen und Gebrauche).
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Torfhause fiber die Altenau wieder zuriick und habe Ihnen
viel erzahlt unterwegs, o ich bin ein gesprachiger mensch
wenn ich allein bin."
In dezen brief vertelt hij hoe hij den Brocken van
-aft het Torfhaus gezien had „und er lag vor mir klar wie
mein Gesicht im Spiegel", then had hij geene rust meer en
moest naar boven.
„Ich habe ein Zeichen ins Fenster geschnitten zum
Zeugnisz meiner Freuden Thranen, und war's nicht an Sie,
hielt ich's fiir Siinde es zu schreiben. Ich hab's nicht
geglaubt bis auf der obersten klippe. Alle Nebel lagen unten,
und oben war herrliche Klarheit . . . .
In deze episode vinden wij nog indrukken over gemoedstoestanden en opmerkingen over menschen en zaken, die
in latere jaren schaarscher worden :
31 Aug. 1778. Gartenhauschen.
Wundersam Gefiihl vorm Eintritt in 's dreissigste Jahr,
und Verandrung mancher Gesichts Punkte.
1-5 Dec. 1778 id.
War zugefroren gegen alle menschen.
8 Dec, 1778 id.
Nach Tiefurt, wo mich alles an den Menschen argerte.
Drum machte ich mich weg nach Hause. Hatte Lust zu.
nichts. Aristophanes (eene vertaling van de vogels van A.
waar Goethe aan bezig was), — konnte mich des Schlafs
nicht erwehren.
(Deze laatste opmerking vole zeer eigenaardig op den
naam van den griekschen blijspeldichter !).
13 Juli 1779 id.
Gute wirkung auf mich von Merks Gegenwart, sie hat
rair nichts verschoben, nur wenig d-iirre Schalen abgestreift
-and im alten Guten mich befestigt."
Zoo zoude ik nit deze episode geheele gedeelten willen
overschrijven, maar daardoor te uitgebreid worden, waar het
slechts mijn doel is, de aandacht van liefhebbers van de
Goethe-littera imur op deze bloemlezing te vestigen.
Ik wijs nog op enkele andere eigenaardige bijzonder-
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heden, die mijne aandacht bij het d.00rbladeren van het
werkje hebben getrokken.
Ten eerste hoe groote gebeurtenissen, zoowel in Goethe's
leven als op geschiedkundig gebied, gewoonlijk maar met
een kort woord worden vermeld, sours met bijvoeging van
eene enkele opmerking.
1k haalde reeds aan, wat hij in zijn dagboek schrijft,
als hij het doodsbericht van zijne eenige zuster ontvangt
ik laa1 bier nog enkele andere voorbeelden, zoowel van
blijde als van droeve feiten volgen :
13 Juni 1802 (Weimar).
Wurde Augustchen confirmirt.
(Goethe's zoon werd door Herder bevestigd).
19 October 1806. (Weimar).
Trauung.
(Deze vermelding van Goethe's huwelijk met Christiane
Vulpius met een enkel woord is bijna een curiosum to noemen.
Men weet hoe Goethe reeds in 1788, Christiane in zijn
huis voerde, maar dat hij eerst in 1806 voor de wet met
Naar in het huwelijk werd verbonden.
17 October schreef Goethe aan den hofprediker Gunther:
„Dieser Tage und Nachte ist ein alter Vorsatz bei mir zur
Reife gekommen, RI will meine kleine Freundin, die so viel
an mir gethan, und auch diese Stunden der Priifung mit mir
durchlebt, v011ig land biirgerlich anerkennen als die meine."
Van deze periode in Goethe's leven, de slag van Jena en
al de ellende, die Coen over Weimar kwam, slechts enkele
korte aanteekeningen.
10 April 1807. (Weimar).
Starb Durchlaucht die Herzogin Mutter.
Naar aanleiding van dit sterfgeval schreef Goethe's
moeder 2 Mei aan haar zoon : „Der Todes fall von unserer
Lieben Herzogin hat mich ungemein geriihrt ! die schOnen
andencken die ich noch von Ihr babe sind mir jetzt doppelt
theuer und werth. Seit vielen Jahren sind wir (wie das so
im menschlichen Leben Ofters geht) von einander abgekommen, aber nie ist die freundliche Erinnerung der VorIch und alle
zeit aus meinem Gedachtniss erlosschen
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die sie kannten seegnen Ihre assche und Ihre wercke fola en Ihr nach."
b
20 Juli 1812 (Teplitz).
Abends bei Beethoven. Er spielte kOstlich.

8 Mei 1812 (id.).
Napoleon in Dresden.
8 Mei 1813 (Weimar).
Nachricht von der Einnahme von Paris. Freudenschieszen den ganzen Tag.
19 Mei 1815 (Weimar).
Die Herzogin schenkte ihre Juwelen dem Lande.
(N.B. Dit schreef Goethe persoonlijk en met rooden inlet
in zijn dagboek.)
5 Juni 1816 (Weimar).
Den ganzen Tag in Bett zugebracht. Meine Frau in
aiiszerster Gefahr. Die KOchin und minchen leidlich. Mein
Sohn, Helfer, Rathgeber, ja einziger haltbarer Punct in
dieser verwirrung.
6 Juni id. id.
Gut Geschlafen und viel besser. Nahes Ende meiner
Frau. Letzter fiirchterlicher Kampf ihrer Natur. Sie verschied
gegen Mittag. Leere und Todtenstille in and ausser min
Ankunft und festlicher Einzug der Prinzessin Ida und
Bernhards. Hofrath Meyer. Riemer. Abends brillante Illumination der Stad. Meine Frau am zwOlf Nachts ins Leichenhaus. Ich am ganzen. Tag im Bett.
(Kan het wonderlijker door elkander !)
Hoe kon Goethe lust hebben op den sterfdag van zijne
vrouw, als er „Todtenstille" in en om hem was te vermelden, dat eene prinses haren intocht hield en de stad geillumineerd was ! En onder al die omstandigheden blijft hij
zelf den heelen dag te bed, niettegenstaande zijn toestand
veel beter was !
Philipp Stein deelt in eene brievenuitgave van Goethe's
moeder aan Goethe mede, dat deze bij het sterfbed van
Christiane was neergezonken hare handen grijpende met de
woorden : „Du wirst mich nicht verlassen, nein, nein. Du
kannst mich nicht verlassen". Aan Zelle schreef hij 8 Juni :
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„Wenn ich Dir derbe, gepriifter Erdensohn vermelde, dass
meine liebe kleine Frau uns in diesen Tagen verlassen, so
weiszt Du, was es heiszen will".
Den 25 Juni schreef Johanna Schopenhauer aan Elise
von der Recke : „Seit dem Tode seiner Frau habe ich ihn
zum erstenmal gesehen, denn es ist seine Art, jeden Schmerz
ganz in der stille austoben zu lassen and Bich seinen
Freunden erst wieder in v011iger Fassung zu zeigen. Ich
fand ihn dennoch verandert, mir scheint er recht im innersten Gem iith niedergeschlagen
17 Juni 1817 (Weimar).
Abends 7 Uhr Trauung, Gesellschaft, Abendessen.
(Dit heeft betrekking op het huwelijk van zijn zoon
August met Ottilie von Pogwitsch, met wie deze zich 31
Dec. te voren verloofd had).
18 Juni (id. id.)
Die jungen Leutchen abgereist.
2 October 1821 Jena.
(Brief) an Eckermann, Studiosus in Gottingen.
(Hier wordt Eckermann, die zoo veel zou bijdragen door
zijne gesprekken, tot de kennis van den grooten dichter,
't eerst in 't dagboek genoemd.)
10 Jule 1823, Marienbad.
War Frau v. Levetzow and TOehter angekommen.
(Van deze 3 dochters was 't Ulrike, die den bejaarden
Goethe nog in vuur en vlam zette en die de onschuldige
oorzaak van zijn ziekte-toestand was, waarvan Eckermann
vertelt op 17 Nov. 1823.)
De Elegie van Marienbad heeft aan deze ontmoeting
Naar ontstaan te danken.
(Zie ook Eckermann 27 Oct. 1823).
De Levetzow's worden nog herhaaldelijk in 't dagboek
vermeld, waarbij de voornamen der dochters zonder verdere
omschrijving worden genoemd. Wel een bewijs Welk een
groote plaats zij in Goethe's gedachten innamen
Over deze laatste idylle uit Goethe's leven zoude ik
zeker meer bijzonderheden willen opnemen, doch zie mij
genoodzaakt mij te beperken; toch kan ik niet nalaten hier
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enkele regels over to nemen uit een brief van Ulrike aan.
graaf Lazansky, die een tijdlang tooneelspeler was en gaarne
een boek over Goethe en 'Ulrike had uitgegeven. De brief
is gedateerd 5 December 1884 van het slot Trziblitz.
Ulrike, toen eene vrouw van 74, schrijft daarin o. a.
het volgende :
„Es thut mir wirklich Leid, Ihrem Wunsch niclit entsprechen zu kOnnen und Ihnen nahere Mittheilungen Tuber
eine so lance vergangene Zeit zu machen . . . .
Alle Briefe welche ich von Goethe besitze, sind an meine
Mutter gerichtet und diese hat die VerOffentlichung immer
entschieden verweigert 1). Ich selbst besitze nur wenige Zeilen
von der Hand des groszen Dichters : diese schrieb er auf
das Titelblatt eines Buches welches er mir in Marienbad
1822 geschenkt hat „aus meinem Leben, zweite abtheilung,
fiinfter Theil.
Von der Elegie erhielten wir erst Kunde nach dem
Tode von Goethe, wo sie auch dann erst im Druck erschien."
(Ontleend aan Deutsche Musik Zeitung, jaarg. 1890,
pag 216.)
14 Augustus 1823 — Marienbad.
Zu madame Szymanowska, welche in einem benachbarten Hause auf dem Fliigel spielte ein stuck von Hummel,
eins von sich und noch zwei andre ganz herrlich.
(In de Neue Musikzeitung van 1889 wijdt Gustaf
Karpeles aan deze vrouw een artikel onder het opschrift
„eine Freundin Goethes" en zegt daarin o.a. het volgende :
„Dort (in Marienbad) lernte Goethe im Jahre 1823 die
damals sehr beriihmte und viel gefeierte polnische klaviervirtuosin Marie Szymanowska kennen, deren Spiel und Wesen
einen. groszen Einflusz auf den greisen Dichter ausiibte.
M. S. war 1795 zu Warschau von jiidischen Eltern geboren
und schon in jungen Jahren durch ihr vollendetes, seelenvolles Spiel bis zur ersten Hofpianistin der Kaiserin von
Russland und zu Europaischen Beriihmtheit emporgestiegen."
De gevierde pianiste, in 1820 van haar man geschei1) De brieven zijn intusschen gepubliceerd na Ulrike's dood.
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den, was nu met hare drie dochters en hare even schoone
als beminnelijke zuster op eene kunstreis.
Goethe was nog geheel onder de bekoring der zestienjarige Ulrike v. Levetzow en 't was Marie Szymanowska,
die hem in dezen moeielij ken tijd terzijde stond, en door den
invloed van hare kunst zoo heilzaam op Goethe werkte. Of
't gevoel dat de Poolsche hem inboezemde alleen vriendschap was, valt te betwijfelen, wij weten hoe Goethe van
de eene bloem naar de andere fladderde en nooit moede
werd de bekoring van het vrouwelijk geslacht te ondergaan.
Ik neem voor de curiositeit hier uit het stuk van
Karpeles nog een paar zinsneden over uit een brief van
Goethe's vriend Zelter uit Berlijn van 8 Januari 1824:
„So eben hat mad. Szymanowska abschied genommen...
Gestern had sie ihr zweites konzert g e g eben und zu meiner
Freude den Saal \Toll gehabt.
Der Konig mit dem ganzen Hofe war zugegen, Sie
ist rasend in, Dich verliebt und had Dir hundert Kiisse auf
meinem mund gegeben."
14 Februari 1830. Weimar.
Verscheiden der Frau Groszherzogin (Luise) gegen 2
Uhr. Wurde gelautet.
(Bij Eckermann vinden wij hierover onder dezen datum
o.a. het volgende :
„Wie wird das (aldus E.) bei seinem hohen alter auf
Goethe wirken, war mein erster Gedanke, und so betrat ich mit
einiger Apprehension das Haus. Die Dienerschaft sagte mir
dass seine Schwieger Tochter so eben zu ihm gegangen sei,
um ihm die Betriibende Botschaft mithzutheilen. Seit langer
als fiinfzig Jahren, sagte ich mir, ist er dieser Fiirstin verbunden gewesen, er hat ihrer besonderen Huld und Gnade
sich zu erfreuen gehabt, ihr Tod musz ihm tief betriiben.
Nun fingen alle Glocken der Stadt an zu lduten : Frau
von Goethe blickte mich an, und wir redeten lauter, damit
die Tone der Todesglocken sein Inneres nicht beriihren
und erschiitteren mochten.
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Er empfand aber nicht wie wir, es stand in seinem
Innern ganzlich anders.
Er sasz vor uns gleich einem Wesen harer Art, von
irdisschen Leiden unberiihrbar."
Hoe G. „empfand" bij deze gelegenheid moge nog
blijken uit hetgeen Eckermann overnam uit het dagboek
van Soret, 1) die voor de opvoeding van den erfgroothertog
in 1822 naar Weimar kwam. Ook onder denzelfden datum
vinden wij het volgende :
Na met Fraulein von Waldner, eene hofdame der overleden vorstin, over het groote verlies te hebben gesproken
bezocht hij Goethe „Aber wie ganz anders waren die Zustande
bei ihm ! Er fiihlte den ihn betroffenen Verlust gewisz nicht
weniger Lief, allein er schien seiner Empfindungen auf alle
Weise Herr bleiben zu wollen. Ich farad ihn noch mit einem
guten Freunde bei Tische sitzen und eine Flasche Wein
trinken. Er sprach lebhaft und schien iiberall in Behr heitrer
Stimmung. „Wohlan sagte er „als er mich sah" kommen sie
her, nehmen sie Platz. Der Schlag der uns lange gedroht,
hat endlich getroffen, und wir haben wenigstens nicht
mehr mit der grausamen Ungewiszheit zu kampfen. Wir
miissen nun sehen wie nur mit dem Leben wieder zu recht
setzen".
„Dort sind ihre TrOster" sagte ich indem ich auf seine
Papiere zeigte. Die arbeit ist ein treffliches Mittel, uns in
Leiden wieder emporzurichten".
Zoo zoude ik voort kunnen gaan met grepen en aanhalingen te doen uit dit dagboek, (loch voor hen die 't
niet lezen is een dergelijk overzicht toch onvoldoende, en
zij die 't zich aanschaffen willen, hebben m. i. geen verdere
aanbeveling noodig. Toch alvorens te besluiOn nog enkele
aanteekeningen betreffende zijne verhouding tot zij ne
kleinkinderen, omdat wij hier een kijk hebben op 't leven
van een groot man, ik zou haast zeggen „en neglige",
want hoe merkt hij hier met belangstelling en waardeering
de wording dier karaktertjes op, hoe teekent hij zoowel
1) Uit Geneve.
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hun foutjes als hun deugdjes op. Opzettelijk schrijf ik deze
woorden met een diminutief.
Men oordeele slechts :
Ik noem eenvoudigheidshalve geen datums. en grijp
slechts hier en daar voor de hand weg.
(1822) Vor Tische Walther eine Stunde unartig mit
allerlei Spielereien zubringend.
(1824) Nach Tische die kinder. Abends die Kinder
spielend, indess ich das Gedicht zu Thaers Fest schrieb.
Abends mit Walther der die „ZauberflOte" sehr lebhaft
erzahlte. Mir Walthern kupfer angesehen. Blieben lange
beisammen und erzahlten Marchen.
(1826) Im Garten mit den Kindern, erste Schnee
GlOckchen. Abends kleine Gedichte redigirt. Wolf machte
viel Spektakel mit spielen.
(1827) Abends. WOlfchen zu Liebe einiges kindische.
(1829) (1 Jan.) Die Kinder brachten geschriebene Wiinsche Mittag. Dr. Eckermann und WOlfchen. WOlfchen kam
spater und nOtigte mich mit ihm wiirfel zu spielen.
(15 Oct.) Mittags fur mich. Alma Spielte wohl eine Stunde
allein und munter dabei. Walther darauf. Sing end und
tanzend in seiner ganzen Possenhaftigkeit.
(1830) (14 Juni) WOlfchen las in dem ersten Band
meiner Biographie und machte neckische Bemerkungen.
In de aanteekeningen deelt Graf mede hoe Goethe's
kleinzoon later in een brief aan Otto Majer van 1837, dus
5 jaar na G's dood, schreef: „er lese jetzt ein Buch weiches
mich auf das machtigste anregt, in alle Fiigen meines
Herzens und Geistes eindringt, und mich auf eine ganz
neue Art denken und anschauen iehrt : das Leben meines
Grosvaters, das in der Kindheid sch on einmal gelesen, unverstanden und ungenossen, geblieben war."
(Men kent nit de gesprekken met Eckermann de aardige
beschrijving van den omgang van Goethe met zijn kleinkinderen 1).
1) Eckermann.
(1823) Pag. 79. „Der kleine Walter kam gesprungen und machte
filch an Zelter und seinen Groszpapa mit yielen Fragen. Wenn du kommst
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Wat de kleinzoon van den dichter hier schrijft, zo-uden
wij thans nog kunnen naschrijven.
Als men, na jaren er niet naar omgezien te hebben,
weer iets van Goethe's werken in handan krijgt, is 't of er
eene nieuwe bekoring van uitgaat.
Ili twijfel niet of 't dagboek zal voor menigen lief-hebber der Duitsche klassieken eene groote aanwinst blijken
te zijn.
Veel wat vroeger „unverstaladen" en „ungenossen" bleef,
zal hier ook door opgehelderd en aangevuld kunnen worden.
N.B. Bij het aanhalen is steeds woordelijk de schrijfwijze der brieven en van het dagboek gevolgd.
unruhiger Geist „sagte G. so verdirbst du gleich jedes Gesprach". fbrigens
liebte er den Knaben und war unerm-adet, ihm alle y zu willen zu thun.
(1827). Der Kanzler liesz sich melden 'Lind trat herein und setzte sich
zu uns an den Tisch. So kamen. auch Goethes Enkel, Walther und Wolfgang, nacheinander gesprungen. Wolf schmiegte sich an den Kanzler „Hole
dem Herrn Kanzler" sagte Goethe dein Stainmbuch und zeige ihm deine
Prinzess und was Graf Sternberg geschrieben". Wolf sprang hinauf und
kam bald mit dem Buche zuriick. Der Kanzler betrachtete das Portrait der
Prinzess mit beigeschriebenen Verse von Goethe. Er durchblatterte das Buch
ferner und traf auf Zelters Inschrift und las laut heraus : „Lerne gehorchen".
Kanzler von Muller „der Freund Goethes und vieler anderer Beriihmtheiten". (Bode, Damals in Weimar).

MAURICE
DOOR

Prof. Dr. H. M. VAN NES.

P. Blaauw. F. D. Maurice, zijn leven en werken.
Proefschrift. Amsterdam, 1908.

„Ilij leerde de menschen denken voor zich zelf. Geen
zes zijn er, die juist zoo denken als hij."
„Langen tijd was hij de eenige; die door de arbeiders
vertrouwd werd, en zijn kraal om den zeloot en den verworpeling aan te trekken geleek op die van den Meester,
welken hij volgde."
,,Wie het voorrecht hadden hem te kennen kendeu
Been schooner ziel."
Ziedaar drie uitspraken, voorkomend in het artikel,
dat de Encyclopaedia • Britannica heeft gewijd aan Frederick Denison Maurice zij typeeren den docent, den christen,
den mensch op zulk een wijs, dat kennismaking met hem
wel niet anders dan begeerlijk kan worden geacht. Een
lange reeks van geschriften, tijdschriftartikelen, brochures
en boeken, die voor het meerendeel uit preeken en colleges
zijn opgegroeid, stelt tot die kennismaking evenwel slechts
zeer onvolkomen in staat de drie aangehaalde zinsneden
wijzen alle op hetzelfde, dat ook door Kingsley, zijn vriend
en leerling, is uitgesproken : Het was in zijn persoonlijken
invloed, dat Maurice het grootst was.
Wie zulk een man, bij Wien het vooral op de persoonO. E. XI 10
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lijkheid aankomt, voor ons wil doen leven, neemt een zware
taak op zich, en ik stel mij voor, dat Dr. Blaauw maar half
tevreden is over zijn werk. Dit is echter niet als een aanmerking bedoeld, want het ideaal is hier slechts zeer uit
de verte te benaderen ; wel geeft de biographie in twee
deelen, door den zoon vooral met behulp van de brieven
zijns vaders bewerkt, een hoog te schatten vergoeding, maar
Loch ook niet meer dan een vergoeding voor hem, die de
persoonlijke kennis moet missen, en bovendien als vreemdeling menigmaal vreemd moet staan tegenover de kerkelijke
stroomingen van het Engeland der vorige eeuw. Aileen
zouden wij kunnen zeggen, dat het onderwerp te moeilijk
was voor een dissertatie ; de menschen van een stelsel
leenen zich daartoe veel beter dan zij, die het nooit tot
een welgesloten systematische beschouwing hebben kunnen
of willen brengen. Aan de andere zij de acht ik het een
niet geringen lof voor Dr. Blaauw, dat hij de verzoeking
weerstaan heeft om zijn held een stelsel op te dringen ; ja
zelfs om hem het een of andere etiket op te plakken.
Welbewust heeft hij zich daarvan onthouden (bl. 264) ; hij
heeft Maurice niet ergens willen „onderdak brengen", doch
hem willen weergeven als den man van lijnen en beginselen, die des te meer suggestief is, hoe minder hij systematisch kan genoemd worden. ITitnemend, maar het is niet
goed geweest, dat hij de traditioneele verdeeling van Leven
en Werken heeft gevolgd, juist omdat bij dezen man de
Werken niet van het Leven en het Leven niet van de
Werken kunnen afgescheiden worden. Blaauw heeft zelf
de bezwaren zijner methode gevoeld (bl. 99 en 224), die niet
alleen onvermijdelijk tot herhalingen moest aanleiding geven,
doch geen van beide deelen tot hun recht kon laten komen.
,De lijnen zijn eigenlijk niet uit elkaar te houden, omdat de
eenheid van leven en gedachte, van daad en wil te groot
is, en de levensgebeurtenissen niet naast het gedachtenleven
staan, maar bestaan in de daden van den mensch, het
kruis en de kracht van het geloof." Zoo komen wij tot
de conclusie, dat het eigenlijke boek nog moet geschreven
worden — een oordeel, dat van menige dissertatie, en niet
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enkel van dissertaties geldt nadat met de verzamelde
stof de doctorstitel verkregen is. Ik weet niet, of het
eigenlijke boek zal komen, maar in geen geval mag den Doctor
de lof onthouden worden, dat hij zich de taak verre van
gemakkelijk gemaakt heeft, en getoond heeft den cooed
en de bekwaamheid te bezitten, die onmisbaar zijn voor
het door hem gekozen onderwerp. Hij heeft er ontzaglijk
veel voor moeten lezen en nasnuffelen, en bij de waardeering van zijn arbeid vergeten wij niet, dat Maurice, ook
ten gevolge van het geniis aan scherp belijnde gedachten,
niet de deugd van een helderen stijl bezat. Maar deze geest
is het waard, dat men moeite doet om hem te verstaan,
en het suggestieve, dat er lag in zijn persoonlijken omgang,
is, zij het dan ook in mindere mate, met de bestudeering
zij ner werken verbonden. Ik kan het dan ook niet anders
dan toejuichen, dat op dezen Engelschen prediker en geleerde
bij vernieuwing de aandacht ten onzent is gevestigd, en
het zal voor zijn levensbeschrijver geen geringe voldoening
zijn, als er onder zij ne lezers gevonden worden, die begeeren
uit de eerste hand kennis te waken met den man, wiens
rijkdom van geest en diepte van leven hem zoozeer hebben
verkwikt bij de bewerking van zijn proefschrift.
Ik zeg bij vernieuwing, want de Hoogleeraar J. H.
Gunning, die in menig opzicht aan Maurice herinnert,

heeft meer dan eens diens naam genoemd en met nadruk
zijn beteekenis aangewezen. Zijn overdenking „Wat is het
geloof?" is geschreven onder den indruk van en in aansluiting aan de geschriften van den Engelschen godgeleerde,
en het was op zijn aandrang, dat een Nederlandsche vertaling van Social Morality verscheen 1), voorzien met een
inleiding van zijn hand. Hoe hoog deze verwante geest
Maurice stelde, blijkt misschien wel het best uit deze inleiding,
waar o. a. gezegd wordt : „In warmte van geloof, adel van
gezindheid, diepte van kennis, fijnheid van oordeel en
1) F. D. Maurice — De zedelijke grondslag der maatschappij. Nijmegen
1890. De vertaling is van de hand van R. Freudenberg. Ik besprak deze
ilitgave in de Stemmen voor Waarheid en Vrede 1890 bl. 150-164 als
„Een belangrijk boek".
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gevoel, laat hij zich het best met onzen ontslapen Ch. de
la Saussaye vergelijken."
Evenwel, ondanks deze aanbeveling is Maurice voor
de meesten onzer een bijna onbekende gebleven. Men kent
zijn naam in verband met dien van Kingsley, Wiens schitterende gaven als romanschrijver aller hart veroverden, en
heeft gehoord, dat deze hoog tegen zijn leermeester opzag
en niet anders dan met de grootste waardeering over hem
sprak. Wie zich met sociale studi8n heeft bezig gehouden,
is den man tegengekomen bij de bestudeering van het
Christelijk Socialisme in Engeland, en heeft den indruk,
dat Maurice een van die mannen was, die hun tijd vooruit
zijn, en daardoor licht vergeten worden. De theologen
hebben hem leeren indeelen bij de Broad Church zij zijn
gereed met het etiket, met den lof of den blaam tevens,
zonder te vermoeden, dat de indeeling onjuist is, althans
niet dart ender ernstig voorbehoud kan aanvaard worden.
Welnu, ik ben het met Dr. Blaauw volkomen eens,
niet alleen, dat den man door deze oppervlakkige kennis
groot onrecht wordt gedaan, maar tevens, dat men zichzelven
kwaad doet door het bij deze kennis te laten. Nadere
aanraking met Maurice kan niet anders clan verheffend
werken.
Het ligt voor de hand om op 's mans zwakheden te
wijzen, gelijk bij v. 0. Pfleiderer dit gedaan heeft 1). Men
mag hem eeren om zijn diep religieus gevoel en zijn
speculatief-dialectischen aanleg, maar kan toch niet vergeten, dat zijn denken niet klaar en vast, zijn weten niet
geconcentreerd en daardoor niet grondig was, waardoor hij
het dan ook nooit tot een welgesloten geheel van overtuigingen gebracht heeft, wat ten gevolge had, dat hij noch
voor zichzelf tot volkomen bevrediging kon komen noch,
op zijne tijdgenooten een imponeerenden indruk make,n
kon. ondanks zijn achtenswaardig godsdienstig-zedelijk
karakter, ondanks de veelzijdigheid zij ner wetenschappelijke
belangstelling, mist men bij hem toch een klare hooding
1) Die Entwicklung der protestantischen Theologie in Deutschland.
seit Kant and in Grossbritannien seit 1825. Freiburg 1. B. 1891.
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in principieele vraagstukken, stuit telkens op de onbepaaldheld zijner dogmatische bespiegelingen, ziet hem terugdeinzen voor de consequentie van zijn eigen beginselen.
Al deze bezwaren zijn juist, maar men kan ze ook uit
een ander oogpunt beschouwen ; het zijn altemaal zwakheden, maar ze kunnen ook een element van kracht vormen,
als ze niet op zich zelf, doch in verband met de persoonlijkheid worden gezien. Het is zeker wel wat al te kras,
als Nietzsche aanraadt iederen systematicus te wantrouwen
als oneerlijk mensch, en niemand, die er de betrekkelijke
waarheid van inziet, behoeft het zich aan te trekkers. Maar
die betrekkelijke waarheid is er toch ook, en zij wordt
toegestemd door ieder, die het wel eons gevoeld heeft, dat
levende werkelijkheid zich niet laat inpersen in een systeem,
en de denknoodwendigheid alleen leidt tot afgetrokkenheden, waartoe de concrete wereld zich niet zonder geweldpleging laat herleiden. Dr. Blaauw wij st telkens op Maurice's
realisme, en laat ons daardoor voelen, hoe deze er nimmer
aan denkt zijne wetten aan de werkelijkheid op te leggen,
doch integendeel ernstig begeert zich door haar de wet
te laten voorschrijven. Kingsley heeft het zoo goed geteekend : „Maurice had cooed noch tijd om een school te
stichten of een stelsel te verkondigen. God had zijn eigen
stelsel : een stelsel breeder dan dat van Augustinus of Dante,
dieper dan al de gedachten van alle denkers, rechtzinnig
of onrechtzinnig, te zamen, Want God, zeide hij, is zijn
eigen stelsel, en in Hem bestaan alle dingen en leven en.
bewegen zich en zijn. En Hij zelf is daar, levende en werkende, en wij zijn levende en werkende in Hem, en hebben, in
plaats van ons eigen stelsel te bouwen, de eeuwige wetten
Gods voor menschen, natiOn en Kerken na to spore"). :
want enkel in gehoorzaamheid aan die wetten is het leven".
Een mensch, die er zoo over denkt, huivert er voor
terug om een systeem te =ken; hij is bang onrecht te
doen aan Gods wereld, en Gods waarheid to verminken.
Zulk een mensch is ongeschikt om een partij te vormen
of te leiden, en volstrekt ongenegen om een partijleus met
de waarheid to vereenzelvigen. Dit is een nadeel voor
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krachtige actie, maar een voordeel voor het eigen geweten.
Als Maurice kiezen moest, dan maakte hij liever den indruk
van halfheid en zwakheid dan dat hij zijn geweten geweld
aandeed. En nu is het wel merkwaardig, dat deze man,
die door zijn gebrek aan vaste formules en consequence
doorvoering zijner beginselen zijn leven dreigde onvruchtbaar te maken, die bovendien door zijn aangeboren schuwheid en gereserveerdheid verhinderd werd zich ooit op den
voorgrond te plaatsen, toch door alien, die met hem naar
hetzelfde doel streefdeu, als leider werd erkend en geeerd,
en zelfs het intellectueel hoofd is geworden van een beweging
zoo practisch van aard als het Christelijk Socialisme. Dat
wijst zeker niet op zwakheid van karakter, op gebrek aan
vastheid van wil; veeleer doet het een soliditeit, een betrouwbaarheid in den hoogeren zin des woords vermoeden,
die alien, Welke met hem in aanraking kwamen, eerbied
afdwong. Het was de soliditeit van den man, die in God
de hoogste werkelijkheid aanbad en bovenal met die Werkelijkheid rekening wilde houden in zijn wetenschappelVK
denken, in zijn oordeelen over anderen, in zijn practischen
arbeid voor het leven der maatschappij.
Een school heeft hij niet gesticht; hij kon het niet
en zou het ook niet gewild hebben. Maar de invloed, die
van zijn persoon uitging, bleef nawerken, en al wordt ook
in Engeland aan zijne boeken geen blij vend leven voorspeld,
zijne leerlingen dragen zijne gedachten verder, planten ze
als levend zaad in een bodem, die nu misschien beter toebereid is om ze te ontvangen dan in den tijd des meesters.
Het geniis aan scherp getrokken lijnen in Maurice's
beschouwingen hangt ten nauwste samen met zijne beginselen, die hem niet toelieten ooit blind te zijn voor het
goede en ware, dat bij zijne tegenstanders te ontdekken
viel, ja hem veeleer geboden niet te rusten, v66r hij dit
goede en ware gevonden had. Dit was geen quaestie van
temperament, geen goedaardigheid, die van zelf leidde tot
een soort van algemeene waardeering, maar het vloeide
onmiddellijk voort uit zijn diepste overtuiging. Rusteloos
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heeft hij zijn geheele leven er naar gestreefd om aan
elkander tegengestelde meeningen met elkander te vereenigen, om de denklijnen aan beide zij den zoover door te,
trekken, tot zij elkander ontmoetten ; dat moest wel ten
gevolge hebben, dat hij den indruk maakte een middenman
te zijn, die geen houvast had in zijn eigen overtuiging,
maar het was toch inderdaad die eigen overtuiging, welke
hem er toe bracht om aldus op te treden. Hij ging uit
van het geloof, dat alle menschen 44n zijn, werkelijk een
in Christus, hoe onderscheiden ook hunne denkbeelden
over dien Christus mogen wezen. Denkbeelden, meeningen
trouwens zijn volgens hem geen eenheid-vormend beginsel ;
die meeningen blijven vaak aan de oppervlakte, zijn iets
uitwendigs, worden aangenomen en afgelegd ; de eenheid,
die haar naam verdient, is een inwendige en blijvende.
Zoo zijn de leden van een yolk met elkander vereenigd
door gemeenschappelijke afstamming, geschiedenis, taal,
door eenheid des levens ; deze eenheid wordt niet opgeheven
door het verschil in meeningen bijv. over den besten
regeeringsvorm, die wel aanleiding geven tot het ontstaan
van partijen binnen de natuurlijke eenheid, doch zelf geen
aparte eenheden vermogen te vormen. Zoo spreekt het
vanzelf, dat Maurice niet de man kon wezen van formules,
want ook hierin ging zijn hart naar de werkelijkheid uit
en was het zijn eenig streven om de menschen er toe te
brengen de bestaande eenheid, die blijft bestaan ondanks
alle loochening, te erkennen. Had hij ze zoover gebracht,
dan kon hij op de als gemeenschappelijk erkende basis
opbouwen. Zoo stond hij steeds tegenover zij ne tegenstanders;
elke dwaling was voor hem een afwijking van de waarheid;
het moest dus mogelijk zijn de lijn der dwaling te volgen
tot het punt, waar de afwijking begon, om dan van uit
het punt der ontmoeting de oorspronkelijke lijn der waarheld door te gaan trekken. Dit gaf dadelijk iets geeleveerds
aan zijn bestrijding, die nimmer ten doel had den vijand
te overwinnen of een zekere meerderheid over hem te toonen,
doch veeleer om hem te winnen, tot medestander te maken.
Medestander niet ten opzichte van het aanhangen van,
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allerlei stellingen, die ten slotte ook weder meeningen
waren, maar ten opzichte van de aan alien ten grond liggende eenheid, waarop niet een stelsel, maar het leven
dient te worden opgebouwd. Was deze eenheid, de eenheid
in Christus, eenmaal toegestemd, dan kon vruchtbare discussie volgen. Maar niet vruchtbaar in dezen zin, dat
ieder nu er toe gebracht moest worden om de formuleering
van Maurice over te nemen; integendeel, het doel was
bereikt, indien ieder het correctief van die eenheid toepaste op zijn eigen meening ; want hoezeer onze denker
ook screed tegen het individualisme, hij had veel te veel
eerbied voor de werkelijkheid der gedachte Gods in iederen
individu, in iedere persoonlijkheid, om ieder dezelfde denkwijze voor te schrijven. Hij wekte daarom ieder op om
trouw te. zijn aan zich zelf, maar dan ook dat zelf opgevat
in den diepsten zin des woords, en hij was er zeker van,
dat men dan tot Christus zou komen. „Kon Maurice",
zeide Kingsley, „de menschen doen begrepen dat niemand
iets zien kan tenzij God het hem zelf toone, dan was verder alles goed, en zij konden met den ouden Socrates den
Logos volgen waar hij hen ook leidde. Daarom beproefde
hij niet zoozeer hunne overtuigingen te veranderen als
wel, gelijk Socrates, hun eerbied voor de eigen overtuigingen in te prenten, hen trouw te maken aan hun eigen
diepste besef, trouw aan de woorden zelf, die zij dikwijls
zoo achteloos -nitspreken, omdat zij hun beteekenis en kracht
niet kennen. Hij wenschte dat alle menschen, alle kerken,
alle natien, mochten trouw zijn aan het licht dat zij reeds
bezaten, aan al wat Godverheerlijkend, en dus van God
gegeven, was in hun eigen gedachten ; en zoo hen uit hun
partijgedachten, hun verspreide lichtspranken, naar die
voile kennis en tot dat fielder licht te leiden dat — gelijk
hij nog met stervende lippen beleed — in het orthodox
algemeen christelijk geloof begrepen was. Dit was het ideaal
van den man en zijn werk." Zoo is het uitnemend begrepen
door hem, die dit onderschrift koos voor Maurice's buste
in de Westminster Abdij : „God is licht. Hij was gezonden,
opdat hij van het licht getuigen zou." Getuigen van het
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licht deed hij altijd en overal, door te wijzen op de bron
van het licht in Christus, maar ook door het oog te openen
voor dit licht, zooals het in ieder mensch gevonden wordt, en
ieder aan te sporen om bij dit licht te wandelen. Dit was
de grondgedachte, die hem leidde bij de samenstelling van
zijn groot werk over Moral and metaphysical Philosophy;
ook in de stelsels, die het meest afwijken van het „orthodox algemeen christelijk geloof", vindt Maurice een ernstig
zoeken en streven naar waarheid, dat, goed geleid, d.w.z.
indien geen vreemde macht geweld pleegt aan de richting,
waarin de lijn doorgetrokken wordt, tot Christus moet voeren.
Ja, hij vindt overal de opvoedende wijsheid Gods aan het
werk, die langs allerlei wegen volkeren en individuen leidt
tot Naar doel. Ook pier komt 't minder op de eigenlijke
meeningen aan, dikwijls voorbarig opgemaakte resultaten,
dock veelmeer op het streven. „Ik ben dikwerf in de verzoeking geweest," schreef Maurice 1871 in de voorrede voor
de nieuwe uitgaaf, „om een tehuis voor mij n geest te zoeken
in de een of andere bijzondere meening of het een of ander
stelsel van meeningen, maar het is mij altijd duidelijk geworden, hoe het prachtig paleis een gevangenis zou geweest
zijn." Zoo verloste hij de geesten uit de gevangenis, die zij
zelf gebouwd hadden, en stelde ze in de vrijheid om in
die vrijheid God te loven. Wie zoo deed met de stelsels
der geschiedenis en met zijne tijdgenooten, kon niet anders
dan naar alle kanten ergernis geven, maar het waren de
slechtsten niet, die voelden voor zijn streven en zich aangetrokken voelden door zijne diepe, en door die diepte breede,
opvattingen.
Het is evenwel niet minder duidelijk, dat een mensch
van dit beginsel en deze overtuigingen het zich zelven niet
gemakkelijk maakt in de wereld. Populair zal hij nooit
zijn, en hij zal telkens zijne vrienden, die niet tot de hoogte
van zijn inzicht zijn gerezen, voortdurend van zich vervreemden. Maurice heeft den moed gehad om dit te doen,
en dit heeft te grooter beteekenis, naar mate hij door
zijn schuw, teruggetrokken karakter te minder aangelegd
was op den strijd. Hij onttrok er zich evenwel nooit aan,
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indien hij daarin zijn plicht, dit is voor hem eensluidend
met Gods gebod, meende te zien, vooral niet, indien smaadheid daarvan het gevolg zou zijn. Dr. Blaauw vertelt ons
uitvoerig den gang van dit leven, waarin allengs de vastheid komt, die tot het einde blijven zal, Welke vastheid
echter op haar beurt weder de oorzaak wordt van allerlei
verandering. Wij zien hem in aanraking komen met allerlei geesten, die voorbijgaanden of blijvenden invloed op hem
zouden oefenen ; wij zien hem, den zoon van den Unitarischen
prediker, naderen tot de Church of England, die later
heel de liefde van zijn hart zou hebben ; wij zien hem
sympathiseeren en breken met de Oxford-beweging. Hij
kom
' t tot zijn kracht als chaplain van Guy's hospitaal, en
preekt er niet alleen voor de bewoners van het hospitaal,
maar ziet er ook geregeld Sterling en soms Bunsen onder
zijn gehoor. In de dorpsgemeente had Maurice zich niet
op zijn gemak gevoeld, daar ;hij meende niet te kunnen
geven, waarop de eenvoudige menschen recht hadden; pier
kon hij zichzelf geven in zijn volheid. En hij preekte
gaarne, hij beschouwde het als zijn voornaamste, zijn levenswerk; zijne boeken zijn, gelijk ik reeds opmerkte, voor een
deel uit preeken ontstaan. Uit homiletisch oogpunt is er
zeker veel op dit werk aan te merken ; de levende aanraking met de gemeente ontbreekt er al te veel in, een gebrek, door den preeker zelf smartelijk gevoeld, maar de kracht,
die juist op dit gebied van Maurice uitging, kan, blijkens
de getuigenissen zijner hoorders, niet licht worden overschat. Men voelde, dat de man op den kansel stond te
getuigen ; niemand twijfelde, of hij realiteit voor zich had,
en het geniis daarvan kan door talent nosh dispositie opgewogen worden. Zulk een man moest wel door Carlyle
worden aangetrokken, en een tijd lang kwamen zij veel
samen. Maar ook slechts een tijd lang, want op den duur
bleek het verschil tusschen de beide geesten te groot ;
Maurice kon niet vele heroes als middelpunten erkennen,
kon niet „the hero as Divinity" verouderd achten, doch
leidde met zijn theocratische natuur alles tot den eenigen
Koning terug. Een professoraat in Engelsche Literatuur
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en Nieuwe Geschiedenis aan King's College gaf Maurice
gelegenheid zijne rijke gaven ook op dit gelled aan het werk
te stellen, maar alleen de besten hadden nut van zijne
lessen, die voor het gros veel te hoog gingen. Onderwijl
had hij telkens zijn woord mede te spreken in de vraagstukken van den dag, en kwam hij steeds op voor het
positieve, waar hij zag, dat alle partijen steeds de eene of
andere negatie op den voorgrond stelden. Hij voelde alles
voor het katholiek karakter der Oxford-manners, maar zag
hen dit verloochenen in hun anti-protestantsch drijven ;
omgekeerd moest hij een warm voorstander zijn van het
protestantsch karakter der Evangelicals, doch hen steeds
bestrijden om hun on-katholiek zijn. Men voelt het, hoe
moeilijk het leven van Maurice moest wezen, en hoe vaak
hij moest misverstaan worden. In 1846 werd hij tot professor benoemd aan de toen opgerichte theologische afdeeling
van King's College, en in hetzelfde jaar tot chaplain van
Lincoln's Inn. In de laatste betrekking oefende hij grooten
invloed op de juristen, en kwam er in aanraking met Ludlow, die evenals Kingsley een voorman zou worden in het
sociale werk. Maar in de eerste heeft hij veel verdriet
gehad. Zijn principal, Dr. Jelf, had allerlei bezwaren
tegen zijne opvattingen, die toch ten nauwste samenhingen
met zijn beginsel. Hij voelde alles voor de Kerk, en niets
voor een partij, vooral niet voor een partij, die in de
kerk heerschappij wilde voeren; daarom pleitte hij voor
ieder, die in de minderheid was, al scheidde hem nog zoo
veel van diens persoonlijke meeningen. De verhouding
werd al meer gespannen, tot dat een Essay over „eeuwig
leven en eeuwigen dood" van beslissenden invloed werd.
Maurice wilde het woord eeuwig zonder het begrip tijd,
qualitatief en niet quantitatief, verklaren, en maakte nu
op velen den indruk, dat hij de eeuwigheid der straf ontkende. Dit had ten gevolge, dat de hoogleeraar in 1853
werd afgezet, ondanks zijn verzekering, dat hij niet was
afgeweken van de belijdenis der kerk, doch alleen van een
theologische opvatting dier belijdenis. Wij hebben aan deze
uitbanning een mooi vers van, Tennyson te danken, waarin
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doze Maurice uitnoodigt een wijle te komen logeeren op
Wight, en hem beschrijft als :
"being of that honest few,
Who give the Fiend himself his due,
Should eighty thousand college councils
Thunder Anathema, friend, at you",

terwij1 als onderwerp van gesprek tusschen de vrienden
o.a. genoemd wordt :
"How best to help the slender store,
How mend the dwellings of the poor,
How gain in life, as life advances,
Valor and charity more and more."

De gebeurtenissen van 1848 hadden aanleiding gegeven
tot het ontstaan der Christelijk-Sociale beweging, die zoo
groote plaats in Maurice's leven zou beslaan. De aard van
dit opstel laat niet toe daarover uitvoerig te handelen, maar
ik wil er toch op wijzen, dat de man van de studeerkamer,
die door slechts weinigen in zijne uiteenzettingen kon
gevolgd worden, blijkbaar ook de man kon zijn voor het practische leven. En dit kon hij, omdat hij ook op de studeerkamer de aanraking met het leven nimmer verloor, omdat
hij nooit vergat met de concrete werkelijkheid en niet met
abstracte begrippen te doen to hebben, omdat hij zelf
midden in het leven stond, dat hij had to beschrijven.
Dr. Slotemaker de Bruine telde in zijn veelgelezen boek 1)
vier kenmerken op van „den echt-geroepene voor Christelijksociale studie", nam. practische ervaring omtrent het leven
in zijn verschillende geledingen en een warm hart voor
wie lijden en sociologisch begrip en een exegetisch geweten ,
en hij vindt doze vier kenmerken in Maurice vereenigd,
die daarom dan ook een christelijk-sociale verhandeling
van den allereersten rang — bedoeld is Social Morality
— kon geven. Ik zou er willen bijvoegen : die daarom ook
de leidsman der practische beweging kon zijn. Zeker, zonder
Ludlow, den oeconoom en jurist, zonder Kingsley, den
vurigen redenaar, zou er niets van terecht gekomen zijn,
1) Christelijk Sociale Studiën, 2e druk -- Utrecht 1910 - blz. 48.
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maar deze beiden zouden alle eer op Maurice overdragen,
die de leider was in eminenten zin, juist omdat hij als het
ware de belichaming was van de godsdienstige gedachte,
die aan alles ten grondslag lag. Immers de algemeene
broederschap berustte voor hem op Gods Vaderschap, had
geen leven voor zichzelf, maar enkel in verband met het
feit, dat alle menschen kinderen Gods en daarom broeders
en zusters zijn. Eerst waar deze werkelijkheid wordt erkend,
kan alles op orde komen in deze wereld, waar zoo menigmaal de wanorde onheil heeft gesticht. God heeft den
grondslag gelegd ; de wereld is, zoo had hij reeds in 1834
geschreven, een ellendige, vervloekte, rebelleerende orde,
zoolang zij dezen grondslag verloochent en een eigenwillige
basis naar eigen smaak en meening wil leggen. Gods orde
is voor Maurice de vrijheid, en de eigen wil de slavernij.
Het komt er slechts op aan, dat Christus erkend wordt
als de ware en rechtmatige Koning der menschheid en
van ieder mensch afzonderlijk ; met die erkenning zullen
de raaatschappelijke wanverhoudingen moeten verdwijnen.
Het Koninkrijk Gods is een feit, een werkelijkheid ; al de
ellende der maatschappij komt hieruit voort, dat men de
oogen niet opent om deze werkelijkheid te zien, of liever,
zichzelven niet wil laten insluiten in de door God gestelde
orde. Doet men dit wel, dan zal voor zelfzucht liefde in de
plaats treden, en zal het begrepen worden, dat wij met
elkander dezelfde belangen hebben en ieder vol plichten
is tegenover den ander. Alle klassen zijn voor elkander
verantwoordelijk ; moeten met elkander samenleven en
samenwerken ; zullen zoo vormen het Mile groote gezin
van den hemelschen Vader. Wil het zoover komen, dan
zal dit echter niet bereikt worden door wet of parlementsbesluit, niet door stemrecht of organisatie, doch enkel door
zedelijke wedergeboorte, welke niet tot stand komt dan
door het Christelijk geloof. Pit alles was nog theorie, doch
men trachtte haar tot practijk te waken. Huisbezoek in
de Londensche achterbuurten, oprichting van avondscholen
voor volwassenen, samerikomsten voor arbeiders, in 1850
de stichting der Society for promoting working men's asso-
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ciations, allerlei werk voor de pers — ziedaar de middelen,
die men met niet verflauwenden ijver aanwendde. En all es
werd in 1854 bekroond door de oprichting van het Working
Men's College, de Avond-hoogeschool voor den werkenden
stand, waar de beste vertegenwoordigers van kunsten en
wetenschappen belangeloos zich wijdden aan de verheffing
van den arbeider. Maurice bleef principal van dit college
tot kort voor zijn dood, en zijne vrienden achtten het de
beste hulde aan zijn nagedachtenis om deze stichting in
stand te houden.
De onderwijzers waren mannen van verschillende richting ; de oprichter stelde alleen als eisch, dat de docent,
zelf een man van gedachten, bij de behandeling van zijn
yak van een beginsel zou uitgaan, terwijl ook de methode
van het onderwijs uit het leven moest geboren worden en
niet te voren mocht worden vastgelegd door een vooropgestelde bepaling en verdeeling. Dat was een waagstuk en
het bleek het te zijn — ook Ruskin en Huxley behoorden
tot den staf —, maar Maurice durfde het aan, omdat hij
vast vertrouwde op de kracht der waarheid, en nooit bang
was voor de waarheid in welken vorm dan ook. Aileen
zijn strijd met Colenso schijnt hier uitzondering te maken,
maar hij zag in diens pentateuch-kritiek enkel negatie,
en kon het niet laten zich tegen haar te verklaren, hoewel hij daarmede of moest wijken van zijn levenslijn om
het altijd op te nemen voor den verdrukte. Toch kwam hij
weder op tegen de afzetting van den bisschop van Natal,
omdat hij hierin het bovendrijven eener partij zag, die Wilde
verhinderen door vrij onderzoek al wat waar is te leeren
kennen en in de kerk te behouden (Blaauw bl. 82). Naar
'zijn oordeel had Colenso zelf zijn bisschopszetel op te geven.
Zijne laatste levensjaren bracht Maurice in Cambridge
door, waar hij van 1866 tot zijn dood in 1872 den leerstoel
der Casuistry, Moral Philosophy and Moral Theology bekleedde. Het boek „de zedelijke grondslag der maatschappij"
is daar ontstaan.
Het was een veelbewogen leven, dat op den 2 en Paaschdag van het jaar 1872 eindigde. In menig opzicht was
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Maurice eenzaam zijn weg gegaan, maar, zooals eene zijner
dienstboden het uitdrukte, de wereld scheen donkerder,
nu hij haar verlaten had.
Dr. Blaauw bespreekt de Werken van Maurice zeer
uitvoerig in zijn 2e deel, en verdeelt daartoe de stof in vier
hoofdst-ukken, Bijbel en Theologie, de Kerk, Ethiek en
Christelijk Socialisme. Dat hij hierbij herhalingen niet
kon vermijden, is duidelijk ; evenzeer, dat het heel wat
arbeid kostte om uit de zoo talrijke geschriften van den
auteur telkens naar voren te brengen, waarop de aandacht
moest worden gevestigd. Een andere verdeeling ware misschien beter geweest om het nog duidelijker te doen uitkomen, dat Maurice zeer centraal leeft en denkt, zooals
Blaauw het zelf uitdrukt (bl. 195), maar ik geef toe, dat
het dan nog moeilijker zou geweest zijn om hem geen
systeem op te dringen.
Het tweede hoofdstuk over de Kerk boezemt ons misschien het minst belang in, maar was voor den Engelschen
theoloog het belangrijkste. Immers de „Church of England"
staat altijd voor hem op den voorgrond, die kerk, welke
niet protestantsch, maar katholiek is in den waren zin des
woords, die kerk, welke in haar belijdenis den eenigen
grondslag biedt voor de algemeene broederschap der menschen. Een groot deel van zijn polemiek is gewijd aan de
wenschelijkheid van het al of niet onderteekenen der belijdenis-schriften, en aan de beteekenis van deze onderteekening,
waarover hij trouwens in zijn laatste periode nit practische
overwegingen anders dacht dan toen hij zijn Subscription.
no Bondage schreef. Ook ten onzent wordt dit oude vraagstuk telkens actu eel en zou men winst kunnen doen met
hetgeen Maurice erover heeft geschreven.
Met al wat Maurice schreef, kan winst worden gedaan.
,Echter niet in dezen zin, dat hier een. oplossing van problemen wordt geboden. Op geen enkel punt heeft hij het
laatste woord gesproken. Nergens een formule gegeven,
die als leuze dienst kan doen. De woorden hebben vaak
bij hem een eigen zin, die niet overeenkomt met de gewone
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beteekenis, waardoor de discussie met zijne tijdgenooten zoo
dikwijls onvruchtbaar was en vol van misverstand. Zoowel de onwaarde als de hooge beteekenis van het dogma
kan uit zijne geschriften worden geadstrueerd. De rationale kerk rustte voor hem op een geestelijk feit, en niet
op de verstandelijke aanneming van nauwkeurig omschreven meeningen, maar de „broad Church" kon zijn symphatie niet hebben, omdat zij het Christendom tot een caput
mortuum herleidde, door alle leerstukken, die in discussie
waren, te laten varen. Hij is ondanks zijn realisme geen
mysticus, want hij kon het historisch element in de theologie niet missen, en de vleeschwording des Woords is voor
,hem het hoofddogma. Zoo bestrijdt hij ook het agnosticisme
van Mansel, en gaat ondanks zijn behoefte aan autoriteit
niet mede met Newman. Telkens meent men hem begrepen
te hebben, om het volgend oogenblik te bemerken, dat
men een verkeerd gevolg uit zijne woorden getrokken heeft.
Wel kost het groote inspanning om dezen man te begrijpen, maar de inspanning wordt rijk beloond. Blaauw
geeft ergens (bl. 86) als den stelregel van Maurice op, dat
alle positieve beginselen in elke strooming waar zijn en
moeten bewaard worden, maar dat alle negatieve elementen of liever negatie van andere positieve beginselen, welke
leidt tot de vorming van scholen en secten, partijen en
stelsels moet buiten gesloten. worden. Deze stelregel is in
de practijk uiterst moeilijk in toepassing te brengen, maar
hij doet ons een blik slaan in het hart van den man, die
heeft geleefd voor het positieve, voor de realiteit, voor God.
J. Stuart Mill heeft van Maurice gezegd, dat hij „weer
wetenschappelijke kennis dan de meesten, die hij gekend
had, heeft verkwist". Wij zijn zoo vrij dit te betwijfelen,
en stellen daartegenover, dat wie zijne tijdgenooten en zijn
nageslacht oproept tot de belijdenis van den levenden God
zijn kracht niet verkwist, maar besteedt op de allerbeste
mauler.

LYDISCHE NACHT
DOOR

BALTHA ZAR VERHAGEN.

„Die Fremdlingin unter den Menschen".
(HOLDERLIN).

Lan gs ruige rotsen, door verwarde wingerd-ranken,
Die kloven dekken en zich sling'ren om den voet,
Beklom de Lydier der bergen stijle flanken
En dreef zijn geiten opwaarts in den middaggloed,
Ter rustplaats, naar de koele, wel-beschutte grot,
Waar 't vee de knieen boog tot sluimer's mild genot..

Waar de gebroken bergwand loodrecht nederhelde,
Daar zette hij zich neer, in de eenzaamheid verdroomd ;
Hoog boven 't woudrijk dal, waar de Kaystros snelde,
In slanke bochten schietend onder 't oud geboomt',
Tot hij verbreed en kalm, berustend in den dood,
Zich in den oceaan en de eeuwigheid vergoot.

De lange zomerdag vergloeide en slonk ten leste,
De roode zon dook neer naar 't grondel ooze blauw
Van oceaan en lucht. Daar, in het wazig Westen,
Verrees de karmozijn-omgloorde zuilenbouw
Van Hera's trotschen tempel, die op 't pauw-beroemd
En palraenrijke Samos uit de waat'ren doemt.
0. E. XI 10
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Maar in het Oosten, uit onmeetlijk-diepe dalen
Van Azie's binnenlanden kwam de Duisternis,
Aanzwellend langs het zwerk, en in geruischloos dwalen
Verslond zij top na top der ruige Messogis,
Bedwelming sprenkelend van droomenzwaren vree —
En stilte zeeg op de aarde en op de wijde zee.

Toen, steunend op den slag der breed-gestreken vleugels
Van 't fonkeloogig, ruischend griffioenenpaar,
Steeg uit heur heiligdom, met strak-getrokken teugels,
Den blik omhoog gericht, stom, bleek en wonderbaar,
Ephesische Artemis, de Koningin der Nacht,
Kalliste, maagdelijk, in ongenaakb're pracht.

lieur zware mantel deinde in lang gegolfde zoomen,
Op kalmen tegenwind zich spreidend langs den trans;
Aan plooi na plooi ontsproot, in sprankelende stroomen,
Het heerlijk sterrenheir, vol sprakeloozen glans.
Z66 stond de godheid in een weemlend aureool,

En op de spits der speer droeg zij den heldren Pool.

Zij schudde 't fiere hoofd : een weeld' van donkre lokken
Viel neer langs 't mijmere.nd, bewegingloos gelaat;
En op heur kruin outlook, in zuivre lijn getrokken,
Heur zilvren diadeem en goddelijk ornaat,
De manesikkel, blank en smetteloos van licht —
En Lydie's Nacht stond vreemd voor 's herder's aangezicht!

De Nacht ! De rijk-gestarnde, zwijgende, ademlooze,
Vol zilvren huivering, vol huiverende stilt,
Zij, die het menschenhart, het kloppende, het brooze,
Aanvat met siddering, die 't warme bloed verkilt,
Den lichten geest verwildert en 't verstarde brein
Met visioenen kwelt, die niet des Levens zijn.

LYDISCHE NACHT.

131

De herder zat versteend en zag met brandende oogen
In de eindelooze leegt van duisternis en licht:
De bergen, van den matten maanschijn overtogen,
Der grotten schaduwen, tot Hades' nacht verdicht,
En onder zich de zee van zwart, verward geboomt',
Van ijle nevelen en nachtglans overstroomd;

De wegen, koud belicht en troosteloos verlaten,
Zich windend om de rotsen, door het roerloos wood,
Met zerken, blinkend op den viersprong van de straten,
En hier en daar een woning, aan den berg gebouwd,
Een blinde woning, zwijgend, vol van sluimering,
Waarom het heimlijk licht zijn tooversluier hing:

Max, in een duistren hoek, beveiligd en besloten,
Van lijnwaad en van dons omkoesterd en verwarmd,
Werd de vergetelheid der zoete rust genoten
En lagers menschen, stil, in liefde's roes omarmd.
Voor hen vloeide avondvrede en morgenvreugd ineen,
Maar het geheim dier Nacht beleefde hij-alle6n.

Wee hem, die 't oog niet luikt, wanneer de Maangodinne,
Leto's onvruchtbaar kind, de dorre, kuische Maagd,
Ileerschzuchtig opstijgt en van 's aethers hooge tinnen.
Den warmen, rooden gloed der zomerzon vervaagt,
Zij, die den schoonen drang naar scheppingsweelde derft
En v oor Wier bleeken trots de levensvreugde sterft!

Ilij zat daar op de rots, zwaar ademend — hij waakte,
Bang, eenzaam, in het roerloos en vervreemd heelal,
Ontving de godheid, die zijn bonzend hart genaakte
En hem de onwetendheid, den droom der jeugd ontstal,
Zijn ziel doorschokte en hem met onontkoombre macht
Tot aan de laatste grens van alle erkenning bracht.
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Want hij, die zorgeloos zijn kudde placht to weiden,
Wien alle twijfel vreemd was, de onrust onbekend,
Ervoer in Mile nacht de ontsteltenis en 't lijden
Van wie na hooge vreugd vervalt tot diepe ellend',
Van wie in droomen dolend door het aardsch bestaan
Door eenen slag 't geluk voor eeuwig ziet vergaan :

Den schrik des dansers, die zijn vluggen voet voelt zinken
En krijtend neerstort in een duizelenden dood,
En van den zwelger, die bij 't grauwe morgenblinken
Ontwaart, dat met den wijn hij 's levens kracht vergoot;
De waanzin van den moord'naar, die zijn lief doorstiet
En in heur brekend oog des doods verschrikking ziet ;

Der vrouwen waanzin ook, die na een lang verbeiden
Den warren blik slaan op een levenlooze vrucht ;
De ontstelde smartlijkheid van het onnoodig scheiden,
Waar een onwetend hart een minlijk hart ontvlucht ;
De bittre erkenning van den peinzensmoeden geest,
Dat alle streven dor en doelloos is geweest :

Het schoonst verlangen, dat tot wanhoop wordt verwrongen,,
De jubelende roes, uitbarstend in een snik —
Al 's levens weedom, wreed hem in het hart gedrongen,
Verbrak den jongen glans van zijn onschuld'gen blik,
Dat star en angstig uur, door Artemis gewijd,
Die Nacht van zielloos licht en schriklijke eenzaamheid.

Hij viel op 't aangezlcht, brak nit in smartlijk steunen
En sloeg zijn nagels krimpend om den harden steen,
Zijn slapen brandden in een wild en kloppend dreunen,
En met den gloed zijns bloeds vlood zijn bewustzijn heen,
Onder het wentlen van het raadslig firmament,
Onder den greep der godheid, die geen mildheid kent.
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De maan nam af, de sterren deinsden, gingen onder,
De toppen gloorden teeder, rozenrood belicht :
De blijde Dageraad, het eeuwen-oude wonder,
Verhief zich jong en schoon voor 's wereld's aangezicht,
En goot uit voile kannen 't koele morgengoud
Op bergen en valleien en 't omsomberd woud.

De blonde Apollo dreef zijn rosmarijnen wagen
Weer stralend opwaarts van den Ooster-horizon,
En golven godlijk licht, in stroomen aangedragen,
Ontwelden aan zijn hart, d'aleeuw'ge levensbron.
De n.achtelijke nevel viel tot blanken dauw
En strooide paarlen nit op wijngaard en landouw.

En met den verschen geur van bloemen en van kruiden
Steeg uit het dal der vooglen zilv'ren morgenzang:
Dat wekte 't vreedzaam vee, 't sprong op en blaatte luide
En drong zich om zijn herder, lekte hem de Wang,
Zoodat hij oprees en, bedwelmd nog van zijn drown,
Half willoos bergaf volgde naar den klaren stroom.

Hij nam ten morgenmaal zich koel bedauwde druiven,
Hij drukte vocht'ge blaren aan zijn brandend hoofd,
Hij zag het vluchtig spel van vlinderen en duiven,
Zijn trage bloed wend warm, in de uchtendzon gestoofd.
En hij ervoer, dat na de diepste ontsteltenis
Toch 't leven zalig en vol milde blijheid is !

Maar op zijn voorhoofd droeg hij van die Nacht een teeken,
Dat door geen vrouwenhand hem ooit is weggestreken.

VERS
VAN

DINA MOLLINGER.

PAPAVERS.
De laaiende papavers met hun vlammendroode kleuren,
demonisch-schoone hoofden hoog op ranke halzen beuren.
Zij wringen zich en slingren zich als slangen langs den
[grond.
Dan oop'nen ze hun kelken als een gloeiendrooden mond,
en als ze in heeten levensdrift de stengelnekken strekken,
ontblooten zij 't perverse hart met giftig zwarte vlekken...
Zij staan in stillen kloostertuin als schoone tooverkollen,
de laaiende papavers, de bloedroode passiedollen....

ECONOMISCHE KRONIEK.
„Het Belgische stelsel van ouderdomsverzorging.
„Rapport uitgebracht aan den Bond van Vrije Liberalen
„door eene commissie bestaande uit de heeren Mr.
„J. van Schevichaven, Voorzitter, Mr. G. H. M. Delprat,
„Mr. Dr. J. E. Millard, Jhr. Mr. H. Smissaert en
„F. J. W. Drion, Secretaris, 's Gravenhage, Mouton
„en Co. 1911."

Is er in ons openbare leven nog ruimte voor gedachtenwisseling, die slechts door redenen wil overtuigen, voor strijders, die
hunne kracht louter zoeken in de blijkbare juistheid hunner zaak ?
Vindt zulk een kamp der geesten, vinden kampvechters van die
soort nog een gehoor, d at stoot en tegenstoot met aandacht volgt,
bereid om zich ten slotte gewonnen te geven aan de deugdelijkste
gronden ? Of zijn wij reeds zoo ver, dat de te winners menigte
slechts materiaal is ter bewerking en de bewerkingskunst vooral
verstaat wie de anderen overtroeft in plomp gevlei en redeloos
smalen ? Mocht het laatste waar zijn, aan het boekje, boven
genoemd, viel weinig aftrek en nog minder opgang te voorspellen ;
want van den vechtstijl, waarbij beurt om beurt de stroopkan en
de gifpijl dienst doet, bemerkt men hier geen spoor. Maar mogen
wij het eerste blijven hopen, dan staan voor het hier geleverde
vertoog de kansen verre van kwaad. Want mooier voorbeeld laat
zich nauwelijks vinden van die voile verzekerdheid des gemoeds,
die den knuppelzwaaienden tegenstander in den weg treedt met
haar „sla toe, maar luister" ; of het moest het „rapport" zijn, dat
twee jaar geleden eene keur van mannen uit denzelfden bond in
het licht zond, om den landgenoot voor te lichten nopens den
staat der Nederlandsche ongevallenverzekering. Tot staving van
dien lof volge hier een bondig overzicht van den inhoud ; deels,
om voor wie tot kennismaking met het boekje zelf den vrijen tijd
niet vinden kunnen den arbeid der samenstellers niet geheel te
laten verloren gaan, maar deels ook en vooral, om minder bezette
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lezers van dit tijdschrift op te wekken ter rustige raadpleging van
het werkje zelf.
Breed door de voorstellers gezien blijkt al terstond bij den
aanhef het vraagstuk ter overweging ; want slechts wie breed ziet,
is tot de forsche penseelstreken bekwaam, waarmede hier dat
vraagstuk wordt geteekend. Het valt bij reader inzien in twee deelvragen uiteen :
„1°. Hoe worden arbeiders en andere onbemiddelden ertoe
„gebracht zich een ouderdomspensioen te verwerven, voorzoover
„zij daartoe financieel in staat zijn?
,,2°. In hoeverre kan en moet van staatswege naast de gewone
„openbare armenzorg iets worden gedaan voor alien, wier middelen
„hen niet meer in staat stellen ook voor den ouden dag te zorgen."
Het werk der commissie om te komen tot een bevredigend
antwoord op die vragen zou van den aanvang zijn gewraakt, als
„beneden de hoogte des tijds", hadden hare leden niet, om te beginnen, getoond, „zich de lessen der ervaring te willen ten nutte
,maken". „Inductie" is nu eenmaal troef. „De wetenschap" zal uit
„de feiten" hare siotsommen trekkers, of . . zij staat gevonnist om
niet te worden gehoord. Wijslijk hebben de heeren rekening ge!louden met zulke leuzen en dooddoeners van den dag bij het
kiezen van den stijl, waarin zij hun vertoog optrokken. Voor „den
„breeders grondslag der feitelijke gegevens" is door hen in de
ruimte gezorgd. Immers : de uiteenzetting en aanbeveling van het
stelsel hunner keuze wordt voorafgegaan door eene schets der
andere manieren, waarop men hier en ginds alzoo gepoogd heeft,
,den onbemiddelde het uitzicht te verhelderen op zijn ouderdom :
vrijwillige verzekering zonder en met steun van regeeringswege ;
staatspensioneering met en zonder verplichte bijdragen. Achtereenvolgens worden daar gemonsterd: de genootschappelijke eigenhulp,
waar het Angelsaksisch ras van ouds en in America tot heden toe
zijn heil in heeft gezocht ; de „nationals kassen" van verzorging, op
Frankrijks vOorgaan ingericht door de drie hoofdvolken van Romaanschen bloede ; de „dwangverzekering" van Bismarck, die sedert
kort de Fransche republiek navolgde in beginsel ; ten slotte : de
staatsondersteuning, onder den naam „pensioen", die het eerst de
Deensche overheid, toen, stap voor stap, het jongere geslacht der
Angelsaksers in Australia, en thans, zoowaar, ook Groot-Brittanniö
is gaan uitreiken aan onvermogende, hier en daar zelfs aan minvermogende grijsaards.
Nu komt dan eindelijk die wijze van ouderdomsverzorging aan
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de beurt, waaraan de vOorkeur der schrijvers is verzekerd : de
Belgische. Uitvoeriger dan met de voorgaande is geschied, wordt
hier vooreerst van de geschiedenis gehandeld. Wij zien aanvankelijk
de vereenigingen tot onderling hulpbetdon zich vormen, om eene
regeling vragen en er cone ontvangen bij de wet van 3 April 1851. Eerlang smelten voor onze oogen de vereenigingen samen tot machtige
bonden. De aanvankelijke zegeningen dier eigen wederzijdsche hulp
plaatsen, dus leeren wij, het landsbewind voor de vraag: wat het
doen kan, doen mag, doen moot, om de beweging aan to moedigen.
Het wordt eerst, in 1850, geprobeerd met eene wet „tot het in„stellen eener pensioenkas, meer in het bijzonder bestemd voor de
„arbeidende klassen”. Als die kas blijkt, het niet verder to kunnen
brengen dan tot een kwijnend bestaan, tracht haar in '1865 eene wet
van Frere Orban nieuw le ven in to blazon, door haar to koppelen
aan eene rijksspaarbank ; de poging evenwel mislukt ; de jongere
tweelingzuster : de spaarbank, komt tot bloei; de oudere : de pensioenkas, blijft steeds sukkelen. Inmiddels is het meer en meer
gaan spannen tusschen arbeid en kapitaal, en zijn de Duitsche
verzekeringswetten een voorbeeld komen stellen, dat staatslieden
in werkelijken dienst of in hope bij toeneming gaan aanprijzen ter
navolging. Dat prikkelt de Belgische regeerders tot maatregelen
om hunne pensioenkas aantrekkelijk to maken en bovendien tot
het bevorderen van al wat hare bekendheid kan verbreiden. Daarmode niet voldaan, stellen hooter gebakerde volksvertegenwoordigers
in vier wetsontwerpen, achtereenvolgens tusschen 1895 en 97 ter
tafel gelegd, het vraagstuk der dwangverzekering aan de orde.
De re veering echter, gesteund door het grootste deel harer kerksche
meerderheid, houdt voet bij stuk ; zij wil van dwang niet weten.
En dus krijgt in 1900 het aanhangige vraagstuk zijne oplossing in
eene wet, wier strekking kortelijk dus to omschrijven valt : het
beginsel der vrijwilligheid gehandhaafd ; maar daarnaast zijne doeltreffendheid versterkt door toeslagen uit 's rijks kas bij de onverplichte stortingen ; en voorts ter tegemoetkoming aan hen, Wien
rijpere leeftijd het beginnen met de premiestorting to bezwarend
maakt, to hunnen bate staatsuitkeeringen-om-Diet ; zonder boding
voor alreeds 65 jarigen, voorwaardelijk voor wie Bien leeftijd binnen
10 jaar na de invoering der wet zullen hebben bereikt.
Na eene beknopte teekening van het, bij de wet aanvaarde,
stelsel in practijk, volgt nu een onderzoek der uitkomsten. Gemakkelijk was dat niet. Het lag voor de hand, to beginnen met eene
raadpleging van de verslagen der algemeene spaar- en pensioenkas.
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Ongelukkig zijn daarin de mededeelingen, die de laatstgenoemde
kas betroffen, van jaar tot jaar soberder geworden. Van 148 bladzijden in 1900 schrompelden zij samen tot 16 bladzijden in 1909.
Het aantal der storters, alsmede het gemiddelde bedrag hunner
stortingen liet zich voor ieder jaar slechts bij benadering uit verschillende gegevens afleiden. Of de Bens verzekerde in den regel
getrouw, dan wel nalatig is in het betalen zijner premie? hoeveel
ten honderd „het opgeven"? welk rentebedrag zulke stakers zich
alreeds hadden verworven ? slechts een enkel jaarverslag gaf dienaangaande eenig licht. Even vruchteloos was eene raadpleging der
officieele wijsheid, waar het gold, het aantal der verzekerde arbeiders
of ook de medewerking der patroons te schatten. Tot zelfs omtrent
de werkelijke kosten der pensioenkas en de „reserve", die, naar
eisch der wiskunde, voor de gesloten verzekeringen aanwezig zou
moeten zijn, bewaarde de ambtenarij het zwijgen. Dan de geschriften van deskundigen geraadpleegd. Doch ook zij gaven een onzeker
geluid. Mocht men de sprekers gelooven op het zestiende congres
van de „nationals vereeniging der onzijdige bonden tot onderlinge
,, pulp en steun", of den, voor dwangverzekering blakenden, advocaat
Louis Varlez, of wel Varlez' geestverwant Bagasse, of ook den Heer
Olphe Galliard, schrijver van „Le probleme des retraites ouvrieres"
(1909), dan zou het bankroet der Belgische wetgeving op dit stuk
aanstaande zijn. Veel gunstiger daarentegen is het getuigenis van
een' degelijk Fransch onderzoeker als Alphonse Andre, van den
stellar der toelichtende memorie bij het Oostenrijksche wetsontwerp
nopens „die Sozialversicherung" en van de beide broeders in Loyola :
Vermeersch en Muller, die in 1909 hun' „Manuel social" samenstelden. Wien in zoo'n strijd van ,.ja" en ,,neon" te gelooven? De
led en der commissie richtten zich met een verzoek om schriftelijke
inlichtingen tot enkele groote Belgische werkgevers. Doch ook daar
was het ontstoken licht niet eenkleurig. Kon het beheer van de
„fabrique nationals d'armes de guerre" te Luik weinig bemoedigends vertellen, zeer opgewekt integendeel luidden de inlichtingen
der „societe anonyme John Cockerill" te Seraing, terwij1 weer
het schrijven i4it de „ateliers de construction H. Bollinckx" te
Brussel tusschen ontmoediging en hoop het midden hield.
Zou soma persoonlijk onderhoud de onzekerheid doen wijken?
Viet aanstonds de onzekerheid, maar wel zeer spoedig het duister
over hare oorzaken. Uiterst leerzaam onder dat oogpunt zijn sommige
der bladzijden, waar verslag wordt gedaan van mondeling onderhoud, deels met heeren der ambtenarij, deels met vertegenwoordi-
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gers des yolks. Daar zijn vooreerst de onthullingen nopens een
gesprek met twee bewindvoerders over de „algemeene spaar- en
„pensioenkas". Laat daar eens enkele zinnen worden uitgegrepen. „De vraag, of de wiskundige ,,reserve" berekend was, en
„het bedrag daarvan gedekt door de bezittingen der pensioenkas,
„werd beantwoord met de mededeeling, dat men sedert 1900, het
„jaar van de inwerkingtreding der wet, geen balans had opgemaakt.
„Dat was zeer moeilijk en kostte veel geld . . . Statistieken van
„de bedragen der stortingen, van de onderbrekingen in het storten,
„van de hoegrootheid der reeds verworven, maar nog niet ingegane
„renters" vervaardigt men evenmin. „Op onze verwijzing naar de
„toch in het verslag van 1904 daaromtrent voorkomende gegevens,
„antwoordde men : „Ja, er stond toen veel te veel in de verslagen ,
„ „sedert zijn ze hoe langer hoe soberder geworden." Toen wij
„ons over dat antwoord eenigszins verwonderd toonden, voegde
„men eraan toe, dat al deze vragen voor de bewindvoerders der
„pensioenkas eigenlijk van zeer weinig beteekenis zijn''... Begrijpt
men nu, waarom het ijdel was, in de verslagen van zulke „bureau"heeren naar licht te zoeken over de werking der wet? Zij hebben
(het waren alweer hunne eigen woorden) „slechts hunne loketten
„te openen, premien te ontvangen en lijfrenten te betalen". Misschien is dat, gelijk de schrijvers meenen, het „voor ambtenaren
„eenig juiste standpunt". Edoch, dan was ook, naar thans bleek,
van onze weetgierige reizigers het gretig napluizen der door zulke
lieden saamgestelde ambtelijke stukken een even ijdel werk geweest,
als een „interview" zou zijn over de „cacao"-bereiding in Duitschland met . . . „een' chocolade-automaat" der firma Stollwerck.
Leerrijk onder hetzelfde oogpunt, maar in eenigszins anderen
zin waren de uitkomsten, waartoe ondervraging van sommige
„staatslieden" leidde. Men oordeele. „Een der socialistische
„kamerleden, met wien wij een onderhoud hadden, noemde de wet
„eene algeheele mislukking. De arbeiders bemoeien zich er niet
„mede , zeker niet de slechter betaalden. De aangeslotenen zijn
„kleine renteniers en kinderen. Het is eene clericale wet, waaraan
„hoegenaamd niets goeds is". „Het is eene clericale wet." Mocht er
wellicht daarom, in de oogen van dezen „kameraad", „hoegenaamd
„niets goeds aan" wezen ? Zoo scheen wel „een der radicale kamer„leden” erover te denken, bij wien de heeren Smissaert en Drion
alreeds iets vroeger met hunne vraag naar voorlichting bot hadden
gevangen. Dat „vooruitstrevend" heerschap erkende, „van de werking
„der wet zeer onvoldoende op de hoogte te zijn. Slechts wilt hij,
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„dat de pensioenen veel to klein waren, belachelijk klein". Op de,
voor de hand liggende, vraag : op welke wijze men het geld voor
grootere pensioenen zou moeten vinden? bleef hij, intusschen, het
antwoord schuldig. Doch kostelijk bovenal was de onvoorzichtigopenhartige taal van een' ongenoemden flap-uit der Belgische
vrijzinnigheid-op-haar-smalst, ook een' volksvertegenwoordiger, die
insgelijks de uitkomsten der wet geheel onvoldoende achtte. „Of„schoon”, zeide deze Solon, „het punt niet bepaaldelijk op de
„programma's voor de nabijzijnde verkiezingen vOorkomt, is er in
„de liberals partij een sterke stroom naar verplichte verzekering".
„Ooze opmerking, dat de arbeider daarmede niet beter wordt," dus
vaart het verhaal voort, „omdat hij dan verplicht wordt to betalen
„wat hij nu vrijwillig niet betalen wil, beantwoordde hij met een
„schouderophalen. Alles had ook nog maar vage vormen aange„nomen. Wanneer men van links ijverde voor hooger pensioen, stelde
„niemand zich precies voor, hoe daarvoor de middelen opgebracht zou„den moeten worden. En wat de verplichting tot verzekeren betreft,
„men kan niet steeds doctrinair blijven, wil men de arbeiders niet ge„heel verliezen. Bij de partijverhoudingen in Belgie moot buitendien
„zeer met de socialisten rekening worden gehouden, zoodat men
„wel verplicht is, sommige der oude liberale stellingen prijs to geven”.
Kwam wel vaak de lakeien-deemoed met opzicht tot het talrijkste
kiezerscontingent, die geest, die sommigen nieuwerwets-vrijzinnigen
door bet blood vaart, in beminnelijker onschuld voor den dag ?
Inderdaad: de tijd, aan bezoeken bij zulke lieden besteed, was
voor de vrij-liberale heeren niet verloren. Zij waren nu recht
stichtelijk ingelicht reopens de oorzaken van het onoplosbare „ja
„en neon”, dat hen bij het raadplegen der openbare meening op
dit stuk aanvankelijk had verbijsterd. Voor de Belgische partijmannen is deze zaak geheel en al partijzaak geworden. En partijman is welhaast iedere Belg. De diepere bijgedachte bij al dat
smalen der linker-groepen op de wet van 1900 verklapte wel
dezelfde flap-uit van daareven in dezen wreveligen uitval: „De
„pensioenvereenigingen zijn eenvoudig politieke ondernemingen,
„stem-instrumenten voor de clericale partij, gelegenheden om het
„kind, ook nadat het de school heeft verlaten, nog stevig vast to
„houden.” Overweegt men daarbij, dat, blijkens eene iets later vermelde inlichting, het percentage der katholieke pensioenvereenigingen geschat wordt op 95 tegen 5 van „onzijdige" kleur, dan begrijpt men van het onvrijzinnig jagen naar staatsdwang in de
gelederen dozer Belgische „vrijzinnigen" genoeg. Genoeg vooral,
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om hunne smaadredenen tegen het stelsel-in-werking voor kennisgeving naast zich neOr to leggen.
Strekten de boven geschetste ervaringen tot eene waarschuwing
om, andererzijds, ook tegenover lofredenaars uit de regeeringspartij
wat voorzichtig to zijn, een buitenkansje was het voor onze onderzoekers, nog een paar Belgen te ontmoeten op hun' weg, die bij,
uitzondering blijk gaven, niet door den partijbril het onderwerp to
bekijken, maar door hunne eigen oogen. Daaronder was vooreerst
een jong-katholiek kamerlid ; het toonde zich onvoldaan inzonderheid met de geldende overgangsbepalingen ter tegemoetkoming
aan 65- en 55 jarigen : eene gezindheid, waaraan, trouwens, al
uiting is gegeven in een, van die zijde ter tafel gebracht, wetsontwerp. Bovenal echter moeten onze beide Nederlanders veel
hebben gehecht aan een tweetal onverdenkbare getuigenissen uit
het Walenland : een van een' „liberaal" „senator", tevens fabrikant,
en dan, „last but not least", een ander van een' buurman des
„senators", kleermaker, wethouder der gemeente, en voorzitter eener
„socialistische" pensioenvereeniging. De eerste had al lang geleden
eene „caisse de retraite" gesticht voor zijn, 2000 man sterk, personeel. Hij liet de arbeiders vrij om toe te treden, ja dan neen,
al naar verkiezing. De toegetredenen krijgen hun voile loon ; hunne
storting mag Diet worden afgehouden. Tot een maximum van 15
„francs' in eenzelfde jaar geniet de aangeslotene op iederen „franc",
door hem gestort, een' gelijken toeslag van den werkgever. Er is
veel, wat den bloei der kas tegenhoudt ; onverschilligheid, spilzucht,
gebrek aan vOorzorg, bovenal verdachtmakerij en opbitsing. „De
„socialisten hebben de wet nooit willen accepteeren ; eerst in den
„laatsten tijd verandert hunne houding eenigszins." Niettemin
betaalt een derde deel der arbeiders zijno premien. En zij doers
dat over het algemeen geregeld. — Waarom dan bij de nijverheid-in-het-groot zoodanige patronale tegemoetkoming aan de
bedoelingen der wet nog zeldzaam was gebleven ? — „De patroons
„laten zich, den goeden niet to na gesproken, stellig veel te
„weinig aan de zaak gelegen liggen. . Wel is waar verontschul„digen zij zich dikwijls met lage, of in het geheel geene win„sten uit het bedrijf” (ook, naar van elders bleek, met den
rompslomp, dien deze dingen aan de gewone ondernemerszorgen
toevoegen); „maar daarmede kunnen zij zich niet ontslagen rekenen
„van den plicht, hun' invloed ten goede to beproeven”. „Men
„moet," zoo luidde het slotwoord van dezen „liberalen" „captain of
„industry" to midden eener meerendeels onkerksche arbeidersbevol-
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king, „men moet niet al te zeer vertrouwen op het oordeel over
„de wet, in politieke kringen uitgesproken; het is dikwijls zeer
„eenzijdig."
En nu nog het onderhoud met den „socialistischen" kleeremaker. Hij verheelde zijne grieven allerminst. „De clericale regee„ring”, zei hij, „liet het den, in den aanvang uitsluitend katho„lieken, „federaties” niet ontbreken aan voordeelen, en soms op
„ergerlijke wijze. Zoo zijn de meeste vereenigingen van onderling
„hulpbetoon tot zulke federation verbonden voornamelijk ter herver„zekering der grootere risico's. Die lichamen krijgen van den staat
„extra-toeslagen, berekend per lid. Nu laat men een' zelfden persoon
„tegelijk lid zijn van een ziekenfonds, eene begrafenisbus, eene
„pensioenkas, die alle in afzonderlijke federaties” (met gelijksoortige
instellingen) „zijn vereenigd. Dan krijgt men soms vier, vijf maal
„ „subsidie" voor dien eenen man." Een „cortège a la Juive", gelijk
onze wethouder het aardig uitdrukte. „Dat moist de regeering nu
„heel goed, maar zij hield de oogen toe, omdat het katholieken
„gold, en zonder anderen opmerkzaam te maken op de voordeelen
„dezer methode."
„In trouwe," kon een vriend der „clericale" bewindslieden
hebben geantwoord, „de opmerkzaamheid der „anderen" blijkt
„geene aanmaning van overheidswege meer te behoeven." „En voorts,"
mocht dan die vriend nog hebben voortgevareu, „is het wel eene
„gelukkige afwending van regeeringspartijdigheid in eene, goed„deels langs lijilen van vrij genootschapsleven behartigde, zaak, zoo
„men daarvan de onvrije zaak derzelfde partijregeering maakt ?”
Wellicht had onze „socialist" zich al dezelfde dingen tegengeworpen.
Hoe het zij, nadat zijne grieven waren gelucht, viel hij op eenmaal
in een' zakelijker toon. „Indien", sprak hij, „de wet van „liberale"
„zip de was gekomen, zou Naar succes bij wie niet „clericaal" is
„wel grooter zijn geweest . . . Langzamerhand hebben de socialis„ tische bladen nu opgehouden de zaak belachelijk te maken . . . .
„In Henegouwen, waar het stelsel het best is doorgedrongen, heeft
„men nu al eene katholieke, een „liberale” en eene „socialistische"
„ „federatie". „De eenmaal gewonnen arbeiders blijven in den regel
„wel trouw sparen, al moet men er soms wat achterheen zitten.
„Ook houden zij het meestal vol zoolang het hun mogelijk is.""
Men slaat den plank wel niet ver mis met te vermoeden, dat
bet licht in de eerste plaats de opmerkelijk onbevangen oordeelvellingen dier beide mannen-van-links zullen zijn geweest, die,
gevoegd bij de, zeker onvoldoende, maar toch niet geheel te ver-
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waarloozen, cijfer-opgaven der „officieele" verslagen, den eindindruk
der op reis gegane commissieieden hebben bepaald. Die eindindruk,
gelijk hij werd neergelegd in sommige der slotsommen, te vinden
achteraan het geschrift-hier-ter-sprake, was over bet geheel een
indruk van bevredigheid. Dank zij een gelukkig samengaan van
vrijwillige verzekering met steun van staatswege, scheen hun het
Belgische stelsel van ouderdomsverzorging een practisch-bruikbaar
stelsel te zijn. Practisch-bruikbaar, vooreerst, in dezen zin, dat het
van hen, die bij de invoering den middelbaren leeftijd niet hebben
overschreden, geene offers in geld vergt, dan die ook uit zeer
matige inkomens bestreden knnnen worden. Maar practisch-bruikbaar
ook en vooral, naardien, in weerwil van het gebrek aan medewerking der nijverheid-in-het-groot (werkgevers en werknemers) —
een' tegenvaller, uit den exceptioneel-verpolitiekten staat der Belgische gemoederen wel verklaarbaar — nogtans de practische uitkomsten in de kringen der min-vermogenden voorshands alle reden
geven tot dank en voor de toekomst eene zoo ruime toepassing van
het gekozen stelsel in afzienbaren tijd mogen doers verwachten, dat
hoogstens eenige aanvulling noodig blijken zal.
Gereed gekomen met het bijOengaren van den onmisbaren
feitenschat, zag zich de commissie geplaatst voor de tweede helft
harer taak : oordeelkundige zifting en weging der onderscheidene
stelsels. Met opzet liet zij daarbij elke breedere uitweiding over
algemeene beginselen van staatsrecht achterwege. Zij ging niet
leerstellig, maar eenigermate in Socratischen trant ondervragend
en dan ontledend te werk. En zoo dan voelde zij nu achtereenvolgens op den hand vooreerst de ijveraars voor dwangverzekering,
daarna de pleiters voor een staatspensioen.
Vooreerst de „adepten" van Von Bismarck. Gedwongen verzekering : gewis een afdoend middel om de zorg voor den ouden
dag algemeen te makers, zich niet te laten ringelooren door de
onwilligen. Op wie echter zal de dwang nearkomen ? Op den werkman alleen ? Natuurlijk niet. Dat te verlangen kwam nog bij niemand
op. Dus ten deele op den ondernemer. Maar met walk recht
„Krachtens het recht van den staat-belastingheffer," meent Mr.
Treub. „Welk deel van Uw of mijn inkomen voor U of mij, welk
„deel voor het gemeene best zal worden uitgegeven ? maakt" —
dus in het kort zijne leer — „in laatsten aanleg de staat uit."
Tegenover dat „democratisme" echter, dat van „vrijzinnigheid" nog
slechts den naam behoudt, stelt de commissie Uwe, mijne beschik-
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kingsbevoegdheid over het eigene, als regel, waarop eene inbreuk
van overheidswege alleen bij uitzondering en om deugdelijke redenen
mag warden toegestaan. Waar, nog Bens, zijn die redenen dan te
vinden ? In de slijtage van den werkman door het bedrijf? Bij de
meeste beroepen is de arbeid voorwaarde tot het behoud van
arbeidskracht, niet oorzaak van haar ontijdig verbruik. Dan eindelijk
in zekeren zedelijken plicht des werkgevers, die door het Duitsche
stelsel slechts tot een' rechtsplicht heet te worden verscherpt ?
Maar als — wat dikwijls voorkomt — zijne winst slechts karig is,
als van zijne loonen de storting heel wel afkan, als de arbeider
steeds zwerft van dezen patroon naar genen, wie zal yan zedelijke
gehoudenheid dan spreken ?
En zelfs — hier doet het betoog een' nieuwen stap — laat zich ook
voor den het werkvolk op te leggen stortingsdwang een redelijke grond
eigenlijk wel bedenken ? De onmisbaarheid van aller deelneming ?
Voor het slagen dezer ouderdomsverzorging is het toetreden reeds
van een tiende deel der arbeiders genoeg. Neen : de rechtsplicht,
bier den loontrekker op de schouders te leggen, is slechts, onder
het bedrieglijk mom van verzekering, de eerste schrede op eene
helling, aan wier voet de staat-alverzorger

Us

opwacht, het niets

weer vrijlatend meerderheidsbewind met zijne gevaren voor den
geestesplooi, zoowel van wie het oefenen, als van Wien het te hulp
wil komen, met de onontkoombare partijdigheid, die de onmacht om
een' iegelijk te gerieven altijd moet met zich brengen, met de verspilling aan weggeworpen geld, aan voor kantoor-geschrijf vermorste
arbeidskracht, die dit noodlottig streven in zijn' nasleep voert, met
de begeerlijkheden, die het wekt, de teleurstellingen, die het brengt,
den wrok, dies het zaait, de knoeierijen, die het uitlokt. „Het is"
— met die woorden van een' ontgoocheld deskundige wordt dit
deel van het vertoog besloten, — „het is voor hem, die in zijn yolk
,,niet uitsluitend de massa zoekt en ziet, eene diep-smartelijke
„ervaring, dat de verzekering nagenoeg tot algemeene tweedracht
„en tot diep zedebederf heeft geleid."
Na het stelsel der dwangverzekering komt de staatspensionneering onder het ontleedmes. Terecht scheidt de commissie van
de oneigenlijke pensioenverleening, die, blijkens haar' eisch der
behoeftigheid, slechts een onoprechte vorm is van armenonderstand
onder een' schijnschoonen naam, de eigenlijke pensionneering : het
toetellen van vaste giften, onafhankelijk van welstand, of nooddruft,
af. Naar het hart steekt zij dat jongste bedenksel van maatschappelijke gemoedsverteedering op andermans kosten met deze opmerking,
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dat het beweren, alsof men, door voor zich zelven en zijn gezin
te zorgen, den staat een' dienst bewijst, die aanspraak geeft op
belooning in pensioenvorm, wortelt in eene verwarring tusschen
staat en maatschappij, waarvan een staatssocialisme naar Bellamy's
trant onontwijkbaar de uitkomst zou moeten zijn. En men lette
op de practische bezwaren. „Het kan niet ontkend worden," zeggen
de schrijvers, „dat in het parlementaire stelsel, bij een eenigszins
,,uitgebreid kiezerscorps, de candidaten voor de vertegenwoordigende
„lichamen lichtelijk geneigd zijn (tot pogingen orn) de stemmen
„der kiezers te winnen, door dezen ruime grepen te beloven uit
„de staatskas . Het is in Belgic sedert lang gebleken, het kan
„ook elders, waar vaste staatspensioenen worden toegekend, niet
„uitblijven, dat bij den verkiezingsstrijd geen middel om kiezers
,,te winnen gemakkelijker zal worden aangegrepen dan de belofte,
„voor eene verhooging der pensioenen te zullen stemmen. In Dene„marken en Frankrijk, waar geen vast bedrag betaald wordt, heeft
„reeds het enkele feit, dat de gemeenteraden grooten invloed
„hebben op de toekenning der ondersteuningen, tengevolge gehad,
„dat men zich beijvert om in die lichamen slechts zulke candidaten
„te kiezen, die beloven, zich te dezen opzichte zeer „coulant” te
„toonen." En naast die uitwassen aan het openbare wat al verwildering in het bijzondere leven, die deze zelfbedeeling der massa.
door middel van haar stemrecht te weeg brengt ! Uit Australische
getuigenissen vooral deelen de schrijvers staaltjes mede, die te
meer indruk moeten makes, omdat zij voor menschenkenners te
verwachten waren. „In een paar brieven, opgenomen in „The Times"
„van 5 Juni 1899, werd reeds erop gewezen, dat de „Trade-Unions"
„zooveel mogelijk de pensionneering in de hand werkten, om
„arbeidskrachten van de markt te houden." En in December van
hetzelfde jaar schreef onder meer, „The Charity-organisation-review"
,,Kinderen werpen alle verantwoordelijkheid voor het lot hunner
of ...
Ik ken oude lieden in deze buurt, die in
,.ouders van zich
„heel goeden doen waren, huizen, weiden en boomgaarden bezaten,
„en die zich zelven van alles hebben ontbloot, om zonder eenige
„schaamte of gewetensbezwaar staatspensioen te ontvangen."
Kan het verwonderen, zoo, na al die raakgemikte slagen op
het Duitsch-Fransche en het Deensch-Angelsaksische systeem, de
keuze ten slotte valt op het Belgische waarvan reeds het feitenonderzoek de moedgevende uitkomsten had aan het licht gebracht?
In enkele weloverwogen bladzijden wordt nu nog even een bezwaar
wOerlegd, eene reeks van voordeelen der gekozen gedragslijn bij0. E. XI 10
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gelicht. Het bezwaar is het vaak geuit vooroordeel, als zou het
geene aanbeveling verdienen, te geven aan wie reeds hebben.
Sinds wanneer, mochten daarop wel de verslaggevers vragen, is
bevordering van spaarzin door het aanmoedigen der besten, door
het beloonen van wie zich boven anderen onderscheiden in werkzaamheid en voorzorg eene voor de' volkswelvaart min aanbevelenswaardige, eene ongezonde „politiek" ? De groote waarde van het
Belgische voorbeeld, is, dat het door de menschen de toestanden,
niet omgekeerd door de toestanden de menschen te verbeteren
tracht. „Het is gebleken, dat, zelfs in de katholieke pensioenver„eenigingen ten platten lande, nog eene aanhoudende propaganda
„noodig is. Dat wijst erop, dat het stelsel eischt voortdurende
„prikkeling van den wil (om offers te brengen) voor ver of zijnde
„dagen”. . In tegenstelling tot de beide andere maakt dit echtvrijzinnige systeem „het eigen handelen zoo (onverbiddelijk) tot
„beding (der voorgespiegelde) tegemoetkoming, dat zelfs zwakkere
„individuen er op den duur den goeden invloed op hunne persoon„lijkheid van moeten ondervinden”. En er is weer. Behalve de
menigte dergenen, wier oude dag voor verzorging in aanmerking
komt, zijn er nog de werkgevers, wien deze Belgische verzekeringsmanier, met haar' sterken drang om in vrijheid het eigen personeel
te steunen bij zijn voorzienig sparen voor de toekomst, een' dienst
be wijst van hooge waarde. „Terwijl de dwangverzekering in den
„regel. er niets toe bijdraagt, patroon en arbeider wat reader tot
„elkaar te brengen,.. vindt bij het Belgisch stelsel de werkgever
,,althans gelegenheid,.. de kloof, die hem scheidt van (zijne werk„lieden) te overbruggen.” Men zegge niet, dat die gelegenheid in
Belgie tot pier toe bitter zelden is aangegrepen. Wie de vroeger
genoemde, bij uitstek ongunstige omstandigheden in rekening
brengt, waaronder door Belgie de proef werd genomen : het kunstmatig aangestookt wantrouwen tusschen werkgever en werkman
bij de nijverheid-in-het-groot, en, in het staatsbedrijf, den kamp op
'even en dood tusschen rechts en links, die de eene partij niet
vergunt, aan een bedenksel der andere „a fair chance" te laten,
hij moet in de 20 ten 100 van het bij deze ouderdomsverzorging
in het oog te vatten volksdeel, die op den ingeslagen weg reeds
zijn gewonnen, een hoopgevend teeken zien voor mogelijke navolging in een land, 'als het onze, waar noch de - maatschappelijke
tegenstelling zoo scherp, noch de staatkundige partijstrijd zoo hopeloco verbitterd is geworden. Evenmin verwachte men indruk te
waken met het afgezaagd heweren, dat slechts door dwang, of
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door staatspensionneering alien worden geholpen, die hulp noodig
hebben. Niemand heeft er nog aan gedacht, de zegeningen der gedwongen verzekering uit te breiden buiten den kring der loontrekkers. Ook het staatspensioen valt zelfs in Denemarken en NieuwZeeland niet alien behoeftigen ten deel. Slechts de lenige Belgische
wet veroorlooft eensdeels naast de groep der vaste loonarbeiders ook
het maar weinig geringer volksdeel der kleine zelfstandige werkers in
de weidaden der verzekeringswetgeving te doen deelen en andereizijds
de scheidslijn tusschen hulpwaardigen en hulpbehoevenden te trekken
daar, waar bet behoort. Het eenige, wat aan die wetgeving onvoldoende en mindoeltreffend is gebleken, zijn de overgangsbepalingen :
de uitkeeringen aan 65-jarigen ; de toeslagen bij de stortingen van
hen, de de 55 te boven zijn. Maar deze zijn geen bestanddeel, dat
van het stelsel onafscheidelijk ware. Men kan hier het goede overnemen en het kwade laten liggen.
Om te besluiten, geven de schrijvers de voorslagen ten beste,
die zij in Nederland, bij aanvaarding van het Belgische beginsel,
maar met inachtneming van Nederlandsche eigenaardigheden,
wenschen te zien tot wet verheven. Onnoodig, hier hun overzicht
weer te geven over de ziektegeschiedenis van ons gesukkel met dit
onderwerp tot heden. „Ach was haft's", dichtte onder de ellenden
van zijn vaderland, Theodor liôrner,
„Ach was Milt's, ob ich den Schmerz erneue ?
„Ist dock alien dieser Schmerz vertraut !"
Daarom maar aanstonds overgegaan naar het eigen plan van de
commissie, gelijk zij dat, aan het einde, zeer beknopt in hare slotsommen nog eens heeft saamgevat. Hier volgen de termen zelve
barer 6e en volgende stellingen :
„Het verdient aanbeveling, in Nederland een (aan bet Belgische)
„soortgelijk, maar gewijzigd stelsel in te voeren, als het meest
„passend bij onzen nationalen geest, en in moreel opzicht te verkiezen
„boven dwangverzekering en staatspensionneering.
„Bij de toepassing in ons land zou de staat subsidies moeten
„geven voor vrijwillige stortingen bij eene van staatswege op te
„richten bank, bij daarvoor in aanmerking komende particuliere
„verzekeringmaatschappijen en bij onderlinge vereenigingen, en wel:
„a. ten behoeve van een ouderdomspensioen ,
„b.

ten behoeve van eene kleine levensverzekering, ten goede

„komend aan de naaste betrekkingen van den verzekerde.
„Aan alien, die bij de invoering van het stelsel den 50-jarigen
„leeftijd hebben bereikt, en mitsdien te oud moeten geacht worden

148

ECONOMIBCHE 1BONIEK.

„om nog een voldoend bedrag te kunnen storten, zou de staat vary
„hun The jaar of eene ondersteuning moeten uitkeeren naar de
,,mate hunner behoeften en zoolang zij door een waardig gedrag
,, daartoe aanleiding geven.
„De kosten der toepassing van het eigenlijke stelsel zullen
„geheel afhangen van de meerdere of mindere deelneming en zijn
,,dus niet te begrooten. Die voor de staatsondersteuning zouden,
„de Fransche ervaring tot grondslag genomen, zeer ruw op ongeveer
„zes millioen gulden per jaar geschat kunnen worden.''
Het punt, dati in dit toekomstplan meer dan de andere
eene bijlichtende rechtvaardiging vraagt en dan ook boven de
andere zulk eene rechtvaardiging van de verslaggevers heeft ontvangen, is, natuurliik, de van overheidswege te verstrekken handreiking in geld. Zij is tweedeelig. Eensdeels zijn er de gewone
toeslagen van den staat op stortingen, verricht door personen, die
bij de invoering der wet den leeftijd van 35 jaren nog niet hebben
bereikt. Die toeslagen zullen, naar den wensch der commissie, wat
milder worden berekend dan in Belgie ; zij behooren vergeiijkenderwijs ruimer te zijn bij geringe matiger bij hoogere premien;
zij dienen, verder, zoo te klimmen en to dalen, dat ze tevens werken
als een prikkel tot onafgebroken trouw in het voortgaan met eons
begonnen stortingen. Naast de gewone toeslagen zijn er de offers,
die de schatkist zal hebben to brengen gedurende den overgangstijd. DaAr wederom v' alt to onderscheiden tusschen de tijdelijke
uitkeeringen van vol pensioen op 7U jarigen leeftijd aan alien, die
bij de invoering van het stelsel den 50 sten verjaardag voorbij zijn,
en de, insgelijks als tijdelijk bedoelde, toegiften boven het gewone
bedrag bij de premiebetaling van meer dan 35 jarigen, stijgend,
dat spreekt, naar gelang van den hoogeren leeftijd dergenen, die
ermOe worden begunstigd. De voorstellers dier maatregelen ontveinzen zich de bezwaren allerminst, die er aan vast zijn. Like
staatsondersteuning is vatbaar om to worden uitgebreid over een'
wijderen kring en opent, mitsdien, de kans, dat lieden, „who stoop
„to conquer", ook jongeren arbeiders den steun-om-niet gaan voorspiegelen, dien de ouderen reeds ontvangen, aldus hen wijs makend,
dat sparen overbodig is. Toch &mkt den schrij vers, alles wel beschouwd, het nut dier handreikingen haar mogelijk nadeel to overtreffen in gewicht. Voor zoover den bijslag (den gewonen en den
tijdelijken) bij vrijwillig aanvaarde stortingen betreft, verwachten
zij dat voordeel van den grooteren spoed, waarme8 dientengevolge
de onverplichte verzekering zich zal kunnen verbreiden, wellicht
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-ten slotte practisch algemeen worden. En wat de voile pensionneering der behoeftige oudsten zonder premiestorting aangaat, zij
wordt ten slotte hiermee gerechtvaardigd, ,,dat (die lieden) Diet in
„de gelegenheid zijn geweest, hun voordeel te doen met de ,aan„moediging en den financieelen steun, die (komen de plannen ten
„uitvoer) de staat zich bereid zal verklaren, den jongeren te ver„leenen”. „Het is", zoo werd dat punt al eerder aangedrongen,
„het is in de meeste gevallen moeilijk uit te maken, of iemand,
„thans op leeftijd gekomen, in jongere jaren al dan niet in de
„gelegenheid geweest is om voldoende te sparen voor den ouden
„dag. Misschien heeft hij dikwijls, door hetgeen hij voor zich zelven
„had kunnen wegleggen te besteden aan de opvoeding zijner kin.„deren, zich op een nog hooger moreel standpunt gesteld dan het
„sparen voor een ouderdomspensioen eischt. Wellicht ook hebben
„ziekte en tegenspoed hem onophoudelijk vervolgd, maakte eene
„koopzieke vrouw, of (een troep) slecht oppassende kinderen hem
„het zuinig zijn onmogelijk." Het ware onbillijk, zulke grijsaards
met leege lianden te laten uitgaan op een oogenblik, dat men den
wankelenden wil ten goede der jongeren zoo krachtdadigen steun
komt bieden.
Dat dan is, in het kort, de gedachtegang van het vertoog,
door de „vrij-liberale" heeren geleverd. Zijne slotsommen mogen
wel met groote voldoening zijn vernomen door Mr. Ter Spill, die
ten onzent de eerste is geweest, door Wien met klem en goed gevolg do aandacht op de ouderdomsverzorging onzer zuidelijke buren
is gevestigd. Ook ontleenen zij wel niet hare geringste waarde
aan de zorg, waarmede de opstellers hare aanpasbaarheid aan de
vroeger ingediende voorstellen tot het herzien der ongevallenver%ekering, kortom : hare plaats in het geheel der daze stof betreffende wetten hebben in het oog gevat. Behartigenswaardig in
hooge mate zijn dan ook de zinsneden, waarin aan het eind op
het verband tot dat geheel gewezen wordt. Zij zijn ten deele ontleend aan het lezenswaardige work van Maurice Bellom over „l'As„surance contre Pinvalidite par les societes de secours mutual'',
verschenen in 1905. „ Doet men", zoo lezen wij in dat slotbetoog,
„de maatschappij reeds een dwangbuis aan, door voor een' bepaal„den tak van verzekering het geheele land in een' zelfden vorm
„te wringen, het moet eene illusie blij van, de verschillende takken
„nu nog eons tot een geheel to person. Indien ech±er langs den
,,door ons aangegeven weg de vrijwillige saambinding der belang„hebbenden voor (vole) verschillende doeleinden wordt bereikt, zal
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„ook de onderlinge samenhang zich geheel naar plaatselijke omstan„digheden regelen” .. Bellom, met name, wijst op „de mogelijk„heid, ook de invaliditeitsverzekering door ziekenfondsen te doen
„geschieden. Zij verbinden zich daartoe in „federation", die de
„gevaren der uitkeering dragen bij zulke ziekten, welke langer
„duren dan een' bepaalden tijd. De aangesloten fondsen staan dan
„een gedeelte hunner „premien" aan de „federatie” af". „Dat het,"
aldus Bellom, „dat het noodzakelijk is, bij invaliditeit, gelijk bij
„ziekte en niet doodelijke ongevallen, den toestand van den per„soon in kwestie juist te bepalen, oplichterij te voorkomen, niemand
„te benadeelen, maar ook niemand te begunstigen, zal men wel
„niet ontkennen ; maar te meer is de bewijsvoering van gewicht,
,,dat zuivere, eerlijke uitkeeringen niet onmogelijk zijn. Nu dan :
„al de euvelen, die het hier te keeren geldt (oplichterij, benadee„ling, gunstbetoon) zij laten zich nimmer weren in een systeem
„van dwang, waar de arbeider, dien men heeft wijsgemaakt, dat
„zijne vordering zich richt tegen eene maatschappij, die hem uit„mergelt, wordt onderzocht door lieden, vreemd, allicht, aan zijn'
,.kring, veelal zonder belang bij de geldelijke uitkomsten van het
„verzekeringsbedrijf, of ook wel zus of zoo afhankelijk van dezelfde
,,,,patienten", die zij op hunne hulpwaardigheid-al-dan-niet hebben
„te onderzoeken. Weet, daarentegen, de kleine man, dat hij het
„recht op eene uitkeering heeft verdiend met eigen offers, zijn zij,
„bij wie hij zich daartoe heeft aan te melden, gekozen onder zijns
„gelijken, is het hem bewust, dat zij de zorg dragen voor de ge„zamenlijk opgebrachte penningen, dan heeft men geen onbekend„heid met werkelijke toestanden, geen vriendjesdiensten noch mis„bruik van gezag langer te duchten ; het onderlinge toezicht van
„belanghebbenden is de beste waarborg voor onpartijdigheid.”
Er zian er ongetwijfeld, — licht zullen het velen wezen, —
wien de hebbelijkheid van al zulke onderwerpen te bezien onder
het licht der „politieke constellatie”, of, afgezien daarvan, de
hartstocht voor „het feit” bij het kennismaken met een pleidooi,
als hier werd saamgevat, niet boven alles vragen op de tong legt
naar zijne verdiensten, naar zijn waarheidsgehalte, maar naar zijne
kansen op verwezenlijking. En dan, het zij onverbloemd erkend,
ziet het voor de boven ontwikkelde gedachten aanvankelijk verre
van fraai er uit. Opgekomen uit eene partijgroep, die tijdens het
straatgevecht der faction nu laatstelijk nogal eens werd gedrongen in een' hook, vinden zij bij wie onder hare geestelijke vaders
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nog altijd doorgaan voor het naakte bloed, bij „de Unie" en de
„democraten" van allerlei gading, geene echoos hoegenaamd ; althans
niet bij de luidruchtigen in de vOorhoede. En bij de mannen van
rechts? Och arme ! Sinds daar het roerigst smaldeel zijne oude
plunje opborg, om zich te steken in wisselende mode-pakjes van
„reeele politiek", werd al tot tweemaal toe door een' belijder van
de „souvereiniteit in eigen kring" een wetsontwerp ingediend,
welks naar het patroon der „staatssouvereiniteit" geknipte lijnen
een' Bismarck niet zouden hebben mishaagd. En zoo'n regeeringsvoordracht brengt toch altijd voor den partijenbond, waar het
„cabinet" uit voortkwam, in den vervolge zekeren band te weeg
van eene gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Intusschen : zoo zwart, als het op den eersten kijk kon schijnen,
blijkt toch bij nader overwegen het uitzicht niet. Wie bij het
straatgevecht onder den voet kwamen, zijn geenszins altijd de voor
goed verslagenen geweest. Bij het leger der „demokratie", o zeker,
valt op bekeerden tot een' vrijen . vorm van ouderdomsverzorging
niet te hopen. „Kratos" wou reeds van oudsher zeggen „souve„reiniteit” : het vermeende recht om door een wilsbesluit in hoogstens aanleg uit te makers, wat bier of ginder recht zal zijn. En
wie aan dat begrip zich eenmaal heeft verslingerd, komt uit de
omstrengeling van eene „logica" der tyrannie in eeuwigheid niet
los. Men ziet het, onverbloemd, aan het „socialisme", dat van gezag
in anderen zin niet weet, dan als eene naakte klasseheerschappij,
eene overmacht van de vermogenden thans, van de velen straks.
Maar men bespeurt het, zij het dan wat omwonden, ook in de
belastingleer van Mr. Treub. Want wie uit het heffingsrecht der
overheid het gevolg trok, dat wij kennen — elks recht op het
zijne slechts ter Bede aan den staat ontleend —, hem kan geene
reden meer weerhouden van eene slotsom, die soortgelijke ideeen
van staatsalmacht, bijvoorbeeld, op de artikelen 261 en 2;2 van
het strafwetboek steunen doet. „Er zijn," die sluitrede ligt dan
onwraakbaar voor de hand, „er zijn dingen, die men mag zeggen,
,,en er zijn dingen, die men niet mag zeggen ; en wat men zeggen
,.of niet zeggen mag, dat maakt de staat in laatsten aanleg uit."
Inderdaad, zoo komt men ver. Maar zoo ver moet een ieder komen
die Bens gebroken heeft met de verzekerdheid van recht boven de
stellige wet. Aan zulk eene breuke echter zijn onze rechtsche
groepen voorshands niet toe. Wat immer van dien aard hun afschuw jegens het omwentelings-„natuurrecht" een deel der pleiters
voor de „legitimiteit" moge in de pen hebben gegeven, zulke

152

ECONOMISCHE KRONIEK.

onvoorzichtigheden schijnen thans van de „epigonen" allerminst te
wachten. En zoo staat geenszins hopeloos de kans, dat de spelevaart der twee jongste rechtsche ,,cabinetten" op de waterers van
het staatssocialisme ten slotte een avontuur zou kunnen blijken, waarvan een breede kring onder de stuurlieden in kamer en pers heelemaal niet bleek gediend. De teekenen op dat stuk zijn waarlijk verre
van ongunstig. Men lette, om met het beste teeken te beginnen,
op het „christelijk-historisch" hoofdorgaan. „ Door ons", zoo werd
daarin nog zeer onlangs (in het hummer van 8 September) herinnerd, „door ons wordt bij herhaling opgekomen tegen het „systeem
„van gedwongen verzekering en steeds bepleit staatssubsidie aan
„ vrijwillige instituten". Hier heeft mitsdien de vrije liberale pers
zelfs geen' bekeerling meer te makers ; hoogstens wacht haar de taak
zoo nu en dan eens met een hartig woord den reeds bekeerde een'
steun te geven in den rug. Dan voorts de katholieke staatspartij.
Zij hield, als lichaam, — het is wel meer haar aard wat dwang
of vrijheid op dit stuk betreft, tot heden toe zich op de vlakte.
Kan bet onder die omstandigheden geheel onvruchtbaar zijn, haar
of en toe nog eens te wijzen op het boven geschetste hoofdstuk
uit de jongste wetgevingsgeschiedenis onzer Belgische Buren, op
de standvastige trouw barer geestverwanten in den dienst van het
beginsel der vrijwilligheid, op den vciorsprong, dien zij, onder de
heerschappij van dat beginsel, te danken hadden aan den greep
van hun kader over de zielen veler kleine luiden, op de smaadheden,
die zij voor deze zaak hebben verduurd, op het langzaam veldwinnen van het stelsel hunner keuze, waarmeO zij allengs beginnen te
worden beloond ? En eindelijk zelfs de keurbende der Calvinisten.
Zou daar succes-berekening de oude steilheid zoo ganschelijk hebben
overwoekerd, zou men er van den hoogste tot den laagste zich zoo
geheel Oost-indisch doof betoonen voor al, wat komt van „godde„loozen” karat, dat zelfs een woordjen op zijn pas, soms uit dien
hoek gesproken ten gunste van „de souvereiniteit in eigen kring",
geheel geen' weerklank vond ? Te turen naar een' leunstoel achter
de regeeringstafel, als naar eene buit, waarop ook hij welhaast zou
mogen hopen, blijft, zoo niet alle teekenen bedriegen, voorshands
den „vrij-liberaal" ontzegd. Maar bij het vervullen der bescheidener
taak, die dan hem rest, behoeft hij, en inzonderheid op het gebied,
waar wij ons hier bewegen, toch niet gering te denken van de
hulp dezer beide bondgenooten : vooreerst de overtuigingskracht
van iedere goede zaak ; en dan : de „logica der feiten", die elke
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afwijking van den richtigen weg straft met willekeur, besluiteloosheid en gescharrel.
Nogtans, die kansbespiegeling, schoon zij Naar nut hebben
moog, mag het laatste woord niet wezen : hier evenmin als ergens.
De goederen, die in dit geding op het spel staan, hebben te hoogen
prijs, dan dat ooit iemand die den inzet kent, hier mag vertsagen
zelfs bij het donkerste verschiet. Want het geldt hier, als zoo dikwijls tegenwoordig, den grooten strijd, door Spencer indertijd geteekend : den strijd tusschen hen, die om een dadelijk gewin, van
dezen of genera inaatregel te wachten, den noodlottigen plooi
voorbijzien, daardoor te brengen in de karakters der menschen,
en die anderen, die karakterbederf met geen goud achten te vergoeden. Daarom ook kon het betoog, thans ter sprake, niet waardiger uitklinken, dan in de hooggestemde zinsneden, die nu nog
ten besluite mogen worden nageschreven : „Gneist", heet het daar,
„wijst aan het slot van zijne „Englische Verfassungsgeschichte"
„op het gevaar, dat voor den parlementairen staat dreigt in het
„gebrek aan gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsgevoel der
„jongere, zoo talrijke kiezerslagen. De klacht geldt niet alleen
„voor Engeland, en het is te vreezen dat bij de steeds voortgaande
„uitbreiding van het kiezerscorps het politieke levee zelf tot ver„meerdering van gemeenschapszin en verhooging van verantwoorde,,lijkheidsgevoel al in zeer geringe mate iets zal toebrengen. Een
„staat, die voor zijne burgers de gelegenheid schept om beide
„deugden te leeren in eene vrijwillige groepeering tot het afweren
„hunner nooden, zal zich zeker simmer de daarvoor gebrachte
„financieele offers hebben te beklagen”.
W. V.

BU ITEN LAN D.
Vrede of oorlog'? deze vraag leidt sedert eenige weken de aandacht af vat de binnenlandsche politiek in verschillende landen, te
meer daar het de tijd is der parlementaire vacanties.
Gegevens tot beantwoording dier vraag bezitten wij weinig ;
tot ergernis der courantiers, die het hachelijke van den toestand
vooral hierin vinden dat zij zelf Diets weten en niet mee zijn bij
de onderhandelingen die over 't lot der volken beslissen. Die onderhandelingen, tusschen von Kiderlen Wachter en den Franschen gezant Cambon gevoerd vorderen langzaam. Het schijnt dat weder zijds de begeerte is om den vrede te bewares, maar of niet te
elfder ure een of ander incident alles zal bederven, is niet te zeggen.
Het schijnt dat Duitschland geneigd is den Franschen eisch, van
politiek geheel vrije hand in Marocco te nebben, in te willigen ;
onder twee voorwaarden. De eerste zou weten vrijheid en bescherming voor den Duitschen handel, maar 't blijkt nog niet of Duitschland bijzondere economische bevoorrechting eischt, dan wel een
zoodanige vrijheid die op gelijken voet ook aan al de andere volken
ten goede zou komen. Dan wil Duitschland elders in Afrika, aan
den Congo, een vergoeding in grondgebied. Mochten de twee
mogendheden het over deze grondslagen eens zijn of eens worden,
't geen niet onwaarschijnlijk is, dan blijven toch nog heel wat
netelige questies to beslissen. Frankrijk wil degelijke waarborgen
hebben, dat het vrije hand in Marokko zal houden, dat de keizerlijke regeering niet van broken van 't verdrag zal spreken indien
het Fransche protectoraat over Marokko directer, vaster vormen
mocht aannemen. Bij de beide concessies hangt alles er van af
hoever zij zouden strekken. Elke stap dien Duitschland verder doet
dan vrijhandel voor alien zou andere mogendheden in 't harnas jagen.
En reeds nu is het de vraag of Spanje, Italie niet aanspraken zullen
makers op vergoeding voor Frankrijks machtsvergrooting. En, zoodra de positie van Duitschland aan den Congo te groot zou worden,
is een veto van Engeland to vreezen.
In dit uiterst samengestelde ligt de moeilijkheid der questie.
Moot de weegschaal naar oorlog overslaan dan doet zich de vraag
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naar de hechtheid der „triple entente" en der „triple alliance" voor.
Kan Duitschland onvoorwaardelijk op zijn bondgenooten rekenen?
Op Oostenrijk zeker, maar reeds disconteeren Fransche bladen de
ontrouw of laksheid van Italie, dat teveel vriendschap voor Frankrijk koestert, en daarentegen liever tegenover dan naastiOostenrijk
staat. En Frankrijks vrienden ? Zal Rusland meedoen ? Dan zou
het door het Oostenrijksche leger ; — nog altijd, naar men zegt,
een der beste van Europa ; — worden vastgehouden, maar dan zou
ook de monarchie aan den Donau daarmee haar handen gebonden
hebben. En Engeland ? Dat het in dit alles stookt en dat het
allicht de eenige Staat is die oorlog wenscht is duidelijk. Maar in
hoeverre zal de vlootactie invloed hebben op een beslissing, die
misschien door een bliksemsnellen veldtocht in Frankrijk al gebracht
is ? En zal de Fransche vloot, wier manoeuvres te Toulon zoo
gunstig zijn verloopen, daarbij een rol van beteekenis spelen?
Ziedaar louter vragen. Er zijn er andere, die niemand afdoende
kan beantwoorden eer de gebeurtenissen zelf spreken. Welke legers
zijn „schlagfertig" ? Ons vooroordeel is : in de eerste plaats het
Duitsche en dan 't Oostenrijksche ; Frankrijks weermiddelen zijn
jaren door wanbeheer gedesorganiseerd en ook in Engeland is,
zegt men, niet alles te best in orde. Over Rusland en Italie is
niet gemakkelijk te oordeelen.
Hierbij komt nu nog een factor : zal socialistisch verzet, misschien verraad, in dezen medespreken ? Zoo ja, dan zal dit Duitschland, waar 't nationaal gevoel sterk is, minder deren dan het
roode Frankrijk. In spanning wacht geheel Europa op den afloop.
De oorlog die nu misschien ontketend wordt, kan 't begin zijn van
een periode van strijd. Dat, in geval van vrede, het verdrag zoo
hecht zou wezen dat de kiemen van strijd er voor langen tijd door
verstikt zouden zijn, kan men nauwelijks verwachten.
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Binnen twee maanden promoveerden onlangs, aan de Leidsche
Universiteit, drie doctorandi in de rechten op eene „Indische" dissertatie. Een bewijs, zouden wij zeggen, dat de onderwerpen van
Indisch staatsbeleid, welke in de laatste jaren aan de orde zijn, ook
hier te lande in ruiinen kring belangstelling wekken. Al ware het
slechts om een woord van waardeering te uiten over den arbeid
welke de a. s. meesters in de rechten zich getroostten, wensch ik
de bovengenoemde geschriften hier kortelijk aan te kondigen.
Het moeilijkst onderwerp werd m.i. door den heer Van Delden
ter hand. genomen. Over die particuliere landerijen is zooveel geschreven — eenzijdig, door alle partijen'! — dat men groot gevaar
loopt, niet volkomen onpartijdig te blijven. We zijn het allen eens,
dat het in den tegenwoordigen tijd niet meer aangaat, „landheeren"
— Europeanen, Chineezen, Arabieren — in Indict te hebben, die het
recht van belastingheffing hebben, in geld en in arbeid, en ook in
andere opzichten een maclit bezitten die men liefst ziet in handen
van het openbaar gezag.
Maar daarbij is het geheel onnoodig, „misstanden" te zoeken
die in werkelijkheid niet bestaan. Als de heer van Delden (bl. 60)
spreekt over de „verschrikkelijke" gebeurtenissen op Tjiomas in
1885-86, dan toont hij slechts tot de oppervlakte der zaak te zijn
doorgedrongen. Er „volgden een paar verbanningen van schuldigen
aan bovengenoemd drama", zegt hij ; maar heeft hij niet opgemerkt
dat, tot herstel van geleden onrecht, een dier „schuldigen" in 1888
benoemd werd tot lid van de Indische Rekenkamer ? De Regeering
van dien tijd toonde daarmede wel afdoende dat zij de schuld van
het „drama" niet bij de landheeren zocht.
Wat de politie betreft, — de landheer „heeft het recht van
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uitkiezen en voordragen der inlandsche hoofden, die dan door de
plaatselijke autoriteit worden benoemd" (bl. 65.). Deze bepaling ziet
er „onschuldig" uit, maar is een „machtig wapen in handers van
een landheer die kwaad wil", meent de heer v. D.: „de controle
is to eenenmale onvoldoende en de landheer, die zijn menschen
beter kent dan de autoriteit, kan door zijn recht van voordracht
grooten invloed op den gang van zaken uitoefenen".
Is dit nu een argument tegen het bestaan van particuliere
landerijen ? Als de controle onvoldoende is, kan men haar verscherpen ; maar het zal toch wel altijd wenschelijk blij von dat men de
menschen kan beoordeelen, voordat men hen voor het bekleedea
eener betrekking in aanmerking brengt ! Op de .particuliere landerijen heerscht gemis aan voldoende veiligheid (bl. 66), maar de heer
v. D. erkent dadelijk daarop (W. 67, 69) dat dit gemis ot .k op de
gouvernementslanden wordt gevoeld.
En de heerendiensten? Volgens het reglement van 4836 mag de
landheer per jaar 52 dagdiensten van de opgezetenen vorderen
daarop heeft hij nu eenmaal recht.
Maar in de gouvernementslanden, zegt de heer v. D. (blz. 55)
worden hoogstens 30, veelal minder gevorderd ; de gevolgtrekking
ligt voor de hand : wat is de inlander op het particuliere land er
slecht aan toe ! Evenwel, — de zaak staat eenigszins anders:
1°. op de particuliere landen wordt de heerendienst verricht
,,under genot van voeding" (blz. 75), in de gouvernementslanden is
hiervan geen sprake ;
2°. de heerendienst op de gouvernementslanden wordt aangevuld : a. met het hoofdgeld waarmede sommige diensten zijn afgekocht, b. met de desadiensten.
3 . de controle op de verrichte diensten in de gouvernementslanden is hoogst gebrekkig .. .
Het bestaan van „staatjes in den staat", zooals de particuliere
landen op Java, is uit den tijd ; maar ... men moet niet to veel
willen bewijzen !
Van dit laatste nu geeft de heer v. D. een aardig staaltje op
blz. 62 :
. . . „Als men nu bedenkt dat de millioenen, die de waarde
van het bezit van deze landerijen vertegenwoordigt, hier op de
bevolking verdiend zijn; dat nog nooit een Chinees of Arabier met
eenig noemenswaard kapitaal over zee is gekomen om het hier in
land to beleggen, maar dat zij alleen bij kleine beetjes, door spaarzaamheid en rusteloozen arbeid aan den eenen kant, maar ander-
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zijds ook dikwijls door profiteeren van de domheid der inlanders
zoover zijn gekomen dat zij een of ander land konden machtig
worden, dan zeker voelt men iets voor eene bepaling die het onmogelijk zoude maken dat een regime bestond als dit, waarbij Chineezen
en Arabieren als despootjes optreden."
De praemisse is al dadelijk onjuist: de meeste Chineezen en
Arabieren, die landeigenaren zijn, kwamen niet „over zee", maar
zijn op Java geboren ; hunne vaders en grootvaders zijn in den handel — ook door de hun door den Staat afgestane pachten — rijk
geworden, zij zijn van geboorte kapitalisten. Dat het geld „door
spaarzaamheid" en „rusteloozen arbeid" is bijeengebracht, is toch
zeker niet of to keuren ; van alle kooplieden haast kan men beweren,
dat zij profiteeren — of trachten to profiteeren — van de ,,domheid" van anderen . En waarom zou, in het algemeen, de kapitalist geen vaste eigendommen mogen koopen? Het grappige is dat
de schrijver al wat hij tegen „Chineezen en Arabieren" aanvoert,
ook, met evenveel recht, op Europeanen in Indic zou kunnen toepassen.
Ik moet mij in mijn critiek beperken, en meen met bet bovenstaande ook reeds genoeg argumenten to hebben aangevoerd voor
mijne conclusie, dat de heer van Delden veel waardevol materiaal
heeft bijeengebracht, maar dit niet altijd even goed heeft verwerkt,
— wat trouwens in een „proefschrift", van iemand die nog de
school der practijk moet binnentreden, niet to verwonderen is.
Van geheel anderen opzet is het geschrift van den heer de
Waal. Hij geeft eene goed uitgewerkte monografie van den tegenwoordigen toestand ten opzichte van zijn onderwerp, aangevuld met
tal van beschouwingen dienaangaande. Van belang is b. v. zijne
samenvatting (bl. 40-56) der voor- en nadeelen van „locale bedrijven".
Soms vindt de aandachtige lezer aanleiding, een vraagteeken
to plaatsen. Zoo op bl. 50-51, waar de schrijver het heeft over :
„een onpartijdig scheidsgerecht, waardoor de geschillen over concessies worden beslist ; dat de overheid veroordeelen kan, hetzij
om het bedrijf in kwestie over to nemen, hetzij om, wanneer gebleken zal zijn dat of de maatschappij, of het publiek, of beide de
dupe moeten worden van de to zware voorwaarden, deze in bepaalden
zin to veranderen" .. •
De zaak-zelve lijkt mij het tegendeel van eenvoudig : de particuliere ondernemer had immers het recht, de concessie to weigeren
wanneer de voorwaarden hem to bezwarend schenen ; maar wanneer
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eene concessie eenmaal verleend en aanvaard is, zijn beide partijen

gebonden, en kan er wel geen sprake van zijn dat het „onpartijdig
scheidsgerecht" er later, ten bate van een der partijen, wijziginger
in brengt. „Ten bate van een der partijen", want het spreekt van
zelf dat, wanneer verandering der voorwaarden mogelijk wordt om
eene noodlijdende onderneming te helpen, men ook moat komen tot
eene regeling die het mogelijk maakt de voorwaarden, als die voor
den ondernemer te gunstig zijn, te verscherpen. Maar waar blijft
dan de zekerheid van den geldgever ?
Laat men toch vasthouden aan de oude leer, dat eenmaal aangegane overeenkomsten bindend zijn (partijen strekken tot wet), en
men er slechts van mag afwijken als beide partijen dat wenschen.
Voor toepassing van het kasianstelsel is evenmin plaats als voor
afgunst.
Doch dit alles daargelaten : de heer d. NV. meent ,,dat men
zulke geschillen het best aan de Rekenkamer kon opdragen". De
redactie laat te wenschen, maar de bedoeling is duidelijk : de
Rekenkamer zou het bedoelde „onpartijdig scheidsgerecht" moeten
zijn.
De schrijver motiveert zijne meaning niet, — ik kan dus ook
volstaan met de verklaring dat ik die niet deal, daar m. i. eene
Rekenkamer geheel onbevoegd is, uitspraak to doen in concessiegeschillen, en zich niet „onpartijdig" op het standpunt van beide
partijen zoude kunnen stellen.
Op bl. 53 lezen wij dat „de overheid op den duur meer geschikt is voor het neerdrukken van den levensstandaard dan de
concurreerende ondernemers" .. (bij wie „het trustgevaar grooter
is"). Ik begrijp deze opmerking niet , als de „ondernemers" eon
trust vormen en de loonen drukken, zijn zij het die den ,,levensstandaard" laag houden, en niet de overheid.
Doch deze en dergelijke- kantteekeningen doen ten slotte niet
veel tot de waarde van het geheele geschrift af. Die waarde schijnt
mij vooral daarin gelegen, dat het den leiders en laden van de
locale raden een goad overzicht geeft van de bestaande en verder
noodige regelingen.
Mr. H. J. Spit heeft eindelijk in zijn doorwrocht proefschrift
de verhouding besproken, welke bestaat tusschen het NederlandschIndisch gouvernement en de inlandsche zelfbesturen , m. a. w.,
beschouwingen geleverd over de met deze besturen gesloten contracten.
Historisch is de schrijver niet altijd volledig, dus niet juist.
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Om een voorbeeld te noemen : op blz 6 wil hij aantoonen dat men
„aan de hand" van de opvolgende overeenkomsten met Siak een
verloop (kan) constateeren in de richting van „machtsinkrimping van
het zelfbestuur", en voert hij „ten bewijze" aan den afstand van bet
eiland Bengkalis in 1873 en van de noordwaarts zich tot Tamiang
uitstrekkende onderhoorigheden van Siak in 1884. Maar .. .
Wij hebben bet eiland Bengkalis, waar ons bestuur van 1858
tot '67 gevestigd was geweest en in 1873 opnieuw gevestigd werd
(totdat het naar Medan verhuisde), in laatstgenoemd jaar eenvoudig
van den Sultan gekocht voor f 8000 's jaars ; en wat de „onderhoorigheden" betreft... Feitelijk had Siak daar bitter weinig to zeggen ;
er waren steeds moeilijkheden, nu de inlandsche potentates niets van
de Siaksche aanspraken wilden weten, en om daaraan voor goed een
einde te makers beefs ons bestuur die geheel afgekocht voor f 40.000
's jaars en een cadeau van ruim 1 50.000. De werkelijke „macht"
van den Sultan verminderde door een en ander niet, — zijn
„maatschappelijke positie" verbeterde daarentegen belangrijk.
Wat Madoera betreft, waarover de sch. het op blz. 117-118
heeft, — de juiste inhoud der overeenkomsten met de vroegere bestuurders is mij niet bekend ; ook do Neer Spit kent dien blijkbaar
niet, maar is dan ook niet in staat, te beoordeelen of bij de
ophefting der zelfbesturen macht boven recht is.gesteld. Er is reden
dit te betwijfelen, wanneer men in aanmerking neemt dat de Madureesche „vorsten" historisch niet meer waren dan regenten, met
den persoonlijken titel van Sultan of Panembahan. Men had bun
wel veel toegegeven, zich weinig met het inlandsch bestuur bemoeid,
hen meer als bondgenooten dan als regenten behandeld, maar zal
dat Loch wel niet in de contracten hebben vastgelegd ?
Men heeft, naarmate de gelegenheid zich aanbood, verbetering
gebracht in de bestaande toestanden ; eene verbetering, waarnaar
de bevolking reikhalzend uitzag. In 1858 werd het landschap Pemakassan geheel op den voet van een regentschap op Java georganiseerd, en later (1883 en 1885) dat voorbeeld in Soemenep en
Bangkalan gevolgd. Dat de „apanagehouders' daardoor later in
moeilijkheden kwamen — waaruit onze regeering hen weer redde —
staat natuurlijk buiten de quaestie, of de z.g. invoering van „rechtstreeksch bestuur" billijk was en in het algemeen belang.
Wat nu, in 't algemeen, de vroegere „contracten" met inlandsche
vorsten betreft — in de laatste jaren worden zij meer en weer
door de „korte verklaringen" vervangen, waarmede veel schijnver-
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toon vermeden wordt zij dienden vooral om tegenover het buitenland onze suprematie buiten twijfel te stellen. Zij bevatten voorts
tal van bepalingen, Welke (ook tegenover het buitenland ?) van onze
goede bedoelingen blijk gaven, maar waarvan men kan zeggen dat
beide partijen zich weinig aantrokken. Neem b. v. het model-uniformcontract van 1875 ; volgens art. 11 zouden de vorst en de rijksgrooten „met rechtvaardigheid regeeren, het welzijn des yolks bevorderen, den landbouw, de nijverheid, den handel en de scheepvaart
en alle overige wettige en nuttige bronnen van volksbestaan beschermen en bevorderen" ; volgens art. 24 „het volksonderwijs
krachtdadig ondersteunen en bevorderen" Waar is het ,,zelfbestuur" op een onzer Buitenbezittingen, bij hetwelk dit fraais geen
doode letter bleef?
Maar in hetzelfde contract, art. 26, staat dat ons bestuur
den vorst en de rijksgrooten in hunne waardigheden en rechten
zou handhaven zoolang zij hunne verplichtingen trout en stipt opvolgen.
In werkelijkheid deden zij dat nooit . . . en was de heele omschrijving
van die verplichtingen phraseologie. En in den tijd, Coen onze bestuurders nog al te dikwijls tegen soesah opzagen, scheen de
redeneering veelal deze te zijn : „wij hebben gedaan wat wij konden,
door bet zelfbestuur de verplichting op te leggen, het welzijn des
yolks te bevorderen, enz. enz. ; het houdt zich daar wel niet aan,
maar wat kunnen wij er tegen doen? Wij wasschen onze handers in
onschuld."
Men kan dan ook wel zeggen, dat wij, na lang aarzelen ons
met de zaken van een zelfbestuur bemoeiende, in den regel de
letter van het contract op onze hand hadden.
Niet altijd; ons optreden tegen bet Lomboksche vorstenbestuur
werd b. v. niet door het contract van 1843 gewettigd. Dat optreden
vond zijne rechtvaardiging in het feit, dat daar, in een onder onze
opperhoogheid gesteld land, ,,hemeltergende gruwelen" werden bedreven en de halve bevolking geleidelijk werd uitgemoord. Dat

mocht ons bestuur, in naam der menschelijkheid, niet langer toelaten ;
de zedelijke verplichting stood hier boven den ,,juridischen grond".
De schrijver is dit, blijkens zijn „slotsom", ook wel met ons eens.
Het bestek eener aankondiging laat niet toe, zijn werk hier
verder to bespreken ; ik zal dus een aantal quaesties, door den heer
Spit aangeroerd, laten rusten, maar beveel zijn ik herhaal —
doorwrocht proefschrift gaarne in de belangstelling aan van allen, die
de vestiging en uitbreiding van ons gezag op de Buitenbezittingen
willen nagaan.
O. E. XI 10

E. B. K.
11
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A. Limburg. De school in het Zendingswerk (serie No 4.
van „ De Protestantsche Zending, een reeks monographieen")
Baarn, Hollandia-drukkerij (1911).
Het onderwerp, in dit vlugschrift behandeld, is niet alleen voor
zendingsvrienden van belang. De schrijver is blijkbaar een man die in
de wereld rond gekeken heeft, en wien de ervaring heeft geleerd dat
de schoolwijsheid, thans aan het kind verstrekt, minder waarde heeft
dan ontwikk3ling van het denkvermogen, vorming van het karakter,
opwekking van den lust tot verder onderzoek. Wie heeft wel niet
jongelieden ontmoet die op school tot de knapsten, en in het leven
tot de min bruikbaren behoorden ?
In Westersche landen zou het slechts zeer geleidelijk mogelijk
zijn, de volksschool to hervormen in dien zin, dat zij het kind
meer voorbereidt en vormt voor het leven. Maar in een groot deal van
India moot die volksschool eigenlijk nog in het leven worden geroepen;
en daarbij zouden de zendelingen uitmuntende diensten kunnen bewijzen, 66k omdat zij niet tot het geven van het tegenwoordige
schoolonderwijs zijn afgericht, maar vooral omdat zij het best op
de hoogte zijn van hetgeen in hunne omgeving gevorderd wordt.
Er is geen denken aan, het belangrijk geschrift van den heer
Limburg hier uitvoerig te analyseeren. Maar op een door hem gemaakte opmerking (blz. 27) wil ik toch even de aandacht vestiges :
„hoe vaak komt het niet voor, dat menschen, die zich zeer zeker beleedigd zouden achten, wanneer men hun algemeene ontwikkeliug als
niet voldoende qualificeerde, met de eenvoudigste beeldspraken, aan
de Heilige Schrift ontleend, geen raad weten ?"
Het is mij overkomen, dat jongelui, met Bind-diploma van de
Hoogere Burgerschool, bleken nooit gehoord to hebben van den
zondvloed, of van Noach en zijne zonen ; dat zij niet wisten, wat
met de „tale Kanaans" bedoeld ward ; vreemd stonden to kijken
als van de gelijkenis van den verloren zoon ward gewaagd, en op
de vraag, wie bedoeld zou zijn met den Vader der weezen, antwoordden : de Burgemeester . . . Het is toch niet overdreven, eenige
kennis van dergelijke „bijbelsche onderwerpen to rekenen tot de
E. B. K.
kenmerken eener beschaafde opvoeding?
Louis Couperus. Antieke Verhalen van Goden en Keizers,
van Dichters en Hetaeren. Amsterdam. L. J. Veen, uitgever.
Het is bijna overbodig to zeggen dat deze schetsen beter geschikt zijn. om Louis Couperus dan om de oudheid te leeren kennen.
Men mag, wel is waar, niet zonder meer verklaren dat deze Verhalen
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niet „antiek" zijn. Zij spelen in de oudheid en zijn geschreven door
iemand die het land der oudheid zeer goed kent, hare kunst nauwkeurig heeft bestudeerd en van zekere gedeelten barer literatuur met
groote belangstelling heeft kennis genomen. Maar de schrijver dezer
schetsen, — want verhalen zijn het toch meerendeels niet voert,
zoodra hij inderdaad oorspronkelijk en niet naar de schablone werkt,
zijne lezers bijna uitsluitend tot de zinnelijke, tot de sentimenteele,
de overprecieuze en de gedepraveerde elementen in de Romeinsche
literatuur wat hij ons geeft, dat zijn stukken Ovidius, maar die
nog weer overtint met nog grootere weekelijkheid ; het zijn cameeen
van Alexandrijnschen type, maar die nog weer overgedaan in meer
gezochte gekunsteldheid ; het zijn min leeswaardige pagina's uit de
keizersgeschiedenissen, maar die nog weer herhaald met nadrukkelijke onderstreping van het griezelige en het ontuchtige.
Dit wat het antieke in deze verhalen betreft. De moderne
kunst aan de samenstelling besteed kan hier buiten bespreking
blijven. Couperus heeft ons ter beoordeeling van zijne schrijversgaven betere documenten gegeven dan dit werk. Op de antieke
verhalen wordt dus hier slechts de aandacht gevestigd om den lezer to
verzekeren, dat er in de Oude Romeinsche wereld andere en meer
levenswaardige elementen waren dan die aan welke Couperus herhaaldelijk zijne schrijverstalenten wijdt.

K. K.

Kleindichtjes door Volker. Met een voorwoord. Tweede
Bundel. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon.
De „kleindichtjes" van Volker behooren tot een soort van
gedichten die niet in ieders smaak valt. Hunne ironie is niet zoo
heel scherp; de gedachten over kunst, maatschappij en gemoedsleven die ze uitspreken zijn niet altijd nieuw en zeker nooit nieuwerwetsch, maar wie zooals ik — van Volkers poezie houdt, zal zeker
ook in deze weinige bladen de rustige levenswijsheid, den ernstigen
scherts en de beschaafde zorg aan den vorm besteed waardeeren, en
niet in de laatste plaats ook gaarne luisteren naar de voorrede,
waarin de schrijver aan zijne lezers enkele zijner zienswijzen aangaande poezie en kritiek — alweer de booze, de „deskundige" kritick — mededeelt.

K. K.

Aart van der Leeuw. Liederen en Balladen. Amsterdam.
W. Versluys, 1911.
Vooral in de Legende van Elydoor, welke dezen bundel opent,
verrast de dichter van der Leeuw ons door de oorspronkelijke en
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rijke verbeeldingskracht zijner poezie. In zijn verhaal, dat van strofe
tot strofe leeft omdat de fantasie van den dichter en niet zijn
literaire bekwaamheid als navolger het bezielt, treft ons telkens
de suggestieve kortheid der beschrijving en de intense waarneming
der dichterlijke visie. De legende van den dolenden Zoon, na wonderbaar natuurleven, als a wiser but a sadder man terugkeerende
tot den haard zijner in wachtenssmart gebogen ouders, is bovendien in
zeer verzorgde en boeiende verzen verhaald, in eene taal die soms
aan Tennyson herinnert, maar daarnevens getuigenis aflegt van
eene niet alledaagsche oorspronkelijkheid.
Zonder den legende-vorm nit zijn verband to rukken kunnen
wij moeilijk uit den „Elydoor" enkele strofen citeeren. Wat daze
dichter wil en wat hij bereikt, toont hij trouwens ook in zijne overige sonnetten en liederen, in de laatste met vasteren greep dan in
de eerste, doch in weinige vrijer en keuriger dan in het onderstaand
liedje:
GENEURIE.
Ik zoek in oude legenden,
Ik speur in wiegedruk
Naar beelden voor mijn ellenden
En 't kleed van mijn geluk.
Want als de dichters weenen
Moet glanzen paarlenschijn,
En lachjes willen z'er geene
Die niet van zilver zijn.
Wat mag zoo heerlijk blinkers
Als eOlsteen en brokaat,
En wat kan heller klinken
Dan schild waar 't zwaard op slaat ?
Dus zoek ik in oude legenden
En grauwen wiegedruk
Naar beelden voor mijn. ellenden
En 't kleed van mijn geluk.
De lezer meene niet dat door daze weinige woorden en dit
enkel citaat de rijkdom van Aart v. d. Leeuws poezie is gekenschetst, maar leze veeleer, aangemoedigd door daze enkele proeve,
zelf om met den dichter to genieten van zijne in vrome zorg
vertolkte liefde tot de natuur, de kunst, en de kinderen.

K. K.
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Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Nederland en de Islam.
Leiden. Voorh. E. J. Brill, 1911.
De schrijver biedt ons Kier aan de vier voordrachten door hem
in Maart 1.1. op de Nederlandsch-Indische bestuursacademie gehouden.
Hij behandelt daarin voor Indische ambtenaren de wederkeerige
betrekkingen tusschen den Islam en onze Indische regeering. Het
behoeft wel geen aanwijzing hoe broodnoodig een holder inzicht in
die betrekkingen voor onze bestuursambtenaren is. Evenmin dat
wel niemand met meer gezag bekleed is om daarin onderwijs te
geven dan Prof. Snouck Hurgronje. Met benijdenswaardige kalmte
en helderheid put hij uit den rijken schat zijner Dennis en ervaringen, zonder in noodelooze uitweidingen te vervallen en zonder de stem
te verheffen ook wanneer hij bij herhaling moet afkeuren. Hij pleit
voor vrijheid en eerbiediging van den godsdienst der inlanders, een
neutraliteit die met de slappe houding van het liberale tijdperk
niet meer dan den naam gemeen heeft. 11ij stuurt aan op een
„nationals associatie" waardoor de inlanders aan onze kultuur deel
verkrijgen en waarvan hij moedgevende voorteekenen ziet. Hij
waarschuwt vooral tegen onbeslistheid en dringt aan op krachtige
leiding der Moslemsche bevolking. Zijn geschrift is bij uitstek geschikt om belangstelling te wekken voor toestanden waaromtrent
maar al te vele Nederlanders onverschillig en onkundig zijn.
1. S.
Prof. Dr. Is. van Dijk. Het pragmatisme van William
James. Groningen. P. Noordhoff, 1911.
Algemeen oogst deze schrijver en spreker lof voor de fijnheid
van zijn geest en dictie, *het verrassende van zijn vernuft. Inderdaad
heeft hij onder onze theologische schrijvers een eenige plaats, en
betreurt men alleen hem al te zelden te hooren.
Ook Onze Eeuw heeft bij herhaling gelegenheid gehad met
groote sympathie over hem te spreken. Indien nu deze lof voor zijn
jongste geschrift wat minder vol klinkt, zoo ligt dat aan verscheidene oorzaken. William James is hem niet sympathiek, en daarbij
hij heeft diens beschouwingen al te zeer gekritiseerd op de wijze
en in den Loon die voor het hekelen van fouten in vertalingen
beter past dan voor het beoordeelen van geheele gedachtenreeksen.
Te veel vernuftige opmerkingen over details, te weinig ademen in
't geen hij zelf soms noemt het „klimaat" van den schrijver. Wel
valt hij na scherpe kritiek zichzelf een paar maal in de rede om
te prijzen, maar die lof klinkt toch wat gedwongen en schraal.
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Wat hoorders en lezers Kier missen is een scherp inzicht in
't wezen van 't pragmatisme, en een aanwijzing van 't verband
waarin het staat tot empirische psychologie en pluralisme. De
schrijver heeft veel, te, veel hooi op zijn vork genomen en schiet
daardoor te kort in zijn conclusies. Hij last zich meenemen door
eigen vernuftige invallen, soms door scherpe uitvallen van anderen
b.v. van Windelband p. 24. Hij grijpt de gelegenheid aan om aan
't slot Wernle's Eintiihrung aan te bevelen , 't geen toch met zijn
onderwerp slechts in verwijderd verband staat.
Of ik het dan tegen hem voor James' pragmatisme opneem ?
Ik denk er niet aan. Tot op zekere hoogte kan ik verscheidene
opmerkingen beamen. Ook ik acht dat de philosophische achtergrond
van James gebrekkig is. Maar hij behoort tot een groote familie
van geesten, waarbij ook de grootere Bergson zich voegt, die 't
leven dieper peilen en zich van de abstractie afwenden. „ Depuis
„trop longtemps, en effet, les monotones disciples de Kant avaient
„dedaigne la vie", zegt een leerling van Bergson in Foi et Vie
(1 Aout 1911). Laat de reactie wat sterk zijn. Laat het gevaar
bestaan dat men te veel nadere tot platter utilisme. Maar dat juist
bij 't bepalen van waarheid de rede niet alleen spreekt maar de
toets van 't leven ('t geen James, misschien gebrekkig, noemt
„moral helpfullness") beslist, dat mag althans een ethisch theoloog
niet voorbijzien, die blijft op de lijn van Pascal, van Vinet. Bij
waarheid denken wij toch niet aan 't geen is, zelfs niet aan 't geen

behoort, maar aan 't geen leelt.
Daarom is het te betreuren dat de spreker voor de laden der
Utrechtsche predikantenvergadering als een gewoon orthodox theoloog
heeft weerlegd en gerust gesteld, in pints van met dieper kritiek
te ziften en te verontrusten.
1. S.
G. F. Haspels. Toespraken. Nijkerk. Callenbach, 1911.
Ziehier zes toespraken in zeer verschillenden kring gehouden,
tot leden van een groot-Nederlandsch studenten congres, in de
maatschappij van Nederlandsche letterkunde, op een Zondagschoolvereeniging en op de Utrechtsche predikantenvergadering. Enkele
naderen tot de preek, wat inhoud, niet wat toon betreft, andere
handelen over taal en litteratuur. Toch heeft de bundel in den
zeer persoonlijken stijl van den auteur en zijn beschouwingen een
sterke eenheid. De litterator en de christenprediker verloochenen
elkaar niet. Wat weer zegt, zij versterken en verrijken elkaar.
Aan een vriend en mederedacteur veel lof te geven past niet,
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maar wel zij met nadruk de lezing dezer

Tuespraken aanbevolen.

Wat er aan het christendom van 't reveil ontbrak maar vooral wat
er echt in was ; wat er van geworden is bij het „dilettantische"
geloof van later, van ons geslacht treffend vindt men dit in de
laatste rede ontvouwd. De spreker is een modern mensch die leeft
in de eeuw van het kind (eerste toespraak), bij wien het op visie
aankomt (derde), maar hij staat kritisch tegenover den eigen tijd
vooral niet minder dan tegenover het oudere geslacht (drie laatste
toespraken). Het boekje tintelt van geest en is diep ernstig van
inhoud.

1. S.

Dr. A. van der Flier. „Kritische" preeken over teksten
uit Gen. 1, 2 en 3. Utrecht. G. J. A. Ruys, 1911.
De titel van dezen preekbundel is een oorlogskreet. Wat den
schrijver er toe gebracht heeft is duidelijk in de voorrede gezegd.
Hij schuwt „dubbele waarheid", er mag niet van een esoterische
naast een exoterische beschouwing inkomen, onze preek mag de
studeerkamer niet verloochenen, het licht der kritiek over den
Bijbel moet ook van den kansel schijnen.

Ik

heb deze inhoudrijke en stichtelijke preeken met genoegen

gelezen, juist omdat zij aan titel en program slechts weinig beantwoorden. Het zijn preeken van een ontwikkeld, nadenkend man
voor een ontwikkeld gehoor. Zoo moet men stellig ook preeken ;
d.w.z. in onze steden en waar ontwikkelden zijn moet aan hun
behoeften voldaan worden ; en allerwege, tot op 't kleinste dorpje,
moet de „kritische" predikant waar zijn. Dat dit aan zijn evangelieverkondiging nergens schaadt, integendeel ten goede komt, haar levendiger, vrijer maakt : het bewijs er voor is praktisch al vaak geleverd. Ook onze schrijver is er een bewijs voor. Daarom zijn
echter zulke preeken nog niet „kritisch", alsof „kritiek" er grond,
inhoud, grens van ware. Bij „kritiek" vraagt men ook : welke?
want haar resultaten zijn allerminst constant. Maar, zien wij van
den titel af, dan zeggen wij van harte tot 't geen de schrijver be1. S.

doelde en volbracht: accoord.

Dr. A. J. de Sopper. Vasthouden. Amsterdam. W. A.
van Rooyen, 1911.
Deze „intreerede" van den Amsterdamschen predikant is sterk
„uitgewerkt" en heeft het karakter van toespraak grootendeels
verwisseld voor dat der religieuse meditatie.
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Vasthouden is in kerkelijke kringen de lens van den dag bij
Pboomschen en Protestanten. Men houdt vast, fanatisch, krampachtig,
angstvallig, massief. En zij die met den schrijver dozer „rede"
weten, dat vasthouden „als ziende den onzienlijken" jets geestelijks
is: een „houvast" hebben voor 't leven, worden niet zelden beschuldigd van niet vast te houden maar los te laten. Betoogend en getuigend laat Dr. de S. zien welk „houvast" de christen heeft. Zijn
geschrift verdient zeer met aandacht gelezen to worden.

1. S.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Schoolhervorming No. 2. C. L. van Balen, Aardrijkskunde. Baarn.
Hollandia-Drukkerij.
Id. No. 3. Jan Ligthart. Nederlandsche taal. Id.
Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis. Groote Godsdiensten. Animisme, spiritisme en feticisme onder de volken van den Ned. Ind. Archipel. Id, 1911.
Julius de Boer. Groote Denkers. Spinoza. Id.
Dr. Louis A. Miler. Het Boeddhisme in Europa. Id. 1911.
Mr. D. J. van Doorninck. Verdraagzaamheid en Rationalisrne in de
vrijz.-godsd. beginselen. Id. 1911.
Dr. H. M. van Nes. Modern of orthodox. Id. 1911.
Uit Zenuw en Zieleleven. Over de mogelijkheid vrn Telepathie, door
Is. Zeehandelaar Jbzn. Id.
D. S. van Zuiden. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsch-Russische
relaties in de 16e-18e eeuw. Uit ,notarieele bronnen bijeengebracht.
Amsterdam. Gebrs. Binger, 1911.
Hossein Hassan van Haleb. De Reis om het Ebbenhouten Paard. Zwolle.
W. E. J. Tjeenk Willink, 1911.
Augusta van Slooten. Nannie Waller. Amsterdam. L. J. Veen.
J. M. Dutilh. Op Eigen Banen. Met Teekeningen van de Schrijfster.
Groningen. G. Romelingh en Co.
„Pro en Contra". Neutraliteit van Nederland, door H. v. d. Mandere
en jhr. W. Th. C. van Doorn.
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D. LOGEMAN—VAN DER WILLIGEN.

Als 4en plekje van het oude Gent mij rust geeft en
opwekt tot kalm kunnen — dan is het wel het groote
Begijnhof to Sint-Amandsberg.
De middeleeuwsche stemming die heerscht over de
rood steenen gevels der conventen en huizen, alle opgetrokken in den oud Vlaamschen stijl der vijftiende eeuw, werkt
op zichzelf reeds vreedzaam.
Maar vooral de groote stilte, die woont over geheel
het Hof, sluipt door de nauwe, kronkelende straatjes en
zich uitspreidt over het grasveld bij de Kerk, heeft zoo'n
heilzamen invloed. De stad, toch zoo heel dicht bij, met
al haar lawaai en drukte, schijnt eindeloos ver weg. Geen
gedruisch van het woelige leven daar, dringt door in de
residentie der dochters van de Heilige Begga, die zelf onhoorbaar langs de muren sluipen in haar zwarte kleeren
en onberispelijk witte kappen. Hen kan men moeilijk
ontloopen als men • den voet zet daar waar zij meesteressen
zijn. • Altijd gaat er een deurtje open en ziet men een begijntje stralen van netheid en vriendelijkheid. Altijd ziet
men zwarte, zacht voortzwevende gestalten naar de Kerk
gaan, of een boodschap bij een buurvrouw doen. Ook een.
O. E. XI 11

12
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priester ontmoet men wel. Een breede Dominikaner monnik
vaak, in Wiens handen het geestelijk heil der Begijntjes
berust met afgemeten stappen en een lenigen gang, die
verraadt dat er jonge krachten schuilen onder den zwarten
plOoimantel en het lang, wit Heiligengewaad. Ook kinderen loopen dikwijis lachend en joelend rond, dock hun
vroolijkheid stoort nooit en doet de stilte to meer nitkannen`
Het allervredigst en het altermooist is het groot Begijnhof in de Lente. Als de gouden regen over de muurtjes
kijkt en de seringen hun geurende trossen omhoog heffen.
Als uit alle tuintjes een zoete reuk opstijgt van muurbloemen.
Als alle heilige beeldjes prijken met de schoonste lelies en
narcissen. Als de vogels zingen en het Bras op het Kerkplein frischheid uitademt en zich siert in den groensten
lentedos. Als de lentelucht heel de atmosfeer doortrilt,
zoodat de Kerkklokken schooner klinken, de venstertjes
der }wizen helderder schitteren, de deurtjes vroolijker op
hun liengsels, kuarsen, het oog van den Dominikanermon.nik met zij n lenigen gang, achter de ernstige brillenglazen
vriendelijker straalt en de Be-gijntjes zelf vlugger en blijder
zich voorthewegen met een lach om den mond, en een
fris,eb. open oog
waarmee zij den. wandelaar gadeslaan
Want een Begijntje slaat Naar oogen niet altijd neer als
een bezoeker likaar tegeukorat.
Ads ik kabate en verademing hebben wit na -wen van inspannend werken, richt ik mijn. voetstappen het allerliefst
daar naar dat Heiligdom van vrede en rust. Vooral in de
Lente, vooral nu in deze Mei-maand — de maand aan de
Heilige Maria gewijd.. 's- Avonds tegen den tijd. van het
Lo£, dat alle Begiintjes . naar de Kerk roept als de dag voorbij
Maar heter nog 's morgens vroeg ads de z:on nog niet
sehittert op Naar sterkst. ,
Zoo kwam ik er een, dezer dagen 's morgens vroeg.
a bad eett dag achter mij van inspannend proeven corrigeeren.. Bij bet naar bed gatan dansten de omgekeerde
en ditch z al. de overvloedige n's. mij voor de oogen. Toen
wilt ik al, dat,
wilde ik den dag er op mij n werk her-
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"fatten, eetst liehaam en ziel Moest laten heraderaen in de
vrije natnur. En ik besloot Vroe'g uit te gaan, naar het
Beg*hof.- MisSchien zon ik wel in tijds zijn om jnigt
een Mis bij te woven. Maar in ieder geval moest ik thuis
zijn om acht uur, of half nege mijn proeven gereed
te hebben voor den trein van kwart voor` elven. Dan
kwamen ze 's avonds aan in Holland en: ken er den Volgenden
dag op de drukkeriS aan vOottgegaan ivorden. 0 ! die
drukproeven, die me zoo dikskijis op de' hielen zitten als
juist zooveel an Jere plichten mij roepen. Ik weet dat ik
nooit zoo afwisselend van stemming ben als wanneer ik
drukproeven corrigeer. Ik krik gelroelens Van haat tegen
den onbekenden zetter, die mijn schrift niet Schijnt te wilien
leeren kennen. Ik voel alsof ik aan 't Sliegen vangen
ben : weer een komma te veel., nog een, nog' een, tot de
letters treiterend beginnen to spring-en en de regels een
levee soldaten gelijken,• die niet *eten wat in het gelid
staan is . . . . Dan weet ik dat het tijd is om uit te
scheiden.
Ruim zes uur stapte ik de indttkwekkende poort van het
groot Begijnhof binnen en weird' dadelijk verwelkomd door
een koor van vogelstenam'etjes, en ik hoorde ze fladderen
boven mij de friseh-vroolijke vleugeltjes in h'et licht groene
loof der boomen. En ik liep- door en bleef hooren „het
zacht gezang nit een verte van groen gebladette," terwijl
om mij heen geurden muurbloemen' en seringen. De zon
schitterde nog niet. Des hemel had eef onbepaalde kleur,
de omtrekken der muren en huisjes, zelfs die der booinen
doezelden weg in een nevellucht. Toch adenide alles een
zachte klaarheid. De lichte Lente was Om mij heen en
een geluks-golf doorstroomde nign ziel. Het *einige gertcht dat er was : een melkwagen, een broodkar verstierf.
Arles was 4en fluisterscliadu* van stilte,
01:11 zeven uur begun de Mis, had de poortierstefmij gezeg-d. Die mocha' ik niet verzuimen eh . toen het uur naderde
sloop ik met de Begijntjes de Itetk binnen De priester, die de
Mis opdroeg met metodienze, , jeugdsige stem, tOovetde luchtbloemen voor mijn oogeen en bracht vreugde in mijil ziel.
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Begijntjes voor en achter mij, op zij — ja, waar al niet
knielden, stonden op en gingers zitten met de gladde Witte
vouwde op het hoofd, die haar zulk een mystiek rein,
onschulds-aanzien geeft. Maar ik voelde haar tegenwoordigheid meer, dan dat ik hen zag.
De Mis was gedaan.
De Kerkdeuren, die voortdurend open en toe klapten,
lieten de Lentegeuren binnen, en of en toe ook even
een streep groen. Zonnestralen gleden door de hooge
vensters.
Wakend-droomend liep ik naar buiten en in gedachten
naar den uitgang. Toen ik daar voor me sag, het kleine,
nauwe, grijze stukje straat zonder groen, week ik onwillekeurig terug. Nog even een herinnering meenemen
aan 't mooie groen van de hooge blader-boomen bij de
Kerk en van de seringen, over 't muurtje daarginds. En
ik keer terug. Daar blijft een Begijntje voor me staan en
terwijl ik haar stem vriendelijk hoor vragen : „Kent Madame
den weg misschien niet ?" zie ik twee mooie donkere oogen,
een recht-gelijnde neus en twee rijen frissche tanden. En
ik antwoord, terwijl ik voel verbaasd to zijn over mijn
eigen stemgeluid in die lichte stilte : „Zeker, ik weet heel
goed den weg, Masoeur, merci." En ik loop door, droomend.
Een zijstraat sla ik in en schrik bijna als ik weldra weer
sta tegenover hetzelfde Begijntje. Ik sla mijn oogen op
en zij staat er weer. Als een vizioen. Alsof 't niet anders
kon en ze daar moest staan, weer recht over mij. Voor
ik verder gaan kon, hoor ik : „'t Is Madame weer. Dag
Madame !" Wat is ze toch vriendelijk, dacht ik. En wat
ziet zij er lief nit. Wat beweegt zij zich gracieus ! „Dag
Masoeur, ik ben aan 't wandelen. 't Is hier zoo mooi, de
lucht is zoo goed." „Kom bij mij wat rusten, Madame !
Kom eens in mijn huisje kijken." „Wel neen, Masoeur,
ik dank u wel, maar nu moet ik naar huis." Drukproeven,
dreunde het op eens dreigend in mijn ooren. Maar de
Eva's dochter, die toch schuilde achter de kleeren van de
Heilige Begga, ging door. „Een minuutje maar, — kom
Madame, een minuutje," en ze lachte mij toe met haar
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mooie tandjes. „Waar woont u ?" Ik voelde al de verleiding, ik rook reeds de geur van den appel. . „Hier,
Madame. Zie eens naar binnen — is mijn hoveke niet
schoon — en mijn seringen aan den anderen leant van 't
huis — kom, Madame wees zoo goed. .." En Madame
keek het open deurtje in en zag een tuintje zoo lief, zoo
idyllisch. . . en voor zij het zelf moist, was zij het deurtje
ingegaan, werd het slot achter haar omgedraaid en stond
zij in den Paradijs-tuin, met „alle geboomte, begeerlijk
voor het gezicht." 0 ! die appels ! Ik strekte mijn hand
reeds uit .. . . „Drukproeven," hoorde ik weer dreigend,
maar de stem klonk reeds minder luid, — of was mijn gehoor
verzwakt ?
Een half uur later zat ik met het lieve Begijntje aan
de ontbijttafel. Het was allemaal heel wonderlijk. Gewoonlijk houd ik niet van vreemde menschen en ben ik bang
om mij op te dringen. . En nu was ik niet alleen het
huisje binnengegaan van een mij geheel onbekende, —
maar ik nam zelfs zonder eenige aarzeling het lekkerste
kopje koffie aan, en heerlijk versch brood met boter en
beschuit met appel-gelei, door het Begijntje zelf gemaakt.
Hoe durfde ik ?
Ik had het heele huisje gezien en bewonderd de netheid
niet alleen, maar ook den goeden smaak van het Begijntje.
1k was op het punt van heengaan, — toen ik opeens met
een kreet van verrukking afvloog op een donkerbruin
beeldje, bruin met geel en uitriep. „Maar, Masoeur Loch,
hoe komt gij aan mijn Madonna ?" En ik nam het dierbaar
beeldje in mijn hand en streelde het met mijn ziel. Daar
het Begijntje vol verbazing me aankeek, zonder lets te
zeggen, verklaarde ik : „Masoeur, dit is de Madonna van
Nurnberg, weet ge dat wel ?" En mijn handen streken de
plooien glad van 't steenen kleed, terwijl mijn oogen die
van de Madonna zochten. „Ziet ge haar zoo geerne, Madame ?
Wel pak haar mee ! Ze is voor U." „Neen, neen, Masoeur
dank U wel, maar ik heb haar verleden jaar zelf gezien in
Nürnberg. Zij was groot. 0 ! veel grooter dan U. En
haar lichaam zoo jong en slank en zij keek me zoo aan —
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daarom ben ik zoo blij haar hier te vinden." Verbijsterd
keek zij mij aan, het Begijntje. Zij wist niet wat er van
te denken. Had ik de Heilige Maagd zelf gezien verleden
jaar en keek zij mij aan ? ()peens begreep ik dat ik
ding en gezegd moest hebben die het Begijntje vreemd in
de ooren klonken. Het Begijntje dat nooit van Nurnberg
gehoord had, natuurlijk. En ik begon te verklaren, terwiji
ik mijn Madonna weer neerzette op haar plaats als pendant
van den Heiligen Franciscus. „Die is ook mooi," zeide
daarna op Franciscus wijzencle. „Wat ziet hij er die
duts !" antwoordde het Begijntje meewarig, terwij1 ik op
mijn. beurt meewarig, bet Begijntje aankeek dat de zieler
waarde niet kende van „dien duts." Ads ze eens wist en
begreep, flitste er door mijn brein, wat zou zij dan trotsch
zijn op haar Heiligen Franciscus ! Drukproeven, klonk
het, nu met fluister-stem, toen het Begijntje mij bij den
arm nam en op een stoel zette voor een kop dampende
koffie, die de meld (een ander Begijntje) in dien tijd gezet had... .
Ik hoorde de stem nauwelijks, de appel in mijn hand
had al mijn attentie
En Masoeur vertelde van alles, zonder dat ik lets
vroeg. Hoe lang ze al Begijntje was, al 23 jaar. Ze was
17 toen zij kwam en al die drie en twing jaar lang, had
zij rtiets dan geluk gehad, „en dat is toch maar het voornaamste." Zij was zwak van gezondheid, maar dat was
dan ook de eenige scbaduw op haar levenspad. En ik
liet haar vertellen van haar ouders en al haar broers en
lusters, die allemaal in Holland woonden. Masoeur zelt
was „ook van Holland." Maar zij was nu reeds geheel
„vervlaamscht," verklaarde zij en vervolgde : „Naar gij niet
Madame. Niemand kan u voor een Vlaamsche houden.
spreekt toch zoo schoon. Daarom Wilde ik zoo gaarne uw
kennis maken. 1k heb veel van u gehoord en ik heb u
tang gezocht."
Dat begon interessant te worden, vond ik.
En 't was of ik den Heiligen Franciscus achter mij hoorde
fluisteren : „O, ijdelheid. der iidelheden !" toen ik vroeg
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„Maar ik heb u nooit gezien, Masoeur en ik ken u in het geheel niet. Hoe kent u mij dan ? Wie heeft n over mij
gesproken ?"
De mooie oogen verscholen 'zich achter de gezonken
oogleden. De fijngevormde wangen bloosden. Het mondje
met de roode lippen opende zich heel even en Masoeur
fluisterde met ernstige stem :
„Dat is mijn geheim.."
Ik verging van nieuwsgierigheid, maar ik deed me
geweld aan om een geresigneerd gezicht te zetten — en vroeg
niet meer.
Toen zei het Begijntje weer blij, bijna triomfantelijk :
„En nu heb ik u eindelijk gekregen !"
„Gekregen ?" zeide ik. „Gevangen, meent u. Foei,
foei, Masoeur u bent een echte verleidster. Ik dacht dat
u me naar binnen lokte alleen om me uw mooie huisje te
laten zien, maar nu moet ik denken aan het engelsche
versje van „the Spider and the Fly." „Wo'nt you walk
into my parlor ?" said the spider to the fly." En ik vertelde Naar den inhoud van het versje.
„IT komt er toch beter of dan de vlieg," lachte het
Begijntje. „Ik zal u hier niet houden, — op een voorwaarde
namelijk !"
„Welke ?"
„Dat u het beeldje meeneemt dat u zoo schoon vindt."
„Maar dan staat de heilige Franciscus zoo alleen,
Masoeur," — waagde ik nog aarzelend . ...
„0, die kijkt toch alleen maar naar den hemel," antwoordde het Begijntje.
„Dat is waar," zeide ik, terwijl ik dacht aan het vele
dat de groote Heilige zag, wat anderen nooit gezien hebben
en nooit zullen zien, hij „met zijn ten hemel geslagen oogen."
Ondertusschen wend mijn Madonna reeds ingepakt.
De drukproeven waren geheel vergeten, de appel smaakte
veel te lekker.
Wij bleven nog praten. Over Holland, over het prinsesje. Over alles en nog wat.
Bij 't heengaan, vleide ik :
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„Vertel me uw geheim, Masoeur...."
/IDat nooit, Madame."
„Wel wat een gedecideerde Eva bent u, Masoeurke".
„Liever een Eva dan een spin, Madamke".
De poort viel achter mij toe.
..... Met de Madonna van Nurnberg in mijn arm,
kwam ik om elf uur mijn huis in....

JEANNE D'ARC
DOOR

Prof. Dr. TH. BUSSEMAKER.

II (Slot).
Jeanne was eerst gevoerd naar het kasteel Beaulieu, in
Vermandois, vanwaar zij bijna was ontsnapt , eenigen tijd
later werd zij overgebracht naar het noordelijker gelegen
kasteel Beaurevoir, waar Luxemburg's gem alin met eene
dochter en eene bejaarde tante verblijf hielden, die alien
zeer vriendelijk voor haar waren. Niettemin deed zij een
wanhopige poging om uit den hoogen toren, waarin zij
was opgesloten, te ontkomen of to sterven : zij sprong
stoutweg naar beneden, waar zij voor dood bleef liggen en
spoedig gevonden werd. Tot die wanhoopsdaad was zij gekomen, tegen de uitdrukkelijke vermaningen van Sint
Kathrien in, om twee redenen : zij had vernomen dat de
inwoners van Compiegne alien, tot kinderen van zeven jaar
toe, te vuur en te zwaard zouden worden omgebracht, en
zij wou liever sterven dan blijven leven na zulk eene
slachting van brave lieden , maar bovendien moist zij dat
zij verkocht was aan de Engelschen, en zij was liever
dood dan in de handen van deze felle vijanden. Maar
Loch was hare bedoeling niet geweest zich te dooden ,
zij hoopte door dien sprong de uitlevering aan de Engelschen te ontgaan, en Coen zij hem deed, beval zij zich aan
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God. Hoewel zwaar gekneusd, zoodat zij eten. noch drinken
kon, herstelde zij spoedig ; Sint Kathrien troostte haar,
vermaande haar God vergiffenis voor haar daad te vragen,
en gaf haar de verzekering dat de inwoners van Compiegne gered zouden zijn v66r Sint Martinus 1); toen leefde
zij weer op, begon weer te eten en was spoedig genezen.
Eindelijk, na nog een poos lang te Atrecht gevangen
te zijn gehouden, werd zij in November aan ,de Engelschen
uitgeleverd en naar IRouaan vervoerd. Hier werd zij in den
toren van een mid kasteel in boeien gehouden, onder de
voortdurende bewaking van ruwe Engelsche krijgslieden ;
niet v66r den 21 sten Februari 1431 ving de eerste openlijke
zitting van het proces aan. Alles wat in onzen tijd met
krachtige argumenten is aangevoerd om de onbevoegdheid
der rechters, de inbreuken op het kerkelijk recht, de
onregelmatigheid der procedure, de vervalsching van de
processtukken in het licht te stellen laat ik ter zijde, doch
nit de ondervragingen en uit Jeanne's antwoorden, die een
boekdeel vullen, doe ik hier en daar een greep.
Toen Jeanne voor de rechtbank werd gevoerd, droeg
zij nog steeds mannenkleeren, een zwart page-costuum.
Vruchteloos hadden de vriendelijke dames van het kasteel
Beaurevoir haar trachten te overreden dit tegen vrouwenkleeren te verwisselen ; toen en ook later had zij standvastig zulk een aandrang afgeslagen, omdat zij die mannenkleeding onafsch.eidelijk achtte van de taak, die zij te
vervullen had en die zij nog niet als ge6indigd beschouwde.
Nimmer ook wilde zij haar woord geven om geen poging
tot ontvluchten te doen, en lang bleef zij innig overtuigd
dat zij uit de handen harer vervolgers zou worden gered.
Zij putte dien troost uit de woorden der heiligen, die
voortdurend met haar in verkeer bleven en haar de harde
gevangenschap met mood hielpen dragon. Ongeschokt in
het vertrouwen op hare goddelijke zending verscheen zij
dan ook voor de mannen die haar wilden verderven, fier,
ongebroken in haar yeerkracht, sterk van wil, fielder van
1) Het beleg is werkelijk eenigen tijd v6Or dien datum opgebroken.
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geest, met eel' gevoel van meerderheid zelfs tegenover die
gewaande wijzen, die haar, de zendelinge Gods, gingen
aanvallen ; en ook met het vaste voornemen om in geen
geval zich jets te laten ontlokken wat tot nadeel van haar
koning zou kunnen worden aangewend.
Al dadelijk ving de strijd aan. Pierre Cauchon, de
leider van het proees, verlangt dat zij zweren zal de waarheid te zeggen over alles, waarover zij zal worden
ondervraagd.
Jeanne : Ik weet niet, waarover gij mij wilt ondervragen; gij
kunt wel dingen van mij willen weten die ik u niet zeggen zal.

Herhaalde aaudrang van Cauchon's zijde.
Jeanne : Gaarne wil ik zweren de waarheid te zeggen over mijn vader
en mijne moeder en over hetgeen ik heb gedaan, nadat ik den tocht
naar Ile de France ondernomen heb. Maar over de openbaringen van
Godswege heb ik nooit aan iemand iets gezegd behalve aan mijn
koning, en daarover zal ik ook niets zeggen, al zou men mij ook het
hoofd willen afsnijden. Want ik heb die van mijn geheimen raad om
ze aan niemand mee te deelen ; en binnen acht dagen zal ik wel weten
of ik er mededeeling van moet doen.

En hierbij bleef zij ; welke moeite ook werd aangewend
om haar tot den gevergden eed te brengen, zij wilde dien
alleen onder het gestelde voorbehoud doen, en aldus geschiedde ten slotte. In de volgende zittingen herhaalt zich
telkens die strijd en steeds met denzelfden uitslag. Doch
Jeanne bepaalt zich daarbij niet tot eene weigering maar
treedt sours ook aanvallend en dreigend op. Reeds in de
tweede zitting zegt zij :
„Indien gij goed over mij waart ingelicht, moest gij wenschen
dat ik uit uwe handen was. Niets heb ik gedaan dan door openbaring."

In de derde zitting weigert zij weer op de vroegere
gronden en voegt er bij :
„Gij zoudt mij anders wel kunnen dwingen om dingen te zeggen,
die ik gezworen heb 'niet te zeggen, en dan zou ik meineedig zijn,
wat gij niet moogt willen. Ik zeg u, overweeg wel goed uwe bewering
dat gij mijn rechter zijt, want gij neemt daardoor een zwaren last op
u, en gij bezwaart mij te zeer."

Bij verderen aandrang:
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„Ik ben gekomen van Godswege, en hier heb ik niets te maken;
zend mij terug naar God, van wien ik gekomen ben."

Jets later voegt zij Cauchon weer toe:
„Gij zegt dat gij mijn rechter zijt, geef wel acht wat gij doet,
want in waarheid ben ik van God gezonden, en gij stelt u in groot
gevaar."

Wanneer aan Jeanne jets gevraagd wordt waarop zij
niet wil antwoorden, zegt zij: „Ga verder", later ook herhaaldelijk : „Dat heeft met uw proces niets te maken";
maar ook vraagt zij sours uitstel om eerst hare stemmen
te kunnen raadplegen. In de derde zitting worden naar
aanleiding van die stemmen vragen gesteld, en nadat
Jeanne heeft verklaard dat zij den vorigen dag driemaal
de stemmen heeft gehoord, gaat het onderzoek voort:
Vraag: Wat deedt ge gisterenochtend, toen de stem tot u kwam ?
Antwoord : Ik sliep en de stem wekte mij.
Vraag: Heeft de stem u gewekt door uw arm aan te raken ?
Antwoord: Zonder aanraking werd ik door de stem gewekt.
Vraag: Was die stem in uwe kamer ?
Antwoord: Dat weet ik niet, maar de stem was in het kasteel.
Vraag: Hebt gij de stem gedankt op' uwe knieen ?
Antwoord: Ik heb de stem gedankt terwijl ik in mijn bed ging
opzitten en de handen vouwde ; en dit geschiedde nadat ik om hulp
gesmeekt had; en de stem zeide mij dat ik dapper moest antwoorden.
Vraag: Wat zeide de stem u, toen gij werdt gewekt ?
Antwoord: Ik smeekte de stem om raad wat ik moest antwoorden, en zei aan de stem dat die hierover Gods raad zou vragen; en
de stem zeide mij dat ik dapper moest antwoorden en dat God mij
zou helpen.

Wat verder:
Vraag: Heeft de stem u verboden alles te zeggen wat u gevraagd zal worden?
Antwoord: Daarop zal ik u geen antwoord geven. En ik heb
openbaringen aangaande den koning, die ik u niet zeggen ml.
Vraag: Heeft de stem verboden de openbaringen mee te deelen
Antwoord: Daarover heb ik geen raad gekregen. Geef mij veertien
dagen uitstel, dan zal ik u hierop antwoorden.

Wanneer verder nog aangedrongen wordt met vragen
omtrent dat verbod, zegt Jeanne:
,,Weer verzekerd dat niet menschen het mij verboden hebben.
Vandaag zal ik u niet antwoorden ; ik weet niet of ik het zeggen
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moet of niet, zoolang mij dat niet is geopenbaard. Ik geloof vast —
en even vast als ik in Christus geloof en dat God ons heeft verlost
van de straffen der hel — dat die stem komt van God en krachtens
Zijn bevel."
Vraag: Die stem, is dat een engel of komt die rechtstreeks van
God of is het de stem van een heilige ?
Antwoord: Die stem komt van Godswege; en ik zal u niet ten
voile zeggen wat ik weet ; en mijn vrees om iets verkeerds te doen
door iets te zeggen wat aan de stemmen mishaagt is grooter dan
mijn vrees om u te antwoorden. En wat nu deze ondervraging betreft, verzoek ik uitstel te mogen hebben.

Maar de ondervrager hield aan :
Vraag: Heeft de stem, die gij om raad vraagt, een gezicht en
oogen?
Antwoord: Dat zult gij nog niet van mij te weten komen. Een
zeggen van de kinder luidt : sours worden menschen gehangen omdat
zij de waarheid spreken.
Vraag (en gevaarlijke vraag!): Weet gij dat gij in Gods genade zijt ?
Antwoord: Indien ik er niet in ben, moge God er mij in stellen,
en indien ik er wel in ben, moge God er mij in houden. Ik zou het
droevigst schepsel ter wereld zijn, indien ik wist dat ik niet in Gods
genade was.

In de volgende zittifigen komt zij er gaandeweg toe
om over de verschijningen der heiligen te spreken, en
hieraan heb ik ontleend wat in de voorafgaande bladzijden
daarover is meegedeeld. Hare zelfbewuste, onversaagde
houding tegenover hare rechters blijft echter dezelfde ; nu
eens valt zij hen aan met voorspellingen over den naderenden ondergang van 's konings vijanden, dan weer toont
zij hun door een kinderlijk antwoord, hoe dwaas zij sommige vragen vindt, altijd getuigt zij van haar onwankelbaar vertrouwen in Gods leiding. In de zitting van 1 Maart
voorspelt Jeanne :
„Voordat zeven jaar verloopen zijn, zullen de Engelschen een
grooter pared verliezen dan ,zij bij Orleans hebben verloren, en zij
zullen alles verliezen in Frankrijk. De Engelschen zullen een grooter
verlies lijden dan zij ooit in Frankrijk geleden hebben, en dat zal geschieden door een groote overwinning, die God den Franschen geven zal.
Vraag: Hqe weet gij dat ?
Antwoord: Ik weet dat zeker door een openbaring die mij ge-
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daan is, en dat het ml gebeuren binnen zeven jaar; en het zou mij
wel erg spijten, ale het zoo lang bleef uitgesteld. Ik weet het door
openbaring, en ik weet het even zeker als dat gij hier thane vOOr
mij zit.
Vraag: Wanneer zal dat gebeuren?
Antwoord: Noch dag nook uur weet ik.
Vraag :' In Welk jaar zal het gebeu.ren?
Antwoord: Dat zult gij nog niet van mij' hooren; ik zou echter
wel willen dat het v6Or Sint Jansdag geschiedde.

In diezelfde zitting komen Jeanne's heiligen ter sprake,
en zij heeft verklaard dat de stem Fransch spreekt.
Vraag: Spreekt Sint Margriet geen Engelsch ?
Antwoord, : Hoe zou: zij nu Engelsch spreken, daar zij niet van de
partij der Engelschen is!
Vraag: Hoe zag Sint Male' er nit, then hij u vertcheen?
Antwoord : Ik heb bij hem goon kroon gezien, en van zijne kleeren
weet ik niets.
Vraag: Was hij naakt?
Antwoord : Meent gij dat God geen middelen heeft orty hem to
kleeden?
Vraag: Had hij haar?
Antwoord: Waarom zou hem- dat afgesneden rijn?

Een andere maal loopt het onderzoek over de beloften,
die de heiligen haar gedaan hebbeii.
Antwoord: Zij hebben mij niets beloofd tenzij krachtens verlof
van God.
Vraag: Welke beloften hebben zij ti gedhan?
Antwoord: Dat heeft in 't geheel niets met uw proces to maken.
Onder anderen hebben zij mij gezegd, dat de koning in zijn rijk zal
hersteld worden, of zijne vijanden het willen of niet. Ook hebben zij
mij beloofd mij in het paradijs tie brengen en dab heb ik haar ook
gevraagd.
Vraag: Hebben zij u nog een andere belofte gedaan?
Antwoord: Er is nog een andere belofte maar die zeg ik niet,
en dat raakt het proces niet. Binnen drie maanden zal ik die andere
belofte M eedeelen.
Vraag: Hebben de stemmen , u gezegd, dat gij binnen drie maanden nit de gevangenis zoudt bevrijd Wordeh?
Antwoord: Dat behoort' niet tot uw proce g. Ik west ebhter niet,
wanneer ik zal bevrijd Doch zij, die mij moehten willen wegnemen nit deze Wereld, zouden wel kunnen heengaan vtOr
Vraag: Heeft uw raad (de stethmen) gezegd, dab gij uit uw
tegenwoordigen kerker zult bevrijd worden
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Antwoord Spreek daarover met mij over drie maanden dan zal
ik u antwoord geven. Vraag aan de bijzitters op hun eed, of dit het
proces raakt.

De bijzitters oordeelen eenstemmig dat het wel tothet proces behoort. Dan Jeanne weer :
„Ik heb u altijd wel gezegd dat gij niet alles zult t e weten
komen. En dat ik bevrijd word betaamt nu eenmaal. En, ik wil van
mijne stemmen weten of ik het zeggen mag; daarom vraag ik uitstel.
Vraag: Hebben de stemmen u verboden de waarheid to zeggen ?
Antwoord: Wilt gij, dat ik u leg wat op den koning van Frankrijk betrekking heeft? Veel is er wat het proces niet ra a kt. Wel
weet ik dat mijn koning het Fransche koninkrijk winnen zal, en dat
weet ik even zeker als dat gij Kier tegenover mij zit. Ik zou al dood
zijn, als de stemmen mij niet dagelijks sterkten.

In de volgende zitting komt men op hetzelfde onderwerp terug :
Vraag : Weet gij door openbaring dat gij zult ontkomen ?
Antwoord : Dat raakt uw proces niet. Wilt gij dat ik tegen mij
zelf spreek?
Vraag: Hebben de stemmen u verder daarover iets gezegd ?
Antwoord : Dat behoort niet tot uw proces. Ik houd mij aan het
proces. Wien alles tot uwe zaken behoorde, zou ik u alles zeggen.
In trouwe, ik weet noch den dag noch het uur, waarop ik ontkomen zal.
Vraag : Hebben de stemmen u er iets over gezegd in het algemeen ?
Antwoord: Ja, waarlijk; zij hebben mij gezegd dat ik bevrijd
zou worden maar ik weet dag noch uur — en dat ik dapper een
blij gelaat moet toonen.

Dat deed Jeanne dan ook, en onwrikbaar hield zij vast
aan hare overtuiging dat zij van God gezonden was en
dat Hij alles ten beste met haar zou leiden. Men vraagt
haar :
G-elooven de mannen van uwe partij vast dat gij van God gezonden zijt ?
Antwoord: 1k weet niet of zij het gelooven, en ik verlaat mij op
hun moed; maar ook al gelooven zij het niet, toch ben ik van God
gezonden.

Een andere nmal:
Is de engel niet tegenover u to kort geschoten, omdat gij gevangen zijt genomen ?
Antwoord: 1k geloof, omdat het Gode aldus behaagt, dat het het
best is dat ik gevang,en genoinen ben.
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Maar op den duur kwam eenige twijfel bij haar boven,
of zij de bedoeling barer heiligen wel joist had verstaan,
wanneer zij de belofte dat zij bevrijd zou worden had opgevat zooals zij tot dien tijd gedaan had. Pierre Cauchon,
herinnerend aan hare vroegere uiting dat hij zich in groot
gevaar bracht door een proces tegen haar te voeren, vraagt
haar, in welk gevaar hij zoowel als de anderen zich stellen.
Jeanne antwoordt :
Ik heb u gezegd : gij be weert dat gij mijn rechter zijt : ik weet
niet of gij het zijt; maar geef goed acht dat gij niet verkeerd oordeelt,
omdat gij u in groot gevaar zult brengen. En ik waarschuw u, opdat,
indien God er u voor straft, ik mijn plicht om het u te zeggen ge
daan heb.
Vraag : Welk is dat gevaar ?
Antwoord : Sint Kathrien heeft mij gezegd dat ik hulp zal krijgen
ik weet niet, of die Merin zal bestaan dat ik uit den kerker word
bevrijd, dan wel of er, wanneer ik geoordeeld word, eene of andere
beroering zal ontstaan, door middel waarvan ik zal kunnen verlost
worden. Ik denk dat het een of het ander gebeuren zal. Meestal
zeggen de stemmen mij dat ik bevrijd zal worden door eene groote
overwinning; en daarna zeggen de stemmen : draag alles gelaten, bekommer u niet om uwe marteling, ten slotte zult gij in het paradijs
komen. En dat zeggen mijue stemmen mij onvoorwaardelijk en volstrekt, dat is zonder mankeeren. En ik noem het marteling om de
smart en den nood dien ik in den kerker te lijden heb. Of ik nog
grooter smart zal lijden weet ik niet, doch dat laat ik aan God over.
Vraag : Houdt gij, nadat uwe stemmen u gezegd hebben dat gij
ten slotte in het paradijs zult komen, u verzekerd dat gij zalig zult
worden en dat gij niet ter helle zult worden gedoemd ?
Antwoord: Ik geloof vast wat de stemmen mij gezegd hebben,
namelijk dat ik zalig zal worden, en ik geloof dat even vast alsof
ik er (in het paradijs) al was.
Vraag : Gelooft gij, na deze openbaring, dat gij geen doodzonde
kunt begaan ?
Antwoord : Ik weet er niets van, ik verlaat mij geheel op onzen
Heer.
Opmerking : Dat is een antwoord van groot gewicht.
Antwoord : Ik houd het voor een grooten schat.

Toen na den middag de zitting werd hervat, verklaarde
Jeanne, ter-ugkomend op de verzekerdheid van hare toekomstige zaligheid, dat daarbij verstaan moest worden :
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mits ik den eed en de gelofte houd die ik God gedaan heb, namelijk
dat ik mijne ougereptheid van lichaam en ziel goed zal bewaren.
Vraag: Is het voor u nog noodig te biechten, nadat de stemmen
u geopenbaard hebben dat gij zalig zult worden?
Antwoord: Ik weet niet dat ik doodzonde begaan heb; maar ik
geloof dab, indien ik in doodzonde verkeerde, Sint Kathrien en Sint
Margriet mij onmiddellijk in den steek zouden laten. En wat het
biechten betrea, ik geloof dat iemand zijn geweten niet te veel kan
zuiveren.

In het vervolg van het proces nemen twee punten een
groote plaats Telkens komen hare rechters terug op
hare mannenkleeding, en trachten zij haar te overtuigen
dat zij die voor vrouwenkleeren moet verwisselen. Jeanne
blijft standvastig weigeren misschien was voor haar
een beweegrede-n, dat zij zich in mannenkleeren beter beveiligd achtte tegen booze aanslagen der ruwe mannen,
wader wier bewaking zij stond zij zelf echter gaf als grond
voor hare weigering, dat zij hare taak nog niet voleindigd
had en verklaarde : wanneer ik datgene volbracht zal hebben
waarvoor ik van God gezonden ben, dan zal ik vrouwenkleeren aannemen. Hoort ook het gebed, waarmee zij God's
hulp en voorlichting inriep :
„Tres doulz Dieu, en l'onneur de vostre saincte passion, je vous
requier, se vous me aimes, que vous me rOvelez que je doy respondre
ces gene d', 6glise. Je scay bien, quanta l'abit, le commandement
comme je ray pries; mail je ne stay point par quelle mani e. re je le
doy laisser. Pour ce plaice vous a moy l'anseigner."

Maar vooral hevig was de strijd over den eisch dat
zij hare daden en woorden zou onderwerpen aan het gezag
der Kerk, als wier vertegenwoordigers zich de geestelijken
beschouwden, die zich als hare rechters hadden opgeworpen.
Vraag: Wilt gij de beslissing over uwe woorden en daden overlaten can de Kerk ?
Antwoord Ik laat de beslissing aan God die mij gezonden heeft,
aan ooze Lieve Vrouwe en aan alle heiligen van bet parad-tis. En
mij dunkt dat dit hetzelfde is, God en de Kerk, en dat hierover geen
moeilijkheid moet gemaakt worden. Waarom maakt gij daar moeilijkheld over?

Toen werd haar het onderscheid uitgelegd tusschen
de triumfeerende Kerk, die God, de heiligen, de engelen
13
O. E. XI 11

186

JEANNE D'Anc.

en de geredde zielen omvat, en de strijdende Kerk, die
gevormd wordt door den paus, den stedehouder Gods op
aarde, de kardinalen, de geestelijkheid en alle goede
katholieken en die, behoorlijk vergaderd, niet kan dwalen
en geleid wordt door den Heiligen geest. En daarna werd
haar gevraagd, of zij zich aan de beslissing der strijdende
Kerk onderwierp.
Antwoord : Tot den koning van Frankrijk ben ik gekomen van
-wege God, de Maagd Maria, alle heiligen van het paradijs en de over-winnende Kerk in den hooge, en op hun bevel; en aan die Kerk
onderwerp ik al mijne goede daden, alles wat ik gedaan heb en wat
ik zal doen.

Telkens komen de ondervragers hierop terug, maar
voor Jeanne is het onmogelijk hierin toe te geven.
Vraag : Wilt gij aan de Kerk op aarde het oordeel overlaten over
alles wat gij gezegd of gedaan hebt, hetzij goed of kwaad, in het
bizonder over de vergrijpen en misdaden die u ten laste worden gelegd en over alles wat uw proces raakt ?
Antwoord : Ten aanzien van wat gij mij vraagt, wil ik mij aan
het oordeel der strijdende Kerk onderwerpen, mits zij mij niet beveelt
onmogelijke dingen te doen ; en onmogelijk is, dat ik herroep wat ik
in het proces verklaard heb over de verschijningen en de openbaringen,
die ik van Godswege gedaan heb; en die zal ik om niets ter wereld
herroepen. En wat God mij heelt doen verrichten en mij heelt bevolen en zal bevelen te doen, daarvan zal ik om geen levende ziel
aflaten, en het zou mij onmogelijk zijn dat te herroepen. En indien
de Kerk mij iets wilde laten doen in strijd met het gebod dat God
mij gegeven heeft, zou ik het om geen ding ter wereld doen.
Vraag: Indien de strijdende Kerk u zegt dat uwe openbaringen
inbeeldingen zijn of dingen des duivels, zult gij u dan aan het oordeel
der Kerk onderwerpen ?
Antwoord : Dienaangaande onderwerp ik mij aan het oordeel van
God, Wiens gebod ik altijd zal opvolgen; en ik weet heel goed dat
wat in mijn proces vermeld staat gekomen is krachtens Gods bevel,
en het zou mij onmogelijk zijn het tegendeel te zeggen van wat ik
in het proces verklaar, namelijk dat ik krachtens Gods bevel gehandeld heb; en indien de Kerk mij mocht bevelen het tegendeel te verklaren, dan zal ik mij te dien opzichte niet onderwerpen aan 'het
oordeel van eenig mensch ter wereld maar alleen aan het oordeel van
God, en ik zal altijd het goede gebod van God zelf naleven.
Vraag: Gelooft gij dat gij onderworpen zijt aan de Kerk Gods
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op aarde, namelijk aan den Pans, de kardinalen, de aartsbisschoppen,
de bisschoppen en de andere prelates ?
Antwoord: Ja, indien eerst aan den dienst Gods voldaan is.

En daarbij bleef zij. Noch vermaningen in de gevangenis, noch ernstige onderhouding in het openbaar, noch
waarschuwingen dat zij verbrand zou warden, noch overbrenging naar de pijnkamer en bedreiging met de pijnbank
vermochten iets op haar. „Ik verlaat mij op God, die
mijn rechter is", zoo volhardde zij ; en nog den 23en Mei
verklaarde zij :
Wanneer het vonnis aan mij zou voltrokken worden, wanneer ik
het vuur lag ontstoken, de takkebossen gereed, den beul klaar om er
den brand in te steken en wanneer ik zelf in het vuur was, dan zou
ik toch niets anders zeggen en zou voihouden wat ik in het proces
gezegd heb, tot in den dood.

Den volgenden dag stond de negentienjarige Jeanne
-voor de harde werkelijkheid ; zij zou, in overeenstemming
met het advies der universiteit van Parijs, aan Welke twaalf
punten, uit het proces getrokken, ter beoordeeling waren
toegezonden, aan den wereldlijken arm worden overgeleverd,
en deze zou haar den vuurdood doen sterven. Aileen door
eene herroeping harer verklaringen en door eene onvoorwaardelijke onderwerping aan het oordeel harer geestelijke
rechters zou zij zich van de vlammen kunnen. redden, en
hierop scheen, met het oog op hare besliste uitingen, niet
de minste leans te bestaan. Op het plein, waarheen zij
den 24en Mei werd gevoerd, waren twee getimmerten opgericht ; op het eene had Pierre Cauchon met verschillende
geestelijke en wereldlijke waardigheidsbekleeders plaats
genomen, op het andere de geleerde doctor Erard, die in
een laatste praedicatie Jeanne tot inkeer zou vermanen,
en hierheen werd ook zij gebracht ; dreigend verhief zich
de brandstapel, waarbij de beul gereed stood; talrijke
Engelsche krijgslieden verdrongen zich om de orde te handhaven of om van het schouwspel der verbranding getuige
to zijn.
Jeanne toonde zich aanvankelijk geheel ongebroken.
in moed en overtuiging. Toen Erard in zijne rede ook den
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koning aanviel, protesteerde zij laid met de woorden „mijn
koning is de edelste christen." Ten slotte, nadat hij haar
er nogmaals op gewezen had, dat hare rechters haar dikwijls hadden vermaand om hare woorden en daden te
onderwerpen aan de Kerk, bleef Jeanne in haar vroegere
houding volharden; alleen deed zij een beroep op den Paus,
maar Loch ook hierbij in de eerste plaats op God. Het scheen
beslist. Pierre Cauchon stond op en begon het vonnis te
lezen, maar onderwijl drongen anderen nog ten sterkste
bij Jeanne aan om toe te geven. En wat bijna ondenkbaar scheen, geschiedde : zij bezweek en onderteekende
eene afzwering in den meest krassen vorm. Dan haalde
Cauchon, die de voorlezing van het vonnis had afgebroken,,
een ander stuk voor den dag, waarin zij, nu zij hare dwalingen had afgezworen, weer in den schoot der Kerk werd
opgenomen, maar ter boetedoening verwezen werd tot
levenslange gevangenis, op water en brood.
Zoo is de officieele lezing van het gebeurde, die door
de processtukken wordt gegeven. Doch er is alle grond
om aan te nemen dat die valsch is, althans in dit opzicht
dat later een afzweringsformule is geschreven in de plaats
van een veel korter verklaring, waarin Jeanne heeft berust.
Wat hierin heeft gestaan Niemand weet het. Wat eigenlijk onder de voorlezing van het eerste vonnis gebeurd is,
wat Jeanne's eigen bedoelingen en gedachten geweest zijn
Welke toezeggingen haar zijn gedaan ? Men kan beproeven
het te reconstrueeren, zooals onlangs op vernuftige wijze
is gedaan maar men komt er niet verder mee dan tot
vermoedens. Dat zij met beloften is bewerkt, dat zij op
het oogenblik zelf niet bedoeld heeft hare heiligen te ver
loochenen staat voor mij wel vast, en dat zij door een
slimheid, door het zetten van een kruis onder de verklaring
in plaats . van hare handteekening, gemeend heeft hare
rechters voor den gek te houden, acht ik niet onmogelijk.
Maar evenzeer schijnt het mij niet aan redelijken twijfel
1) C. de Maleissye. Les lettres de Jeanne d'Arc et la prOtendue
abjuration de Saint-Owen. (Revue d. d. Mondes, 1 Fdvrier 1911).
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onderhevig, dat zij, bij nader bezinnen, zich toch diep bezwaard gevoelde door hetgeen zij gedaan had.
Jeanne werd na afloop der plechtigheid teruggebracht
naar hare gevangenis en niet, zooals haar naar alle waarschijnlijkheid beloofd was, in kerkelijke bewaring genomen.
Aan het bevel eener commissie uit de geestelijke heeren,
die haar in den namiddag kwam bezoeken en verlangde
dat zij thans vrouwenkleeren zou aantrekken, gaf zij gewillig gehoor. Wat tusschen. den 24 en en 27 en Mei in de
gevangenis en in Jeanne's gemoed is voorgevallen, zal wel
nimmer opgehelderd worden. Den 27 en Mei had Jeanne
hare mannenkleeding, die blijkbaar onder haar bereik Selaten was, weer aangetrokken, en den volgenden ochteud
kwam een achttal parer rechters er onderzoek naar doen
en haar ondervragen. Nog eenmaal volgen hier vragen
en antwoorden, zooals die in het proses, door hare vijanden
dus, zijn aangeteekend.
Vraag : Waarom hebt gij de mannenkleeren weer aangetrokken
en wie heeft u die doen aantrekken ?
Antwoord : Vrijwillig, zonder eenigen dwang heb ik die weer genomen, ik heb ze liever dan vrouwenkleeren.
Opmerking: Maar gij hadt beloofd en gezworen niet weer mannenkleeren aan te trekken.
Antwoord : Nooit heb ik verstaan dat ik een eed gedaan heb om
niet weer mannenkleeren aan te trekken.
Vraag : Waarom hebt gij die weer aangetrokken ?
Antwoord : Omdat het beter voegt, wanneer men onder mannen
is, mannenkleeren te dragen dan vrouwenkleeren. Ook, omdat men
niet de belofte gehouden heeft, die mij gedaan is, dat ik naar de mis
zou mogen gaan, het liohaam van Christus zou mogen ontvangen en
buiten ijzeren banden zou gesteld worden.
Vraag : Hebt gij uwe dwalingen afgezworen en in 't bizonder
beloofd niet weer mannenkleeding aan te trekken ?
Antwoord : Ik wil liever sterven dan in ijzeren boeien zijn; indien
men mij naar de mis wil laten gaan en buiten ijzeren boeien stellen
en een vriendelijke gevangenis met eene vrouw als bewaakster geven,
zal ik zoet zijn en doen wat de Kerk wil.
Vraag : Hebt gij Binds Donderdag (24 Mei) de stemmen van Sint
Kathrien. en Sint Margriet gehoord ?
Antwoord: Ja.
Vraag : Wat hebben zij u gezegd?
Antwoord : God heeft mij doen weten door Sint Kathrien en Sint
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Margriet den grooten jammer over het verraad, waarin ik heb toegestemd door de afzwering en de herroeping te doen om mijn leven to
behouden, en dat ik mijn zieleheil heb prijsgegeven om mijn leven te
redden. VOOr Donderdag hadden mijne stemmen mij gezegd wat ik
dien dag zou doen en wat ik toen gedaan heb. Toen ik op het schavot
stond, zeiden mijne stemmen mij, dat ik den prediker, die then
preekte, stoutelijk moest antwoorden. En het was een valsche prediker,
en hij heeft mij verscheiden daden toegeschreven, die ik niet gedaan
heb. Indien ik zeide dat God mij niet gezonden had, zou ik mijne
ziel verdoemen ; in waarheid, God heeft mij gezonden. Na Donderdag
hebben mijne stemmen mij gezegd dat ik heel slecht gehandeld heb,
door te bekennen dat wat ik gedaan heb niet goed gedaan was_
Alles wat ik gedaan en herroepen heb op dien Donderdag, heb ik
alleen uit vrees voor het vuur gezegd en gedaan.
Vraag: Gelooft gij dat *de stemmen, die u verschijnen, Sint Kathrien.
en Sint Margriet zijn
Antwoord : Ja, en dat zij van God zijn.
Opmerking: Op het schavot hebt gij ten overstaan van ons, rechters, en anderen verklaard, dat gij bedriegelijk er op gepocht hebt
dat die stemmen van Sint Kathrien en Sint Margriet waren.
Antwoord : Ik bedoelde niet dat te doen of te zeggen. Ook heb
ik niet gezegd of bedoeld dat ik mijne v'erschijningen herriep, namelijk
dat het Sint Kathrien en Sint Margriet waren. Alles wat ik gedaan
heb, heb ik gedaan uit vrees voor het vuur, en alles wat ik herroepen heb, heb ik herroepen in strij d met de waarheid. Liever wil
ik in eënmaal boete doen door te sterven dan langer de kwelling in
de gevangenis verduren. Nooit heb ik iets gedaan tegen God en
tegen het geloof, wat men mij ook heeft doen herroepen ; en ik begreep niet wat stond in het afzweringsgeschrift. Ook bedoelde ik niet
iets te herroepen, tenzij onder voorbehoud van Gods welbehagen. Indien de rechters het wenschen, zal ik de vrouwenkleeding weer aantrekken; maar wat het overige betreft, zal ik niets anders doen.

Haar lot was thorns bezegeld; zij was teruggevallen in
hare dwalingen en ketterijen. Den 30e n werd zij ter strafplaats geleid; de arme martelares weende bitter om haar
jonge leven, dat op zoo schrikkelijke wijze stond vernietigd
te worden, om haar reine lichaam, dat door de vlammen
zou worden verteerd. Maar geen zwakte of aarzeling meer ;
nu deed zij haar woord gestand, en te midden der opkronkelende vlammen hield zij vol, dat hare stemmen waren van
God en dat zij niets had gedaan dan op Gods bevel.
Eindelijk een luide kreet : Jezus ! en haar strijd was gestreden.
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„Le temps qui la vit, les siecles qui suivirent s'epuisent
a l'expliquer", aldus Hanotaux over Jeanne d'Arc. Inderdaad, sinds haar optreden aan het hof van Karel VII en
den tocht tot ontzet van Orleans waren de menschen van
hare verschijning vervuld, niet alleen in Frankrijk maar
ook daarbuiten, in Duitschland, in Italie, in Engeland, in
Vlaanderen, en werden er verschillende verklaringen van
gegeven. Voor talloos velen leed het niet den minsten
twijfel, dat Jeanne door buitenaardsche machten werd geleid, maar terwijl hare vereerders, even vast als zij zelf, geloofden dat zij van God was gezonden en door engelen
en heiligen bestuurd werd, hadden hare vijanden, hare
rechters, de Engelschen en hunne aanhangers, de niet
minder stellige overtuiging dat zij door den duivel was
ge1nspireerd en door booze geesten beheerscht werd. Er
waren er echter, ook onder de bijzitters van het proces,
die haar als het slachtoffer van ziekelijke inbeeldingen beschouwden, en eindelijk — een tijdgenoot, Aeneas Sylvius
Piccolomini, de latere Pius II, verzekert het ons — werd
ook de meening gehoord dat Jeanne het instrument was
van eenige leiders der Fransche partij. In den loop der
volgende eeuwen vindt men deze beschouwingen in hoofd
zaak terug, met uitzondering van die der vijanden van
Jeanne ; wel hield deze voorloopig stand en is ook nog in_
het eerste gedeelte van King Henry VI, dat op naam van
Skakespeare staat, de Maagd op de allerongunstigste wijze
voorgesteld, doch gaandeweg drong, ook onder Franschen
invloed, eene andere opvatting door, wisselend met de geestesstroonaingen van den tijd maar sinds de 19e eeuw in toenemende mate van bewondering voor Jeanne vervuld.
Voor hen, die in Sint Michiel en de heiligen gelooven,
ligt de zaak betrekkelijk eenvoudig ; tusschen de historische
getuigenissen en hunne inzichten in de geheimenissen der
wereld bestaat geen tegenspraak, aan een nadere verklaring
hebben zij geen behoefte, de geschiedenis van Jeanne is
hun een nieuw teeken van Gods heerlijkheid, Jeanne zelf
de uitverkorene Gods. Wat de geleerden onder hen in
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hunne studies en geschriften over de Maagd nastreven is,
dit ten voile te laten uitschijnen, haar te zuiveren van elk
smetje, dat de valschheid harer vijanden haar mag hebben
aangewreven, en ook in het licht te stellen hoe gebrekkig
de verklaringen zijn, die andersdenken.den hebben beproefd.
Door mannen als Dunand en Ayroles is in onzen tijd verdienstelijk werk in deze richting geleverd, en de zaligspreking van Jeanne, eenige jaren geleden, moet hun een groote
voldoening zijn geweest ; doch het is te betreuren, dat zij
hierbij aan een matelooze heftigheid in de bestrijding van
anderer meening den teugel hebben gevierd.
Zulk een andere meening is zich blijven openbaren in de
voorstelling, dat Jeanne tot werktuig gediend heeft van
berekenende slimheid. Zeer kras uitgedrukt vindt men die in.
de 16e eeuw, en natuurlijk was dit ook de aangewezen oplossing voor de rationalisten der 18e eeuw. Voor Rapin de
Thoyras, den bekenden schrijver der Histoire d' Angleterre (1725),
was het niet twijfelachtig, dat de zoogenaamde inspiratie van
Jeanne beschouwd moet worden als een middel om den moed
der Franschen, die door vrees waren bevangen, weer op te
wekken. Hume, in zijn History of England (1763), al legt hij
voor Jeanne zelve veel sympathie aan den dag, staat toch
op hetzelfde standpunt, en reeds vroeger had Voltaire, wiens
Pucelle ik hier laat rusten, in zijn Essai sur les moeurs et
l' esprit des nations (1756), waarvoor hij trouwens nog al eens
bij Rapin heeft geborgd, dezelfde meening ten beste gegeven.
Sprekend over den benarden toestand van Karel VII zegt
hij : „Il fallut bientOt recourir a un expedient plus etrange,
a 1113. miracle. Tin gentilhomme des frontieres de Lorraine,
nomme Baudricourt, crut trouver dans une jeune servante
d'un cabaret de Vaucouleurs un personnage prope a jouer
le role de guerriere et d'inspiree . Le regent Betford
crut necessaire de la fletrir pour ranimer ses Anglais. Elle
avait faint un miracle, Betford feignit de la croire sorciere."
Men ziet hoe eenvoudig de zaak is, als men er maar den
juisten rationalistischen kijk op heeft ! Bij deze verschillende
auteurs zijn het de vorsten en staatslieden, die het bedrog
pleegden met Jeanne, en men verbaast zich bijna dat Vol-
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taire er den priesterlijken invloed buiten laat, te weer daar
deze van andere zij de al naar voren was gebracht. Jeanne —
zoo luidde de voorstelling, door De la Barre de Beaumarchais
in 1730 gegeven. — was eene visionnaire ; zij en drie andere
vrouwen waren misleid door broeder Richard 1), op wiens
woord zij geloofden dat zij heiligen waren, en dientengevolge
schreven zij elken dwazen inval, dien zij kregen, aan inspiratie toe. Jeanne werd boven de drie andere begunstigd ;
de koning trok partij van hare vrome verdwazing en deed
alsof hij den grootsten eerbied voor haar had, ten einde
zijnen aanhangers cooed in te boezemen en hen te doen
gelooven, dat God een nieuwe Deborah gezonden had om
de vreemde indringers uit het land te verdrijven 2).
Den revolutionnairen was den blik te zeer beneveld
door haat tegen troon en altaar dan dat zij, ondanks alle
nationale geestdrift, oog konden hebben voor het nationale in Jeanne's verschijning. Bonaparte moist dat beter te
schatten en herstelde te Orleans het feest van de Maagd,
sinds eeuwen gevierd maar tijdens de revolutie afgeschaft,
in 1803, bij welke gelegenheid hij in de Moniteur liet verkondigen : „L'illustre Jeanne d'Arc a prouve qu'il n'est pas
de miracle que le genie francais ne puisse produire dans
les circonstances otaindependance Rationale est menacee" 3).
Hier was een noot aangeslagen, die van dien tijd af
in de werken, welke aan de Maagd werden gewijd, telkens
weer klonk. En die werken werden, vooral na Napoleon's
val, spoedig zeer talrijk ; de negentiende eeuw — en de
twintigste volgt tot nu toe haar spoor in die richting —
heeft aan de opheldering der geschiedenis van Jeanne en
haar tijd veel arbeid besteed. Geen uitgave echter, die in
belang kan evenaren het werk, dat van 1841 tot 1849 door
1) Deze drie vrouwen komen inderdaad in de geschiedenis van Jeanne
voor, evenals broeder Richard. Daar ik mij beperken moest en zij tot de
hoofdzaak niets af deden, heb ik ze terzijde gelaten. Jeanne zag broeder
Richard het eerst in Juli 1429, bij Troyes.
2) A. Lang. The Maid of France, p. 7.
3) Naar eene aanhaling in de Preface van Anatole France, Vie de
Jeanne d'Arc, p. LXIV.
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Quicherat in het licht is gegeven ; nadat reeds vroeger
gedeelten van Jeanne's proces gebrekkig waren openbaar
gemaakt, bracht hij in 5 deelen bij een : Proces de condamnation et de rehabilitation de Jeanne d' Arc, suivis de tons
les documents historiques qu'on a pu reunir. Sinds dien tijd
is nog veel aan het licht gebracht en zijn talrijke scherpzinnige onderzoekingen gedaan, doch vooral voor Jeanne's
eigen geschiedenis is dit werk de voornaamste brow gebleven.
Het kwam als geroepen. Zoowel buiten als binnen Frankrijk was de belangstelling in de verwonderlijke en treffende
geschiedenis der Maagd zeer levendig, en zij moest ook
wel een bizondere bekoring hebben in een tijd, waarin de
Romantiek geest en gemoed van zoovelen had bemachtigd.
Doch die belangstelling ging met strijd gepaard. Om bij
Prankrijk te blijven, verschil in godsdienstige overtuiging
niet alleen maar ook in politieke belijdenis verstoorde de
eendracht onder de bewonderaars van hare aandoenlijke
heldenfiguur. De katholieke royalisten stelden zich op het
standpunt, dat eigenlijk ook reeds ingenomen is bij het
proces van rehabilitatie : Jeanne was door God gezonden
om het beleg van Orleans te doen opbreken en den koning
naar Reims te brengen voor zijne kroning , daarmee was
hare zending geeindigd. Op die wijze werd aangetoond
dat Gods tusschenkomst eigenlijk ten behoeve van het
Fransche koningshuis geschied was, en werd tegelijk het
tweede gedeelte van Jeanne's loopbaan, dat Karel VII zoo
weinig tot eer strekte, in een gepast duister gelaten. Maar
met zulk eene voorstelling was niet gediend een jonger
geslacht der Romantiek, dat voor de heerschende machten
in kerk en staat geen aanhankelijkheid en eerbied had en
zich ' van de kroon of naar het yolk wendde, van het
koninklijk huis naar het vaderland. En Michelet, met zijne
sterke ingeving, zijn dichterlijke zienersgave en zijn symbolisme, schreef de kleurrijke bladzijden van het vijfde
deel zij ner Histoire de France, die aan de Maagd gewijd
zijn. Laat mij nit de inleiding eene bladzijde aanhalen :
Monde de damnation! Le laboureur, pillè a mort, laisse la tout,
quitte femme et enfants; qu'ils meurent de faim s'ils veulent. Il se
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jette au bois et se fait brigand, prenant pour maitre et capitaine le
Diable, seul roi visible d'une terre maudite. Hetlas ! ob. Dieu est-il ?
Et, parmi Cant de morts, la Pitie aussi est-elle morte ? Elle vivait au
coeur d'une femme.
Tout le , fond de ce coeur est dans ces mots naffs, d accent profond : „La Pale qu'il y avoit au royaume de France !" — „Je
n'ai jamais vu sang de Francois que mes cheveux ne levassent".
Et encore (n 'ayant pas ete avertie d'une bataille) : „Mechants, vous ne
me diriez done pas qu'on repandit le sang de France !"
Ce mot qui va au coeur, c'est la premiere fois qu'on le dit. Pour
la premiere fois on le sent, la France est aim.ee comme une personne. Et elle devient telle du jour qu'elle est aimee. C'etait jusque
la une reunion de provinces, un vaste chaos de fiefs, Brands pays,
d' idee vague. Mais, des ce jour, par la force du coeur, elle est une
patrie. Beau mystere ! touchant, sublime ! Comment l'amour immense
et pur d'un jeune coeur embrassa tout un monde, lui donna cette
seconde vie, la vraie vie que l'amour seul donne. Enfant, elle aimait
toute chose, disent lee temoins de son jeune age. Elle aimait jusqu'aux animaux ; lee oiseaux se fiaient a elle, jusqu' a lui venir manger dans la main. Elle aimait ses amies, ses parents, mail surtout
les pauvres. Or, le pauvre des pauvres, la plus miserable personne
et la plus digne de pitie, en ce moment, c'etait la France.
Elle alma taut la France ! Et la France touchee se mit a s'aimer
elle-meme. On le volt des le premier jour qu'elle parait devant Orleans.
Tout le peuple oublie son peril, cette ravissante image de la Patrie,
vue pour la premiere fois, le saisit et l'entraine ; it sort hardiment
hors des murs, it dOploie son drapeau, it passe sous lee yeux des Anglais qui n'osent sortir de leurs bastilles.
Souvenons-nous toujours, Francais, que la Patrie chez nous est
née du coeur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du
sang qu'elle a donne pour nous.

Jeanne het zinnebeeld van het vaderland, de liefde
tot haar land en hare landgenooten de bezielende kracht
der Maagd, de oorzaak van hare verschijningen zoowel als
van hare daden, dat is in hoofdzaak de verklaring van
Michelet. Eenige jaren. later kwam Henri Martin. Thans
was de uitgave van Quicherat verschenen en zij gaf hem
aanleiding tot een heftigen aanval op Karel VII en op
zij raadslieden, wegens de wijze waarop zij Jeanne behandeld en later in den steek hadden gelaten doch in
den grond vindt men hier dezelfde opvatting als bij Michelet.
Jeanne is geweest „le Messie de la nationalite et l'ame
meme de la France", zij is „la France inearnee" of ook
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„la personnification veritable du genie national" , de heiligen zijn „etres fantastiques, forme ideale de ses pensees,
nuees transparentes qui voilaient a ses yeux le divin soleil
d'oil l'inspiration rayonnait sur elle".
Maar reeds had de Romantiek hare heerschappij over
de geesten van het opkomend geslacht verloren, dat zich
nieuwe idealen vormde en al zijn vertrouwen schonk aan
de Wetenschap, Welker onbegrensde toekomst en heerlijkheid al in 1848 Renan van geestdrift vervulden. Het was
gedeeltelijk een terugkeer tot de 18e eeuw, en met niet
minder overtuiging als toenmaals het alvermogen der rede
was vereerd, wend in dit nieuwe tijdvak aan de almacht
der wetenschap hulde bewezen, en zoo min als vroeger
natuur en menschheid voor de rede eenig geheimenis konden
bewaren, zou dit thans mogelijk zijn voor een wetenschap,
die alles aan de werking van algemeen geldende wetten
onderwierp. Voor het bizondere, het exceptioneele bleef
pier geen plaats, en waar het zich vertoonde, moest het
weg verklaard worden. Een geInspireerde Jeanne d'Arc,
zij het dan ook gelnspireerd door vaderlandsliefde, een
Jeanne d'Arc die buitengewone dingen had tot stand gebracht, dat was niet mogelijk, en ziet, men keerde ook
hierin terug tot de voorstellingen der 18e eeuw, dat men
zijne toevlucht weer nam tot de oplossing : Jeanne is het
instrument geweest van boerenbedriegers. Doch niet Bau.dricourt of andere wereldlijke heeren hebben het bedrog
op touw genet en bestuurd, maar geestelijken. Aldus in 1863
Vallet de Viriville, en aldus in 1908 Anatole France. Want
hoewel op hare beurt die „ecole scientifique" hare overbeerschende plaats heeft verloren en Naar vertegenwoordiger bij uitnemendheid, Taine, al in 1889 erkende „que
le gout a change, que ma generation est finie", Loch heeft
zij overtuigde aanhangers gehouden.
Het boek van Anatole France, Vie de Jeanne d'Arc,
twee lijvige deelen vormend, heeft zeer vele lezers gevonden, to oordeelen naar de talrijke uitgaven die er in korten
tijd van verschenen zijn. Als historische arbeid verdient
het zulk een ruime belangstelling zeker niet. Ongetwijfeld
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heeft de auteur zich groote moeite getroost om alle bouwstoffen en heel de omvangrijke litteratuur over Jeanne door
te werken ; maar met het historisch handwerk, dat een geschiedschrijver toch in de allereerste plaats dient te verstaan, is hij niet voldoende vertrouwd ; hij leest verkeerd,
verstaat zijne teksten niet altijd goed, legt er herhaaldelijk
in wat er niet in staat, verwijst naar plaatsen die niet te
vinden zijn of die allerminst zijne beweringen in den tekst
staven, kortom met beminnelijke lichtzinnigheid springt hij
om met het werk, dat aan zijn voorstelling toch de betrouwbare grondslagen moet geven. Misschien is dit geniis aan
nauwkeurigheid en nauwgezetheid voor een deel toe te
schrijven aan ongewoonte met zulk soort arbeid, maar anderdeels zal het ook wel te wijten zijn aan den geest, waarin
de schrijver het ondernomen heeft. Voor een rationalist als
France stolid het van te voren vast, dat er geen sprake
kan zijn van juist voorgevoel van toekomstige gebeurtenissen,
van visioenen van gebeurtenissen die op hetzelfde oogenblik op verren afstand plaats hebben. En dat niet alleen.
Aangezien hij niets toelaat, dat in strijd is met zijne opvatting van het onveranderlijk verband tusschen oorzaak
en gevolg, acht hij ook van te voren uitgesloten, dat een
y olk uit zijn ontmoediging zou opgebeurd en van overtwersching door den vijand gered zijn door het handelen
van een onwetend boerenmeisje. Daarom begint hij met
een hypothese op te stellen ; de hypothese dat priesters
aan Jeanne haar rol hebben ingeblazen, nadat zij eenmaal
een visioen had gehad. Tegen het stellen eener hypothese
is op zich zelf geen bezwaar, indien zij vervolgens maar
onbevangen aan de feiten wordt getoetst ; dock aan onzen
schrijver is overkomen wat in zulke gevallen wel eens meer
geschiedt : hij heeft terstond vergeten dat het maar een
hypothese was, hij heeft die als vaststaand aangenomen
en nu nog alleen gekeken naar wat er meerdere vastheid
aan geven kon, niet naar wat er mee in strijd is. En zoo
is het hem ook verder vergaan. Alles wordt aangewend om
wat buitengewoon schijnt weg te maken, om Jeanne's beteekenis te verkleinen, om haar elke persoonlijke werking
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-te ontzeggen, ten einde ons de Maagd te kunnen voorstellen als eene „b6guine hallucin4e", die onbewust geheel
aan den leiband loopt van hare biechtvaders. Ik houd
die voorstelling voor valsch en geloof dat de schrijver er
verre in te kort geschoten is om haar eenigszins aannemelijk te maken. Eenige malen zelfs komt hij met zich
zelf in zonderlinge tegenspraak.
Tot den opgang, dien het boek heeft gemaakt, heeft
ongetwijfeld de litteraire kunst van den auteur veel bijgedragen, de poetische schildering van landschappen, van
zeden en gewoonten, de naieve toon en de oude taalvormen.
Toch kan ik niet verhelen, dat het ook als kunstwerk mij
niet voldoet, en wellicht is dat hieraan toe te schrijven,
dat de geest van het boek te dikwijls met den vorm in
strijd komt : met den toon van het tijdvak en de archalstische
vormen vloekt het, wanneer de auteur telkens een loopje
neemt met het geloof en de gevoelens, die door hem beschreven worden ; hij dringt zoodoende op ongewenschte
wijze zijn persoon naar voren in het tafereel en bederft
den indruk, er nog van gezwegen dat het nimmer van
goeden smaak is den draali te steken met hetgeen anderen
heilig is of was.
Anatole France heeft ook een medisch advies ingewonneu over het geval van Jeanne d'Arc, en dit achter
zijn boek afgedrukt. Dr. Dumas, de psychiater die het
geeft, is echter zeer voorzichtig en laat slechts de mogelijkheid toe dat zij hysterisch was maar bevestigt niets.
Verondersteld echter, dat hij vrijheid gevonden had zich
wel met stelligheid in dien zin te uiten, zou ons dat veel
verder brengen ? In het toenmalige Frankrijk zijn onge-twijfeld verscheiden hysterische vrouwen en meisjes geweest
maar geen harer is eene Jeanne d'Arc geworden. ; het
_persoonlijke in de Maagd, haar genie zou ons door een
dergelijk medisch etiket niet nader worden gebracht. Een
soortgelijk bezwaar geldt tegen de pogingen van hen, die,
aankn.00pende aan Michelet en Martin, en de inspiratie
van Jeanne zoekende in hare liefde tot haar land of tot
rechtvaardigheid of haar de ziel van het Fransche yolk
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noemende, trachten te verklaren hoe zij dat geworden is,
hoe het ideaal, waarvoor zij gestreden en geleden heeft,
zich in haar heeft ontwikkeld. Er is veel in de archieven
gevorscht, veel ook verondersteld en gecom.bineerd, over
den invloed der bedelorden, over den toestand van Domremy
tijdens de jeugd van Jeanne en over andere punten ; de
uitkomsten van het een en ander, waartoe vooral Simeon
Luce veel heeft bijgedragen, vindt men grootendeels terug
in het zestal artikels, door Hanotaux aan Jeanne d'Arc
gewijd in de Revue des deux Mondes van 1910 1), artikels
waarin men echter de gewone puntigheid en eenvoud
van dezen voortreffelijken geschiedschrijver mist, en
zich ook de neiging weerspiegelt, die zich reeds bij
anderen had vertoond, om ten allerbreedste de werking
van Jeanne's optreden nit te meter). Met de redding
van Frankrijk is het lang niet genoeg, er wordt een
reeks van gevolgen aan vastgeknoopt voor kerk, staat,
beschaving, waarbij men duizelig wordt. Tegen zulk eene
overdrijving was gedeeltelijk reeds gewaarschuwd in een
boek, waarover Hanotaui wel niet zonder eenige waardeering maar toch wat uit de hoogte spreekt, het werk
van Andrew Lang, getiteld The Maid of France. Dit is een
voortreffelijke arbeid, waarvan het alleen jammer is, dat
de vorm niet zoo goed is als hij had kunnen zijn, wanneer
de auteur alle bestrijding van anderer meening naar de
bijlagen en aanteekeningen had verwezen. Maar ook zooals hij ons het bock geboden heeft, laat het zich zeer goed
lezen, en wie zich aan het geleide van Lang overgeeft,
heeft in hem een zeer vertrouwbaren gids. Hij beheerseht
het materiaal, dat hij voor enkele punten nog heeft vermeerderd, geheel; onbevangen onderwerpt hij het aan een
bezonnen kritiek, en al mag men het niet altijd geheel
eens zijn met de slotsom, die hij eruit trekt, men zal toch
steeds moeten toegeven dat hij goede argumenten aanvoert.
Kalm en rustig, met de documenten in de hand, gnat hij
1) Zij vormen thans den kern van het aardig uitgevoerde werk, dat
onlangs, nadat dit opstel reeds geschreven was, door Hanotaux is uitgegeven
onder den titel : Jeanne d'Arc (1911).
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stap voor stap voort , tot gewaagde combinaties laat hij
zich niet verleiden en hij ruimt op wat anderen op verkeerde grondslagen hebben opgebouwd. Aldus schrijft hij
een kritisch verhaal, dat het best den stand der historische
kennis aangaande Jeanne d'Arc aangeeft. De juiste voorgevoelens van Jeanne en de telepathische uitingen verwerpt hij niet als onmogelijk op grond dat de tegenwoordige
wetenschap er nog geen weg mee weet, maar hij hecht er
geen te groot gewicht aan, hij acht ze van zeer ondergeschikt belang. Het werkelijke wonder bij de 1Viaagd van
Orleans is haar genie en haar karakter. „Without her
genius and her character, her glimpses of hidden things
(supposed them to have occurred) would have been of no avail
in the great task of redeeming France. Another might
have heard Voices offering the monitions , but no other
could have displayed her dauntless courage and gift of
encouragement , her sweetness of soul; and her marvellous
and victorious tenacity of will."
In het genie, in het karakter, in het innerlijk wezen
van Jeanne, daarin ligt het mysterie, en dit is een mysterie,
dat de wetenschap niet vermag te onthullen. Ter verklaring van een genie helpt het niets, dat men, naar de
bekende methode, het „milieu", en, als men wil, nog
daarbij „la race" en „le moment" poogt te leeren kennen.
Simeon Luce heeft zich groote moeite gegeven om aan te
toonen, dat de geboortestreek van Jeanne gedurende hare
jeugd deerlijk door de oorlogsrampen geteisterd werd,
natuurlijk met de bedoeling om hierdoor begrijpelijk te
maken hoe* Jeanne aan hare militaire roeping kwam. Die
moeite is niet beloond , Luce heeft geen bewijzen kunnen
bij brengen dat Domremy en omstreken bijzonder te lijden
hebben gehad, integendeel, voor zoover onze documenten
licht geven, blijkt het tegenovergestelde, en in ieder geval
waren er andere deelen van Frankrijk, die veel erger bezocht waren. Doch aangenomen dat hij wel geslaagd ware,
dan had hij Loch nog niets bijgebracht ter verklaring van
het genie der Maagd , er ware vele andere menschen, die
de inwerking van datzelfde milieu ondergingen. Waarom
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werd Jeanne wel geroepen ? Waarom gevoelde zij wel de
taak die vervuld moest worden, waarom kon zij die wel
met verheven moed werkelijk ten uitvoer brengen, maar
de anderen niet ? Op die vragen geeft de wetenschap geen
antwoord.
Jeanne moist het wel. Toen de rechters haar een dergelijke vraag stelden, antwoordde zij : „il pleust a Dieu ainsi
faire par une simple pucelle, pour rebouter les adversaires
du roy."
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MR, N. G. PIERSON
Voordracht in de Koninklijke Academie van Wetenschappen,
afdeeling Letterkunde,
DOOR

Mr. J. D'AULNIS DE BOUROUILL.

I.
In dezen kring het woord te voeren ter nagedachtenis
van ons vereerd medelid Mr. Nicolaas Gerard Pierson is
geen lie hte task. Toen onze Voorzitter mij uitnoodigde dit
levensbericht te geven, verboden dankbaarheid en vriendschap mij elke aarzeling. Pierson's goede raad en veelzijdige
kennis hebben talrijke malen licht ontstoken op mij n weg.
Zijn aanmoedigend woord is voor mij een spoorslag geweest,
zijn wetenschappelijke arbeid een voorbeeld. Maar ik wist
vooruit dat, bij het ontwerpen dezer schets, meer en meer
'voor mijn blik de omyang zou groeien van den arbeid, dien
ik zou hebben ondernomen.
Immers bij na 50 jaren lang heeft Pierson de Nederlandsche economische letterkunde verrijkt. Oogenschijnlijk
zonder eenige inspanning wist hij zich te verdiepen in de
meest verschillende onderwerpen, alle ver, zeer ver liggende
buiten den kring der zaken van het oogenblik. Er valt
nauwelijks een tijdperk zijns le yens aan te wijzen, waarin
zijn geschriften gedurende een noemenswaardig verloop zich
tot den onderwerp hebben bepaald. En toch : hij schreef
nooit zonder iets belangrijks mede te deelen en zonder
Dauwlettend te hebben overwogen. Om zOdveel en over z66
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talrijke onderwerpen zoo goed te schrijven als hij heeft
gedaan, was meer noodig dan bedeeld te zijn met een fijn
taalgevoel en veel te studeeren : niemand woekerde meer
dan hij met den tijd. Hem bezielde een ware hartstocht
naar verzameling en naar •mededeeling van steeds nieuwe
kennis.
Veelzijdig als zijn arbeid van de studeerkamer is geweest,
is ook geweest zijn maatschappelijke loopbaan. Welk een
opeenvolging van ambten geeft dit rijke leven te zien, en
welke beslommeringen moeten het brein hebben geprikkeld
en vermoeid van dezen beoefenaar der wetenschap, dezen
koopman, bankier, staatsman, bestuurder en wetgever !
In hetgeen Pierson schreef weerkaatst zich de economische geschiedenis van Nederland gedurende een halve
eeuw ; en omgekeerd, hij heeft gedurende een halve eeuw
in het maatschappelijk en staatkundig leven des yolks
medegearbeid met groote kracht. Hij heeft die geschiedenis
medeopgebouwd.
Er bestaat van hem een redevoering, waaruit men veel
kan leeren kennen Ivan de gedachtenwereld, in welke hij
zich bij voorkeur bewoog Coen de zon zijns levens haar
middaghoogte had bereikt. Zij is de eerste voordracht 1),
die hij in deze Academie van Wetenschappen gehouden
heeft, alwaar hij lid was geworden in het voorjaar van
1883. Zijn oudere vriend, Mr. W C. Mees, president der
Nederlandsche Bank, was in December 1884 overleden.
Pierson heeft diens beeld in onvergetelijke trekken voor
ons geschetst. Doch onbewust heeft hij, in sympathie voor
geestesrichting en onder den invloed van gemeenschappelijken arbeid, aan zijn hoorders ook veel van zich zelven
geopenbaard.
Hij sprak zijn bewondering nit voor de geschriften van
Mees over het oude bankwezen in ons vaderland ; maar
wie heeft in de tweede helft der negentiende eeuw in Nederland meer en beter over het bankwezen geschreven dan
Pierson ? Hij sprak met ingenomenheid van hetgeen Mees
1) Levensbericht van Mr. W. C. Mees (Jaarboek der Kon. Acad. v.
Wetenschappen 1884).
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als secretaris der Rotterdamsche Kamer van Koophandel
in 1848 had verricht ten bate van eene vrijzinnige handelspolitiek ; dock wie heeft meer dan Pierson later in leerboek
of in tijdschrift den wetenschappelijken grondslag en het,
hooge belang dier staatkunde voor Nederland aangetoond i
Met groote instemming vermeldde Pierson hoe Mees, als
economist, zich afkeerig toonde van de Fransche economische school en streefde naar een meer objectieve, onzijdige
wetenschap ; wie heeft vuriger dan hij zelf gestreden voor
dit ideaal en wie heeft meer voldingend door de daad bewezen dat dit ideaal kan worden bereikt ? Hij schetste in
Mees den man die door een beleidvolle en voortvarende
bankpolitiek ons bankstelsel had bevestigd ; den man,
die in moeielijke tijden het Nederlandsche muntwezen
in de juiste baan had geleid ; maar dezelfde bank- en
muntpolitiek is, dank zij Pierson's geschriften, door
wijde kringen onzes yolks naar waarde erkend. Men
zou in later jaren, profeteerde Pierson, in een geschiedenis
der economische studien in Nederland hebben te spreken
van een school van Mees ; — maar hies heeft waarlijk de
leerling den meester overtroffen en in verscheidenheid van
kennis en in artistieke gave van uiteenzetting en in productiviteit. Neen, zoo men van een „school" zal mogen
spreken, dan zal het zijn die van Nicolaas Gerard Pierson.
Hij is te Amsterdam op den 7en Februari 1839 geboren..
Van zij ne jeugd in het gezin zij ner ouders, die behoorden
tot de deftige Amsterdamsche burgerij, is niet veel meer
bekend. In het huisgezin schijnt de talentvolle oudere
zoon, de latere zoo beroemde Allard, meer dan Nicolaas
de aandacht van ouders en vrienden te hebben getrokken..
Nicolaas Gerard ging op de Fransche school te Amsterdam,
en daarna op zijn 14e jaar naar Brussel op eene Engelsche.
Kort daarop werd hij in zijn geboortestad werkzaam gesteld op een kantoor in den katoenhandel. Toen heeft
Pierson zich aan de studie gezet, de vrije zelfstandige studie..
Weken achtereen bracht hij op de Koninklijke Bibliotheek
in den Haag door. Dan volgde een tijdperk van buiten-
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landsche reizen. Tusschen 1858 en 1861 bezocht hij Londen,
Liverpool, New-York, Nieuw-Orleans, voorts Zwitserland
en Duitschland, alles ter zake van het handelsbedrijf, totdat
hij zich als koopman te Amsterdam vestigde.
In deze stad bestond destijds een staathuishoudkundige
vereeniging, Welke gelegenheid gaf tot avondvoordrachten.
Op een dier avonden, in den zomer van 1861, trad Pierson
op met een lezing over de Logica der Staathuishoudkunde.
De titel alleen reeds van die later in druk uitgekomen
voordracht spreekt meer dan een boekdeel.
De beoefening der economie stond destijds in Nederland bijna geheel onder de heerschappij van de Fransche
economische school. Deze was het voor alles te doen om
invloed op de staatkunde van den dag. Zij kwam in de
eerste plaats op voor de individueele vrijheid en het particulier initiatief: zij bestreed regeeringsbem oeiing en protectionnisme. Haar tweede doel was, sedert 1848, verdediging
van de maatschappelijke ordening tegen het socialisme.
Maar hoe zou zij dit alles bereiken zonder te spreken tot
het groote publiek ? Zij Wilde begrepen worden door iedereen, zonder inspanning. Zij trad polemisch op en schreef
in populairen trant. Haar ongeluk echter was, dat zij
verzuimd had haar grondbegrippen vast te stellen. Ook
zij n de vragen van staatkunde veel ingewikkelder dan de
Fransche school vermoedde. Die vragen hangen met rechtsphilosophie, moraal en historische ontwikkeling samen.
Gevolg was, dat zij trachtte er zich doorheen te slaan,
maar al te dikwijls met behulp van een logica van twijfelachtig gehalte. De logica, — ja, dit was iets aan hetwelk
niet veel was gedacht.
Nu trad de 22-jarige Pierson op met een toespraak
over de Logica der Staathuishoudkunde. Hij besprak de
methode van redeneeren bij een paar eenvoudige economische vragen. Zijn opstel is in hoofdzaak een toepassing van.
Stuart Mill's System of Logic en Opzoomer's Weg der Wetenschap. De deductieve methode, steunende op ervaringskennis,
houdt hij voor de eenig mogelijke op economisch gebied,
en hij acht daar de causaal-inductie niet voor toepassing
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vatbaar. Hij eindigt met een aanbeveling van statistische
en historische kennis, en van nauwgezetheid in rangschikking en in samenvatting. Het stuk draagt het karakter
van een werk der jeugd. Maar welk een kritisc.h oordeel,
welk een stoutmoedigheid in het opslaan van de beste
boeken, en welk een krachtige mannelijke stijl ! Het Nederlandsch, dat Pierson schreef, is eigenlijk nooit veranderd :
altijd welluidend, los, lenig, de woorden op de juiste plaats
voor klemtoon en klank.
De voordracht in den zomer van 1861 was slechts een
algemeen begin : Pierson liet de logica der Staathuishoudkunde, of liever haar gebrek aan logica, niet met rust.
Haar grondbegrippen hadden herziening noodig. Het eerst
moest Mr. de Bruyn Kops het ontgelden, Wiens leerboek
Beginselen der Staathuishoudkunde in 1863 een derden druk
had beleefd. „De heer Kops is van oordeel" — zoo schrijft
Pierson in zijn recensie 1) — „dat de economische weten„schap in haar ganschen omvang reeds voor mededeeling
„in den vorm van een populair leerboek vatbaar is. Om
„z66 te denken, moet hij van meening zijn, dat de grond„beginselen der economie reeds vaststaan en dat het systeem
„reeds tot een zekere volkomenheid is gebracht. limners
„men populariseert niet wat men meent dat nog niet door
„de wetenschap is uitgemaakt. Met deze gevoelens kan ik
„mij niet vereenigen.” En nu wordt Pierson's kritiek geconcentreerd op het rijkdomsbegrip der Fransche economisten,
als Wier vertegenwoordiger in ons vaderland Mr. de Bruyn
Kops mocht worden aangemerkt. De opvatting van yolksrijkdom, zelfs bij de beste economisten zoo Fransche als
Engelsche lijdt, — zoo meent Pierson te hebben ontdekt,
— , aan een principieel gebrek. Zij bergt innerlijke tegenspraak. Zij zegt immers, dat de rijkdom vernietigd wordt
door verbruik; tegelijk zegt zij, dat het verbruik een voorwaarde is voor het scheppen van rijkdom. Het verbruik
is dus „oorzaak en vernietiger van rijkdom tegelijk, 't geen
„natuurlijk geen zin heeft.” Die contradictie slaat hem
met ontsteltenis : „lk beken ronduit, schrijft hij, dat zij
1)

De Gids, 1863.
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„het is, die mij het eerst de oogen heeft does opengaan
„voor de orthodoxe economie"). Hij zoekt voor deze
wetenschap een nieuw uitgangspunt, en meent het te
hebben gevonden in de erkenning, dat de maatschappij
niet enkel is een groot gezin, maar ook een organisms.
Langs dezen weg wil hij komen tot een nieuw begrip van
volksrijkdom. Ook op andere deelen b.v. op het terrein
van de grondrenteleer van Ricardo 2), op dat van het verband tusschen waarde en productiekosten 3), wil Pierson
afbreken en opbouwen, eenheid en consequentie scheppen
in de denkbeelden.
Door deze begeerte aangevuurd, schrijft hij in de jaren
1863 tot 1866 een reeks Gidsartikelen, alle stoutmoedig
in de polemiek jegens oudere en nieuwere schrijvers, beslist van toon, vol gloed.
Deze bijdragen tot de fundamenten van de algemeene
leer zijner wetenschap getuigen van ongemeen talent, en.
toch. .. er mag worden gevraagd of zij op den duur bevredigen. Pierson worstelde met de moeielijkheid zijner
stof en wist deze nog niet te overwinnen. Was zijn aanval
tegen het gangbare begrip van volksrijkdom gerechtvaardigd? 1k geloof het niet 4). Hoe schitterend ook menigmaal, hoe geestig en hoe treffend in de onderdeelen des
betoogs, Loch heeft de kritiek van Pierson, — en hij zelf
heeft zulks later ingezien, — zich wat de hoofdzaak betreft
niet bevonden op den juisten weg. Zijn latere leerboeken
hebben zich bij het begrip van volksrijkdom, gelijk Adam
Smith het had ontwikkeld, weder aangesloten.
1) „Het begrip van volksrijkdom" (De Gids, 1864).
2) „De grondslagen van Ricardo's stelsel" (De Gids, 1864).
3) „Waarde en productiekosten" (Economist, 1866).
4) Het verbruik is nooit van den Rijkdom een oorzaak of bron. De
zaken, die wij voortbrengen, zijn alleen daarom rijkdom of economische
goederen, omdat zij nuttig zijn, omdat wij ze willen gebruiken. Doch verbruik willen wij zooveel mogelijk vermijden. Zelfs al had Pierson zijn stelling doers luiden Gebruik is oorzaak van Rijkdom, dan nog ware zij geen
zuivere antithese geweest tegenover die der oude economie, dat de voortbrengende arbeid de oorzaak des Rijkdoms is. In de beide stellingen zou het
woord oorzaak in verschillende beteekenis zijn gebezigd.
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Mr. de Bruyn Kops duidde den jeugdigen Pierson
diens opgewonden kritiek niet kwalijk. Hij noodigde dezen
uit zijn medewerker te worden in het tijdschrift de Economist, en Pierson ging daaraan uitnemende bijdragen leveren.
Toen de Bruyn Kops in 1887 het hoofd ter ruste had
gelegd, bewees Pierson hem een welverdiende eer door dat
tijdschrift voor ondergang te bewaren. Onder diens leiding
belastte een kring van economisten zich met de redactie
en nog heden ten dage vinden in de schepping van de
Bruyn Kops de Nederlandsche beoefenaars der economie
hun orgaan.
Pierson heeft in zijn jonge jaren het geluk gehad dat
een goede genius hem influisterde zich niet enkel met
theoretische economie op te houden. Dezen raad volgende,
heeft hij op praktisch gebied een monographie geleverd,
.die zijn reputatie vestigde. Ik bedoel zijn geschrift van
1863 over De toekomst der Nederlandsche Bank.
In die dagen was de vraag aan de orde of het uitsluitend recht der Nederlandsche Bank tot uitgifte van
bankbiljetten moest blijven gehandhaafd. Er waren invloedrijke mannen die, in naam van de vrijheid van mededinging, pleitten voor vrijheid in de oprichting van circulatiebanken. Hiertegen kwam Pierson op. Zijne brochure verried
een kennis van het bankwezen, die iedereen verbaasde.
Daarbij toonde hij zich een meester in het goed en zuiver
stellen van het vraagstuk. Waarom, — vroeg hij, —
waarom is men voor vrijheid in allerlei bedrijf? Omdat
een mime voortbrenging in het belang is der volkswelvaart en omdat een overproductie geen nadeel is voor
alien, doch alleen hem treft, die zich er aan schuldig
maakt. Anders staat het met de circulatiebank. Deze verstrekt crediet en levert bankbiljetten : overdrijving van
credietverleening en. overmatige uitgifte van biljetten zijn
een algeraeen maatschappelijk gevaar. Ziedaar de grondtoon der brochure. Op die stelling hebben de voorstanders
van monopolie hun pleit gewonnen. De voortzetting van
het monopolie der Nederlandsche Bank is waarlijk geen
afval geweest van de vrijheidsidee, geen inconsequentie, te
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stellen op rekening van verborgen zelfzucht, gelijk later
wel eens door personen, die beter konden weten, is rondgestrooid. Nooit heeft ons vaderland over de beslissing
welke de wetgever in 1863 genomen heeft, zich te beklagen
gehad.
De triomf, welke aan Pierson door zijn brochure over
de bank ten deel is gevallen, heeft hem zonder twijfel aangemoedigd om ook op een ander, veel breeder gebied van
staatkunde zijn kracht te ontplooien. Zelfs te midden van
belangrijke historische studien over Italiaansche 1) en Duitsche economisten, waaraan wij in 1866 o.a. zijn voortreffelijk Gidsartikel over Friedrich List en zijn tijd te danken
hebben, begon hij meer en meer zijn aandacht te wij den
aan een geschil, dat sedert jaren een twistappel tusschen de
liberale en conservatieve staatspartijen was. II bedoel de
koloniale kwestie. Door in 1864 de betrekking te aanvaarden van directeur der te Amsterdam opgerichte Surinaamsche
Bank, was Pierson nauwer in aanraking genomen met ons
koloniaal beheer. Zijn levendige geest bespeurde ras Welk
een rijke verscheidenheid van historische en economische
gezichtspunten geopend werd zoo men dit beheer, gelijk
het in Oost-Indie en in het bijzonder op Java gevoerd
werd, aan studie onderwierp. Hij betreedt dit veld van
onderzoek en gaat in het voorjaar van 1868 te Amsterdam
en te Rotterdam zes voorlezingen over het Cultuurstelsel houden,
welke spoedig daarna, in een bundel vereenigd, het licht
zien. Hij koos beslist den leant der liberale partij. Zijn
doel was strijd tegen het stelsel hetwelk in 1830 overeenkomstig de adviezen van den Gouverneur-Generaal van den
Bosch op Java was ingevoerd.
Geen werk van Pierson heeft in de vrijzinnige kringen
van het Nederlandsche yolk meer harten gewonnen dan
dit historisch-kritisch overzicht van ons koloniaal beleid.
Hij toonde aan dat het stelsel, hetwelk het Gouvernement
het bedrijf van planter en koopman deed uitoefenen, leidde
1) Bijdrage tot de geschiedenis der economische studien in Italie
gedurende de 17e en 18e eeuw (Economist, 1866).
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tot lage loonen voor de bevolking, tot veering der particuliere nijverheid. Geheel onze staatkunde ten opzichte van
Java werd door de jacht naar batige sloten beheerscht.
Een schrielheid, welke de belangen der toekomst op Java
ten offer bracht ten einde de financien van het moederland met rijke inkomsten te steunen, belemmerde ginds
de ontwikkeling der stoffelijke welvaart. Hoewel na 1850
de toepassing van het stelsel verzacht was en voor de
kolonie een tijdperk van grooteren voorspoed was aangebroken, waren talrijke schaduwzijden overgebleven. Het
bleef een bron van bederf voor de dorpsinstellingen. Het
dreef de ambtenaren, zoo Inlandsche als EuropeesChe, tot
miskenning van de rechten der bevolking op hare velden
en tot belemmering van het individueel grondbezit. Moedeloos en zwijgend zuchtte Java's bevolking onder den dwang.
De ondernemingsgeest van Europeanen werd gekortwiekt,
zoo niet verstikt. De handelsbetrekkingen tusschen moederland en kolonien vertoonden het beeld van stilstand.
Luide klonk tegenover dat alles Pierson's beroep op
de zegeningen der vrijheid, op de levenwekkende kracht
van zelfbestuur in de Javaansche dorpen, op den prikkel
tot arbeid, die gelegen is in de erkenning en in goede
regeling van den grondeigendom. En Coen hij in later
jaren, in 1877, tot een nieuwe uitgave zijner voorlezingen
besloot, onder den titel van koloniale politiek, met toevoeging van nieuwe hoofdstukken, had hij het voorrecht te
mogen vermelden dat het gewraakte stelsel teruggedrongen
was tot enkel de koffiecultuur ; dat hierin de loonen der
bevolking belangrijk waren verhoogd ; en dat hetgeen men
vroeger in Nederland genoemd had de koloniale kwestie van
lieverlede zich had vervormd tot vragen omtrent hervormingen van het grondbezit en van het belastingwezen.
Zijn boek wemelt van levendige, kleurige schilderingen
van het dorpsleven op Java, de verhouding tusschen de
dorpelingen en hun hoofden, de historie van het gemeenschappelijk grondbezit zoo op Java als in andere Aziatische
maatschappijen. Hierdoor is zijn werk, uit het oogpunt
van economie, volkenkunde en geschiedenis, een der be-
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langwekkendste Nederlandsche boeken uit de tweede helft
der 19e eeuw.
Al heeft Pierson het voorrecht gehad vrij spoedig in
de koloniale politiek zijn idealen verwezenlijkt te zien, toch
vervreemdde hem zulks allerminst aan nieuwe studien oyer
koloniale belangen. Toen in 1884 de Indische suikercrisis
tal van on dernemingen aldaar in moeilijkheid gewikkeld,
ja zelfs ten val had gebracht, greep hij naar de pen am
aan te dringen op verlichting van den cyns op de suikerfabricage en vermindering van de tarieven der spoorwegen.
Onze kolonien verloor hij nooit uit het oog. Ook het
Indisch muntwezen hield hem bezig. In 1875 heeft hij
gepoogd aan te toonen dat ons Indisch muntstelsel bij den
zilveren standaard moest volharden, omringd framers als
Indie was door machtige Oostersche handelsstaten, van
welke het voorloopig niet te wachten was dat zij den
zilveren standaard zouden prijsgeven. Op dit punt geraakte
Pierson in strijd met een advies van den heer van den.
Berg, president der Javasche Bank. De laatste was overwinnaar bij den Nederlandschen wetgever, die e-v'ennain
van een verbreking der munteenheid tusschen moederland
en kolonien bleek te willen hooren. Ook in Indie werd
het gaud tot grondslag van het muntstelsel aangenomen.
De gebeurtenissen van weinige jaren daarna hebben de beslissing van onzen wetgever doen kennen als een gelukkige,
en Pierson heeft er zich volkomen mee vereenigd.
Van zijn ongedoofde liefde tot de kolonien leg-de Pierson op nieuw getuigenis of door in 1903 zich met het
voorzitterschap te belasten van het Indisch Genootschap
te 's-Gravenhage, en in dien kring een rede nit te spreken
naar aanleiding van het Verslag der Eng elsche commissie over
de hongersnooden in Hindostan. Het was vooral de regeling
van het grondbezit en van de grondbelasting in het verre
Oosten, die zijn belangstelling trok. Na den ondergang
toch van het Cultuurstelsel stand bij hem steeds krachtiger
de overtuiging op den voorgrond, dat bij verdere doelmatige
hervormingen in Indie steeds moest warden gelet op den
ethischen leant. In deze overtuiging bezat hij een vriend,
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met wien hij jaren lang heeft samengewerkt, een bekend
staatsman, een man van krachtige gestalte en van kloeken
geest, den heer Fransen van de Putte, die tweemaal het
Ministerie van Kolonien heeft bestuurd en die door voorHalting en raad Pierson menigmaal bij diens studien ten
gids geweest is. Van de Putte was een 17-tal jaren ouder
dan Pierson, doch het tijdstip waarop de eerste zijne schreden zette op de loopbaan der staatkunde, en waarop de
tweede zijne koloniale studien begon, was in onze landsgeschiedenis vrij wel hetzelfde. De destijds geboren vriendschap heeft mogen voortduren tot het voorjaar van 1902,
toen de oogen van den oudere door den dood gesloten
werden. Van zijn broeder in den strijd gaf Pierson in het
daaropvolgende jaar voor de Maatschappij van Letterkunde te
Leiden een levensbericht, vol van eerbied en liefde, een schets,
welke een kostbare bijdrage is voor de kennis onzer historie,
ten minste van dat deel, waarop beide mannen, beschrevene
en beschrijver, een overwegenden invloed hebben geoefend.
Ik ben eenige jaren vooruitgeloopen in het leven van
den schrijver der zes voorlezingen over het Cultuurstelsel.
Keeren wij terug tot het jaar, waarin deze verschenen : 1868.
Het was voor hem een jaar van groote beteekenis. Zijne
ongemeene talenten hadden de aandacht van den president
der Nederlandsche Bank, Mr. W. C. Mees, op hem gevestigd.
De betrekking van directeur dezer instelling werd hem
aangeboden. Hij nam Naar aan. Hiermede opende zich
voor hem een nieuwe levensperiode. Aanvankelijk medebestuurder, later hoofd van de centrale credietinstelling
des lands; — tezelfder tijde in de stad zijner inwoning
geroepen om aan het universitair onderwijs der juridische
faculteit deel te nemen, heeft hij sedert dat tijdstip 23
jaren lang in de hoogste kringen des handels en der wetenschap in zijne vaderstad gearbeid, bemind en geeerd door
ieder, die bet voorrecht had hem te kennen.
Reeds spoedig na zijn. plaatsing bij de Bank grepen
gewichtige gebeurtenissen in de Europeesche staatkunde
plaats. Zij gaven op het gebied van het Nederlandsche
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muntwezen aanleiding tot een vraag, Welke aan velen z66
wonderlijk in de ooren klonk, dat men moeite had aan
den ernst van het vraagstuk te gelooven.
In Nederland was in 1849 het karakter van wettelijk
betaalmiddel aan het in omloop zijnde goudgeld ontnomen,
en in 1850 was de ontmunting er van ten uitvoer gelegd.
Enkel van het zilver gold voortaan vrije aanmunting. Door
de intrekking van de oude zilvermunt en door nieuw zilvergeld in omloop te brengen was onze muntcirculatie
belangrijk verbeterd. Ons nieuw muntwezen was populair
en met zelfvoldoening, misschien wel met eenigen nationalen trots, wenschte men elkander geluk dat Nederland,
juist toen het goud door de ontdekking van de Californische goudmijnen in waarde was gaan dalen, zich van zijn
goudvoorraad had bevrijd. Het was een traditie geworden,
dat het zilver den meesten waarborg voor vastheid van
waarde bezat en derhalve als grondslag van muntwezen de
voorkeur verdiende boven bet goud.
Fit dezen drown werd men opgeschrikt. Het Duitsche
Rijk, — vrucht van den Fransch-Duitschen oorlog, — besloot reeds in het eerste jaar van zijn bestaan tot eenheid
van muntwezen op zijn grondgebied. Het koos den gouden
standaard, in aansluiting bij Engeland en bij de Vereenigde Staten van Noord-A.merika, en dreigde met de ontmunting van belangrijke hoeveelheden zilver. Een aanzienlijke
waardedaling van het zilver op de wereldmarkt stond te
vreezen. De onstandvastigheid dier waarde zou voor oils
land groote ongelegenheid kunnen brengen in het internationaal handelsverkeer. De Regeering diende in 1873
een wetsontwerp in om tot vrije aanmunting van goud
over te gaan. Doch hoe uitnemend ook haar wetsontwerp
was toegelicht, het ondervond van menige zijde bestrijding.
Thans stond Pierson op tot verdediging. Zijne brochure
uit het voorjaar van 1874, getiteld Twee Adviezen over Muntwezen, mag gelden als een model van dialectiek en van
gedistingeerden stijl. Desondanks leed de Regeering in
de Tweede Kamer eene nederlaag. In Maart 1874 werd
haar voorstel verworpen.
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De afwijzing echter was slechts tijdelijk. Meer en meer
bleek de toestand van het Nederlandsche muntwezen onhoudbaar. Een nieuw ontwerp werd in het volgend jaar
ingediend en zonder verwijl tot wet verheven. Nederland
ging over tot het goud. De vrije zilveraanmunting was
.middelerwij1 geschorst en is later voor goed gestaakt.
Nog eenmaal trad Pierson tot verdediging van een wetsontwerp op het gebied van ons muntwezen in de bres. Na
onzen overgang tot het gele metaal was het op het
programma der bankpolitiek een eerste punt, dat de
Nederlandsche Bank steeds zou waken tegen het ontstaan
van een goud-agio. Het middel daartoe bestond in tweeerlei
gedragslijn : ten eerste, steeds bereid te zij n om tegen een
vasten prijs alle goud, dat Naar werd aangeboden, te koopen,
en ten tweede steeds goud tegen vasten prijs beschikbaar te
stellen voor ieder handelaar, die wegens den stand der wisselkoersen in den uitvoer van goud voordeel mocht zien.
Een samenloop Ivan omstandigheden evenwel had in 1882
den goudvoorraad der Bank tot slechts f 5.000.000 doen
slinken. Toen werd van Regeeringswege een wetsvoorstel
ingediend om eventueel, n.l. indien geen goud meer tot
uitvoer beschikbaar mocht zijn, zilveren standpenningen te
doen ontmunten op kosten van den Staat en het aldus te
verkrijgen ruw zilver tegen den loopenden marktprijs voor
uitvoer te bestemmen. Dit denkbeeld was uitgegaan van
de heeren Dr. A. Vrolik en Mr. N. G. Pierson, die in 1881
op de internationale Muntconferentie te Parijs de Nederlandsche Regeering hadden vertegenwoordigd. Ook dit wetsvoorstel ontmoette tegenstand, gelijk van ouds, voortspruitende uit misverstand, wantrouwen en zucht tot uitstel.
De beide heeren hebben Coen in een gemeenschappelijke
brochure, getiteld Beschouwingen over de nadere voorzieningen
omtrent het Muntwezen hun denkbeelden toegelicht met een
klaarheid en een rijkdom van argumentatie, die niets te
wenschen overlieten, en in een fijnen vloeienden stijl, die
niet lang deed gissen wie van beide de eigenlijke penvoerder is geweest. De wetgever heeft het wetsvoorstel aange-
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nomen. De genoemde voorzorgsmaatregel heeft het vertrouwen van het buitenland in ons muntwezen bevestigd.
Hoewel het nooit zoover gekomen is dat hij behoefde te
worden toegepast, heeft hij ons staatscrediet gesteund door
te toonen „dat het Nederland ernst was met de zorg voor
„zijn muntwezen en met de eerbiediging van de rechten
„zijner schuldeischers."
Beleefde in dit opzicht Pierson ten slotte volkomen
voldoening van zijn arbeid, in een ander is eenigermate
teleurstelling zijn deel geweest. Hij was namelijk bimetallist :
een overtuigd aanhanger van het denkbeeld een wereldverbond te stichten tot vrije aanmunting zoowel van zilver
als van goud in een bepaalde, bij onderlinge overeenkomst,
vast te stellen waardeverhouding. De kunstmatige waarde
van het zilvergeld was in zijn oog een hoogst bedenkelijk
gebrek in de muntstelsels van al die staten, die den gouden
standaard hadden aangenomen. Vandaar dat hij op de
internationale Muntconferentie te Parijs in 1881 voor het
bimetallisme streed. Doch de afwijzende houding van Engeland en Duitschland heeft zijne hoop verijdeld. Toen in
vervolg van tijd de daling van de waarde des zilvers afmefingen aannam, welke men vroeger nauwelijks had kunnen
droomen, ging hij aan zijn ideaal wanhopen.
Ook een andere omstandigheid ontnam hem den moed :
de toenemende voortbrenging van het goud. Van de zijde
der bimetallisten was jaren lang geagiteerd met een beroep
op de nadeelige gevolgen van goudschaarschte. Dit argument
echter kon hij niet onderschrijven. Is er wel goudschaarschte ?
vroeg hij ernstig 1). Met deze vraag heeft hij vele zijner
bimetallistische vrienden teleurgesteld. Zijn geweten verbood
hem in dit opzicht met hen mede te gaan. Hiervoor was
hij te nauwgezet. En heeft hij verkeerd gezien ? In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, het legerkamp van het
bimetallisme, zijn sedert eenigen tijd van gezaghebbende
zijde klachten aangeheven over den goudovervloed, met
welken de staag klimmende productie de wereld bedreigt !
1) „Goudschaarschte" (De Gid8, 1894).
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In het tijdperk, dat zich geopend had door zijn benoeming tot directeur der Nederlandsche Bank en dat zich
in 1891 afsluit met zijn benoeming tot minister van financien,
kwam bij hem de wetenschappelijke kracht tot voile ontwikkeling. Hij verkreeg een vaste methode en een geordend
overzicht, die hem den moed gaven een professoraat uit
te oefenen en leerboeken te schrijven.
Men herinnert zich zijne revolutionnaire woelingen
tegen de gangbare economie in de jaren 1862 tot 1866.
Hij had een algemeene herziening der fundamenteele begrippen geeischt. „Een nieuw rijkdomsbegrip, een nieuwe
„opvatting van de maatschappij, een nieuwe analyse van
„de voortbrenging, een nieuwe verbruiksleer, ziedaar voor„loopig het programme. Dit om mede te beginners” —
zoo leest men aan het slot van zijn Gidsartikel over het
begrip van volksrijkdom.
Sedert die jaren ziet men hem schrijven over allerlei
vraagstukken van praktischen aard : koloniale politiek, belastingstelsel, armenverzorging, arbeidersvraagstuk, muntwezen, — schijnbaar waagt hij zich niet meer aan de theoretische economie. Toch verkrijgen zijn opstellen gaandeweg
een rustiger toon, grooter gelijkmatigheid in betoogtrant ;
zij geven meer blijk van beheersching des onderwerps, van
zorgvuldiger ontleding. Het is alsof hij het met zich zelf
eens is geworden ook ten aanzien van de grondbegrippen
zijner wetenschap.
Het was in het najaar van 1873, dat ik, student te
Leiden, door mijn vereerden leermeester Prof. Buys met
Pierson in kennis werd gebracht. Pierson's vroegste gidsartikelen hadden bij mij het verlangen gewekt, in een
academisch proefschrift mijn krachten aan de theoretische
economie te beproeven. Maar dat viel niet mede. Spoedig
geraakte ik in een net van tegenstrijdige redeneeringen verward. In mijn nood raadpleegde ik Buys, mijn professor in het
staatsrecht, die vroeger aan het Athenaeum te Amsterdam
eenige jaren economie had gedoceerd en die te Leiden op
de vergaderingen der Studenten-debatingclub menigmaal
aan mij en mijn vrienden duchtige lessen staathuishoud-
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kunde had toegediend. Maar Buys verklaarde mij, dat hij
het ook niet moist. „Ga naar Pierson te Amsterdam", zei
hij, — „indien bij den tegenwoordigen stand der weten.„schap een antwoord op uw vragen mogelijk is, dan kan
„Pierson het u geven".
En zoo ging ik naar Amsterdam, gewapend met een
introductiebrief van Buys. Pierson ontving mij, — hij
woonde destijds op het Frederiksplein, — allervriendelijkst
en. .. gaf het antwoord.
De oplossing der raadselen moest gezocht worden, sprak
hij, in een nieuwe leer der waarde, en deze was kort geleden gevonden door een Engelsch schrijver, William Stanley
Jevons, hoogleeraar in de staathuishoudkunde te Manchester, die in 1871 een boek had geschreven onder den
titel van The Theory of Political Economy. Ik ging naar
Leiden terug en bestudeerde dat moeilijke boek. Ik breidde
de leer van Jevons nog een weinig uit en voltooide mijn
dissertatie. Mijn promotor, Prof. Vissering, stond aanvankelijk wat vreemd tegenover al dat nieuws, doch erkende
spoedig dat het nieuwe veel beter was dan het oude.
Immers ook aan zijn scherpen blik was het niet ontgaan
hoeveel verwarring er in de oudere staathuishoudkunde
heerschte. Hij had de vroegere aanvallen van Pierson in
de Gids met belangstelling gevolgd en verheugde zich van
harte dat een fundament was gevonden, waarop kon worden
voortgebouwd. Van een nieuwe waardeleer moest de wedergeboorte uitgaan.
En zoo is het geschied. De theoretische economie van
de laatste 40 jaren, b.v. de leer der Oosteniiijksche school
over kapitaal en kapitaalrente, heeft de methode van Jevons
tot grondslag. Die methode was door Pierson met een
bij na onbegrijpelijk fijn onderkenningsvermogen opgespoord
in een Engelsch boek, hetwelk vol stond van mathesis.
Daarin kwam een toepassing voor van differentiaalrekening,
ongenaakbaar voor een gewoon economist. Maar Pierson
was een buitengewone.
Een paar maanden nadat ik te Leiden was gepromoO. E. XI 11
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veerd, vierde de Leidsche academie met groote plechtigheid
haar 300-jarig bestaan. De verschillende faculteiten stelden
den Academischen Senaat voor op den historischen gedenkdag van 8 Februari 1875 aan verdienstelijke mannen op
het gebied van wetenschap eeredoctoraten te verleenen.
De faculteit van Rechtsgeleerdheid vestigde haar keus op
den president der Javasche Bank te Batavia, den heer N.
P. van den Berg, en op Nicolaas Gerard Pierson. Het moet
voor Pierson een eigenaardig gevoel geweest zijn op dien
dag eershalve den graad van doctor in de beide rechten
te erlangen, — hij, de autodidact, die nog nooit een examen
had gedaan, — behalve erns, namelijk een examentje, dat
hem de bevoegdheid moest geven om in de economie onderwijs te geven aan de Anisterdamsche Handelsschool. Het
was in 1864 geweest, voor een commissie, waarin Prof. Buys
examinator was, met wien Pierson een jaar te voren slaags
was geweest over de toekomst der Nederlandsche Bank.
Buys had spoedig het examen voor afgeloopen verklaard
met te zeggen : laten wij maar uitscheiden, gij weet er meer
van dan wij alien. IJit de handen van denzelfden beroemden beoefenaar van het staatsrecht ontving thans in 1875
Pierson het diploma van zijn eeredoctoraat.
In datzelfde jaar achtte hij den tijd gekomen om een
leerboek te schrijven. Het was bestemd voor het 111iddelbaar onderwijs. Het bevat in twee boekdeelen, klein formaat, des schrijvers Grondbeginselen der staathuishoudkunde.
Het werk is oorspronkelijk in vorm en in indeeling der
stof. Het gaat diep in op de onderwerpen der theoretische
economie en -Levens op die vragen omtrent de volkswelvaart,
van welke Pierson door ondervinding -moist dat zij het meest
geschikt zijn om de belangstelling van leerlingen op te
wekken. Gewapend met nieuwe kennis is de schrijver in
tai van oude vragen gekomen tot een vaste meening. Men
vindt er geen poging om, onder den wijdschen naam van
praktische staathuishoudkunde, een aantal regelen van
staatsbeleid te geven. Het geldt hier veeleer te verklaren
wat is, dan te bevelen wat geschieden moet. Hier is de
economie aan het woord niet als kunst, doch als weten-
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schap. Het geldt geen oppervlakkige aanraking van staatkundige vraagstukken, zonder dat men zich rekenschap
geeft van de methode des onderzoeks. Evenmin is het doel
„eenige notiên van staathuishoudkunde bij te brengen",
naar den gebruikelijken term van vroeger tijd. Pierson
stelt in zijn G-rondbeginselen aan den leeraar hooge eischen.
Als hoofddoel van het onderwijs in de economie op de Middelbare school schetst hij 1) „de vorming van het oordeel
„en de versterking van het denkvermogen der leerlingen".
Groote behoefte bestaat, zoo schrijft hij, aan oefening in
het denken, en hierin voorziet economische studie. „De
„vraagstukken, -waarmede de staathuishoudkunde zich bezig
„houdt, stellen geen onmogelijke, maar toch zeer zware
„eischen aan het denkvermogen. Hunne oplossing vordert
„die kalme overpeinzing, waartoe men ons zoo zelden be„reid vindt, dwingt ons derhalve om traagheid van geest
„te overwinnen. 1k beweer niet dat de staathuishoudkun„de zich hierin van andere vvetenschappen onderscheidt :
„daar echter de deductieve methode de eenige is, die de
„economist kan volgen, en de proefneming nooit, toetsing
„zijner resultaten aan de ervaring hem niet altijd wordt
„vergund, zoo is hij aan velerlei dwaling blootgesteld,
„dus tot groote zorgvuldigheid verplicht. Men verbeeldt
,,zich vaak dat economie niet veel anders is dan een
„weinig gesystematiseerd gezond verstand. Wie ooit de
„beantwoording van gewichtige economische vragen heeft
„beproefd weet maar al te goed het tegendeel, en het
„Middelbaar onderwijs moet in de eerste plaats daartoe
„strekken die gevaarlijke dwaling, die reeds zooveel onheil
„heeft gesticht, voor goed nit te roeien”.
Optimist, die hij was !
Hij heeft gaandeweg ondervonden dat hij het peil der
leerlingen der middelbare school te hoog had aangeslagen
zoowel als het peil der onderwijzers. In later jaren zag
hij in dat zijn Grondbeginselen van 1875 voor het Middelbaar onderwijs te breed van aanleg waren, te systematisch
1) Grondbeginselen der staathuishoudkunde, voorrede, biz. VI.
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in bouw. Op de burgerscholen is voor economie geen tijd
genoeg beschikbaar om zulk een systeem te behandelen.
Zijn boek was eigenlijk goed voor het Universitair onderwijs. Maar daar stelde hij zijn idealen weder hooger. Verlangde dit niet jets, dat nog dieper ging, nog meer historisch, en nog uitvoeriger was ?
Zoo kwam het dat in 1886 Pierson van zijn Grondbeginselen een omgewerkten tweeden druk gaf. Naar een
heel ander plan. Toen ging hij eenvoudiger te werk. Hij
poogde toen enkel eenige onderwerpen van den dag, practische bovenal, ter sprake te brengen en dan „telkens uit
„de verschillende afdeelingen der wetenschap zooveel bijeen
„te garen als noodig was om die onderwerpen in het ware
„licht te plaatsen".
Voor het onderwijs trad hij op niet enkel met boeken
hij gaf ook zijn persoon. Toen in 1877 het Amsterdamsche
Athenaeum tot eene Universiteit was verheven, met gelijke
rechten als de Rijksuniversiteiten, stelde hij zich beschikbaar om geheel belangeloos als hoogleeraar - in de faculteit
der Rechtsgeleerdheid den leerstoel voor de staathuishouclkunde en statistiek in te nemen.
Er was destijds op economisch gebied een nieuwe
richting opgekomen, Welke vrij algemeen in Duitschland
met den naam van Kathedersocialisme werd aangeduid, omdat zij, bij monde van woordvoerders op de academische
leerstoelen, aldaar pleitte voor krachtige staatstusschenkomst ten behoeve van de stoffelijke welvaart der arbeidersklasse. Deze richting viel in beginsel heel de staathuishoudkunde aan door de mogelijkheid te ontkennen van,
op het gebied der stoffelijke welvaart, te komen tot kennis
van wetten en door, onder de , lens van historische methode,
de economie te willen bepalen tot het bij eenbrengen van
enkel feitenmateriaal. Ook trok zij de aandacht door
menigmaal overdreven onkritische loftuitingen voor socialistische schrijvers. Daarbij was zij niet afkeerig van onbillijke aanvallen op de beste schrijvers der Engelsche
school, en schiep zij behagen in zO6danige aanmoediging
van staats-tusschenkomst, dat het menigmaal den schijn
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had alsof door de oudere economisten nooit een gezonde
gedachte ten behoeve van individueele vrijheid en particulier initiatief was uitgesproken.
Toen ik in Maart 1878 mijn tegenwoordig ambt aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht aanvaardde, koos ik dat
Kathedersocialisme tot stof mijner inaugureele rede. 1k
viel het aan.
Fluks leverde Mr. Goeman Borgesius eene verdediging
door een opstel in de Vragen des Tijds. Hierop antwoordde
Mr. Pierson in een Gidsartikel, z66 keurig van taal en
betoogtrant dat ik niet aarzel wat hij destijds schreef —
en wat hij ook later schreef in antwoord op een nieuwen
aanval, ditmaal van Mr. J. A. Levy, — te houden voor
zijn beste opstellen over de strekking en de methode zijner
wetenschap. Hij stelde op den voorgrond, dat de economisten geenszins meer staan op het standpunt der Fransche school en dat zij de verdiensten der Duitsche richting
erkennen. Wat hij echter in de nieuwe richting met leedwezen miste was de waardeering, waarop de Engelsche
economisten aanspraak mogen maken, het nauwgezet geweten, hetwelk verbiedt allerlei slordige dwalingen te verkondigen ter wille van een politieke leuze, den kritischen
blik op het gehalte van socialistische schrijvers. Wat
Pierson aan de nieuwe richting verweet, was dat zij de
mogelijkheid ontkent om in ons maatschappelijk leven een
verband tusschen oorzaak en gevolg te leeren kennen. Ook
overdreven ingenomenheid met staatsbemoeiing verweet
Pierson aan de nieuwe richting, een ingenomenheid die
niet vrij is, — zoo schreef hij, — van zeker fanatisme, en
dat fanatisme boezemt hun, die het onpartij dig gadeslaan,
schrik in om de gevolgen die er nit kunnen voortvloeien.
Zeer scherp verzette hij er zich tegen dat men in naam
eener enkele wetenschap aan den Staat allerlei recepten
opdringt zoowel van doen als van laten.
De strijd tusschen Pierson en zijn tegenstanders ligt
thans meer dan 30 jaar achter ons. Het is opmerkelijk dat
in Duitschland, waar de historische richting en de voorstanders van staatstusschenkomst steeds krachtiger heer-
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schappij over de openbare meening hebben erlangd, — dat
ddar in de laatste jaren weder -van allerlei karat de wensch
is uitgesproken naar nauwkeuriger methode van onderzoek,
naar zuiverder formuleering van wetten, naar ernstiger ken-.
nisneming van hetgeen de klassieke Engelsche school en
later de Oostenrijksche school hebben in het licht gesteld.
Daar is onder de leuze van „terug naar de klassieke economie" een reactie ontstaan. Men is er gaan inzien dat het
op den duur ten nadeele strekt van de wetenschap en van
het onderwijs, indien men den strijd der staatspartijen en
der maatschappelijke belangen overbrengt naar de academische gehoorzaal. Pierson heeft in zijn laatste levensjaren
de voldoening gehad op die reactie te mogen wijzen. Al
wilde hij volstrekt Diet hebben gezegd, dat de oude Engelsche economie nu weder letterlijk en slaafsch moet worden
nagevolgd, — al wees hij op het betere voorbeeld van
moderne schrijvers, hij zou het recht hebben gehad vast
te stellen dat hij reeds in 1878 tegen de richting had gewaarschuwd, waarvan men thans in Dnitschland de schaduwzijden is gaan inzien. Doch hij, de ernstige, bescheiden
man, maakte van dat recht geen gebruik. Hij bleef voortarbeiden ; en hij bleef getro-uw aan de opmerking, welke
men in een zijner opstellen van 1879 vindt : „Economie is
„philosophie ; hare stichters, — Locke, Hume, Adam Smith,
„— zijn philosophen geweest en haar bekwaamste beoefenaar
„in onzen tijd, John Stuart Mill, was het evenzeer." Pierson vatte het woord Philosophie eenvoudig op, in den geest
der klassieke oudheid, als studium sapientiae. Doch tevens
nam hij den wenk van Descartes in acht : geen onvruchtbare bespiegeling, dock eene scientia quae et vitae inserviat.
( Slot volgt.)

EEN DICHTER WT. DEN TIJD DER
APOSTOLISCHE VADERS
DOOR

Dr. J. DE ZWAAN.

„Mij dacht, zij spraken alsof zij van blijdschap spreken
moesten . .. . 1k vond, dat het was alsof zij een nieuwe
wereld hadden ontdekt — dat zij menschen waren, die
alleen woonden en niet onder hun buren konden worden
gerekend".
Zoo beschrijft Bunyan het onbeschrijflijke van de nieuwe
geestelijke werkelijkheid. Hij leerde die kennen te Bedford
bij een samentreffen met eenige vrouwtjes, wier armoede
en geringheid den glans van Naar blijdschap nog te wonderlijker inaakte.
Datzelfde eigenaardige isolement gevoelde ook de Oudheid in de verschijning van het Christendom. Maar de verwondering uitte zich in afkeer. Zulk een alleen zijn onder
de menigte werd uitgekreten als menschenhaat. Weldra
genoot het „nieuwe yolk" de onderscheiding eener algemeene onverdraagzaamheid. Een instinctieve weerzin openbaarde zich. Yerachting bij den patricier en grove spot bij
het grauw gaven lucht aan eenzelfde gevoel van beklemdheid.
Het matte leven der oude wereld, dat de wildste
dwaasheden van het syncretisme kon verdragen, reageerde
alone en fel op dien geheel nieuwen prikkel. Ook neemt

224

EEN DICHTER 'HIT DEN TIJD PER APOSTOLISCHE VADERS.

die reactie toe in heftigheid met den voortgang van het
Christendom zelf. Aan dat verweer kan men dan ook
de geweldige, onzichtbare kracht van den nieuwen prikkel
meten. Maar, wat meer zegt, door dit verweer treedt de
oudheid zelf op als een onwraakbare getuige voor het
absoluut nieuwe van wat haar storen kwam. Die instinctieve afkeer was het alarmsignaal van de zucht tot zelfbehoud. Babel noch Egypte, Mithra noch Mani konden
Rome deren, maar al de veerkracht van een oorspronkelijk
levensbesef komt in spanning om „die nieuwe, verderfelijke
superstitie" of te stooten.
Dat feit alleen maakt reeds duidelijk, dat het Christendom niet was een speling der gewone Helleensche levens- en
wereldwijsheid, aangeprezen in den lokkenden vorm van een
Jezusroman. Symboliek, religieuze fictie, godsdienstig charlatanisme waren immers reeds overbekend. De scepsis was
waakzaam. Ondanks dit alles heeft de oudheid deze onderstelling niet gewaagd. Integendeel, zij heeft met onrust
hier iets nieuws, iets absoluut vreemdsoortigs gevoeld.
Ware dat niet het geval, waarom dan die grillige
afkeer ? Was men dan zoo naief, dat men de oude denkbeelden in dezen vorm niet herkende ? Was het slechts een
wispelturige tegenzin om nog weer een nieuwen variant
op de welbekende motieven van het syncretisme te aanvaarden ? Christus naast Mithra, Adonis en Osiris ?
Maar er is geen wispelturigheid, doch een telkens
weer opkomende consequentie in dien tegenzin. Het is
een afkeer, die, zonder te zien, vooruit gevoeld heeft de
nadering van een strijd op leven en dood.
Indien we uit het dagelijksche leven der volkeren een
woord mogen opheffen tot die hoogvlakten, waar onzichtbare machten botsen, dan was hier een worsteling ophanden, waarin een nieuw „volk" of „ras" de opperheerschappij
bij recht van geboorte kwam opeischen.
Zoo heeft men het in die dagen ook wel eenigszins
gevoeld, want men sprak van de Christenheid als „het
nieuwe yolk" en de felheid van afkeer, die het opwekte,
evenaarde in spankracht den rassenhaat.
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Maar nu is dit zoo wonderlijk, dat wij dit „nieuwe
niet hooren zingen. Een Engelsch hymnoloog schreef
wel ergens, dat „het Christendom zijnen levensweg zingend
is opgegaan", maar tot ons drong voorheen bijna niets
daarvan door.
En wat nog te hooren was, bracht verbazing teweeg
— om de flauwheid van geluid en de afwezigheid van bezieling. Bunyan's getuigenis over de -Lifting van het nieuwe
leven : „methought they spoke as if joy made them speak
with such appearance of grace in all they said. ." is op
de Oudchristelijke hymnologie niet van toepassing !
Een Christelijke iTyrtaeus kan misschien gezwegen
hebben om David niet te overstemmen met nieuwe strijdzangen, maar hoe komt het, dat het lied des harten, de
persoonlijke jubel over het verloste leven ook zwijgt ?
Heel even klinkt er wel zoo iets in het welbekende
(Eph. 5 : 14) :
y olk"

„Ontwaakt gij die slaapt
En shat op uit de doOn,
En Christus zal over u lichten " ...

Doch de blijde, klare stem, die zoo preludeert, sterft
weg. Het recitatief, rhetorisch versierd, schijnt de vaste
vorm van uiting te wezen. Plechtig luidt het in I Tim. 3 : 16:
„Groot is het mysterie der vroomheid!
(Loofa Hem) „die is geopenbaard in het vleesch,
Die is gerechtvaardigd in den geest.
Die is gezien door de engelen !
Die is verkondigd onder de volkeren,
Die is geloofd in de wereld,
Die is verhoogd in glorie !"

Niet anders is het geluid van den zanger in den
„brief aan Diognetus" (XI : 3 b. 6) :
„Die, door het yolk onteerd,
Door apostelen alom geleerd,
Door heidenen werd geloofd.
Deze is de „Van den beginne",
Die nieuw scheen en aloud bleek
En altijd als Loon in harten van heiligen wordt geboren.
Deze is de „Altijd",
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De heden als Zoon gerekende,
Door wien de kerk wordt verrijkt" . . . enz.

Hoe licht gaat die trant van het leerdicht niet over
in zuivere rhetoriek ! (ibid c. IX : 2 b.).
„Hij haatte ons niet en stootte ons niet af,
Hij gedacht Diet aan overtreding, maar gedacht aan erbarrning,
Leif gaf Hij zijn eigenen Zoon.
Ale een rantsoen voor ons (alien) :
Den Heilige voor de bandeloozen,
Den Argelooze voor de ergen,
Den Gerechte voor de ongerecht;gen,
Den Onverderflij ke voor de verderfelijken,
Den Onsterflijke voor de sterfelij ken.

Is dit poezie of een extreem gebruik van het paralellisme, dat bij Epictetus en Musonius, op zichzelf of verbonden met antithesen, zoo menigmaal de aandacht trekt ?
De grenzen tusschen beide zijn moeilijk to trekken. En
ditzelfde verschijnsel treedt ook op, waar de toonaard meer
naar het Oudtestamentische neigt, of waar het gebed de
gedachten een hooger vlucht doet nemen. Zoo is het b.v.
met de liederen in het boek der Openbaring (4 : 11, 5: 9.
10, 11 : 17, 15 : 3) of met de avondmaalsliturgie in de
Didache (cc. IX en X).
Nergens verheft zich deze poezie eenigszins aanmerkelijk boven het volgende citaat nit den overouden „Morgenzang" der Grieksche Kerk:
„Eer zij God ornhoog gebracht !
Vrede op aarde ! Prijst Hem alien !
Zie, Hij toont zijn welgevallen
In het menschelijk geslacht.
U lovers wij,
One lied zijt gij,
Wij knielen voor U neér,
One lofgeklank,
De Loon van dank
Moet klimmen tot U eer.
U, Koning op den hemeltroon,
U, Vader, die 't Heelal gebiedt,
U, Jezus Christus, 's Vaders Zoon
U, Heil'ge Geest, U rijze one lied :
O God ! versmaad ons niet! enz.
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Zelfs de schoone „lofzangen" van Maria, Zacharia,
Symeon, die in Lucas I en II voorkomen, brengen ons niet
in kennis met de spontane -Lifting van de heerlijkheid des
nieuwen levens, immers zij zijn samengeweven nit Oudtestamentische woorden.
En toch spreekt Paulus reeds van het zingen van
„psalmen, hymnen en geestelijke oden" (Coloss. 3 : 16).
Toch heeft Plinius als Bithynisch landvoogd kennis gedragen
van Christelijk kerkgezang, waarin Christus als God werd
geprezen. Dit laatste komt geheel uit met den didactischen
trant van onze vorige aanhalingen en wordt ook bevestiga
door Eusebius, die van een voorganger uit de eerste helft
der derde eeuw, het volgend citaat brengt (11.E. V, 28 : 5) :
„ Want wie kent niet de boeken van Irenaeus en Melito
en de anderen, die Christus verkondigen als God en mensch ?
Hoevele psalmen en oden, van den beginne door geloovige
broederen geschreven, bezingen den logos Gods, den Christus
als God eerende ?"
Dat karakter van leerdicht, doch sterk doorvlochten
met een overstelpende beeldspraak en weelderige allegorese,
vertoonen ook de Gnostische „hymne" in de Acta Thomae
(p. 108 1. 13 sq), de „psalm", die als de „Hymn of the Soul"
een zekere vermaardheid heeft (ibid. p. 219 1. 20 sq), en
eveneens de wonderlijke astrologische beurtzang, die als

een door den apostel Johannes met zijn leerlingen in kringdans uitgevoerde „ode", te vinden is in de Acta Johannes
(p. 197. 1. 18 sq). Didactische poêzie was ook de kraeht
van Bardesanes en Valentinus en, hoewel van het nieuwe
„psalmboek" der Marcionieten ons even weinig bekend is
als van de Montanistische gezangen, mogen we van beide
wel aannemen, dat ook pier deze algemeene karaktertrek
niet zal hebben ontbroken.
Didactisch en liturgisch was de poezie der oudste
Christenheid, zich aansluitend bij de rhetorische antithesen
en andere kenmerkende redefiguren der ethische verhandelingen, die de predikers van Stolsche of Cynische Avijsheid
plachten voor te dragen of, het Oude Testament geeft
zoowel inhoud als vorm. Bemoedigend is dit resultaat niet.
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Wanneer inderdaad de oude Kerk zich niet heeft weten te
verheffen boven eene didactische of liturgische inspiratie,
dan rijst de vraag: was er dan soms geen spontane blijdschap
over het verloste leven ? Was er slechts zoo weinig verschil
in bezieling tusschen de koorzangen der kerk en het plichtmatig hymnodieeren der „theologen" van den keizercultus ? Was er niets anders dan breede, massale, Oostersche devotie ?
Dat kon men meenen, totdat in 1909 Prof. Rendel
Harris uit een zijner Syrische handschriften een bundel
liederen uitgaf onder den titel „Oden van Solomo".
Daar trilt de ziel van een waarachtig dichter. Daar
spreekt persoonlijk een kind Gods. En dat spreken is levende
taal : als het zingen van een vogel soms, die plotseling
zwijgt. Ook dragen overgeerfde klanken menigmaal den
zang, totdat die weer eensklaps in wonderlijk diepe toners
uitklinkt !
Prof. Harris leidt deze „Oden" in met woorden van hooge
waardeering. „Afgezien van een halve eeuw meer of minder
in het aanwijzen van den datum van zulk een document,
is het boven twijfel verheven of deze nieuwe „Oden" dragen
het kenmerk van een kracht en hoogheid van geestelijk
leven, van een zienersgave in mystieken zin, waarvan slechts
de meest van Gods licht doorstraalde tijdperken der Kerkgeschiedenis een wedergade bieden. In dit opzicht verschillen
ze bij hemelsbreedte van de bekende „Psalmen van Salomo",
waarmede ze in ons handschrift te samen worden gevonden.
Daar ziet men slechts een enkel spoor van oorspronkelijkheid en weinig hope : de zware tijden, die Jeruzalem bij
den inval van Pompeius onder het Romeinsche geweld
doorworsteld had, verduisteren nog den hemel voor 't oog,
zelfs dan nog als men tijdelijk verlichting gevoelt of juicht
over den val van den grooten dwingeland. Wat daar leven
en licht geeft, is de strenge tucht van Farizeesche gehoorzaamheid en een Messiaansche verwachting, zooals die in
zulke tijden van druk opwellen kon en moest. Zoo weinig
is er eigen in deze uitingen van individueele of nationale
levenservaring, dat vele van de „psalmen" in questie slechts
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luttel meer bieden dan een variatie op of bloemlezing uit
den Hebreeuwschen Psalmbundel".
Hoe toepasselijk is dit alles op de oude Christelijke
hymnologie, voorzoover wij die binnen de kerk tot nu toe
kenden !
„Doch in de „Oden" wordt slechts een hoogst enkelen
keer een ouder boek, hetzij Joodsch of Christelijk, geciteerd
of gebruikt slechts weinig is er, waarbij wij terug kunnen
gaan op het Oude Testament en bijna niets, waarin wij
een indruk bespeuren, achtergelaten door onze Evangelien
of andere Oudchristelijke geschriften. Hun schijnsel is
geen matte afglans van licht nit vroeger dagen hunne
inspiratie_ is direct en onmiddellijk. Zij komen wonderwel
overeen met de beschrijving, die Aristides gaf van het
leven der oudste Christenheid : „een nieuw yolk, waarin
iets goddelijks is gemengeld."
De dichter dezer Oden is dus een persoonlijkheid. Hij
is een Christen. Hij is zichzelf.
Dus is het moeilijk hem to classificeeren, misschien
wel onmogelijk. Op het oogenblik worden althans nog de
me€ st verschillende onderstellingen gemaakt en weer verwo- bpen. Doch dit doet niets of tot het feit, dat hier een
di( hter, een zanger bij Gods genade, voor ons staat. Montanist of Philonizeerend proseliet, orthodox doopliturg of
C nosticus, de man aan wien deze Oden hun oorsprong danl:en, was een kind des Geestes. De ontdekker van den bundel
:6chrijft dan ook : „Indien Gnostici zulke wonderschoone
lofzangen tot Gods eer konden aanstemmen als wij in ons
weergevonden bundeltje aantreffen, dan hebben wij maar een
woord : „Och, dat al het yolk des Heeren Gnostici
waren!""
De hooge ouderdom van de Oden staat vast. Het vijftal, dat in Gnostieke bewerking (in het Koptisch) als deel
van het groote Gnostische werk „Pistis Sophia" bekend
was v6or de ontdekking van het geheel, werd steeds gerekend
tot den tijd voor Justinus Martyr. Lettende op den inhoud
en het karakter dezer gedichten, is het niet onwaarschijnlijk, dat wij hier dus hebben een tijdgenoot der Apostolische
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Vaders, een van die groote onbekenden, die in de schaduw
van hun eigen werk vergeten zijn geworden.
Het is merkwaardig, hoe hij in karakter schijnt overeen te stemmen met den vurigen Ignatius. Evenals deze
vereenzelvigt hij zich in zijne worstelingen met Christus
zelf en hijgt naar woord en beeld om uit te roepen wat
hij ziet en Last.
„Afgescheiden van alle kritische vragen omtrent een
weinig meer of minder in de vaststelling van den datum
of van het : zie, hier ! of zie, d:iar ! bii het uitwijzen van
een plaats van oorsprong, hebben wij in onze Oden de
taal der Christelijke ervaring op de hoogvlakten des geestelijken levens en wij zouden ver moeten zwerven om de
vreugde in God zoo uitgedrukt to vinden als telkens weer
het geval is in bijna elk dozer cantica spiritualia".
Aldus Prof. Harris in zijne „Concluding Remarks".
Het zou droevig zijn. als dit ooit uit het oog wend verloren : het ware majesteitschennis tegen de geestelijke
realiteit, die hier doorbreekt — zulk een, waardoor de glorie
eener nieuwe werkelijkheid zich verbergt voor den geest.
Vormschoonheid en taalmuziek is van de Oden niet
te wachten. Het Syrisch, dat wij nu bezitten, is vertaald
-uit het Grieksch. Dit laatste gaat mogelijk weer terug
op een Semitisch origineel.
Er is dus Been sprake van een bekoring als b.v. nu
nog uitgaat van Alkmans „Avondlied":
Hewdoesin d'oreoon koruphai te kai pharangges 1)
ProOnes te kai eharadrai

met dat prachtige slotvers :
Hewdoesin d'oionoon
Phula tanupterugoon.
1) Men neme de volgende vertaling voor lief:
Roerlooze rust op alle toppen en scheuren
Bultige koppen en dalen . . .
Roerloos rusten der vo-oglen
Vleugelspreidende scharen.
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Maar de schoonheid onzer Oden is dan ook beslist van
Hebreeuwschen huize innerlijk, niet uiterlijk : Het is de
stijging en val der gedachten, beheerscht door Been andere
wet dan de inwendige rhythmiek eener levende persoonlijk-. noo.
heid. Daarom kan ook zelfs een derde of vierde vertalinob
b
een indruk geven van die persoonlijke schepping, waaromheen zich de uitdrukking kristallizeerde.
Het komt dus pier allereerst aan op den dichter zelf.
Wie hij is en wat hij denkt van zijn gave, verbergt hij
dan ook niet.
ODE XVI.
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Zooals het werk van den boer is te ploegen,
En het werk van den schipper is de koers van het schip,
Zoo is dan mijn werk de lofzang des Heeren om Hem te prijzen.
Mijn kunst en mijn bedrijf is Hem te 'oven,
'Want zijne liefde is de prijs naijns harten geweest,
Ja, tot mijne lippen heeft Hij zijne vruchten gestort.
Want mijne liefde is de Heer, duarom zal ii voor Hem zinger,
Immers ik ben sterk in Hem te levee en ik lieb in Hem vertrouwen!
Ik zal mijn mond opendoen en Zijn Geest zal iu mtj sprekea:
Be lof van den Heer en zijn schoonheid,
Het werk zijner handen en 't bedrijf zijner vingeren,
Be menigte zijner weldaden en de macht van zijn Woord!

Ongekunsteld en echt is het besef van inspiratie, dat
zoo kan spreken. Deze dichter is een pritnitief. Nog sterker
spreekt die eenvoud in de volgende Ode. Getroffen door
zijn eigen gedachten, laat de dichter zich gaan en eindigt
met een soort confessie. Maar dan brengt diezelfde diepe
oprechtheid een schoonheid voort, die denken doet aan
het slot van Alkmans Avondlied. En die schoonheidsontroering wekt dieper meetrillingen, omdat zij een vizie van
geestelijke harmonie tot middelpunt en oorzaak heeft.
ODE XXVI.
1.
2.
3.
4.

Ik zal lof uitgieten voor den Heer, want van Hem ben ik;
En ik zal zijn heilig lofgezang spreken, want mijn hart is bij Hem;
Want zijn Harp is in mijn handen en de zangen zijner ruste
zullen niet zwijgen
Uit heel mijn hart zal ik naar Hem roepen
Door al mijn leden zal ik Hem prijzen en verhoogen!
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Want van het Oosten en tot het Westen is de lof zijne !
En van het Zuiden en tot het Noorden is de verheerlijking zijne !
En van der bergen kruin tot aan hun einde is zijne volmaaktheid zijne!

Wie is 't, die zangen des Heeren schrijft ?
Of wie is het, die ze leest ?
9. Of wie is 't, die zijn ziel ten levee drijft,
zoo, dat zijne ziel verlost zal wezen ?
10. Of wie is bij machte te rusten op den Allerhoogste,
zoodat Hij spreekt uit zijn mond ?

8.

11. Wie is bij -machte het wonder des Heeren te verklaren ?
12. Want wie het verklaren zou, ging er in op
en werd Die, wien hij verklaarde.
13. Immers het is genoeg te weten en te rusten :
Want zangers staan stil en rustig,
14. Als een rivier, die een milde bron heeft,
En vloeit tot hulp van wie haar zoeken.

Dat is geen poezie voor de haastigen. Geen klinkklank, geen woordval is er om him aandacht te trekken.
Het zijn werkelijk zangen van de „rust des Heeren". De
zanger stijgt, als een leeuwerik klimt in zijn vlucht : sprong
na sprong, de zonnige diepten in. Maar wie dan ook stilstaat en luistert, voelt de tegenwoordigheid van een ziel :
een donker oog ziet op hem, waarin een Libanon zich
spiegelt.
Het is wel geen Griek, die zoo zingt. En toch is ongetwijfeld op deze poezie de hoogste standaard van toepassing, die opgesteld werd door dien anderen anOnymus, aan
wien wij de onsterfl.ijke fragmenten „Over Verhevenheid"
danken. (VII : 2-4) „Want als bij instinct wordt onze ziel
opgeheven door het waarachtig verhevene fier oprijzende
wordt zij vol van een blij en hoog gevoel, alsof zij zelf het
(kunstwerk) voortgebracht had, dat zij hoorde. Wanneer
dan ook iets, dat meermalen gehoord is door een man van
besef en litteraire eruditie, toch zijn ziel niet ontroert en
op de hoogten voert, en in zijn geest niet achterlaat meer
stof tot gepeins dan in de woorden dadelijk ligt, maar
afvalt in waarde, wanneer ge het good en scherp gaat beschouwen, dan kan dat eigenlijk geen ware verhevenheid
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zijn, omdat het slechts tegen het eerste gehoor bestand was.
„Want dat is werkelijk groot, wat boeit tot herhaalde
beschouwing, waarvan men slechts met moeite of onmogelijk de bekoring kan weerstaan, wat zich (dan ook) bijna
onuitwischbaar aan de herinnering opdringt."
Merkwaardigerwijze was, volgens Mommsen, deze criticus wellicht een Israeliet ! Hij spreekt althans Gesch.
V, 494) van die verhandeling, waaraan ons citaat ontleend
is, als een der schoonste werken van litteraire critiek, die
nit de Oudheid over zijn, geschreven in den eersten bloeitijd van het Keizerrijk door eenen onbekende, zooal niet
een Jood, dan toch door een man, die Dozes en Homerus
gelijkelijk eerde.
Onze dichter is zooveel Grieksch niet machtig geweest.
Hij is voorzeker van een anderen geest en ras. Hij citeert
en imiteert niet. Hij gaat op in zijn zang. Hij leeft erin.
De buitenwereld bestaat voor hem niet. Een Griek vergeet
zijn hoorders nooit en evenmin het navijlen en polijsten
zooals immers zelfs de majestueuze warmers werden
gepolychromeerd.
Onze dichter is ootmoedig-hoog overgegeven in
al zijn uitingen.. Die eigenaardige spanning, waarin het
lichaam den scheppenden geest gehoorzamen moet, voelt
hij als „een prijzen en verhoogen van Hem door al mijn
leden." En toch geen koorts van hoogmoed en onrustige
zelfverheffing : „wie is bij machte to rusten op den Allerhoogste, zoodat Hij spreekt uit zijn mond." Daarmede raakt
onze zanger de grenspalen van het rijk der mystiek. Toch
is hij m.i. niet m6er mysticus dan ieder waarachtig dichter
vanzelf is, wanneer hij God moet loven.
Hoe in-persoonlijk is ook die regel : „Of wie is het,
die zijn ziel ten 'even drijft (of: kastijdt) zoo, dat zijne ziel
verlost zal wezen". Het ascetisme heeft wellicht het allermeest het Oosten geknakt. Populair was het en — misschien
wel van den beginne — onder de Syrische Christenheid ook
officieel-kerkelijk in eere. Het was een aanbeveling zelfs in
de heidenwereld. Tegenover dat alles maakt deze regel rustig
front. Als men spreken mag van eene aristocratie des Heili16
0. E. XI 11
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gen Geestes, dan is pier een van haar kenteekenen. Hier
staat de inspiratie tegenover de massa. Zoo staat ook
Ignatius de esoq)6pos krachtig in het besef van zijn eigen
geheel andere, roeping. Een man is het, die bier spreekt.
Hoogstmerkwaardig is in dezen geest ook de vereenzelviging met Christus, waartoe hij ongemerkt komt, wanneer hij zingt van zijn werk in 't midden van zijn kring.
Het Paulinische : „niet ik meer leef, maar Christus leeft in
mij" openbaart zich ook in de uitingen van deze dichterziel.
ODE XVII.
1.
2.
3.
4.

5.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Ik ben door mijn God gek-roond : mijn levende kroon is Hij
En ik ben gerechtvaardigd door mijn Heer : mijn onvergankelijke
redding is Hij.
Ik werd losgemaakt van de nietigheden en ik ben geen verdoemde.
De strikken werden losgesneden door zijne handen :
Het gelaat en de gelijkenis van een nieuwe persoonlijkheid erlangde ik,
En daarin wandelde ik en was verlost.
En de overdenking der waarheid leidde mij
en ik volgde haar en dwaalde niet.
En alien, die mij zagen, stonden verbaasd
en ale een nit den vreemde werd ik door hen gerekend.
En Hij, die mij kende en mij opvoedde is de
Allerhoogste in al zijn volmaaktheid.
En Hij verheerlijkte mij door zijn. goedertierenheid
en verhoogde mijn verstand tot de hoogte der waarheid.
En vandaar gaf Hij mij het pad zijner voetsporen
En ik opende de poorten, die gesloten waren.
En ik rukte ijzeren grendels at en het ijzer ontgloeide
en vloeide en versmolt voor mij.
En niets vertoonde zich voor mij gesloten :
Want Ik was de opening van al!es.
En ik ging tot al mijn gebondenen om hen los te maken
Om geen over te laten gebonden of bindende.
En ik gaf mijn kennis mildelijk en mijn gebed in mijne liefde.
En ik zaaide mijn vruchten in de harten en veranderde hen in mijzelven.
En zij ontvingen mijn zegen en leefden.
En zij vergaderden zich bij mij en werden verlost
Want zij waren mij tot ledematen en ik hun hoofd.
Heerlijkheid zij U, ons Hoofd, Christus den Heer !
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Enkele opraerkingen.: de levende kroon is een der geliefde uitdrukkingen van onzen dichter. Wat hem daarbij voor den geest gezweefd heeft, is niet licht op te sommen. Een plechtigheid uit den Mithrasdienst ? Een bruiloftsmaal ? Misschien de doop, zooals die in later tijd in het
Oosten met bekransing van den doopeling werd gevierd?
Of moeten wij denken aan. het „onder den kroon verkocht
worden" van den krijgsgevan.gene, die met een krans getooid ten verkoop staande, door zijn nieuwen heer werd meegevoerd ? Paulus heeft aan zulk een loskoop, waarbij Jezus
de trooper is, zeer zeker gedacht. „Slaaf van Christus" is wat
hij als eeretitel roemt. Het „lossnijden der strikken", waarvan
onze dichter spreekt, doet ook hieraan denken. „Nietigheden" is ten slotte ook een welbekende term voor de symbolen der afgoderij. Om de plastiek van deze regels te vatten,
moet dus de oudheidkunde ons te pulp komen, maar van
alle tijden en onmiddellijk verstaanbaar is de beschrijving
der wedergeboorte, die dan volgt. Eigenaardig is dan ook
de overeenstemming tusschen Bunyan en onzen anonymus :
dezelfde woorden gebruiken zij — omdat zij hetzelfde feit
voor oogen hebben. Wanneer hij te Bedford zijn ontmoeting
heeft, schrijft hij : „They were to me as if they had found
a new world ; as if they were people that dwelt alone
and were not to be reckoned among their neighbours".
Dezelfde ervaring — maar nu niet van buiten door een
beschrijft onze dichter : „Allen, die mij
ander gezien
zaen
stonden
verbaasd
en als een uit den vreemde werd
cr
b
ik door hen gerekend".
Wat dan weder komt, is typisch Oostersch. Het openen
van „poorten" is een beeld voor het ingaan tot nieuwe
velden van kennis. „Poort" is een welbekende titel voor
een boek, een verhandeling of een hoofdstuk. Dat dan
ook eigenlijk met deze „nederdaling ter hello" slechts
de uitlegging van duistere gedachten en het oplossen van
geestelijke raadselen is bedoeld, blijkt duidelijk uit (12) :
„En ik gaf mijn kennis mildelijk en mijn gebed in mij ne
liefde . .." Maar de zielzorg van den dichter vloeit voor
zijn oog samen met het werk van den Christus in den
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Hades. De geest immers, die in en door hem werkte,
is Christus de Heer zelf. Maar hoe argeloos wordt dat gezegd !
Hoe vast en scherp trekt de kunstenaar zijn lijnen ! Evenals de hedendaagsche Griek in zijn verhalen met een enkele
plastischen trek een gelijkenis suggereert, zonder op finesses
in te gaan, zoo schetst ook de dichter in deze regelen. Dat
schijnt wel de geest van het Oosten te zijn vreemd aan
de klassieke evenmaat en vormcultus, vreemd ook voor
Maar toch kan wie de schoonheid van een Egyptische
muurschildering beseft, ook in deze poezie zich vinden.
Beide geven perspectief, maar met andere middelen dan
wij. Sprekende omtrekken zoowel van 't groote als 't kleine
voldoen ter aanduiding. Hieroglyphen midden in de teekening — en toch niet detoneerende, dat alles vindt ge in
deze gedichten weer. Zij zijn niet lyrisch, evenmin als een
buste van een Ramesside te vergelijken is met een portretkop uit onzen tijd. En toch spreekt de geest zich er persoonlijk in nit. Zij zijn niet episch, evenmin als een belegeringsscene uit een koningsgraf te vergelijken is met een
historiestuk, een zeeslag van een onzer meestei's. En toch,
ondanks het feit, dat van al wat de evangelien ons brengen
niets wordt verhaald, zien wij den Christu.s in zoo geweldig
grootsche trekkers over al het kleinere geteekend, dat de
aanbidding van den dichter ook doordringt, na zoovele
eeuwen, tot ons Westersch gemoed.
Onwillekeurig rijst hier voor het oog b.v. die godengestalte, waarmede de Egyptische kunst op de wanders van het
Memnonium te Thebe Ramses schildert te midden van zijn
vijanden : een reus, die dwergen verdelgt. Op die wijze,
maar gespiritualiseerd, zou de schrijver den Christus hebben
kunnen afbeelden : schrijdende met de voeten in den_
Hades en het hoofd in de hemelen.
Het bekende apocryphe „Evangelie van Petrus" geeft
in § 9 werkelijk zoo iets : „ . . . en terwifi zij te kunnen gaven
wat zij hadden aanschouwd, zien zij wederom drie manners
komen uit het graf, en twee ervan den eenen steunende,
en een kruis, dat hen volgde. En van de beide (eersten)
raakte het hoofd tot aan den hemel, maar van Hem, die
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door hen geleid werd stale het hoofd boven de hemelen.
nit. En zij hoorden een stem uit de hemelen zeggen :
„Hebt Gij den slapenden gepredikt ?" En een antwoord
werd gehoord van het Kruis, dat (luidde) : Ja."
Onze plastiek zou zoo iets niet af kunnen beelden.
Voor de Egyptische kunst daarentegen is het als 't ware
een omschrijving van een te vervaardigen fresco. Men ziet
reeds de figuur, die de hemelen symboliseert, zwevende in
't bovenste plan, een grafpoortje onderaan, daarnaast de
centurio, soldaten oudsten en in 't midden de drie
gestalten van den Christus en de beide genii. Men ziet de
cartouches, waarbinnen de hemelstem en de stem van het
wandelende Kruis vervat zijn !
Het eigenaardige van onzen dichter is juist, dat zoo iets
hem toch te grof is. De dichter van het „Lied van de Ziel"
in de Acta Thomae schrikt voor zulk een apparaat niet
terug — de anonymus der Oden is te spiritueel voor den
wellust van allegorische d.etaildiepzinnigheid. Toch zweefden hem dergelijke beeldvormen voor oogen, wanneer hij
in Ode 42 zegt
15.
16.
17.
18.

Sjeool zag mij en zwijmelde
En de Dood wierp mij uit en velen met mij.
Ik had gal en bitterheid en daalde neder met hem in zijn onderste diepte
En de voeten en het hoofd liet hij los, want zij konden
[mijn aanschijn niet verdragen.

Hier zijn in eigenaardige concentratie van beeldspraak
de geloovigen gedacht als het „lichaam van Christus": de
„voeten" zijn zij, die slapen in den Hades. Maar hoe duidelijk is hier weder een gansch andere plastiek dan onze
Westersche ! Want een stap verder in deze galerij en hetzelfde beeld keert weder, maar anders opgesteld :
21.
22.
23.
24.
25.
26.

En zij, die gestorven waren, liepen op mij aan en zij riepen en zeiden:
Zoon Gods erbarm U onzer en doe met ons naar Uw welwillendheid.
En breng ons tilt de kluisters der duisternis en open ons de deur,
waardoor wij tot U zullen komen.
Want wij zien, dat onze Dood aan U niet geraakt heeft.
Laat ook ons met U verlost zijn, want Gij zijt het : onze Verlosser.
En ik hoorde hun stem, en mijn naam drukte ik op hunne hoofden af.
Want zij zijn vrijgeborenen en zij zijn mijne !
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Ook hier weer stelt de dichter zich in Christ-us' plaats.
Nog meer hieroglyphisch en moeilijker ontraadselbaar is
Ode 23 met het „wentelende rad" en den zwevenden verzegelden brief, of de daaraan voorafgaande ode, die spreekt
van de overweldiging van den zevenkoppigen draak. Wij
missen nog voldoende kennis van de Grieksch-Oostersche
gedachtenwereld om de juiste waarde van zulke symboliek
als denkmateriaal te kunnen navoelen. In de Acta Thomae
komt b.v. de vliegende brief ook voor. „De draak" is nog
meer algemeen bekend.
Bovendien dacht het Oosten als 't ware algebralsch.
De Oostersche geest duidt gedachtencomplexen aan met
een vaststaand woord en behandelt die symbolen dan verder
als eenvoudige factoren. Ook in de plastiek van een poetischen geest keert dat terug, en het is zeer moeilijk daaraan te gewennen.
„Verfoeisel mijn kruisgeest, die een aanstoot is voor de
ongeloovigen, maar u redding en eeuwig leven !" zoo roept b.v.
Ignatius, bisschop van Antiochie (in § 18) den Efezièrs toe.
Dat is Oostersch tot in den zinsbouw zelfs ! Aileen een Semiet
kan zoo het werkwoord in den hoofdzin weglaten. De gedachtenknoop zelf is nog meer karakteristiek : zuivere „algebra".
Met „kruis" duidt hij n.l. aan een bizondere, mystieke opvatting van aardsch lijden, die hier niet nader besproken kan worden. Ferfoeisel : „peripsema" moot ongeveer hetzelfde bedoelen
als „antipsychon". De draagkracht van die beide woorden,
die voor den schrijver bijzonder teekenend zijn, kunnen wij
echter niet moor doorzien : de gedachte van een „zoendood" schijnt er misschien mode van doen to hebben.
Daarentegen was dit alles voor een lezer, die in de GriekschOostersche gedachtensfeer leefde, voldoende duidelijk. Wij
staan er voor en aarzelen. Die aarzeling is volkomen gewettigd, immers voor de antieke Levantijnen schijnt de
grens, waar de overgang van het rijk der gedachten tot
dat der „werkelijkheid" voelbaar werd, een eenigszins ander
verloop te hebben gehad dan voor ons Westerlingen.
Ook onze dichter deelt deze eigenaardigheden. Ook hij
denkt „algebralsch". Om ons heeft hij zich niet kunnen
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bekommeren, wanneer hij tot zijn hoorders spreekt van een
geheimzinnig „zegel" en een even mysterieus „verzegelen".
Zij verstonden hem — wij kunnen slechts gissen, dat hij
op verschillende plaatsen daarmede aanduidt de handeling
van den heiligen Doop.
Toch is de toon van deze hymnologie niet de gewone
liturgische inspiratie. De bezieling van den dichter is daarvoor o.i. te subjectief. Dr. Bernard, die in het Journal of
Theological Studies, (Oct. 1910. pp. 1-32) den parallel tusschen
Ephrem Syrus (t 373) en de Oden aanstipte, erkent dan
ook zelf, dat „de leidende gedachte is de blijdschap van
de ziel, die haar rust heeft gevonden in God".
V6or Dr. Bernard had Dr. Diettrich, een bekend
Syriacus, gedacht aan Esseensch ritueel. Prof. Lake in het
Theologisch Tijdschrift spreekt van „sacramenteele mystiek".
Voorloopig is het echter zeker nuttig nadruk te leggen
op het feit, dat wij bier zijn in tegenwoordig,heid van eenen
dichter; en, v6or wij een oordeel formuleeren, moet die
overweging nog worden onderstreept door eraan toe te
voegen : een dichter uit die Grieksch-Oostersche wereld in
Welker denken en voelen wij misschien nog te weinig tehuis
zijn. Prof. Harris, de ontdekker der Oden, vat zijn overwegingen op dit punt dan ook in de tweede uitgave (1911,
p. XXXI) aldus samen : „I reserve my own judgment as to
whether such explanations are at all required. They may all
be vitiated bij over-sublety. I do not, however, wish to
spoil so interesting a debate by summing it up prematurely "
Om bet verschil in toon te laten gevoelen, volge _bier
de „Hymne der gedoopten," die Dr. Bernard t.a.p. afdrukt :
EPHREM SYRUS.
(Resp. — broederen, lofzingt den Zoon van den Heer des Heelals,
Die u kronen gevlochten heeft, waar koningen begeerig naar zijn!)
1. Uwe kleederen blinkers als sneeuw, mijne broederen,
en saloon is uw glans gelijk die der engelen !
2. Gelijk engelen, geliefden, zit gij herrezen
uit den Jordaan in de wapenrusting des H. Gee rtes.
3. Het onbedriegelijk bruidsvertrek hebt gij, mijne broederen, ontvangen ;
en de glorie van Adams huffs hebt gij heden aangedaan.
4. Het oordeel van de (parr_dijs)vrucht was Adams veroordeeling
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5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
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maar voor uw overwinning is deze dag gedaagd.
Uw kleedij is glanzend en sohoon zijn uw kronen,
die de Eerstgeborene door des priesters hand u nu vlocht.
Adam ontving in het paradijs ellende,
maar gij hebt op heden glorie ontvangen.
Gij hebt, mijn geliefden, de wapenrusting der overwinning aangegord.
in die stonde, waarin de priester den H. Geest aanriep.
De engelen verheugen zich, de mensohen hier op aarde zijn blijde,
in uw feest, mijn broederen, waarin geen onreinheid is.
Des hemels goede gaven hebt gij, mijne broederen, ontvangen;
hoed u voor den Booze, dat hij (ze) u niet ontroove.
De dag (is nu), dat Hij oprees, de Hemelkoning,
Hij opent zijn deur voor u en noodigt u in Edens (hof).
Onverwelkelijke kronen zijn op uwe hoofden gezet,
laten uw monden van uur tot uur lofzangen zingen.
Door de vrucht wierp (God) Adam uit in smarten,
maar u maakt Hij blijde in het bruidsvertrek der vreugde.
Wie zou in uw bruidsvertrek zich niet verheugen, mijne broederen?
want de Vader met Zijnen Zoon en den Geest verheugen zich in u.
Voor u zal de Vader wezen een sterke muur,
en de Zoon een Verlosser, en de Geest een Wachter.
Martelaren. -verheerlijken hun kronen met hun bloed,
maar u -verheerlijkt onze Verlosser met zijn blood.
Wachters en engelen verblijden zich over boetvaardigen ;
zij zullen zich -verblijden over u, mijne broederen, dat gij hun
[gelijk zijt gemaakt.
De vrucht, die Adam in het paradijs niet gesmaakt heeft,
is heden met blijdschap in uwe monden gelegd.
Door den Boom (des Levens) symbolizeerde onze verlosser zijn lichaam,
waar Adam niet van geproefd heeft, omdat hij had gezondigd.
De Booze toog ten oorlog en onderwierp Adams hubs;
zie, door uw doop, mijn broederen, is hij heden onderworpen.
Groot is de overwinning, maar heden hebt ge die behaald ;
indien waarlijk, zoo zult gij, mijne broederen, niet vergaan.
Glorie aan hen, die bekleed zijn, glorie aan Adams huis !
laat hen zich verheugen en zalig zijn, in de geboorte,
[die (is) uit het water.
Lof zij Hem, die zijne kerken met glorie heeft bekleed!
Lof zij Hem, die het geslacht van Adams huis heeft groot gemaakt !

Hoevele zinswendingen en termen flu ook overeenstemmen mogen, de indruk van een onmiskenbaar verschil
blijft over. Het is niet wel mogelijk, thans op de bizonderheden van eene vergelijking tussehen onzen dichter en
dezen liturg in te gaan, maar een enkele opmerking mag
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toch niet achterblijven. De eigenaardigheid van de gedachtenwereld, waarin de Oden ons verplaatsen, ontneemt n.l.
veel bewijskracht zelfs aan de meest treffende overeenstemmingen hen beide. Immers een dichter uit onze
dagen ontleent zijn beeldspraak aan directe aanschouwing.
Hij staat vOor het heelal, aanschouwt dat levende wonder
als een kind van zijn tijd; maar juist daarom en daardoor
is zoowel zijn aanschouwing als zijn vormgeving individueel in de hoogste mate. Want onze tijd kan dat wereldbeeld niet meer styleeren. Sedert Copernicus de aarde
onttroonde en ons de zon leerde zien als de beheerscheres slechts van ons kleine wereldstelsel — zijn de
kristallijnen koepels, waarop maan en planeten hunne
epicycli afteekenden, terwijl zij meegevoerd werden in de
wenteling dier sferen, boven onze hoofden vergruizeld :
onbeschermd meenen wij te staan, met een peilloozen
afgrond rondom ons. Dat is een besef aan de oudheid
vreemd. 1VIaar de G-rieksch-Oostersche dichter is bovendien nog vreemd aan onze meer primaire beeldspraak
en vormgeving. Eerst in Naar styleering vermag de werkelijkheid hem te bezielen. Ons moet dus de woordenkeus
van den dichter der Oden wel secundair toeschijnen. Veel
in zijn schat van beelden en uitdrukkingen moet ook elders
in gelijken vorm te vinden zijn. Dat vermindert echter niet
de oorspronkelijkheid van zijn genie : het is slechts een
gevolg van oorzaken, die hunne werking in ons midden
niet meer op die wijze openbaren.
1Viaar hoe oorspronkelijk is hij toch nog ! Hoe forsch
en scherp kan hij schetsen juist, omdat zijn achtergrond
reeds gegeven is ! Men leze :
0 D E XXXIX.
1.
2.
3.
4.
5.

Machtige rivieren zijn de kracht des Heeren. En wie Hem wederstaan, slaan zij van den voet
en voeren. ze mee en verwarren huu Paden.
En hunne woorden vagen zij weg en huune lichamen vatten
[zij en verdelgen hun levers.
Want speller zijn zij dan het weerlicht en lichter,
maar zij, die er doortrekken in het gelooi, worden niet geschokt,
En zij, die in die (waterers) gaan, onbesmet, worden. niet -verschrikt.
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6.
7.

Want de banier in hun midden is de Heer en de banier is het pad
[van hen, die doortrekken in den naam des Heeren.
Doet daarom aan den naam des Allerhoogsten en ke p t Hem
en ge zult zonder gevaar doortrekken, want de rivieren
[zullen u gehoorzaam zijn.

Tot zoover zone men kunnen denken, dat de dichter
op den achtergrond ziet de doortocht van de Schelfzee,
Welke passage nit het boek Exodus voor de oude kerk
steeds de gedachte aan den doop heeft opgeroepen. Toch
spreekt hij blijkbaar van den Eufraat en den snelvlietenden Tigris als een beeld voor de „wateren des doods" en
voor de vergankelijkheid van het gansche leven der menschen. Doch ook dit tooneel vloeit over in een ander —
zulke overgangen zijn karakteristiek voor dezen geest —
en wij aanschouwen Christus, wandelend op de zee van
Tiberias :
8.
9.
10.

11.

De Heer heeft ze overbrugd door zijn Woord :
Hij ging en stak ze over te voet.
En zijn voetstappen houden stand op de wateren en worden niet vernietigd,
maar zij zijn vast als een pawl, die vast is opgericht.
En de golven verhieven zich aan wederzijden, maar de voetstappen
[van onzen Heer, den Messias, bleven staan.
en zij werden niet uitgewischt en niet vernietigd :
Een pad is uitgepaald voor hen, die achter Hem oversteken,
voor hen, die volstandig zijn naar den wandel van zijn geloof en
[zijnen naam eeren.

Dit is wel een geheel ander geluid dan de liturgische
toonval van Ephrems zangen ! En zoo is het telkens weer.
De overeenstemming, die door Dr. Bernard met groote
scherpzinnigheid in bizonderheden is aangewezen, ken ook
niet uitblijven. Immers behalve het eigenaardige hunner
denkwereld, waarop boven gewezen werd, zijn beide dichters
Christenen en geven zij beiden geestelijke poezie. Geestelijke poezie heeft altijd iets interpersoneels in haar uitdrukkingsmiddelen. Dat feit is door de wording van de
geestelijke persoonlijkheid in het midden der kerk van
zelf gegeven en blijft dus onvernaijdelijk.
Doch na dit alles moeten wij toch eindigen met
nadruk te leggen op het zeer persoonlijke. De dich-
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ter sprak zonder twijfel voor een kring van vrienden:
zelfs het diepste behoeft daar niet met omstandige woorden to worden gezegd. Sympathie onderstreept ongemerkt
het eenvoudige woord en legt dan nadruk daar, waar de
ziel spreekt.
ODE XXXIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geen pad is hard, waar 't hart eenvoudig is. 1)
Ook zijn er geen wooden bij oprechte gedachten,
Ook is er geen storm in de diepte van 't denken, waar licht in daagde :
Waar rondom overal schoonheid is, is er niets meer gescheurd.
De gedaante 2) van wat beneden is, is dat wat Boven is ;
Beneden is niets dan de verbeelding dergenen, in wie geen kennis is.
Genade is geopenbaard tot uwe verlossing !
Gelooft en leeft en wordt verlost !

Verstaan wij dit of zullen wij het nimmer verstaan?
Zijn deze regelen voor altijd niet meer dan het notenblad,
dat eenmaal een levende stem geleidde, een stem, waarvan
de klank is weggestorven?
Le progres le plus douteux se paye par l'isolement le
plus siir. De schrijver, die vluchtig dat woord uitwierp,
dacht daarbij aan een voortgang in zelfverovering. Hij
had ook kunnen denken aan dezen dichter.
Geen wonder, dat wij dan ook den geest van het
Johannes-evangelie hier speuren. Ook die apostel was
misschien eenzaam. in 't midden der velen.
ODE XLI.
1.
2.
3.

Loven zullen den Heer al zijne geborenen,
opgaren zullen zij de waarachtigheid zijner trouw.
En zijne kinderen zullen bekend zijn bij Hem :
daarom zullen -wij zingen in zijne liefde.
Wij leven in den Heer door zijne genade
en leven erlangen wij door zijnen Gezalfde.

1) Hier zou men bijna gelooven, dat de dichter een Syrier was, zoo
harmonieus valt zijn gedachte in de Arameesche klanken.
2) Demutho : eidos. Het hemelsche openbaart zich in 't aardsche
leven en is de eenige werkelijkheid. Hier spreekt geen filozoof, maar een
dichter als kind Gods : genade is de ervaring van een persoonlijken God.
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6.
7.
8.
9.
10.
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Want een groote dag is over ons aan.gelicht :
wonderlijk is Hij, die ons van zijn glorie gegeven heeft.
Laat ons daarom alien te samen ons vereenigen bij den Naam des Heeren
en laat ons Hem eeren in zijn goedertierenheid !
Dat onze aangezichten blinken in zijn licht,
dat onze harten zijn liefde bepeinzen nacht en dag!
Laat ons jubelen met den jubel des Heeren !
Allen die mij zien, zijn verwonderd,
immers ik ben van een ander geslacht.
Want de Vader der waarheid dacht aan mij :
Hij, die mij van den beginne bezat.
Want zijne rijkdom bracht mij voort
en de gedachte zijns harten.

11.
12.
13.

En zijn Woord is met ons op al onze paden :
De Verlosser, die levend maakt en onze zielen niet verwerpt,
De man, die vernederd werd, maar verhoogd
werd door zijn gerechtigheid.

14.

De Zoon des Allerhoogsten werd gezien in de
volmaaktheid zijns Vaders
En licht daagde uit het Woord, dat van voorheen in Hem was.
De Messias is in waarheid den en werd gekend
van voor de oprichting der -wereld
Om voor eeuwig de zielen te redden door de waarheid zijns Naams.
Een nieuw gezang van hen, die Hem liefhebben !

15.
16.
17.

Prof. Harris merkt naar aanleiding van vers 8 het
volgende op : „Het is niet op het eerste gezicht d-uidelijk
wat de schrijver bedoeld met zijn. „afstammin.g van een
ander geslacht". Is hij van Heidenschen oorsprong en
overtuigd geworden om te wonen in Sems Lenten Dat
zou goed overeenstemmen met den Palestijnschen oorsprong
in 't algemeen toegeschreven aan de Psalmen van Salomo.
In dit geval is hij echter voldoende gehebralzeerd om Sions
zangen op Sions wij ze aan te stemmen en om God nacht
en dag te loven, terwijl een Heiden het natuurlijkerwijze
dag en nacht zou hebben gedaan".
Deze opmerking valt geheel in de lijn, Welke wij op
andere plaatsen in de beeldspraak van den dichter herkenden. Zij wijst ons, hoe vaag ook, Loch met eenige beslistheid in een andere richting dan de kusten der Aegelsche
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Zee. En waar het Syrisch van onzen tekst een Grieksch
orgineel doet doorschemeren, dat echter weer de onniiskenbare trekken van den Semitischen geestesaard draagt,
worden wij gedreven naar een dier groote havenplaatsen
der Oudheid, die voorportalen van het Oosten, waar 4en
dag 'evens ons wellicht dezen dichter be ter zou leeren
verstaan dan maanden van studie.
Zo-u. het Tarsus geweest zijn, de universiteits- en havenstad van Klein-Azie, waar leermeesters van Rome's keizers
hunne colleges hebben gegeven? Tarsus, de stad, op Wier
burgerschap Paulus trotsch was, waar hij op de agora zijn
Grieksch en in den huiselijken kring zijn moedertaal leerde ?
Of was wellicht Antiochie de vaderstad van onzen
dichter Antiochie aan den Orontes mag wel de plaats
heeten, waar hij de trekken kon aanschouwen, die voor
hem opdoemden in de vizie van
(Ode XXXVIII : 8 sq.) „de geesels des Doods, die zij voor zoetheld houden . den „Verderver der verderfenis" . . . de „bruid", die
ten verderve gnat en getooid wordt, en den „bruidegom", die verderft
en verdorven iv ordt zij noodigen velen tot het feestmaal en geven
hun den wijn hunner bedweiming te drinken, zoodat zij verliezen hun
wijsheid en kennis, en zij makers hen verstandeloos. En dan veriaten
zij hen en dezen gaan verder als zinneloozen voort, verderf verbreidende,
terwiji er geen hart in hen is en zij er ook niet naar zoeken."

In een Oostersche haven stad is men, naar gezegd wordt,
zeer zeker ver van de onschuld van het paradijs. Vooral over
het paradijs van Daphne in het Antiochie dier dagen, kan de
dichter den smook van een. verzinkend Sodom reeds hebben
zien donkeren. Tegen dien achtergrond komt dan de reine
kalmte en vrede van zijn ziel des te weer nit. Het zou
misschien een schilder niet moeilijk vallen ons het oog te
doen herleven en den mond te penseelen, die de volgende
woorde-n. sprak :
0 D E XXXV.
1.
2.
3.

Den dau w- des Heeren drupte Hij op mij in stilheid
En de wolk des vredes deed hij rijzen boven mijn hoofd,
die te alien tijde mij bleef bewaren.
Het was tot verlossing voor mij. Alles werd geschokt en men vreesde.
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5.

En er ging van hen uit rook en oordeel — maar ik
bleef rustig in des Heeren gebod :
En meer dan een bedekking was Hij voor mij
en meer dan een fundament.

En ik werd als een kind door zijne moeder gedragen
en de dauw des Heeren gaf mij melk
7. En ik wies op door Zijn gave en rustte in Zijn volmaaktheid —
8. En ik spreidde mijne handen uit in de opheffing mijner ziel —
en ik werd gerechtvaardigd bij den Allerhoogste en verlost bij Hem.

6.
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GEERTEN GOSSAERT.

I.

FRANCIS THOMPSON,

1)

Op zekeren winderigen winteravond der vroege tachtiger jaren
beijverde zich, aan den ingang van een der Londensche schouwburgen,
een jong schamel-gekleed man ongevraagde voetknechtsdiensten te
verrichten voor een juist zijn koetsje uitstijgend oudachtig joodsch
heertje.
Het is onwaarsehijnlijk dat dit tooneel de toevallige voorbijgangers meer dan vluchtig geboeid heeft. Treffend als voor den
onervarene zulk aanschouwelijk onderricht in het kapittel der
sociale tegenstellingen moge zijn : de voortdurende herhaling der
opgedrongen leeringen heeft, als elders, ook hier tot onwillekeurig
gevolg eene verzwakking van heuren invloed op den eleve malgre soi.
Op elken avond Loch van het saizoen, in alle weer en wind,
aan iedere poort des genots, pleegt de broodelooze ellende hare
hand tot ons uit te strekken, maar alras dempt het nederdrukkende
gevoel onzer onmacht de genereuze opwellingen van ons medegevoel,
en behoedt ons eene gelukkige afstomping voor het nutteloos
lijden, dat uit een vruchteloos medelijden met anderer nood ontspringt.
Van geluk mogen wij nog spreken zoo desondanks ons verstand
1) Geboren te Preston, in 1859. Gestorven te London, in 1907. Werken : Poems ; Sister's Songs ; New Poems ; The Hound of Heaven ; Shelley ;
Health and Holiness ; Saint Ignatius Loyola.
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gevoelig genoeg blijft om de uitzonderingen te onderkennen, en ons
hart zooveel warmte bewaart, dat het liefde te schenken over heeft,
wanneer de behoefte ze te ontvangen zich openbaart.
Was dit, , dien avond, bet geval ? Trof den schouwburgbezoeker,
terwijl hij ongeduldig in zijn pelsjas naar eenig koper rondtastte,
het onbedrieglijk-kenmerkende van de lijn, die het beschaduwde
voorhoofd des deemoedig wachtenden zijdelings tegen den felbelichten pleistergevel van het gebouw afsloot ? die vanuit een
dieper slaapdal met edeler welving om bet schedelbeen naar de
kruin opsteeg, dan zij het bij de voedsterlingen van East-End te
doen pleegt? Vond wellicht zijn blik toevallig den hongerigen blik
dier hartstochtelijke en toch zoo teedere oogen, die lets bezaten
van den fascineerenden glans der sterren, onder wier stralencl
opzicht hij, op de Theemskaden, bij wijlen zijn steepen legerstede
zoeken moest? Of bevroedde de levenswijze man, in de opvallende
tegenstelling tusschen dat spiritueele oppergelaat en dien breeden,
weifelzieken, sensueelen mond met de smalle beweeglijke lippen,
iets van bet tragisch huwelijk, dat in de ziel van den mysticus
den wellusteling met den askeet vereenigt?
Wellicht niets van dit alles. Ons verstand is nu eenmaal
trager dan ons gemoed. De intultie, die zoo vaak ons tot onze
meest karakteristieke daden dringt, heeft niet van noode kennis te
nemen van wat onze bewustheid zich, apres coup, als daad-motieven
gelieft te fantaiseeren . . . .
Maar een glimlach van goedmoedige verteedering lichtte op
het gelaat van den grijsaard een glimlach 66k, maar van verrassing,
van ongeloof, van vreugde weerlichtte op het gelaat van den haveloozen knaap, dien opeens in de handpalm, een souvereign brandde,
wiens dankbaarheid te danken vergat, maar die zijn armelijk avondmaal, sinds hoe lang voor het eerst ? met een kroes double scotch
besproeien, met een portie plumpudding besluiten .kon

**
Geene herinnering, ik zeide het reeds —, nech van het
onbeteekenend voorval in Drury-lane, nOch van de onschuldige
orgie die het bepaalde, zou tot ons gekomen zijn, zoo niet de knaap
van toes, een beroemd dichter geworden, ze zelf met zekere voorkeur had levendig gehouden.
En inderdaad, de anecdote is niet zonder kenschetsende waarde.
Denkt men slechts aan de handelende personen, zoo behaagt zij
vooral door zekere liefelijkheid. Te zeer dreigt de dagelijksche ervaring
onze opvatting der dingen te verhondschen, en zijn wij geneigd onder
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alle bedelaarslompen luierende slampampers, onder alle pelsjassen
hartelooze chevaliers d'industrie te vermoeden, dan dat wij uit deze
geschiedenis niet de vermaning zouden ter harte nemen, om over
de menschelijke natuur niet Al te zwartgallige gedachten te koesteren. De milddadigheid des eenen, wiens linker zijns rechters daad
niet wist, is met de dankbaarheid des anderen, die ook in later
dagen van roem niet zoozeer de ontvangen gift als de ondervonden vriendelijkheid een keerpunt zijns levens roemde, niet al te
slecht geportuurd. Eene samenleving, gelooven wij, die aan den
ingang van een willekeurigen schouwburg in de gestalten van een
Rothschild en een Thompson — want zoo heetten zij — Daad en
Droom z(56 tegenover elkaar weet te stellen, p een z6(5 bijeen weet
te brengen, behoeft aan zich zelve nog niet te wanhopen.
Maar het tooneel doet anders aan wanneer wij de beide spelers
als vertegenwoordigers van verschillende klassen, of liever orden,
der samenleving beschouwen. Dat het niet de taak der Rothschild's
kan zijn uit Londen's gepeupel mogelijke Thompson's te ziften,
spreekt vanzelf. Doch of de samenleving als geheel beschouwd de
dichters wel behoorlijk behandelt door ze een plaats als voetknecht
te bestellen, is een andere vraag. En ook zoo is de questie eigenlijk niet zuiver gesteld. Het doel der maatschappij — men heeft
neiging het te vergeten — is slechts in zooverre het bevoordeelen
van het belang van hijzondere personen of groepen van personen,
als dit uit het bevorderen van het algemeen maatschappelijk heil
voortspruit. De vraag naar de juiste verhouding van kunstenaar
en maatschappij (want het is wel dit probleem dat wij hebben aangeroerd) kan dus, in zooverre het uitgangspunt der behandeling in
de samenleving gesteld wordt, niet in eerste linie het belang van
den kunstenaar, maar alleen dat van de maatschappij beoogen.
Is, (zoo moet dus eigenlijk de vraag luiden), eens Thompson's
employement in de huishouding der samenleving wel de meest
economische?
Maar, — zal men ons te gemoet voeren —, het is eene ongeoorloofde vrijheid, het aan lager wal zitten van den Thompson onzer
geschiedenis als den typischen staat van den dichter in de samenleving voor te stellen. De tegenwerping schijnt juist. Inderdaad
ware het voor den verfijndsten dialecticus moeilijk vol te houden,
dat alle poeten steep en tot peluw, kruimkens van des rijken disch
tot spijze hebben. Goethe was minister en Byron peer. De Heer
Maeterlinck rijdt in automobielen en de Heer Wilde hield renpaarden. Aretino is niet aan de gevolgen eener chronische ontbering
O. E. XI 11

17
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overleden en Leopardi's leverziekte heeft tot hiertoe niemand aan
eene overdreven matigheid toegeschreven. Hudje bij mudje genomen, gebiedt de eerlijkheid ons te erkennen, dat naar alle waarschijnlijkheid slechts een betrekkelijk onbelangrijk percentage der
dichters van honger omkomt.
Doch met deze erkenning is het pleit niet verloren. Weinig
stervelingen zijn uit slechts eene klei geformeerd, en waar het op
aan komt is niet zoo zeer te bewijzen, dat er dichters zijn die als
prinsen hebben geleefd, als wel dat zij daartoe door hunne verdiensten als poeet werden in staat gesteld. Er zijn vele wegen tot
den rijkdom, merkt Mercadet wijsgeerig op, en er is geenerlei reden
waarom zij juist voor den dichter zouden gesloten zijn. Evenals ieder
ander, staat het ook hem vrij zich op een der gebruikelijke wijzen
eene sociale positie te scheppen. Hij mag erven en huwen, koopen
en verkoopen, spelen en wedden. Hij mag, desnoods, zelfs wêrken
voor zijn brood en wet nosh zede verbieden hem dit, zoo hij zulks
wenscht, met de pen te doen. Zoo beschouwd kan men ook van het
dichterschap zeggen, dat het tot ailes leidt, a condition d'en sortir.
Maar zelfs indien men den strijd om het bestaan op de laatstgenoemde wijze aanvatte, zou men toch ten onrechte — en hierop
komt het aan het aldus verkregen schrijversloon als dichtersloon
beschouwen. Vestigt zich soms, gelijk in gevallen als van een Hugo,
een Tennyson, een dergelijke indruk, dan bedriegt de schijn. Ook
dan toch is het geenszins het zuiver aesthetisch gehalte, maar eenig
ethisch, patriottisch of paedagogisch bij mengsel van het litteraire
werk dat over zijne verkoopswaarde beslist, eenig bij-artikel dat in
poetische verpakking mede dadrom - zoo gretige liefhebbers vindt
wijl het een gereed voorwendsel geeft tot de aangename inbeelding,
de voor de velen uitteraard onbereikbare en dies door alien zeer
begeerde aesthetische verrukking nu ook zelf te hebben genoten. God
schenkt de noten bij voorkeur aan die ze niet kraken kan, zegt een
Spaansch spreekwoord en dit is, o.a. de reden waarom b.v. verzen zich
zoo uitstekend leenen, aan de voeten eener geliefde te worden voorgedragen.
Eene verklaring van dit verschijnsel is niet zeer moeilijk.
Wat de samenleving beloont, wat bijgevolg de maatschappelijke waarde vormt, is bij uitsluiting de psychische of physische
Daad der voortbrenging van het genteennuttige, van het voor de
raeest-mogelijken meest bruikbare, begeerenswaardige of belangrijke — woorden die op het standpunt der huidige „psychologische"
economie vrijwel synoniem zijn. De psychische standaard der maatschappelijke waarde is dus het belang.
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De dichter daarentegen, (en de term beduidt hier eene abstracte idealiteit), kent als werking van zijnen geest bij uitsluiting
den Droom, en als zijn eenig voortbrengsel de Schoonheid. Wat nu de
schoonheid als zoodanig aan anderen kenbaar maakt, wat de toetssteen
van haar gehalte vormt, is het volstrekt tegenovergestelde van de
maatschappelijke norm, n.l. datgene wat Bierens de Haan, met
gelukkige overzetting eener uitdrukking van Kant, belangeloos
welbehagen genoemd heeft. De waardestandaards van maatschappij
en dichterschap kruisen elkaar dus als vijandige fleuretten. Wordt
kle maatschappelijke werker beloond om wat hij ter zelfassertie
der gemeenschap, d.i. van het gemeene in alle individualiteiten
verricht heeft, de beteekenis van den dichter bestaat juist in zijn
middelaarschap tot zelfnegatie, tot de verloochening en opheffing
der individualiteit in de bovenpersoonlijke schoonheid.
Zoo gezien blijkt het iets meer dan een vreemdsoortige inval,
blijkt het een met smartelijke zelfironie zuiver uitgedrukt denkresultaat, als de grijze Plato de dichters zijn idealen staat,
die toch immer als een „physische", een aardsche staat bedoeld
is, uitwijst. Want inderdaad zijn de dichters „niet van deze
wereld". Het is manlijker, het is zuiverder dit openlijk to erkennen, dan, met een „houdingloozen tijd'' 1), to gelijkertijd buiten en
boven die wereld to willen staan, en voor den „Letter-kundige" 2)
eene eereplaats op to eischen in eene maatschappij, wier waardestandaard h ij niet erkennen kan of mag zonder aan zijne eigen
roeping ontrouw to worden.
Tenzij zij uit den geest wedergeboren worde, zoo kan men
zeggen, is in de aardsche civitas voor den dichter geen plaats.
De erkenning van den laatsten door de eerste is een verzetten der
natuurlijke grenzen, dat slechts als een teeken van verwording kan
worden opgevat. Niets rechtvaardiger, niets natuurlijker dan ook,
dan dat de samenleving, figuurlijk gesproken, Meester Droomer in
zijn hemd staan laat.

**
*
Indien iemand, dan heeft Francis Thompson de waarheid van
het bovenstaande aan den lijve gevoeld. Voor zoover een mensch
van vleesch en bloed eene „abstracte idealiteit" nabij kan komen,
was hij wel een dichter, een droomer bij uitnemendheid. Zijn goede
vader, de bekwame, practische dorpsdokter to Preston, is nooit
volkomen zijne verwondering, zulk een zoon het aanzijn to hebben
1) Van Looy.
2) Vgl. van Deyssel's opstel van dien naam.

252

BIIITENLANDSCHE LETTERKUNDE.

geschonken, te boven gekomen, en, de hemel weet, vaderlijke
verwondering valt somwijlen zwaarder te dragen dan vaderlijke
toorn. Maar men moet billijk zijn. Vie zoo onfortuinlijk is een
losbandigen spruit den zijnen te heeten, bezit immer nog de schrale
troost der handelingsmogelijkheid. Hij kan „ingrijpen". Is het
een dronkaard? De asylen openen hunne deuren. Een speler ?
Curateele wil soms baten. Een nietsnut in meer universeelen zin ?
Naar America! naar Indie ! naar de Mookerhei ! Maar wanneer uw
jongen een even liefhebbend zoon is als een vlijtig leerling ; wanneer hij zijne voorbereidende studien op de obligate boarding-school
naar behooren volbrengt ; wanneer hij oprecht is, en zuinig, en.
gehoorzaam ; en gij ziet ondanks zoovele voortreffelijkheden de aangevangen medische studien niet vorderen ; gij ontdekt, erger, in de
terloops doorbladerde dictaten in stede der verwachte anatomische
teekeningen duistere toespelingen op een „heart"
„Arras'h in purple like the house of kings,"

zoudt ook gij dan in uwe maohteloosheid niet tureluursch worden,
en op den duur eiudigen met als uwe onwankelbare overtuiging te
kennen te geven, dat het bij een schip zonder zeilen niet baat den
bries te spelen? Voorzeker de minste vaders zijn, gelijk die van
Browning, in de wieg gelegd om het onderhouden van poetisch
nakroost een uitgezocht voorrecht te schatten, en de aanraking met
de harde werkelijkheid mag met den meesten, ook den onderhavige
de eenige radicale geneeswijze hebben toegeschenen voor wat hem
niet ten onrechte uit maatschappelijk oogpunt eene zondige apathie
toescheen van den knaap, die later van zich zelf schrijven zou :
„No hill can idler be than I." En zoo ontvluchtte Thompson, toen
ook hem op zijn beurt de „ziekte der poeten" beviel, die zoovelen
der grootsten voor hem hebben doorgemaakt, Manchester en zijne
studien, om in de achterbuurten van London . . . .
Laat ons tot die periode verder het zwijgen doen. Armoede
is niet romantisch, en zij was dubbel zwaar to dragen voor Glen
deracine, die naast het ongeloof aan zijne medische toekomst, het
bergenverzettend geloof in zijne poetische roeping nog niet bezat.
Voor dezulken is het leven hard. Het dient nu eenmaal niet tot
uwe aanbeveling als aankomend kruideniersbediende, wanneer uw
eene broekzak een Aeschylus, uw andere een' Blake blijkt te bevatten, en eene al te innige belangstelling in den inhoud der to
bezorgen boeken wordt u als loopjongen eener library zeer bepaaldelijk als machtsoverschrijding aangerekend.

BUITENLANDSCHE LETTEnKUNDE.

253

..... Toen dan eindelijk een paar bewonderaars der weinige
verzen, die de zwerveling bier en daar geplaatst had gekregen, zijn
spoor ontdekten en zijne schuilplaats uitvonden, was de nog niet
dertigjarige, die het jonge echtpaar Wilfrid en Alice Meynell in
zijne wooing gastvrijheid verleende, naar het lichaam een wrak.
Maar zijn gemoed was tot zeldzame rijpheid gekomen.

**
*
Het is een der voornaamste kenmerken van den dichter, die
„niet van de wereld is", dat hij geene innige belangstelling
koestert voor de dingen van het oogenblik. Het nu, zijne eigen
periode, de realiteit waarin hij leeft en lijdt, is hem slechts een
kijkglas in de ideeele wereld, waarin hij zijn eigenlijk vaderland
dicht. Maar dit eeuwigheidsverlangen is genoopt zich een zinnelijk
symbool te zoeken, en deze ontdekkingstocht van den geest naar
de werkelijklieid kan het tweeerlei karakter dragen van vooruitzien
en van terugzien.
Ik sprak van zinnelijk symbool : of is het niet menschelijkheid
in haren pijnlijksten -vorm : is het niet eene sterke en nerveuze hartstochtelijkheid, die de physische voorwaarde is van elk dichterschap ?
Zoo is er dan tweeerlei gepassioneerdheid, die den dichter maakt :
het hartstochtelijk verlangen, en het hartstochtelijk herdenken.
Het is op deze tegenstelling dat ik doelde, toen ik over den
aard. van Thompson's gemoedsleven sprak. Verreweg het grootste
deel der lyrici zijn dichters van het hartstochtelijk verlangen, zangers
van den hoop op geluk, van de vrees voor verdriet, zangers van
het onervaren, maar in al zijn geheimzinnigheid vermoede leven.
De vervulling van dit verlangen, het einde der jeugdperiode, is
voor de meesten van hen tevens het eindpunt hunner dichterlijke
werkzaamheid. Slechts weinigen onder hen weten uit deze subjectiviteit eene hoogere objectiviteit te bereiken. De meesten van
hen worden herschapen in verdienstelijke „letterkundigen", en
sterven als brave „kroniekschrijvers".
Een klein aantal onder hen zijn eater, als Thompson, van den
aanvang of zuivere dichters der kerinnering . Niet eene fantasie over
het leven, maar het doorleden leven zelf, niet de begoocheling maar
de ontgoocheling der zinnen is hun kenbron. De regenboog der
verzoening, die de poort is der eeuwigheid, welft zich niet \TOOr maar
achter hen. Hun hoop is niet een omdat, doch een ondanks.
Ik kan mijne bedoeling niet beter toelichten, dan door het
korte gedicht aan te halen, dat Thompson's eigenlijke poetische
werkzaamheid opent. Het werd geschreven te Storrington, het
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liefelijk dorp in Sussex, waarheen men hem tot herstel van gezondheid zond, en waar in de gedaante van Daisy, het jonge dorpskind,
zijn eigen gemoedsbestaan gestalte verkreeg :
„Where the thistle lifts a purple crown
Six foot out of the turf,
And the harebell shakes on the windy hill —
0 the breath of the distant surf ! —
„The hills look over on the South,
And southward dreams the sea ;
And with the sea-breeze hand in hand,
Came innocence and she.
„Where 'mid the gorse the raspberry
Red for the gatherer springs,
Two children did we stray and talk
Wise, idle, childish things..."
Hoe eenvoudig klinkt dit alles ! Met welk een volmaakte „art"
is het „artless" motief in den naieven vorm der poetische vertelling, der ballade, ingeleid ! Met welk een pretentieloos meesterschap is het ontwikkeld :
„Her beauty smoothed earth's furrowed face !
She gave me tokens three :
A look, a word of her winsome mouth,
And a wild raspberry.
„A berry red, a guileless look
A still word, — strings of sand !
And yet they made my wild, wild heart
Fly down to her little hand.
For, standing artless as the air,
And candid as the skies,
She took the berries with her hand,
And the love with her sweet eyes."
Doch eerst in de laatste strophen vindt men de psychologische
verklaring van zooveel klassieke rust in de uitdrukking van zulke
kinderlijke gevoelens.
„The fairest things have fleetest end :
Their scent survives their close,
But the rose's scent is bitterness
To him that loved the rose !
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She looked a little wistfully,
Then went her sunshine way : The sea's eye had a mist on it.
And the leaves fell from the day.
She went her unremembering way,
She went, and left in me
The pang of all the partings gone,
And partings yet to be.
She left me marvelling why my soul
Was sad that she was glad;
And all the sadness in the sweet,
The sweetness in the sad.
Still, still I seemed to see her, still
Look up with soft replies,
And take the berries with her hand,
And the love with her lovely eyes.
Nothing begins, and nothing ends,
That is not paid with moan;
For we are born in other's pain,
And perish in our own.
Deze slotverzen toonen de juistheid onzer aanvankelijke verklaring van Thompson's dichterlijk wezen. Hij treedt het kind niet
tegen in de verwachting der schoonheid, noch in de hoop der
liefde. Haar heengaan is niet eene onverwachte ontknooping. Zoowel ontmoeting als afscheid worden als wederkeerig bepaald en
als noodzakelijk begrepen. De smart om haar is slechts een herinnering aan
„The pang of all the partings gone,"
een herinnering, (waarom zouden wij het woord ook hier niet
bezigen?) aan
„The partings yet to be."
De psychische achtergrond, die de schaduwbeelden opvangt van
het zinnelijk levee, „de schoonheid die aarde's gerimpeld gelaat
effent", is de bittere wetenschap des gemoeds, die in de laatste
strophen is uitgedrukt :
For we are born in others pain
And perish in our own.

**
Ik heb Thompson een dichter der herinnering bij uitnemendheid genoemd : en het is nu zaak aan to wijzen hoe dit den aard
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van de onderwerpen, die zijn dichterlijke aandacht bezighielden,
noodwendig bepaalde.
Geen dichterschap, geen geestelijk leven in het algemeen,
zonder hartstocht. Maar er is toch verschil. Zoo het verlangen
smeekt te worden bemind, de herinnering vraagt slechts in vrede
te mOgen beminnen. Hare moeheid vreest eene aanraking met het
werkelijke leven, die haar van het volbrengen van haren droom
zou afhouden. Zelfs in zijn lichamelijk leven is de dichter der
herinnering aan de wereld noodwendig eenigermate afgestorven. Het
karakter van den anachoreet wordt meer en meer het zijne. Midden
in de wereld staande werkt hij, leeft hij onaantastbaar en ongenaakhaar in het imperium van zijn droom :
Under my ruined passions, fallen and sere,
The wild dreams stir, like little radiant girls
Whom in the moulted plumage of the year
Their comrades sweet have buried to the curls.
Yet, though their dedicated amorist,
How often do I bid my visions hist,
Deaf to them, pleading all their piteous fills ;
Who weep, as weep the maidens of the mist
Clinging the necks of the unheeding hills :
And their tears wash them lovelier than before
That from grief's self our sad delight grows more...
De geheele innerlijke wereld der herinnering, men ziet het,
is voor Thompson een van de buitenwereld afgesloten domein.
Geen doodsche rust heerscht er, maar wind en windstilten worden
er door de wisselingen der aardsche atrnosfeer niet beinvloed.
Hieruit verklaart zich Thompson's voorliefde tot het kind, en tot
de moeder. Zij toch, van alle schoone dingen der wereld waar ons hart
aan hangt, zijn het alleen, die men beminnen kan zonder het leed
der wederliefde, bun indringen in de opkameren onzer eigen ziel,
te moeten vreezen. De moeder niet, wij1 zij haar liefde het kind,
den man heeft toegewend. Het kind niet, omdat het slechts zich
zelf bemint. Geen van beide treden zij ooit buiten de geheiligde omtuining hunner eigen ziel. Zij laten zich er vinden, maar zij zoeken
u niet. Daarom ziet ze de dichter van het verlangen nimmer.
Thompson heeft ze beiden onvergetelijk bezongen. De Moeder
in de gestalte van Alice Meynell, de gevoelige vrouw in wier huis
hij was opgenomen. Aan haar zijn de verrukkelijke verzen gewijd,
die onder den titel „Love in Dian's Lap" zijn verzameld, verzen
waarop, naar Coventry Patmore geschreven heeft, Laura zelf trotsch
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zou geweest zijn, Gene verheerlijking van „pure womanhood", die
in zuiverheid en intensiteit van gevoel wellicht geövenaard naaar
niet overtroffen is en waarvan de taalschoonheid inderdaad iets bezit
van die der hemelspraak, Wier gemis hij in den aanhef van „Her
Portrait" zoo pijnlijk zegt to gevoelen :
„Oh, but the heavenly grammar did I hold
Of that high speech which angels' tongues turn gold !
So should her deathless beauty take no wrong,
Praised in her own great kindred's fit and cognate tongue.
Or if that language yet with us abode
Which Adam in the garden talked with God !"
Het Kind in de gestalten van Alice's kinderen, van welks
jongste hij, (welk een trots!) godfather was ; in de gestalten der
beide oudste meisjes bovenal, die hij in „Sister's Songs" een
onvergankelijk monumentje gesticht heeft.
Er is, in gedichten als „Poppy", „The Making of Viola", „To
Monica thought dying" en „To my Godschild", een zeldzaam fijn
gevoel voor de onvergelijkelijke schoonheid van het kind : voor zijn
argelooze geestelij ke schoonheid, voor zijn volmaakte lichamelijke
heerlijkheid Oók. En tevens, in ,,Ex Ore Infantium" b.v., een doordringen in den kindergeest als slechts hunner deelachtig words,
die, naar het gewijde woord, wederom tot kinderen zijn geworden:
„Little Jesus, wast Thou shy
Once, and just so small as I ?
And what did it feel like to he
Out of Heaven, and just like me ?
Didst Thou sometimes think of there,
And ask where all the angels were ?
I should think that I would cry
For my house all made of sky ;
I would look about the air,
And wonder where my angels were ;
And at waking 't would distress me
Not an angel there to dress me !
Hadst Thou ever any toys,
Like us little girls and boys ?
And didst Thou play in Heaven with all
The angels, that were not too tall,
With stars for marbles ? Did the things
Play Can you see me ? through their wings ? ( ....)
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Thou canst not have forgotten all
That it feels like to be small:
And Thou know'st I cannot pray
To Thee in my father's way —
When Thou wast so little, say,
Couldst Thou talk Thy Father's way ? —
So, a little Child, come down
And hear a child's tongue like Thy own;
Take me by the hand and walk,
And listen to my baby-talk.
To Thy Father show my prayer
(He will look, Thou art so fair)
And say : „O Father, I, Thy Son,
Bring the prayer of a little one."
And He will smile, that children's tongue
Has not changed since Thou wast young!
Hebben wij Kier slechts de teedere scherts met het heilige to
waardeeren, die de keerzijde is van iedere innige gemeenzaamheid
ermede ? Of schuilt de bedoeling dieper, en hebben wij als titel
„Ex Ore Poetarum" te sehrijven ?
* *
. . . . Wanneer de kinderen tot jonkvrouw zijn opgewassen klinkt
een diepere toon. Weliger, onrustiger ook ?
Welk een angstige heerlijkheid moet het Thompson zijn geweest
de kind-vrouw zijner droomen te mogen zien met oogen, te mogen
beminnen met lippen, te mogen bezitten met al de hartstochtelijkheid
zijner maagdelijke verbeelding, de kind-vrouw
„Whom Heaven still leaves a twofold dignity,
As girlhood gentle, as as boyhood free,
maar in wier oogen de drieste vrijmoedigheid van het kind in
verbond nu met den begrijpenden ernst der jonkvrouw het geheim
van zijn hart, de eenzaamheid van zijn ziel al meer en meer dreigden
to overrompelen ?
„So once, ere Heaven's eyes were filled with wonders
To see Laughter rise from tears
Lay in beauty not yet mighty,
Conched in translucencies,
The antenatal Aphrodite,
Caved magically under magic seas;
Caved dreamlessly beneath the dreamful seas....
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„Antenatal Aphrodite" — is het mogelijk praegnanter uit to
drukken, wat het kind den dichter is?

Het schijnt mij nochtans toe of de zekerheid to verliezen wat
hij niet wilde, niet kon bezitten, langzamerhand in zijn verzen
meer in angst bepleit, dan in triomf gevierd wordt. Had het
leven hem nog Bens aangeraakt?
Overwinning nog is er in den poetischen scheidsbrief aan het
vrouwwordend kind, dat in zijn magisch rhythme het beroemdste
gedicht van Poe nabijkomt, maar bij gelijke formeele volmaaktheid
een oneindig intenser gevoelsinhoud bezit:
„Now pass your ways, fair bird, and pass your ways,
If you will ;
I have you through the days.
And flit or hold you still.
And perch you where you list
On what you wrist,
You are mine through the times.
I have caught you fast for ever in a tangle of sweet rhymes.
And in your young maiden morn,
You may scorn,
But must be
Bound and sociate to me
With this thread from out the tomb my dead hand shall tether thee !"
Maar is er niet iets van de zelfmarteling des minnaars in „A
Foretelling of the Child's husband"? Doet eene verbeelding die
zulk eene arme „grace" hare rijkste hoop schat, slechts den lezer,
en niet den dichter pijn ?.
„But on a day whereof I think
One shall dip his hand to drink
In that still water of thy soul,
And its imaged tremors race
Over thy joy-troubled face,
And the intervolved reflections roll
From a shaken fountain's brink
With swift light wrinkling its alcove.
From the hovering wing of Love
The warm stain shall flit roeal on thy cheek.
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Then, sweet blushet ! whenas he,
The destined paramount of thy universe
Who has no worlds to sigh for, ruling thee,
Ascends his vermeil throne of empery
One grace alone I seek. . .
de gunst namelijk, dat ook dan „the virgin ore" van zijn lied aan
den schat van Mar hart moge blijven toegevoegd.
En is er niet minder vrees, en weer berusting in de slotverzen aan „Daisy", die zijn loopbaan openen, dan in de volgende
regels, aan een jonger zusje gericht en na zijn dood op zijn schrijftafel gevonden :
„I fear to love you, sweet, because
Love's the a mbassor of loss" . . . ?
Wie weet het? Maar het is ten slotte, wellicht, betel- hopeloos
te hebben beinind, dan nimmer to hebben liefgehad.

* *
*
De bepaling van Thompson als een dichter der herinnering
— als een poeet der „pour d' amour" zouden wij er thans kunnen
bijvoegen, schonk ons een aanvankelijk begrip van Thompson's
dichterlijk wezen. Doch geen volledige verklaring.
De berusting tegenover de wereld, de afsluiting van het innerlijk zelf, behoeft niet noodwendig den vorm aan te nemen dien zij
bij Thompson bezit. Ook de Stoicyn kent zekere berusting in, ook de
Cynicus zekere onverschilligheid tegenover de buitenwereld. Maar
er is een diep verschil. Zoowel bij den een als den ander toch
geldt de realiteit als de ware wereld tegenover welke de wijze zich
afwijzend, of in het gunstigste geval onverschillig verhoudt. Zij
zijn het, en hoevelen onder ons bekennen zich niet tot hunne leer ?
die Paulus beschrijft als zijnde zonder hoop in deze en in de
toekomende wereld.
Bij Thompson is het juist andersom. Zijn vrees voor, zijn betrekkelijke onverschilligheid omtrent het vergankelijke aardsche
wordt slechts verklaard door zijn geloof in, door zijn drift naar
het onvergankelijke. De tijd wordt ontkend om het tijdelooze ; de
dood om den droom ; de realiteit om de idee ; de wereld om God.
Worden de dingen dezer aarde nog bemind, het is slechts ale
spiegel in een duistere rede.
Francis Thompson toch is een der groote Christelijke dichters van
onze periode. 1k schrijf het woord niet zonder een aarzelenden
glimlach neder. In een tijd, waarin elke onmacht zich door aan-
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matiging tracht te maskeeren, tracht ook de verminderende intensiteit van het geloofsleven zich omtrent zichzelf te misleiden door
„elk gebied des levens voor Christus op te eischen". Wanhopige
pogingen worden aangewend om onzen litterair-onbesnedenen
primaire noties van litteratuurwaardeering bij te brengen.
heb er eerbied, ik heb er sympathie voor, gelijk voor elken kultuurarbeid. Maar daarbij heeft men het niet gelaten. De oude onderscheiding van Epictetus tusschen hetgeen in, en hetgeen niet in
onze macht staat verwaarloozend, heeft men, een tekort aan christelijke poezie bemerkende, och arm ! zich snellijk aangegord deze
„leemte" aan te vullen. Brave broederen hebben zich niet zonder
gevolg aan den arbeid gezet. Onze litteratuur bezit reeds sonnetten
over de wedergeboorte ; terzinen over de onbevlekte ontvangenis ;
alexandrijnen over de schoolkwestie. Wellicht worden wij binnenkort met eene hymne aan de antithese verrast.
Men kan over dit alles slechts medelijdend de schouders ophalen.
Indien de ethisch-minderwaardige poezie even florissant is
als de aesthetisch-minderwaardige, dan is er immers in dien
toestand. Diets dat verontrustend is ! De mesthoop onzer maatschappij draagt uitteraard bij voorkeur brandnetels, en de kruisbloem wart nu eenmaal niet op bevel in de tuintjes der kosterijen.
Het is in een vaste ordening der natuur, dat het edelste tevens
het zeldzaamste zij. De wereld zou zichzelve niet langer zijn,
indien het „Gemeine" (en ik wenschte dit woord Goethe's accent
te kunnen verleenen) er niet het gewone was. Slechts dan ware
er reden tot klagen, zoo het van nature zeldzame verschijnen eener
christelijke poezie geheel uitbleef: en dit is geenszins het geval.
„Mist de afgeloopen eeuw, waarin wij de christelijk idee tot
vervelens toe hoorden dood verklaren, heeft een christelijke poezie,
eene christelijke wijsbegeerte zien geboren worden, zooals wellicht zelfs de middeleeuwen niet hebben gekend. Ik wil Gezelle's
naam niet noemen : hijzelf is, misschien, een middeleeuwer. Maar
Hamann was de tijdgenoot van Voltaire ; Kierkegaard die van
Buchner ; Hello die van Kloos. Zijn de meeningen der telkens
laatstgenoemden latest novelty voor het intellectueel vulgus hunner
dagen geweest, wie die zich er aan ergert? Wat nit den tijd.
voor den tijd schrijft ontvange van den Tijd zijn loon. Maar wie
smaakt thans nog de railleries des grijnzers van Ferney ? wie duldt
de platheden van Herr Professor in zijn boekenkast ? wie eerbiedigt
den geestelijken blindeman die een deel onzer eigen tijdgenooten
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door de hoven des geestes gidst ? 1 )

Doch Hamann beinvloedde

Goethe ; Ibsen onderging Kierkegaard ; en Hello heeft een wereldgemeente. En om tot het gebied der Engelsche poezie terug te
keeren, was de aard der bezieling bij Coleridge, bij Christina
Rossetti, bij Elizabeth Browning eene andere, dan bij Thompson ?
of hunne bezieling minder grootsch, minder edel, minder diep vooral
dan die hunner niet-christelijke evenboortigen ? De christelijke gedachte is zonder twijfel niet de eenige, nog a priori de beste sfeer,
waarin vertoefd worden kan. Doch het oordeel, dat de intellectueele
en aesthetische bruikbaarheid harer symbolen ontkent of betwijfelt,
berust, meer dan op iets anders, op onkunde. En zoolang in de ziekenhuizen van Parijs, de nachtbarakken van London verzen geschreven
worden als „Sagesse" en „The Hound of Heaven", zal ook de
ethische zending van het christendom in de wereld nog niet als
geeindigd kunnen worden beschouwd. Wanneer dan ook slechts
de kracht die deze dingen tot stand brengt leveed blijft in de
harten der besten, kan men, wat ons betreft, St. Paul's en Notre
Dame sluiten.

*,*
„The Hound of Heaven", welks motief het oude catholieke
symbool is der menschelijke ziel, vervolgd en achterhaald door de
liefde Gods, zij het eenige van Thompson's religieuze gedichten dat
ik aanhale. Maar ik zal het grootendeels overschrijven, met een
gevoel van spijt niet alles te kunnen geven. Het is, naar Patmore
terecht zegt, een der weinige „great odes" der engelsche taal, en
verdient geplaatst te worden naast de meest klassieke lyrische
werkjes der engelsche letterkunde. De aandacht en de smaak mijner
lezers ontheft mij tevens van de bijna ondoenlijke taak, op andere
wijze een denkbeeld te geven van Thompson's „wassail of orgiac
imageries" om met James Douglas te spreken.
THE HOUND OF HEAVEN.
I fled Him, down the nights and down the days ;
I fled Him, down the arches of the years ;
I fled Him, down the labyrinthine ways
Of my own mind ; and in the mist of tears
I hid from Him, and under running laughter.
Up vistaed hopes I sped ;
1) Uitteraard geldt dit oordeel slechts den denkarbeid der genoemde
schrijvers. Als stilisten blijven zij onaangetast. Vooral Voltaire toch is
een schitterend auteur.
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And shot, precipitated
Adown Titanic glooms of chasmed fears,
From those strong Feet that followed, followed after.
But with unhurrying chase,
And unperturbed pace,
Deliberate speed, majestic instancy,
They beat — and a Voice beat
More instant than the Feet
„All things betray thee, who betrayest Me".
I pleaded, outlaw-wise,
By many a hearted casement, curtained red,
Trellised with intertwining charities ;
(For, though I knew His love Who followed,
Yet was I sore adread
Lest, having Him, I must have naught beside);
But, if one little casement parted wide,
The gust of His approach would clash it to.
Fear wist not to evade, as Love wist to pursue.
Across the margsnt of the world I fled,
And troubled the gold gateways of the stars,
Smiting for shelter on their clanged bars;
Fretted to dulcet jars
And silvern chatter the pale ports o' the moon.
I said to dawn, Be sudden; to eve, Be soon :
With thy young skiey blossoms heap me over
From this tremendous Lover !
Float thy vague veil about me, lest He see !
I tempted all His servitors, but to find
My own betrayal in their c3nstancy,
In faith to Him their fickleness to me,
Their traitorous trueness, and their loyal deceit.
To all swift things for swiftness did I sue ;
Clung to the whistling mane of every wind.
But whether they swept, smoothly fleet,
The long savannahs of the blue ;
Or whether, Thunder-driven,
They clanged his chariot 'thwart a heaven
Plashy with flying lightnings round the spurn o' their feet :
Fear wist not to evade as Love wist tot pursue.
Still with unhurrying chase,
And unperturbed pace,
Deliberate speed, majestic instancy,
Came on the following Feet,
And a Voice above their beat
„Naught shelters thee, who wilt not shelter Me".
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I sought no more that after which I strayed
In face of man or maid ;
But still within the little children's eyes
Seems something, something that replies ;
They at least are for me, surely for me !
I turned me to them very wistfully ;
But, just as their young eyes grew sudden fair
With dawning answers there,
Their angel plucked them from me by the hair.
En dan tot de Natuur Wendt zich de vluchteling, en tot de
windommuurde paleizen der Aarde: met hare kinderen wil hij
verkeeren! Maar als zij hem ontvangen, en hij ingewijd wordt in
hunne geheimste gevoelens, erkent hij al spoedig dat ook zij zijn
menschelijke smart Diet vermag to lenigen : molt kon de melk
van hare borst, zoo klaagt hij, zijn dorstenden mond laven. En
weer hoort hij de naderende voeten des vervolgers:
Naked I wait Thy love's uplifted stroke !
My harness piece by piece Thou hast hewn from me,
And smitten me to my knee ;
I am defenceless utterly.
I slept, methinks, and woke,
And, slowly gazing, find me stripped in sleep.
En geknield wacht hij sidderend den genadeslag, die den
Dood? brengen zal....
Now of that long pursuit
Comes on at hand the bruit ;
That Voice is round me like a bursting sea :
„And is thy earth so marred,
Shattered in shard on shard ?
Lo, all things fly thee, for thou fliest Me !
Strange, piteous, futile thing,
Wherefore should any set thee love apart ?
Seeing none but I makes much of naught" (He said),
„And human love needs human meriting:
How hast thou merited Of all man's clotted clay the dingiest clot ?
Alack, thou knowest not
How little worthy of any love thou art !
Whom wilt thou find to love ignoble thee
Save Me, save only Me ?
All which I took from thee I did but take,
Not for thy harms,
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But just that thou might'st seek it in My arms.
All which thy child's mistake
Fancies as lost, I have stored for thee at home:
Rise, clasp My hand, and come !"
Halts by me that footfall:
Is my gloom, after all,
Shade of His hand, outstretched caressingly ?
„Ah, fondest, blindest, weakest,
I am He Whom thou seekest !
Thou dravest love from thee, who dravest Me".
1k gevoel geen lust over dit gedicht uit to weiden. Ook
tegenover den inhoud van sommige verzen past een noli tangere.
Doch indien ik mij niet geheel vergist heb, met deze ode als
christelijke poezie in de meest absolute beteekenis van beide termen
der bepaling to karakteriseeren, dan dringt toch een vraag nog
om beantwoording.
Thompson was, volgens alien die hem hebben gekend, wat
zijn karakter betreft het toonbeeld van een gentleman. Maar de
opium-verslaafde straatslijper van vroeger, de verzenmakende
doodeter van later, was toch niet bepaald een toonbeeld van maatschappelijke deugden. Als candidaat voor Kamer of Academie zou
hij ontoonbaar geweest zijn.
En dat doet ons vermoeden : zou het gebrek aan waarlijk
christelijke poezie niet juist het gevolg zijif daarvan dat men wat
veel „elk terrein des levees voor de christelijke gedachte opeischt" ?
Zou de geringer ethische kracht van het christendom in onze
dagen niet daaruit to verklaren zijn, dat het teveel met verlies van
zijn echten zin een systeem van maatschappelijke orde is geworden?
Zou de oorzaak van een toenemend ongeloof niet liggen in een
teveel aan apologie ? Zou — en de vraag raakt de kern van ons
religious levee, — de verlossingsbehoefte bij ons geslacht wellicht
minder stork zijn, omdat wij Thompson's zedelijken durf misses,
verloren to gaan ?

**
*
Het stellen van doze vraag brengt ons tot onze uitgangsvraag
naar de verhouding van dichter en maatschappij terug. Ons aanvankelijk eenzijdig op het standpunt der sconenleving stellende,
moesten wij hare afwijzende houding tegenover den dichter als
doelmatig en rechtvaardig erkennen.
En nu, onze vorige speciale vraag in moor algemeenen zin
herhalend, moeten wij van het standpunt des dichters verkennen
O. E. XI 11
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of voor hem wellicht eene ander° houding der samenleving dan
die welke het tafellaken doormidden snijdt, wenschelijk is ? Laat
ons de zaak concreet voorstellen. Gelooft men inderdaad, dat Thompson's dichterschap er bij gewonnen zou hebben, zoo eenige goedaardige mecaenen een Thompson-vereeniging hadden gesticht ? een
Thompson-fonds hadden bijeengebracht? Meent men dat „The
Hound of Heaven" ooit ware geschreven, zoo de maatschappij den
dichter in zijn „waarde" hadde erkend, zoo hij een gaarne geziene
gast, een lion wellicht, der litteraire salons ware geweest ?
De vraag stellen is haar beantwoorden.
Geen grooter genade heeft de samenleving den dichter to bewijzen dan hare eerlijke onverheelde ongenade. Slechts de volsiagen
verworpenheid, slechts de bittere ellende van zijn jeugd kon Thompson voeren tot de innige gemeenschap met het onzienlijke, die
triompheert in de volgende, wader zijn nagelaten papieren gevonden, regels
„O world invisible, we view thee,
0 world intangible, we touch thee,
0 world unknowable, we know thee,
Inapprehensible, we clutch thee ! ( ...)
The angels keep their ancient places ; Turn but a stone, and start a wing !
'T is ye,,, 't is your estranged faces,
That miss the many-splendoured thing.
But (when so sad thou canst not sadder)
Cry ; -- and upon thy so sore loss
Shall shine the traffic of Jacob's ladder
Pitched betwixt Heaven and Charing Cross.
Yea, in the night, my Soul, my daughter,
Cry, - clinging Heaven bij the hems ;
And lo, Christ walking on the water,
Not of Genesareth, but Thames !
• • • . Ja, waarlijk : de dichter is van godswege een paria : en
deze zijn vloek weze zijn zegen !

ECONOMISCHE KRONIEK.
Retroacta — De Amsterdamsche zeelieden- staking.
— Zaandam-zeehaven. — De Bakkerswet. Wettelijke winkelsluiting. — De strijd om de Tariefwet.
Staats-exploitatie van spoorwegen. — De sociaal-democratische Arbeidswet. — Talma's sociale wetten. —
Herziening der Ongevallenwet. — Mr. de Kruyff t.
De regeling der ziekteverzekering en de aanhangige herziening
van het invoerrechten-tarief hebben zooveel van de aandacht onzer
lezers en van de ruimte in Onze Beuw moeten verges, dat er geen
gelegenheid overbleef om stil te staan bij allerlei andere, toch ook
zeer belangrijke, aangelegenheden, die de schrijver van een economische kroniek niet onvermeld mag laten. Inmiddels is niet-weinig
van dit vele althans voor een goed deel reeds tot de geschiedenis
van eergisteren of gisteren gaan behooren en bet gaat dus niet
aan daarover nu nog uitvoerig te spreken. Maar in bet voorbijgegane zijn elementen van blijvende beteekenis en op deze mag
ook thans nog wel met een enkel woord worden gewezen. Want
wij levee zoo snel, en er doet zich telkens zooveel voor, dat een
oogenblik ooze opmerkzaamheid tot zich trekt, dat de eene
indruk door den anderen wordt verdrongen en wij ons later nauwelijks meer bet wezenlijke van al bet gebeurde herinneren. En daardoor gaan voor ons de lessen te loor, die wij uit de geschiedenis
van het eergister en gister voorgevallene zouden kunnen trekken,
indien wij, met verwaarloozing van het uiterlijke en bijkomstige,
het innerlijke en essentieele hadden vastgehouden.
Herinnert ge u nog zoo iets als de Amsterdamsche zeeliedenstaking ? Histoire ancienne! Ja, . . . gelukkig ! En wij zullen haar
niet oprakelen. De pers heeft van dag tot da,g ons de lotswisselingen van den strijd verteld. Maar eenige punters van blij vend belang mogen toch hier worden aangestipt.
Daar is vooreerst geweest Minister Talma's aanbod tot bemid-
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deling. Goed bedoeld, zult gij zeggen. Laat dat zoo zijn, maar de
goede bedoeling is ook bij zoo iets niet genoeg. Reeds meer dan
eens heeft men bij ernstige arbeidsconflicten ten onzent een Minister
zich zien opmaken om als vredestichter te fungeeren en zelden of
nooit heeft men gezien dat zoodanig optreden tot de gewenschte uitkomst leidde. Veelal ziet men daarbij tevens gebeuren dat de arbeiders
de aangeboden bemiddeling aanvaarden, de werkgevers die afwijzen
en dat reeds door die afwijzing de zaak geen verderen voortgang
heeft. De Minister verschijnt dan in het HA t van den nobelen
man, die — tusschen zijn drukke ambtsbezigh e den door — het
geschil wel zou hebben bijgelegd, indien maar niet de patroons
(„hooghartig", wordt er aan toegevoegd) de arbitrage hadden geweigerd. De arbeiders plegen de toegestoken hand aan te grijpen.
Waarom ? Wellicht voorzien zij dat de werkgevers toch hun voorbeeld niet volgen zullen en dan kunnen zij alleen winnen bij het
aannemen van een tegemoetkomende houding, waartegen de
snoode starheid der wederpartij te duisterder afsteekt. Mochten
ook de werkgevers de tusschenkomst van den scheidsman goedkeuren, wel, dan is er voor de arbeiders allicht meer kans op het
ingewilligd krijgen der „eischen", waarove r de strijd loopt, langs
den arbitralen weg dan wanneer die strijd tot het bitter einde
moet worden uitgevochten. Zou de arbiter hen met leege handers
naar huis zenden ? Dat is niet aannemelijk. Trouwens, indien desscheidsrechters uitspraak de besturen der „in staking liggende"
arbeiders niet bevredigt, dan is nog de zaak niet verloren. Wel
zullen die besturen beloofd hebben het hunne te zullen doen om
de gevallen beslissing door hun committenten te doen eerbied igen,
maar als deze laatsten dat niet doen. . . ? Dan kan men immers
altijd nog verder zien !
Voor de afwijzing van de aangeboden bemiddeling door de
werkgevers kunnen volkomen te billijken beweegredenen bestaan
en men behoeft daarbij dus volstrekt niet, zonder eenig onderzoek,
met Jan Publiek te spreken van „onverzettelijkheid", van het
„Herr-im-Hause"-standpunt, enz. De werkgevers kunnen — dit is
toch wel hun recht? — bezwaar hebben tegen den persoon of de
hoedanigheden . van den zich opwerpenden arbiter. Zij kunnen
vreezen dat hij, een „politiek" man zijnde, ook bij deze functie
zich geheel of ten deele door „politiek" zal laten beheerschen. Zij
kunnen meenen dat de onderhavige strijdvraag niet voor arbitrale
uitspraak vatbaar is. Zij kunnen voorzien dat die uitspraak door
de arbeiders toch niet zou worden erkend als „endgiiltige" bijleg-
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ging van den strijd. En behalve deze kunnen er andere volkomen
juiste overwegingen voor hen bestaan, die hen er toe leiden voor
de ongevraagde diensten te danken, ook al weten zij dat zij daarmede de sympathie van het publiek — welke toch reeds niet staat
aan de zijde der sterkst geachte partij — geheel verbeuren 1).
Bij de zeelieden-staking heeft Minister Talma fouten begaan,
die de weigering der werkgevers ten voile rechtvaardigden. Dat
er gruwelijke daden van terrorisme in die dagen bedreven werden,
is overbekend ; hoevele en welke daden, — dat weet niemand. Maar
de werkgevers wisten dat velen slechts uit vrees voor molestaties
van het werk bleven. En zij stelden den alleszins verklaarbaren
eisch dat de arbeidersbesturen, indien er bemiddeld zou worden,
dan ook al het hunne zouden doen om de vrijheid van arbeid te
doen eerbiedigen. Op dien eisch schijnt de Minister te hebben
geantwoord dat die voorwaarde aan de arbeiders-besturen slechts
gesteld kon worden, indien daarin lag opgesloten dat de werkgevers tot concessies bereid zouden zijn ! .. .
De bootwerkers-vereeniging „Recht en Plicht", welke de feitelijke
leiding van het Amsterdamsch arbeids-conflict in handen had, is
eene zoogenaamd „vrije" organisatie, d.w.z. zij draagt een anarchistisch karakter, hetwelk zich reeds sedert jaren ook hierin heeft
uitgesproken dat het bestuur niet bij machte bleek afspraken of
overeenkomsten met werkgevers door de „vrije" leden te doen nakomen. Uit de geschiedenis onzer arbeiders-beweging is de aard
van deze anarchistische organisaties voldoende bekend ; evenals hun
broederen in Frankrijk lever' ook de Nederlandsche „vrijen" van
„staak-maar-raak"-politiek, hanteeren zij het wapen der sabotage,
der „vossenjacht'' (letterlijke vertaling van „chasse aux renards" =
1) Het (thins niet meer verschijnend) Sociaal Weekblad verklaarde
in zijn No. van 29 Juli •d. j. de hruding der werkgevers, die de bemiddeling
van den Minister afgewezen hadden, zeer te betreuren. „Bemiddeling
a priori of te wijzen, terwijl deze alle gelegenheid geeft wederzijdsche grieven
te bespreken, moest toch eigenlijk een onhoudbaar standpunt zijn, dat door
de publieke opinie veel krachtiger, dan is geschied, moest worden gewraakt." —
Maar in het No. van 12 Augustus werd des Ministers poging als „geliefhebber in bemiddeling" aangeduid en werd het hem als een ernstige fout
aangerekend dat hij, niet wetend of tusschenkomst aanvaard zou worden,
reeds dadelijk den volke had meegedeeld dat hij zich als arbiter zou aanbieden.
Men mag vragen of zulk een veroordeeling van des Ministers (tactloos
geacht) optreden niet te niet doet de veroordeeling van de weigering der
werkgevers ? Of moesten deztn zoodanig „geliefhebber in bemiddeling"
toch maar aanvaarden ?
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vervoiging van arbeidswilligen), zijn ze anti-militarist, anti-parlementair en anti-al-wat-ge-wilt. Ziedaar de groep mannen, die
Talma's bemiddeling ,gretig aanvaardden en van wie men niet verlangen moat dat zij de vossenjacht zouden nalaten, tenzij dan dat
in ruil daarvoor concessies van werkgevers-zijde nog voor den aanyang van het arbitraal geding werden toegezegd !
Maar genoeg van dit alles. Vermeldenswaard onder meer, dat
wij voorbijgaan, is ook bij deze Anarchistische „woeling" weder
geweest de houding van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij
en van haar orgaan : „Het Volk". Niet voor het eerst en ook wel
niet voor het laatst bevinden beide bij dergelijke gevallen zich in
groote moeilijkheden. Er zijn in zeker opzicht geen feller onderlinge tegenstanders dan de „vrijen" en de mannen der S. D. A. P.
De anarchisten schimpen en smalen op de meer en meer parlementaire actie, waardoor naar hun oordeel het proletariaat nimmer tot
de gehoopte vrijmaking kan komen. In de kringen der parlementaire socialisten heeft men slechts een „sneer" over voor het wild
en taetloos en tuchtloos optreden der „vrijen". Bij een staking
van zuike „vrijen" — jaren her reeds — aan de „Bamshoeve"
schreef de leider der georganiseerde Diamantbewerkers, H. Polak,
in Het Volk, dat de bewuste arbeiders de plaatsen dezer stakers
moesten innemen, ja zeker „onderkruipers"-diensten moesten verrichten, om dit voor de vakbeweging heilloos spel der anarchisten
to breken. Maar onbestreden bleef reeds toen zijn opvatting niet.
Sedert lien kwam 1903 : de spoorweg- en daarna de „algemeene"
staking, ook een anarchistisch avontuur. Doch wat zag men toen
in de S. D. A. P. gebeuren ? Weifeling eerst, vervolgens meedoen
en meegaan, eindelijk : afval.
Te verklaren is dit wel. Er zijn in de S. D. A. P. lieden van
verschillend-geschakeerde overtuiging en van ongelijke mentaliteit :
niet alien zijn zoozeer als sommige leiders afkeerig van de anarchistische strijclwijze : deze moge dan zijn toomeloos, en „rticksichtslos",
geen kans biedend op blijvende winst ; — er is daarin lets spontaans, een vertoon van durf en van krachtig verzet, dat allicht
eenigen ook in de S. D. A. P. moet aantrekken. En dan : wanneer
de „vrijen" hun actie eenmaal hebben begonnen en er is beroering
en strijd, is er dan niet jets hachelijks in voor de organisatie van
het „bewuste" proletariaat, welke de S. D. A. P. zijn wil, wanneer
haar leiders tot onthouding vermanen ? Is onthouding van steun
en van mede-strijden niet : spelen in de kaart der immers gemeenschappelijke vijanden : de Regeering, de werkgevers, heel de kapi-
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talistische bourgeois-maatschappij ? Wanneer anderen het water
troebel hebben gemaakt, moogt, ja moet ge dan niet ook daarin
visschen ?
Ook nu — schoon minder stork dan in 1903 — bleek de
houding der S.D.A.P.-mannen weifelend. Hun leiders bleken verdeeld over de vraag of men de actin geldelijk uit de partij-kas
zou steunen. Troelstra kwam midden in den strijd vlammende
redevoeringen to Amsterdam houd en Polak ontried het geven van
geldelijke bij dragen aan deze „vrije" staking. En Het Volk? Tij dens
de staking, in de dagen der woelingen en van het verzet tegen
de gewapende macht, stond dit orgaan aan de zijde der verstoorders van de openbare orde. Werd in de „kapitalistische" pers gewezen op de onduldbare strijdwijze der „vrijen", op hun intimidatie, de vossenjacht en de sabotage, — Bet Volk vergoelijkte dat
alles of had daarvan niets bemerkt. N a a fl o o p klonk in dezelfde
kolommen een gansch andere toon : Toen werd in het orgaan der
S.D.A.P. erkend dat de „solidariteit" was „afgedwongen met de
vuist, was afgeperst door bedreiging met molest'', hetgeen „een
gruwel en een schande voor de arbeidersbeweging" genoemd werd.
Erkend werd, „dat onderkruipers, en wie men daarmede gelijk
stelde, zijn gemolesteerd, soms ernstig mishandeld" .. .
De zaak is waarlijk duidelijk genoeg : men speelt op zienkomen. Wordt de strijd door de arbeiders gewonnen, de S.D.A.P.
moot die zege als ook door Naar bevochten kunnen boeken. Wordt
de strijd verloren, dan moot dat wild anarchistisch gedoe worden
gebrandmerkt. Zoo is er altijd winst voor de S.D.A.P. . . . Tactisch
handig is die houding wellicht. Maar hoot dit „leiding" ? En moeten
aan velen in de S. D.A.P. niet langzamerhand de oogen opengaan
voor dit opportunistisch en dubbelzinnig gesol en gewurm ?
De staking is voorbij. Maar voorbiigegaan is zij wel zeker
niet zonder ernstig nadeel aan allerlei met de Amsterdamsche
haven samenhangende belangen te hebben berokkend. De tijd
schijnt nog vier, waarin ook bij de arbeiders, zelfs maar bij een
deel van hen, het inzicht zal post vatten dat 66k hun belang gebiedend vordert de ontwikkelingsvoorwaarden van het bedrijf,
waarin zij hun brood verdienen, zoo gunstig mogelijk te doen zijn
en dus zooveel mogelijk zich te onthouden van al wat op die ontwikkeling storend inwerkt. Men predikt den ,,klassenstrijd" en
men vraagt of het soms to loochenen valt dat er eon natuurlijke
belangenstrijd bestaat tusschen den werkgever, die liefst het
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laagste loon geven, en den werknemer, die bij voorkeur het hoogste loon ontvangen wil. Doch men ziet voorbij niet slechts dat
in het wezen der zaak die striid zich beperkt tot een loven en
bieden binnen zekere marges, waarbuiten beide partijen op den
duur toch niet gaan kunnen op straffe van anders het onbereikbare
te verlangen , — doch bovendien dat hoog boven dien strijd staat
de voor beiden veel belangrijker belangen-eenheid : dat het bedrijf
sterk worde of blijve. Wordt dit verkregen : dat het bedrijf tot
bloei geraakt en blijft vooruitgaan, dan beduidt dat : verruiming
van de arbeidsgelegenheid, meer ivraag naar werkkracht, hooger
loon... Oude waarheden ! Zeker : de redeneering is niet nieuw,
doch zij is onomstootelijk juist. En altijd weer moet die oude
waarheid worden herhaald, oindat zij altijd weer wordt verzwegen.
„Een beeld van vooruitgang en opgewekt leven" bieden handel
en nijverheid in de Zaanstreek. Daarvan getuigt het gedeiikboek,
dat dezen zomer bij de opening van de nieuwe, groote zeehaven
is uitgegeven 1). De Heer E. Veen heeft dat beeld geschetst in
de Inleiding die aan de afbeeldingen voorafgaat en deze schrijver
heeft de kunst verstaan in weinig woorden veel te zeggen. Zijn
gedocumenteerde meedeelingen geven den indruk — en het bewijs ! ,-dat na een tijdperk van verval Zaansche handel en Zaansche
industrie tot de schitterende glorie van vroeger dagen herleven.
„Bij eene beschouwing der cijfers, die een indruk plegen te geven
van handel en verkeer. blijkt dat deze streek, dank zij de vlijt en
werkkracht harer 50.000 inwoners, er van jaar tot jaar in slaagt
hare beteekenis voor de vaderlandsche nijverheid en in het wereldverkeer te vergrooten. De meeste cijfers wijzen op eene verdubbeling, ja zelfs eene verdrievoudiging van het Zaansche verkeer in
de laatste 20 jaren."
Men weet daar, wat aanpakken is. Heeft niet de gemeente
Zaandam zonder steun van provincie of Rijk deze nieuwe haven,
die 1 millioen gulden gekost heeft, tot stand gebracht ? En reeds
nu weer is men op nieuwe werken bedacht om nog sterker te
staan in den strijd en om nog meer nieuwe welvaartsbronnen
te openers.
De rustelooze arbeid van deze mannen dwingt eerbied af. Hier
zijn de „bouwmeesters van het rijk" , hier zijn de lieden, die ons
kleine land groot makers, die den Nederlandschen naam ver buiten
1) Bij Emrik en Binger, Haarlem, Louden, Parijs. De tekst is in het
Nederlandsch, Engelsch en Duitsch.
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de grenzen van ons eng hoekje aan West-Europa's kust dragen
over alle wereldzeeen ; hier de bevorderaars van rationale kracht
en van vaderlandsche welvaart. Laat hen maar doorwerken ; zij
vragen Been steun van wien ook ; zij verlangen slechts met rust
te worden gelaten.
Met rust gelaten. . Maar de geest der eeuw drijft Regeering
en Parlement tot steeds dieper ingrijpen in het bedrijfsleven. Met
rust laten : dat beduidt : staats-onthouding, En dit woord is zoo
ouderwetsch, dat men het niet meer als lens zou durven aanheffen.
Nu, goed dan, maakt wetten, zoo ge het niet laten kunt en vleit
u met de illusie dat gij allerlei duurzame en wezenlijke verbeteringen in maatschappelijke verhoudingen zult aanbrengen enkel en
alleen door het „sic volo, sic jubeo" der wijzen in en om het Binnenhof. Doch wat ik u bidden mag, ziet toe dat uw wetten, zoo
zij al niet het goede opleveren dat gij er van hoopt, althans niet
het kwaad brengen, dat wij er van duchten : belemmering van het
welvaart en voorspoed verspreidend werk dier manners, die in eerlijken en eervollen concurrentie-strijd er op uit zijn hun zaken te
bevestigen, hun bedrijf te versterken, hun afzetgebied te verruimen,
ten profijte 66k van de velen, wier belangen met de hunne samenhangen.
Is het vreemd, wanneer in den boven aangeduiden gedachtengang hier een woord wordt gezegd over de aanhangige Bakkerswet ?
Over die wet is door ons reeds een en andermaal gesproken, men
weet dat Minister Talma (ook) daarmede nu juist niet zeer gelukkig
is geweest. De aanvankelijke openbare beraadslagingen (October
1910) zijn geschorst, doordat de Kamer de Regeering verzocht
een onderzoek naar de arbeidstijden in dit bedrijf in te stellen.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in het begin van dit jaar
openbaar gemaakt en de Minister vond hierin aanleiding zijn reeds
vroeger gewijzigd ontwerp nog eens te wijzigen. Over dit nader
gewijzigd ontwerp heeft afdeelings-onderzoek der Kamer plaats
gehad ; haar Voorloopig Verslag werd vastgesteld 1 Mei 1911.
(iunstig luidde de doorgaande toon ook van dit staatsstuk niet
voor den vader der wetsvoordracht. „Verscheidene leden vestigden
er in de eerste plaats de aandacht op, dat door het nader gewijzigd
wetsontwerp de verschillende gewichtige bezwaren, die tegen het
aanvankelijk ontwerp zijn te berde gebracht, niet zijn weggenomen''.
— De Memorie van Antwoord werd ingezonden bij brief van 9 Juni
1.1. en ging vergezeld van eene ,,nota van wijzigingen" in het reeds
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reader gewijzigd ontwerp. Wat over die Memorie van Antwoord
te zeggen? Men vindt hierin dezelfde proeven als voorheen van
ietwat breedsprakige redeneerkunst, die vrijwel alle geopperde
bezwaren weg praten of althans hun beteekenis, zoo die niet te
ontkennen valt, als zoo gering mogelijk voor te stellen tracht. B.v. :
tegen heel den opzet der regeling is aangevoerd de overweging dat
over het algemeen de arbeidstoestanden en arbeidsvoorwaarden in
het groote bakkerij-bedrijf beter zijn dan in het kleine; dat die
regeling echter juist aan dat groote bedrijf belemmeringen in den
weg legde en zijn verdere ontwikkeling tegenhield, terwijl en doordat zij aan het kleine bedrijf een voorsprong boven de broodfabrieken
gaf. Wat voert de Minister in zijn jongste M. v. A, nu hiertegen aan ? Dit: „De in het Verslag verdedigde zienswij ze, dat
het grootbedrijf zoo in alle opzichten uitblinkt boven de kleinindustrie, zou allicht tot de conclusie leiden, dat eene wettelijke
regeling speciaal de ontwikkelingskansen voor het grootbedrijf
moest bevorderen. Toch wordt die conclusie althans niet rechtstreeks getrokken, maar beperkt men zich tot de verklaring, dat
de wet het kleinbedrijf niet moet bevoordeelen. De andergeteekende
wenscht hier te herhalen, dat elke bedoeling in laatstbedoelde
richting hem verre geweest is. De vraag kan alleen zijn of, zij
het onbedoeld, de wet ongelijkmatige gevoigen zal hebben ten aanzien van de groot- en de klein-industrie, Ook van de zijde, die
in October de argumenten, aan eene bevestigende beantwoording
van die vraag ontleend, het luidst liet klinken, werd toegegeven
dat de grootindustrie door aanneming van het ontwerp niet anmogelijk zou worden en Diet zou ten ander gaan. Be quaestie kan
dus alleen zijn, dat de wet meer moeilijkheden zou opleveren voor
het grootbedrijf dan voor den kleinen bakker."
Lees, o lezer ! en :bewonder de handigheid, waarmede het
argument wordt keen-en-weer en binnenste-buiten gedraaid, voordat
eindelijk de vraag gesteld wordt, waarop het naar aller ,erkenning
alleen aankomt! — Over die vraag wordt dan doorgeredeneerd.
Een ander aangelegen punt is de toepasselijkheid der wet op
het zoogenaamd „gemengd bedrijf", hetwelk zoowel in de groote
als in de kleine industrie voorkornt. Wanneer gij alleen brood
bakt, dan valt gij onder de Bakkerswet. Accoord. Doch indien gij
niet slechts brood, doch ook koek en (of) beschuit bakt, dan valt
gij evenzeer onder de wet, maar dan staat gij daardoor ook achter
bij uw concurrent, die geen brood, doch uitsluitend koek of beschuit vervaardigt en dus met de wettelijke beperkingen niets
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uitstaande heeft. Thans voor het eerst schijnt de Minister tot het
inzicht te zijn gekomen dat dit inderdaad een gewichtige moeilijkheid is, waarvoor zelfs hij niet in elk geval een uitweg ziet.
Men oordeele : „De ondergeteekende wil niet ontkennen, dat de
quaestie der gemengde bakkerijen eene zeer belangrijke is. Eene
alien bevredigende oplossing schijnt speciaal op dit punt niet wel
mogelijk." De beste oplossing — zoo wordt voorts gezegd — is
dat men het gemengde bedrijf als zAdanig... opheft, d.w.z. dat
men „beide soort werkzaamheden in eene verschillende localiteit
gaat verrichten." Jawel, jawel, dit is waarlijk, gelijk de Minister
zegt, ,,de meest voor de hand liggende oplossing". Maar wat zoo
vlak voor de hand ligt, is niet altijd te grijpen en wanneer bedoeld bezwaar zoo gemakkelijk te ondervangen was, dan zou het
niet ernstig zijn. De Minister intusschen vleit zich (op grond van
Welke inlichtingen of gegevens?) dat „deze oplossing, die dikwijls
zonder veel kosten zal kunnen worden aanvaard, dun ook inderdaad in vele gevallen uitkomst brengen" zal. Maar als dit eenvoudig middel nu niet toe te passen is ? De Minister erkent : het
kan zijn „dat in deze richting in een bepaald geval eene bevredigende oplossing niet zal zijn te vinden". En wat dan ? Ja, zoo
redeneert de M. v. A. verder, dan kan men van twee dingen een
doen : of men kan under zekere voorwaarden de bepalingen der
Bakkerswet niet toepassekk verklaren op werk in een broodbakkerij, hetwelk niet voor broodbereiding wordt verricht ; Of men
kan de koek- en banketbakkerijen aan alle of sommige bepalingen
der Bakkerswet onderwerpen. Doch dat laatste is den Minister te
machtig; hij zou — trots de te duchten moeilijkheden van eontrOle — „eventueel" nog de voorkeur geven aan den eersten uitweg.
En dat is dan nu de stand van deze door den Minister als
eene „zeer belangrijke" erkende quaestie : de Minister verzekert
dat in vele gevallen de voor de hand liggende oplossing uitvoerbaar is; zoo vaak dit niet het geval is, zal er iets anders op
moeten worden gevonden en valt er „eventueel" over een mogelijken uitweg te praten. . .
Meent men dat dergelijk geredeneer geruststellend is voor
hen, die groote belangen hebben bij een gemengd bedrijf? Er zijn
er — grootere en kleinere — welker welstand de vrucht is van
jarenlangen, onverpoosden arbeid; met groote zorg vraagt men
zich of of de zaak zal kunnen blijven bestaan, wanneer straks de
Bakkerswet haar bindende bepalingen ook over deze ondernemingen
uitbreidt. En hier komt nu de Minister zeggen : lieve vrienden,
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de meest voor de hand liggende oplossing is. . . dat gij uw samengesteld bedrijf weer splitst ; dat zal vaak zonder veel kosten gaan
en u uitkomst brengen ; gaat dat niet, dan zullen wij „eventueel"
verder zien...
Inmiddels heeft de Commissie van Rapporteurs 30 Juni 1.1.
verklaard dat door de gewisselde schrifturen de openbare beraadslaging genoegzaam is voorbereid. Ook heeft op dienzelfden 30sten
Juni de heer Brummelkamp in de Tweede Kamer voorgesteld het
ontwerp-Bakkerswet nog aan de agenda ter afdoening voor het
zomer-reces toe te voegen. Z. i. was het ontwerp „volkomen rijp
voor behandeling" en het onderwerp „nagenoeg uitgeput". Maar
met 55 stemmen tegen 11 verwierp de Kamer het voorstel, nadat
zij vooraf met lets geringer meerderheid mede verworpen had het
denkbeeld van den heer van Karnebeek om wel de Bakkerswet
of te doers doch dan het sectie-onderzoek der Tariefwet uit te
stellen.
En zoo blijft dan • die Bakkerswet bewaard tot. .. ? De Kamer
zal wel niet voor de begrootings-bebatten deze zaak tot een einde
brengen. Maar wanneer ? En hoe ? De tijd zal 't leeren.
Het vraagstuk der winkelsluiting van overheidswege is in den
kring der actieve po'litiek geraakt door de verordening, welke de
Amsterdamsche Gemeenteraad 29 Juni 1.1. vaststelde en waarbij in
hoofdzaak bepaald is dat winkels niet voor 5 uur 's morgens en niet
na 9 uur 's avonds mogen geopend zijn. Er is over dit statuut —
en ook over de vraag of de gemeentelijke wetgever tot zoodanige
regeling bevoegd is — heel wat gesproken en geschreven, in en
buiten den Raad der hoofdstad ; laatstelijk is de wenschelijkheid al
of niet van ingrijpen door de overheid in het sluitingsuur van
winkels aan de orde gesteld in de jaarvergadering (14 October 1.1.)
der Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek ; praeadviezen daarover waren uitgebracht door Mrs. J. A. Levy, J. G.
Schiirmann, L. H. Roodenburg en D. P. D. Fabius. Er is ook toen
van verschillende zijden over dit punt en wat daarmee samenhangt
zoo ongeveer alles gezegd wat daarover te zeggen valt ; wij voor
ons zouden hier slechts nog een enkele opmerking in het midden
willen brengen.
De wettelijke winkelsluiting is aanvankelijk niet geweest het
doel, waarnaar men streefde als naar een opzichzelf wenschelijken
maatregel ; — wat men beoogde was : wettelijke beperking van den
arbeidscluur der winkelbedienden. Bij de overweging van de gevol-
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gen daarvan kwam men alras tot het inzicht 1° dat die beperking
noodwendig meebracht feitelijke sluiting van die winkels, welke
niet zonder bedienden geopend kunnen blijven ; 2° dat deze feitelijke
sluiting van zoodanige winkels de exploitanten daarvan in een ongunstige positie zou brengen tegenover andere winkels, welke zonder
bedienden gedreven worden of waarin de medewerking van den bediende niet onmisbaar is. Dit inzicht heeft geleid tot den wensch van
algemeene winkelsluiting als middel om daardoor beperking van den
arbeidsduur der bedienden te verkrijgen zonder benadeeling (uit
concurrentie-oogpunt) van de door dien maatregel getroffen zaken.
Later is men overgegaan tot het aanvoeren van argumenten voor
de winkelsluiting „an and fur sich" : men heeft gezegd dat de
winkelier de slaaf is van het publiek, dat hem geen vrije tijd blijft
voor ontwikkeling, dat het een algemeen belang is den winkelstand
gelegenheid te geven de vrije avonduren te gebruiken voor het
vergaren van nuttige kennis enz. Maar dit alles zijn afgeleide en bijkomstige motieven. Wanneer niet de overweging bestaan had dat
zonder wettelijke algemeene sluiting de zaak van den alleen-werkenden winkelier een voorsprong zou hebben boven den met bedienden gedreven winkel, wie zou er dan aan hebben gedacht dien
alleen-werkenden winkelier te verplichten des avonds te negen uur
de lichten uit te draaien en het Geschaft te sluiten ?
Wanneer men dezen samenhang in het oog houdt, dan ziet
men dat aan de wettelijke winkelsluiting hetzelfde beginsel ten
grondslag ligt als aan de bovengenoemde Bakkerswet. Indien ter
wille der afschaffing van nachtarbeid der gezellen de met knechts
werkende bakkerspatroon tijdens de nacht-uren geen brood mag
doen maken doch gij laat den alleen-werkenden patroon wel in dien
tijd vrij, dan heeft de laatste een grooten voorsprong boven den
eerste. En verder nog : indien gij goedvindt dat in een broodfabriek
met 2 of 3 wisselploegen de arbeiders eenmaal in de 2 of 3 weken
nachtarbeid verrichten, doch gij sluit uit den continueelen nachtarbeid
bij den met enkele gezellen werkenden patroon, ook dan stelt gij den
laatste in belangrijke mate bij den eerste achter. Dit „concurrentiebezwaar" heeft ook in de Bakkerswet geleid tot de algemeene
regeling, tot een generaal verbod van alien nachtarbeid, ook door
den alleen-werkenden patroon. Hier ook zou niemand er aan hebben
gedacht den man, die alleen en z e 1 f in zijn eigen zaak ter wille
van zijn eigen belang zekere arbeids-uren kiest, te belemmeren in
die keuze ; noch ook er aan hebben gedacht het om de 2 of 3
weken opkomen van een nachtploeg te beschouwen als een den
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wetgever tot ingrijpen nopenden misstand ; — ware het niet dat de
overweging der concurrentie-bezwaren tot het generaliseeren van
de regeling buiten hear natuurlijke perken geleid had.
Zoo is dan de vraag, die hier rijst, deze: wanneer de wetgever
in de arbeidsverhoudingen binnen zekeren bedrijfsvorm aanleiding
vindt tot het makers van een dwingende regeling, die voor de betrokken patroons bijzonder nadeelige gevolgen zal hebben, tenzij die
dwingende regeling ook geldt voor andere vormen van hetzelfde
bedrijf, welke echter geenerlei aanleiding tot ingrijpen opleveren ;
ligt dan voor den wetgever in de overweging van het feit :
dat nadeel voor de betrokkenen slechts te ontgaan is door ook de
niet-betrokkenen te „maszregeln", een grand om hinderlijken dwang
alleen ter wille van dat concurrentie-bezwaar op to leggen ook aan
hen, die hij overigens zeker ongemoeid zou hebben gelaten?
Ons antwoord op die vraag hebben wij vroeger reeds gegeven,
Coen wij hier over de Bakkerswet ons oordeel neerschreven ; ons
komt het voor dat iemand, wiens arbeidsregeling op zichzelf den
wetgever geen grond tot ingrijpen oplevert, daarin den waarborg
behoort to vinden dat hem ook geen dwingende regeling van overheidswege zal worden opgelegd ; dat de eenige rechtsgrond van inmenging van het openbaar gezag in bedrijfsverhoudingen slechts
gelegen kan zijn in misstanden, die aangetroffen worden in de
onderneming, in welker regeling dit openbaar gezag zich mengt ;
dat het onrecht is, wanneer de wetgever tot het bedrijfshoofd A
zegt : uw productie-voorwaarden zijn van dien aard dat ik mij hier
van elke bemoeiing veilig kan onthouden, doch die van uw buurman
B nopen mij tot een aan B op to leggen dwang ; deze dwang voor
B echter zou hem bemoeilijken in zijn mededinging met u, en
daarorn zult gij moeten gedoogen dat ook gij wordt gedwongen
tot datgene waartoe hij wegens de bij hem voorkomende verhoudingen
wordt verplicht. — Dergelijke afgeleide en bijkomstige motieven
voor dwang, gelegen in iets anders dan in het eenig geldend motief: de productie-regeling in de betrokken onderneming, blijven
wij als volkomen ontoelaatbaar afwijzen, hetzij zij worden aangevoerd ter zake van nachtarbeid-afschaffing in bakkerijen, hetzij ten
opzichte der arbeidsuurbeperking van winkelbedienden.
Nadat dan bovenbedoeld voorstel van den beer van Karnebeck in zake de Bakkerswet door de Kamer terzijde geschoven
was, heeft zij in de afdeelingen de Tariefwet onderzocht. Daarvan is naar buiten niet veel meer gebleken dan dit : dat het
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onderzoek korten tijd heeft geduurd. Zoo zal dan het belangrijkst
deel der voorbereiding van deze wetsvoordracht komen voor
rekening der daartoe ingestelde Commissie. Reeds werd bekend
dat de Commissie haar taak althans in zoover zeer ernstig zal
opvatten, dat zij door persoonlijk onderzoek en door ondervraging van belanghebbenden, die bezwaren aan de Tweede Kamer
kenbaar maakten, tot een wegen van pro en contra zal overgaan. Geschiedt dit, dan zal ongetwijfeld het gegronde van vele
bezwaren blijken. Aan het Parlement zijn tal van grootere en
kleinere geschriften toegezonden, waarin verschillende bedenkingen
tegen het ontworpen tarief zijn uiteengezet. Meer dan een Kamer
van Koophandel — en daaronder de belangrijkste vooraan — heeft
haar ongevraagd advies in afwijzenden zin aan de Volksvertegenwoordiging doen toekomen. De heer Gorris heeft in een even
pakkend als helder betoog aangetoond wat de winkeliers van deze
wijziging onzer handelspolitiek to duchten hebben. Ook de landbouw laat zich niet onbetuigd. De Maatschappij van Nij verheid
heeft dezen zomer in haar jaarvergadering een kort maar ondubbelzinnig vonnis over de aan de industrie toegedachte bescherming
geveld. Ziehier haar kernachtige motie :
„De Maatschappij van Nijverheid, kennis genornen hebbende
van het ontwerp-Tariefwet,
overwegende dat blijkens de 1VIemorie van Toelichting de daarbij
voorgestelde verhooging van rechten mede ten doel heeft de bevordering der Nederlandsche nijverheid ;
overwegende dat de bevordering der Nederlandsche nijverheid
het doel is der adressante, ter bereiking waarvan de belanghebbenden zich in doze Maatschappij vereenigd hebben, en zij zich
daarom geroepen acht, haar meening over het wetsontwerp to
doen kennen ;
van oordeel dat, afgescheiden van mogelijke bevoordeeling van
enkele takken van nijverheid, de nijverheid in het algemeen door
de verhooging van rechten eerder geschaad dan gebaat zal worden ;
verwerpt de aan de nijverheid in dezen worm aangeboden
ondersteuning ;
draagt het Hoofdbestuur op van deze beslissing kennis to
geven aan de Regeering en Staten-Generaal."
De Regeering heeft geregeld in de laatste jaren getoond
groote waarde to hechten aan het oordeel dezer maatschappij,
Welker algemeene vergaderingen zoo niet door den Minister (Talma)
persoonlijk dan Loch door een hoofdambtenaar namens hem worden
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bijgewoond. Zal de Regeering blijk geven ook thans de uitspraak
dezer organisatie te beschouwen als een gezaghebbend woord?
En hoe zal de Regeering denken over de houding in deze van
den Middenstandsbond, die zich eerst onsterfelijk geblameerd had door
in zijn zomercongres te Roermond op politieke gronden een bespreking van het belang der tariefs-herziening voor den Middenstand
of te wijzen? Men heeft daar gezegd dat de tariefquaestie een
politieke twistappel was en dat men daarom die zaak moest laten
rusten. En men heeft daarbij geheel voorbijgezien dat men, aldus
redeneerend, juist zoo heerlijk bezig was politiek te drijven! Tevens
kwam in de vergadering zekere heer Potharst uit Gouda vertellen
dat ook hij tegen de behandeling van de tariefwet in dezen Bond
was ; hij voor zich — zoo deelde hij mee — hij was een man
van rechts, maar hij was tegen de tariefwet ; echter had hij en
hadden met hem vele anderen bij de verkiezingen in 1909 de
reeds toen aangekondigde tariefherziening wel moeten slikken,
want voor alles kwam het er op aan om de rechterzijde bij de
stembus te doen zegevieren !
Het is moeilijk hierover geen satyre te schrijven. Zeggen wij
dan maar slechts dit : eene organisatie, gelijk deze Bond zijn wil :
vereenigingspunt van en voor hen, die door gelijke maatschappelijke
belangen verbonden zijn, — welke op grond van politieke overwegingen zwijgt over een voor haar zoo gewichtig onderwerp ; —
zulk eene organisatie brengt zichzelf den doodsteek toe als geroepen
waakster voor de belangen, die zij heet voor te staan. De door
dezen Bond toen aangenomen houding (lees : onthouding) toonde niet
alleen volslagen gemis aan zakelijk inzicht en aan zedelijken moed,
maar bewees tevens dat in den georganiseerden middenstand —
en wellicht veel sterker nog in den niet-georganiseerden — velen
de kwade gevolgen der tariefherziening voor dezen stand zeer wel
inzien. Ware het anders, had men kans gezien van eene overweldigende meerderheid eene besliste uitspraak voor de wijziging
der handelspolitiek te verkrijgen, deze politieke leiders zouden niet
nagelaten hebben aan de Regeering den steun te verzekeren van
een indrukwekkend votum voor haar plannen. Waarom anders dan
omdat hierop geen uitzicht bestond, heeft men toen de zaak doodgezwegen ? Liever dan aan het land te doen zien hoeveel middenstanders zich door de tariefherziening bedreigd achtten, heeft men
uitgemaakt : la question ne sera pas posee. Maar dit zwijgen was
welsprekend!
Gelukkig is de Bond — zij 't niet zonder moeite — op de
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dwaling zijns weegs teruggekomen : 16 October 1.1. is te Utrecht
een buitengewone algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven
op aanvraag van de Arnhemsche Vereeniging voor Handel en
Nijverheid en 34 andere vereenigingen. De Bondsvoorzitter trachtte
hier nog de zaak af te wimpelen door te betoogen dat een besluit
over het beginsel der Tariefwet in strijd zou zijn met het federatief
karakter van den Bond, maar de vergadering verwierp met groote
meerderheid deze exceptie en sprak met nog grooter meerderheid
(150 stemmen voor, 6 tegen en 40 onthoudingen) zich uit in dezen
zin „dat de strekking van het nieuwe ontwerp-Tariefwet, in het
algemeen beschouwd, in strijd is met de belangen van den middenstand", zoodat aan de Tweede Kamer verzocht werd dit ontwerp
niet aan te nemen. Merkwaardig was in de gevoerde beraadslagingen vooral dit : dat ook door de tegenstanders van het gevallen besluit niet de Tariefwet verdedigd werd en niet werd betoogd dat zij wel in het belang van den middenstand zijn zou ;
men bleef zich vastklampen aan de beweerde onbevoegdheid der
vergadering. Onder instemming der aanwezigen stelde de voorzitter
aan het slot vast dat aan voor- en tegenstanders van het tarief de
grootste vrijheid van spreken op deze vergadering was gegeven
geworden. — Maar, voegen wij er bij, verdedigd werd de Tariefwet
bier niet !
Ten aanzien van een ander punt, voor ons economisch leven
mede van zeer groot belang, schijnt voorloopig de strijd uitgestreden : wij doelen op het vraagstuk der Staats-exploitatie van
spoorwegen. Herhaaldelijk is ook daarover in dit tijdschrift gesproken en zijn de ernstige bedenkingen tegen zoodanig stelsel bier
ontvouwd. Men herinnert zich dat de behandeling der „motie-Bos"
in de Tweede Kamer eindigde met de uitnoodiging aan de Regeering tot bijeenroeping van eene staatscommissie, welke zou onderzoeken en beantwoorden de vraag „of, en zoo ja op welke wijze,
in het thins gevolgde beleid betreffende spoorwegen verandering
ware aan te brengen". Deze commissie heeft van September 1908
af zich met haar taak bezig gehouden ; haar verslag is dezen zomer
verschenen. Ons bestek gedoogt natuurlijk niet bier stil te staan
zelfs maar bij de gewichtigste der overwegingen ; stippen wij
slechts aan dat voor invoering van staats-exploitatie zich uitspraken
5 leden, voor zoodanige exploitatie als einddoel maar voor particuliere als overgangsvorrn : 2 ; voor particuliere met twee maatschappijen 5 en voor dezulke met een maatschappij 4 leden. Bij stemO. E. XI 11
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ming werd invoering van staats-exploitatie verworpen met 10 tegen
5 stemmen ; exploitatie door eene niaatschappij werd aangenomen
met 8 stemmen tegen 7 (die voor exploitatie door twee maatschappijen waren); tot deze 8 voorstanders van beheer door een particulier lichaam behoorden de 2, die staats-exploitatie als einddoel
doch particuliere als overgangsvorm verlangden, voorts de 4 die
zich reeds dadelijk voor het in stemming zijnd denkbeeld hadden
verklaard en eindelijk 2 van de 5, die staats-exploitatie begeerden,
welke 2 dus subsidiair op een minder ver strekkend voorstel meegegaan zijn. Men ziet hieruit dat deze laatste stemming niet geheel
zuiver was.
Intusschen staat vast dat voor staatsexplotatie geen meerderheid in deze commissie te vinden was en dat verreweg de meeste
leden voor particuliere zich uitgesproken hebben. Die uitspraak is
van te meer beteekenis, daar in haar verslag de commissie blijk
geeft het ingewikkeld vraagstuk van verschillende zijden bezien
en het grondig onderzocht te hebben.
De tegenwoordige Regeering, welke toch reeds niet geneigd
scheen tot aanvaarding van den zwaren last, welken het rechtstreeksch beheer der spoorwegen op haar zou leggen, zal in de
slotsommen dozer commissie zeker — gelijk ook De Standaard
voorspelde — geen aanleiding vinden een wezenlijke verandering
in het geldend stelsel te brengen. Jets, waarover wij ons slechts
verheugen kunnen. Wij zullen hier niet treden in een herhaling,
zelfs niet in een samenvatting van het vele, dat reeds vroeger door
ons hier tegen staats-exploitatie van spoorwegen is aangevoerd.
Genoeg zij het er op te wijzen dat daarvan niet slechts te duchten
valt een slechtere bediening van het reizend publiek, hetwelk bij
klachten niet zich kan wenden tot een boven den exploitant staande
Regeering doch terecht komt bij den Minister-exploitant, rechter
in eigen zaak ; — niet slechts eene vooral in ons land ongewenschte
verhouding van den Staat-spoorweg-exploitant tot de met hem
concurreerende binnen-scheepvaart, welker belangen de Regeering
toch ook geroepen is te bevorderen ; — niet slechts de mogelijkheid
dat door eigenmachtige wijziging van goederentarieven de Regeering onze handelspolitiek ongemerkt ombuigt in de door haar begeerde lijn ; — niet slechts de kans op internationale botsingen,
wanneer niet langer door particuliere Nederlandsci.e vennootschappen
doch door den Nederlandschen Staat als beheerder onzer spoorwegen iets gedaan wordt, hetwelk b.v. den Duitschen Staat als spoorweg-exploitant mik 12aagt; -- niet slechts verschillende economische
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nadeelen, van allerlei aard ; — maar ook een zeer belangrijke en evenzeer bedenkelijke uitbreiding der invloedssfeer van het Parlement,
hetwelk den Minister als spoorweg-exploitant tot verantwoording
kan roepen over al wat hij doet of laat en hetwelk bij zijn beslissingen zich . . . zou kunnen laten leiden door de overweging, dat
de duizenden spoorweg-mannen, welker lotsverbetering immers
slechts van den goeden wil der Volksvertegenwoordiging afhangt,
kiezers zijn. Neen, inderdaad, wij twijfelen er geen oogenblik aan,
of men zou ook ten onzent zien gebeuren wat immers elders bij
parlementaire verhoudingen als de onze reeds voorkomt, dat de
sociaaldemocraten — (loch met dozen alleen ! — tot de kiezersspoorwegmannen zouden zeggen : kiest ons en wij zullen u geven
wat gij begeert. — Iedereen weet dan wel dat ten slotte waarschijnlijk het opvolgen van dien wenk de menschen toch niet baat,
omdat althans voor de verst-strekkende voorstellen tot „lotsverbetering" geen meerderheid in het Parlement to verkrijgen is of
omdat de Regeering, zelve exploiteerende, meestal op bet stuk van
loonen enz. zuiniger is dan wanneer zij de betaling daarvan kan
opdragen aan een ander, die dan maar zien moet hoe hij op dien
voet de bedrijfsrekening sluitend maakt ; — maar in die niet-vervulling van de geuite wenschen steekt dan voor de spoorwegpersoneel-mandatarissen in bet Parlement nieuwe en zeer gewenschte
stof voor vruchtbare propaganda : nu kan er immers op worden
gewezen dat zij van goeden wille waren, dat het aan hen niet
heeft gelegen, maar aan de anderen, die hun op lotsverbetering
gerichte voorstellen afwezen ; dat dus die anderen moeten worden
uitgeworpen en dat daarvoor zij gekozen moeten worden, die rekening zullen houden met „de rechtinatige eischen" enz.
Het is deze in sociaal-democratische kringen meer en meer
gebruikelijke voorstelling van den „onwil" der „machthebbers" als
remblok voor gewenschte en mogelijke verbeteringen in arbeidsvoorwaarden, die ook den grondtoon vormt van het door de sociaaldemocratische Kamer-fractie ingediend ontwerp eener nieuwe arbeidswet. Men kent de voorgeschiedenis. Op 11 Maart 1909 nam de
Tweede Kamer met een meerderheid van 53 tegen 25 stemmen de
motie-Aalberse aan Welke luidde : „De Kamer, van oordeel dat
behoudens dringend noodzakelijke uitzonderingen en overgangsbepalingen, de wettelijke beperking van den arbeidsduur voor de
volwassen arbeiders, en wel tot tien urea per etmaal, gewenscht is,
gaat over tot de orde van den dag". Die motie werd aangenomen
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hoewel de Regeering (minister Talma) zich daartegen verzette.
treden hier thans niet in een beschouwing der verschillende overwegingen, die de 53 voor-stemmen er toe geleid mogen hebben de
wenschelijkheid (ook de mogelijkheid ?) van een normalen, wettelijken
tienurigen arbeidsdag vast te stellen. Dit slechts : het was toen
reeds uit het verzet der Regeering duidelijk dat deze — en waarschijnlijk in verre toekomst elke baar opvolgende

niet tot in-

diening van een ontwerp in dien geest zou overgaan, nog daargelaten de vraag of zij, die voor de motie zich uitspraken, straks ook
een daarop steunend ontwerp zouden aanvaarden. Doch natuurlijk
behoefde deze onwaarschijnlijklieid der tot standkoming in overzienbaren tijd voor de sociaal-democraten geen reden te zijn om het
nu maar te laten bij hun aan de cootie verleenden steun en aan
de buiten het Parlement voortgezette propaganda tot bereiking
van het begeerde doel.
En zoo is dan door de Kamer-fractie een ontwerp samengesteld, hetwelk echter — ook dat is geen wonder ! veel verder
gaat dan de vroegere, immers van burgerlijke zijde afkomstige
motie. Hun ontwerp beoogt den overgang naar een acht-uren-dag
in fabrieken en werkplaatsen en ook bij anderen arbeid. Hun
ontwerp omvat ook den landbouw ook de Winkel-bedrijven, ook
den arbeid in dienst van publieke lichamen, spoorwegen, rijkswerkplaatsen en z.
Bij de indiening van deze zoo ver strekkende voorstellen wordt
gezegd dat de to lange arbeidsduur niet is in het belang der maatsehappij noch in dat der openbare gezondheid en zedelijkheid noch
zelfs in dat van een zoo hoog mogelijke ondernemerswinst; dat
aangenomen dat de verkorting van den arbeidsduur in het belang der menschheid is — de wetgever tot ingrijpen verplicht is dat
de acht-uren-dag reeds thans uitvoerbaar is, mits er de goede wil
is om dozen toe to passers of de werkgevers op de eene of andere
wijze worden genoopt dien in to voeren ; eindelijk : dat een normale arbeidsdag schier voor elk bedrijf mogelijk is. En elders leest
men in de M. v. T.: „Aileen indien de wetgever uitgaat van de
grondstelling, dat de sociale wetgeving, en inzonderheid die op
den arbeidsduur, alle daaraan tegenstrijdige werkgeversbelangen
heeft te ontzien en de bedrijven volstrekt niet mag dwingen om
zich to voegen naar de eischen van gezondheid, zedelijkheid en
beschaving, alleen dan kan in het algemeen van onoverkomelijke
bezwaren tegen de invoering van een normalen arbeidsdag worden
gesproken." — Dus erkent gij des wetgevers recht tot ingrijpen,
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dan kunt gij geen bezwaren moor tegen een wettelijken arbeidsdag
hebben !
Over stellingen als doze zou er wel een en ander to zeggen
vallen ; men zou, daartoe lust gevoelende, de geheele M. v. T. van
kantteekeningen kunnen voorzien om telkens aan to toonen wat
tegen het vele geponeerde is aan to voeren. Wie dat deed, zou
allicht b.v. ook er op wijzen dat hier en daar in plaats van „tegenstrijdige werkgeversbelangen" beter to lezen ware : „tegenstrijdige
belangen der maatschappij (als organisatie van de gezamenlijke
verbruikers) bij eon economische voortbrenging der velerlei goederen, die in de behoeften dozer verbruikers moot voorzien", waarbij
dan tevens op to merken viol dat een aanzienlijk deel dier verbruikers gevormd wordt door de arbeidende klasse ! Maar het is
onbegonnen work, althans binnen het kader dezer kroniek, een
debut over de grondslagen dozer wetsvoordracht op touw to zetten.
En waartoe zou dit dienen ?
In een polemiek lichtte Het Volk aldus bet karakter der indiening van doze wetsvoordracht toe : „De indiening is de uiting
van de overtuiging der voorstellers, dat de regeering geen gevolg
geeft aan den wil van een zeer groot deel van het Yolk ; zij is een
demonstratie, waarover het oordeel der kiezers aan de voorstellers
allerminst onwelkom is. Het is een zeer klemmende demonstratie,
omdat naar het oordeel der voorstellers de zaak die zij aan de
orde stellen, voor afdoening zoo rijp is, dat zij zicli niet door de
talrijke technische bezwaren, aan de indiening van een wetsontwerp
door Kamerleden verbonden, laten weerhouden ; maar aan het yolk
het bewijs pogen to leveren, dat slechts toevallige en onwezenlijke
machtsverhoudingen de hervorming die zij verlangen in den weg staan."
Gij ziet : hier wordt het weer gezegd : wat wij vragen is bereikbaar en verkrijgbaar, doch wegens den onwil der machthebbers
wordt het niet bereikt en verkregen. Pat de bedoelde hervorming
bereikbaar is, moot blijken nit de daaromtrent gegeven verzekeringen der voorstellers en nit het feit. . . dat zij immers een daartoe
strekkende wetsvoordracht ingediend hebben. Wanneer er nu Loch
een ontwerp is gemaakt, wat anders dan onwil belet de aanneming
daarvan ? Het is immers klaar als de dug : de sociaal-democratische
Kamerleden ziju de lieden van goeden wille ; aan hen ligt het niet
wanneer niet de schandelijke uitbuiting. . . enz. -- maar aan de
anderen! Werpt dan die anderen uit, opdat straks de meerderheid
uit louter lieden van goeden wille bestaan moge en gij, arbeiders,
datgene verkrijgen zult wat wij u reeds lang hadden toegedacht
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doch dat u snoodelijk door den onwil der machthebbers is onthouden !
Iedereen moet inderdaad Loch wel erkennen dat van parlementaire
behandeling dezer sociaal-democratische Arbeidswet in overzienbaren
tijd geen sprake is. Hoeveel koren (om van kaf niet te gewageu!)
ligt er voor den langzaam malenden molen op het Binnenhof niet
gereed, zelfs alleen reeds op het gebied der zoogenaamde „sociale"
ontwerpen ! Over de Bakkerswet werd boven reeds iets gezegd;
de door de Regeering ontworpen wijziging der Arbeidswet is nu
door de Eerste Kamer aangenomen en ook de Steenhouwerswet is
door den Senaat (met zeer geringe meerderheid) goedgekeurd. De
Stuwadoorswet berust nog bij de Tweede. Wat de Ziekteverzekeringswet aangaat, wij komen daarop straks terug. Inmiddels is in,
Mei d. j. een zeer omvangrijk ontwerp strekkende tot invaliditeits- en ouderdoms-verzekering bij het Parlement ingediend en in
de maancl October 1.1. heeft de Tweede Kamer zich met het onderzoek van deze ingewikkelde materie „onledig gehouden".
Werk genoeg aan den winkel, werk te veel, want steeds
nijpender wordt de vraag hoe men zich voorstelt dat van dit zeer
vele althans iets belangrijks den traditioneelen „weg naar het
Staatsblad" ten einde toe afloopt. Reeds heeft De Standaard gezegd
dat het parlementaire jaar 1913 (na het Kerst-reces van December
'12) geheel beschikbaar moet blijven voor de Invaliditeitswet en
dus „moet heel het program waarvoor we staan, nu reeds, in dit
zittingsjaar, worden afgewerkt". Dit beduidt dat voor Juli 1912
zullen moeten worden afgedaan : Ziektewet, Bakkerswet, Tariefwet,
Inkomstenbelasting, Debietrecht op tabak, Gemeentewet, Militiewet,
de Kustverdediging ...... Nog eens : hoe stelt men zich dit voor ?
Of liever : stelt men zich dit werkelijk voor ? Een vraag, die natuurlijk minder verontrustend is voor wie tegen verschillende van deze
aanhangige ontwerpen groote bezwaren hebben en oordeelen dat de
door Minister Talma voor onderscheidene groote vraagstukken gevonden oplossingen niet de meest gewenschte zijn.
Ten deele zal aldus ook van velen het oordeel luiden over de
dezen zomer verschenen voordracht tot herziening van de Onge-

vallenwet. — Het gaat niet aan hier, in 't voorbijgaan, de belangrijkste der voorgestelde veranderingen te noemen, veel min te
bespreken ; genoeg is het er op te wijzen dat zij tot twee groepen
behooren : de eene betreft allerlei technische regelingen en men
kan hiervan zeggen dat op veelal gelukkige wijze een streven
naar technische verbetering der wettelijke regeling zich daarin uit;
de tweede groep omvat het stel van nieuwe bepalingen, hetwelk
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strekken moot om de ineenschakeling der bestaande ongevallenzekering in de ontworpen ziekteverzekering tot stand te brengen.
Onze bezwaren tegen die organisatie van ziekteverzekering
zijn te dezer plaatse indertijd reeds uitvoerig weergegeven 1) en
wij treden thans niet daarin terug. Doch er was toen nog geen
mogelijkheid om een oordeel te vellen over de wijze, waarop de
behandeling van arbeidsongeschiktheid wegens beclrijfsongevallen
zou worden aangepast aan dit stelsel van ziekengeld-uitkeering
door Raden van Arbeid en aan het stelsel van zorg voor geneeskundige behandeling door erkende particuliere ziekenfondsen, want
des ministers brief aan de Tweede Kamer houdende eene korte
uiteenzetting van de voornaamste wijzigingen, welke z.i. ter zake
van die aanpassing in de ongevallenwet moeten worden aangebracht,
droeg de dagteekening van 31 December 1910. Echter zijn reeds
elders kort na de publicatie van dit ministerieel schrijven gewichtige bedenkingen tegen deze voorgenomen wijze van handelen
geopperd. In hoofdzaak bleek de Regeering van plan de door een
ongeval getroffenen, die onder de ziektewet vallen, gedurende de
eerste 3 maanden der arbeidsongeschiktheid ziekengeld te doen
erlangen vanwege den Raad van Arbeid, terwijl de kosten van
geneeskundige behandeling van stonde aan zouden zijn (dus bliiven)
ten laste van de Rijksverzekeringsbank.
Men heeft niet nagelaten van verschillende zijden dadelijk
tegen dit denkbeeld aan te voeren dat de uitvoering daarvan
hierop zou neerkomen dat voortaan de tegen ongevallen verzekerde
arbeiders een deel der kosten van deze hunne verzekering mede
zouden dragen, zulks in strijd met het sedert de wet van 1901
geldend beginsel dat de geldelijke lasten der ongevallen geheel
en uitsluitend voor rekening van het bedrijf komen. Deze eene
bedenking reeds kon van genoeg gewicht schijnen om den betrokken bewindsman te brengen tot het inzicht, dat hij beter zou doen
een andere oplossing van dit vraagstuk te zoeken. Toch is nu
gebleken dat minister Talma zulks niet noodig geacht heeft : in
zijn bij de Kamer ingediend ontwerp vindt men deze zelfde gedachte en deze zelfde daarop steunende regeling terug.
Een tweede vraag, mede van overwegend gewicht, welke de
ontworpen „ineenschakeling" doet rijzen, is deze : wat feitelijk in
een stelsel als het nu voor ons liggende, overblijft van de aan
werkgevers in de Ongevallenwet 1901 toegekende bevoegdheid tot
zelf-dragen en overdragen van hun bedrijfs-risico. Het is immers
1) Onze Eeuw, December 1910 blz. 415 v.v.
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wel duidelijk dat, wanneer een zoo groot deel der ongevallen als
dat, welker gevolgen binnen 3 maanden zijn voorbij gegaan, onttrokken wordt aan de eigenlijke ongevallenverzekering om ondergebracht te worden bij de ziekteverzekering, alsdan ook de dekking van het (ongevallen-)bedrijfs-risico een geheel ander vraagstuk wordt.
Over dat alles zou nog veel te zeggen zijn, doch er is een
goede reden om dit titans vooralsnog niet to doen : de onzekerheid,
waarin men ten opzichte van deze punters verkeert. wij hebben
een ontwerp-ziekteverzekeringswet, onder dagteekening van J all
1910: wij hebben een ontwerp tot herziening der Ongevallenwet
van Juni 1911; wij hebben ook nog (zeer onlangs) gekregen een
wijziging van het ontwerp-Ziektewet en van het ontwerp-Radenwet.
Deze wijzigingen strekken om „Talma's trouvaille" 1) in de beide
wetten in to lasschen, dus om aan bijzondere kassen het bestaan
„niet onmogelijk te maken", gelijk de Minister had toegezegd.
Formeel worden dan ook zulke kassen binnen het kader toegelaten,
doch hare positie is z(5(5 ondergeschikt en haar werkkring z(5(5 beperkt, dat van wezenlijke medewerking in de praktijk niets te
wachten valt. Het is ondenkbaar dat manners als b.v. Dr. de Visser
hierop meegaan. En men zal dus nog wel een nadere wijziging
zien geboren worden. In elk geval kan deze vorm der regeling
niet als definitief worden beschouwd en de zaak blijft dus onzeker.
— Ook is nog een afzonderlijke regeling der beroepsziekten aangekondigd. . . Dus blijft wachten de boodschap !
Hoe dit zij en wat straks ook de naaste toekomst oplevere ;
welke verdere vondsten van Minister Talma ons nog mogen worden
geopenbaard, — hetgeen wij tot nog toe op het gebied met name
van sociale verzekering uit zijn kabinet hebben zien voortkomen,
geeft wel allerminst den indruk dat hij met de noodige kennis
van de behoeften der praktijk en met open oog vodr de eischen
eener waarlijk practische regeling to werk gaat. Het feit alleen
dat hij klaarblijkelijk groot vertrouwen stelt in een regeling van
ziekengelduitkeering,. te bezorgen door nieuw to scheppen Arbeidsraden, waarin hij meent de belanghebbenden door hun vertegenwoordigers te zullen doen mee-spreken en mee-werken, — dat feit
alleen reeds wijst op een. . . mentaliteit bij dezen maker van sociale
wetten, welke niet allereerst en allermeest zich richt op het zoeken
naar een eenvoudig antwoord op de voor de hand liggende vraag :
wat leert mij de praktijk van het maatschappelijk leven omtrent
1) Zie de Econ. Kroniek van Augustus 1.1. blz. 282 v.v.
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de beste vormen van ziekteverzekering in actie en welke wettelijke
regeling vloeit noodzakelijk uit die lessen voort?
Wanneer men over de herziening der Ongevallenwet en over
den gang van onze sociale wetgeving in bet algemeen zijn gedachten laat gaan, dan staan die gedachten van zelf stil bij bet
overlijden van mr. H. P. L. C. de Kruyff Jr., die 30 Augustus 1.1.
to Baarn uit een leven van veel strijd en van veel arbeid is beengegaan. Strijd had hij aangebonden tegen die ook in zijn oogen
zoo verderfelijke richting in ons huidig staatsbestel, waarbij steeds
meer tot uitvoering vooral van wetten op sociaal terrein onttrokken
wordt aan do bemoeiing van de immers naast en rechtstreeks
daarbij betrokkenen : werkgevers en arbeiders, en waarbij die uitvoering — als kon het niet anders of beter! wordt opgedragen
aan ambtelijke bureaux, aan Staats-organen. Voor bet voeren van
dien strijd heeft hij den overweldigenden arbeid verricht, waartoe
hij met zijn zeldzame energie in staat was, zoolang hem zijn kortstondig leven en een reeds van jongs of wankelende gezondbeid
gespaard bleven. Zoo was bij de aangewezen man om — met anderen,
maar hij die anderen bezielend, aanvoerend en voorgaand -- de
zeer actieve propaganda to voeren, die er in slaagde ons land to
bewaren voor het voorgenomen monopolie der Rijksverzekeringsbank,
waardoor voor de werkgevers geen keus zou overblijven dock zij
alien alleen door premiebetaling aan de Rijksbank de kosten der
wettelijke ongevallenverzekering zouden kunnen opbrengen. Bij hem
stond het vast dat een dergelijke automatische behandeling van
zaken noch in het belang der werkgevers, noel ' in dat der arbeiders,
noch in dat der nijverheid in bet algemeen was : niet deugdelijk
voor de werkgevers, omdat hier een eenige gelegenheid word voorbijgegaan ona hen in bedrijfsgroepen en bedrijfsvereenigingen to
organiseeren en aldus hen ook voor de toekomst to brengen tot een
onderling verband, waarin zij ook later den dan reeds gereed zijnden
vorm zouden vinden voor de gemeenschappelijke behartiging van
gezamenlijke belangen ; niet gewenscht voor de arbeiders, omdat bij
premie-betaling aan een Staats-instelling de noodige belangstelling
der bedrijfshoofden in beveiligingsmaatregelen en in al wat strekken
kan tot vermindering van het bedrijfsgevaar stellig zou verflauwen,
neon, nooit zou worden gewekt — terwijl toch voor de arbeiders

geen bedrijfsongeval verkieselijk moest worden geacht coven een
ongeval-met-een-rente ; voor do nijverheid in het algemeen niet,
wijl haar belang vordert dat, met uitvoering van de Ongevallenwet
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near letter en geest, zonder tekortdoening aan iemands rechtmatige
aanspraken, de kosten dier uitvoering beperkt blijven tot hetgeen

daarvoor strikt noodig zal zijn, zonder opjaging daarvan hetzij door
ongevallen, die voorkomen hadden kunnen worden indien slechts
de geldelijk daarbij belanghebbende patroon meer gelet had op
mogelijke beperking van het bedrijfsrisico, hetzij door de zich steeds
uitbreidende kosten van een dare, ornslachtige en traag werkende
Staats-administratie, hetzij door het een en het ander.
Deze denkbeelden waren het, die de Kruyff tot richtsnoer
dienden bij zijn strijd en zijn arbeid. Toen dan de Eerste Kamer
de oorspronkelijke regeling der ongevallenverzekering had afgewezen
en de Regeering daarna de vrijheid tot risico-overdracht in de wet
had gebracht, toen was hij de man om te toonen dat men deze
vrijheid had verlangd om haar te gebruiken. En hij was het die
de merkwaardige organisatie in het leven riep, welke al die bedrijfshoofden tot zich trekken zou, die met en voor elkaar de uitvoering van deze eerste groote sociale wet als een zaak, die allereerst hen persoonlijk betrof, zelf bezorgen wilden. De Kruyff heeft
het mogen beleven dat die organisatie, groeiend tegen verdachtmaking en bestrijding in, het verzamelpunt werd van zooveel
nijveren in den lande, dat hun verzekerd jaarloon meer dan honderd millioen gulden bedroeg. — Later ontmoette hij Lovink en
de aanraking tusschen die twee mannen was de aanleiding tot oprichting van vrijwillige ongevallenverzekering voor landbouw en
voor tuinbouw. Over deze instellingen zal — hopen wij — nog
wel eens afzonderlijk in dit tijdschrift een en ander worden meegedeeld daarvoor is bier thans de plaats niet, evenmin als voor
verdere ontwikkeling van het aantrekkelijk beeld, dat de Kruyff
te zien gaf op zijn eigenaardig arbeidsveld : de organisatie van
werkgevers tot rechtstreeksche en persoonlijke deelneming in de
voorziening van sociale behoeften, in de uitvoering vooral van
sociale wetten. Slechts dit nog ; die dit wrocht, is heengegaan,
maar zijn arbeid Niet alleen omdat hij hen, die hij eenmaal
voor zijn denkbeelden had gewonnen, gemaakt heeft tot overtuigde
voorstanders van zeker stelsel, maar ook — en vooral ! — omdat
dit stelsel zelf vervult eene gelukkig nog bij vele Nederlandsche
werkgevers bestaande behoefte het eigen werk zelf te doen, en
als eigen werk te beschouwen wat door den werkgever zelf beter
gedaan kan worden dan door eenig ander, die krachtens ambtelijken plicht daartoe wordt genoopt.

IL S.
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'k Zag den Kiesrechtoptocht uit mijn raam. Nu nog, bijna een
maand later, denk ik eraan als aan een schrikkelijk visioen, een
stoet van angst en meelij wekkende schimmen, gelijk Dante er zag in
zijn hellekrochten. De lucht was kleurloos, zwartgeplekt. De wolken
joegen, onrustig en verward, naar alle richtingen, als boden die met
groote haast onheilvolle tijdingen overbrengen. Uit de huizen aan
de overzij schenen alle bewoner3 gevlucht : gesloten deuren, gesloten
gordijnen en blinden, nergens zelfs een voorzichtig glurend oog.
Niets in de straten dan die rijen manners, en vrouwen, en kinderen,
voortstappend al maar door, telkens weer andere, uur na uur, eindeloos
schijnbaar, als was er ergens een gat in de aarde, waaruit nu de
dooden van alle tijden kropen om langs mijn raam naar een oneindig
verschiet te trekken. Mannnen, met bloedlooze huid, de oogen dof en
vermoeid, de schouders ingezakt, de nooit uitgeruste lichamen voortsleepend, met slingerenden gang, ordeloos ieder in eigen maat, als
dreunde in die lijven nog nh, de regelmatige slag van de machine,
veertien, zestien lange uren iederen dag. Vrouwen, hoekig en
vleeschloos, in vormlooze jakken en rokken, harde oogen in verdorde, onvriendelijke gezichten, uitgeput door fabriek en huis.
Kinderen, bleek en spichtig, vlasachtig haar boven vroegrijpe trekken,
moe en futloos, zij ook al, door overlangen fabrieksarbeid. Rij na
rij, in niet eindigende opvolging, van spraaklooze schimmen, van
overal her gekomen, dezen eenen dag. Zonder hoop hun toekomst,
onontkoombaar — door de ijzeren wetten der maatschappij — de
verlenging van hun arbeidsdag, de daling van hun loon. Onontkoombaar de toevoer van altijd nog meer schimmen, verkleinend
weer het aandeel van ieder in het aan alien toegeworpene. Nu, dezen
enkelen dag, trekken zij hier, van alle kanten gekomen om straks
weer als dorre bladen verspreid te worden. Dezen enkelen dag is
er schemering in hunne zielen, gelooven zij aan het bestaan van
een weg die uit de sombere diepten van hun leven leidt naar
lichtende horizonten. alike verwachting wordt zelfs bij enkelen
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tot een extaze, bij de leiders, bij hen die een heel leven, hun toekomst, hun eigen gezin, alles offerden aan de zaak van zooveel
hoopeloos leed. Het is alsof er zon uit bun oogen licht en nu en
dan glans strooit op de kleurlooze gezichten achter hen.
ZOO zag ik den Kiesrechtoptocht, den avond voor den Rooden
Dinsdag, nit rnijn raam. Ik had zitten lezen wat er in „Het Volk"
vooraf, maandenlang, over de gebeurtenis geschreven was.
Maar zoo zag ik den optocht niet den volgenden dag, in de
Haagsche straten. 't Weer was prettig, vroolijk. Geen deur of er
stood een grapjesmakend dienstmeisje voor, de Karen voor dezen
dag zorgvuldig opgemaakt onder het coquette mutsje. Voor de
ramen hier en daar een vriendelijk-onverschillig kijkende meneer,
of jonge meisjes, ginnegappend om een Al te hobbezakkig gekleede
betoogster of Al te parmantig stappenden onderwijzer in sporthemd
en wapperende das. In den stoet de leiders der Sociaal-democratie,
gewild ernstig, niet geheel en al slagend in het verbergen van de
verlegenheid, die wij Hollanders nu eenmaal altijd voelen als wij
optochten houden. Dan veel vrouwen, ouderen en jongeren, vooral
van het „van allesonthoudster type" (zooals de Nieuwe Courant in
haar geestige en rake beschrij ving zei); bij haar w61 fanatisme op het
gelaat en in de houding, bet zelotisme van haast iedere vrouw, die
het publieke leven rondjaagt. Feel tot algemeen kiesrecht aangetrokken jongelui en kinderen, kinderen ook, waaruit dus blijkt dat de kiesrecbt-vraag geheel tot bet neutrale terrein hoort. Honderden ambtenaren, beambten en werklieden van staat en gemeente, voorzoover
zij onder bezwaar van 's rijks.schatkist verlof hebben kunnen krijgen,
onderwijzers, gemakkelijk te onderkennen. Amsterdamsehe en Delftsche studenten. waaronder enkelen met bet blij vooruitzicht, later
een heel vermogen, en een niet-gering vermogen, voor de kiesrechtzaak te kunnen offeren. Beambten en werklieden van socialistische
en half-socialistische instellingen en cooperaties, die een dagje
vrijaf kregen met behoud van salaris (zooals- men in „Het Volk"
kon lezen). Daartusschen ook wel arbeiders uit het gevloekte kapitalistische bedrijf: diamantbewerkers, voor wie het een genoegen is
Scheveningen weer te zien, waar zij 's zomers een weekje met vrouw
en kinderen plegen te logeeren. Ook handeldrijvende Israelieten,
de mannen die men vooral in verkiezingstijden druk op vergaderingen ziet en op den verkiezingsdag voor geld en goede woorden
gaarne bereid vindt hunne belangstelling voor de vrijzinnige zaak
daadwerkelijk te toonen.
Misschien waren er, buiten de vrouwen en kinderen, ook wel
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niet-kiezers in den stoet. Er bestaat aanleiding hun dan te verwijten — als het geoorloofd is zich met andermans budget te bemoeien — dat zij een onevenredig deel van hun inkomen aan hun
kleeren besteden. Mogelijk ook zijn zij slechts niet-kiezer om nietbelastingbetaler te kunnen blijven.
De stoet kroop lusteloos voort, vermoeid door de reis, het
staan op het meetingveld, het ongewoon langs de staters gaan.
De muziek bracht geen frischheid ; wat kleur en leven gaven alleen
de honderden doeken en vaandels.
ZOO zag in werkelijkheid de mobilisatie onzer Sociaal-democratie
eruit, op dien Rooden Dinsdag. Niet van het Sociaal-democratische
kiezerscorps, van de Sociaal-democratie in haar geheel, maar van
haar „Strijdende Kerk". Het is van groot belang de aandacht te
vestigen op deze nieuwe faze in het bestaan der S. D. A. P., die
men misschien het best de klein-burgerlijke faze kan noemen. Het
eigenlijke actieve gedeelte der partij — de vele gesalarieerde
propagandisten buiten rekening gelaten — vormt het personeel, in
dienst van rijk en gemeente of geconcessionneerde bedrijven. Dat
is niet toevallig. Het staatssocialisme kan voor den arbeider in
particulieren dienst niet veel meer bereiken dan bemoeilijking van
het bedrijf of het uitwerpen van den minder validen arbeider. ZooTang het nog in zijn eerste ontwikkeling is, nog weinig is toegepast
en hoogere loonen nog niet tot hoogere prijzen hebben geleid, is
de ambtenaar de eenige aan Wien het met reden lets beloven kan.
De Sociaal-democratische afgevaardigde betaalt zijn getrouwe stemmers onder rijks- en gemeentepersoneel dan ook steeds met voorstellen tot verhooging van bun loon. Worden ze aangenomen dan
is het een eisch der dankbaarheid — en der begeerigheid ! — hem
een volgend maal weer te kiezen. Worden ze verworpen dan blijkt
de noodzakelijkheid om nog meer sociaal-democraten af te vaardigen.
Met hare poging dit ambtenaren-element allereerst terwille te
zijn exploiteert de Sociaal-dernocratie tevens de algemeene verslapping van levensmoed in onze dagen, het algemeen verlangen
om de gevolgen, goede en kwade, van eigen handelen niet zelf te
dragen, maar stelselmatig op anderen, op de gemeenschap vooral,
af te wentelen, de vrees voor verantwoordelijkheid. In een geestig
boekje heeft Emile Faguet dezer dagen erop gewezen hoe het
Fransche publieke leven is doortrokken van „Phorreur des responsabilites." De Sociaal-democratie, in haar modernen vorm, is de
tot systeem verheven exploitatie der onverantwoordelijkheid : de
publieke dienst, het publieke bedrijf, beheerscht door het personeel,
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maar indirect en zonder verantwoordelijkheid. Toen in „Het Volk"
gepleit was voor medebeheer van de gemeentebedrijven door het
personeel, werd daartegen door het blad onmiddellijk opgekomen.
Toen in Zweden aan de zeer sterke Sociaal-democratische partij
drie zetels in het nieuwe Ministerie werden aangeboden, bedankte
zij daarvoor. Zij verlangde slechts invloed op de keuze der
ministers en de samenstelling van het regeeringsprogram — zonder
verantwoordelijkheid voor de gevolgen der keuze en de uitvoering
van het program.
Het zijn vooral de laatste gemeenteraadsverkiezingen die de
Ned.erlandsche sociaal-democratie in haar nieuwe positie hebben
gebracht. In haar nieuwe positie, omdat een partij die zich uitsluitend op de verovering van politieke macht toelegt, zich in
onzen tijd Diet in de eerste plaats heeft te regelen naar de kiezers
welke haar steunen, maar naar de actieve elementen in hare gelederen, die zich voor het samenharken dezer kiezers inspannen.
Algemeen gebrek aan politieke ontwikkeling bij het uitgebreide
kiezerscorps, afnemende populariteit van het parlementarisme en
toenemende onverschilligheid voor het politieke leven maken dat
bij haast iedere verkiezing de doorslag kan worden gegeven door
eenige honderdtallen onwetende of onverschillige kiezers, die door
huisbezoek vooraf, ophalen met auto of rijtuig op den verkiezingsdag, „vergoeding" voor werkverzuim, tot het stemmen op een bepaalden candidaat worden overgehaald. Maar daarvoor heeft men
noodig de beschikking, in ieder district, over twintig, dertig of
meer ijverige manners, die vrije avonden en verlofdagen voor dien
arbeid over hebben. Het zijn deze actieve elementen nu, waarvan
het succes der „democratische" partijen allermeest afhangt en naar
welker wenschen deze zich, op straffe van ondergang, hebben te
regelen. Het jongste voorbeeld van dien aard is de val van Prof.
Treub voor den Haagschen gemeenteraad. De roerigsten onder de
democratische verkiezingmakers, de onderwijzers, hadden aan alle
candidaten voor den gemeenteraad een lijst van vragen ter beantwoording gezonden. Prof. Treub waagde het, in verzet te komen
tegen den daarmee bedoelden druk : het antwoord was een bevel
tot zwenking aan de kiezers en het uit den Raad werpen van den
vermetele, ondanks den steun van haast alle bladen, ondanks openlijke sympathie-betuiging van een geheele groep „niet-politieke"
onderwijs-mannen.
Dat óók is geen toeval. Wat dwaze verwachting van den
gevallene dat hij de dijken zou kunnen wegbreken maar zelf veilig
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blijven voor den vrij gemaakten stroom! Wie heeft wel het meest
ertoe bijgedragen, de opinie te vestigen dat het grootste aantal in
den Staat te bevelen heeft omdat het nu eenmaal het grootste
aantal is? Wie het krachtigst meegeholpen om de sterke mannen,
hen, die door traditie en aanleg de geheele verantwoordelijkheid
voelden voor het gezag dat zij oefenden, te vervangen door mandatarissen van de menigte, die alleen sterk is als men haar toelaat
sterk te wezen ? Prof. Treub heeft de legioenen gebruikt om hem
Keizer te maken wat wonder dat zij hem zonder wroeging door
een gewilliger heerscher vervangen !
Het is of men in ons politieke leven voor de noodwendigheid
van zulk verloop maar niet de oogen kan openen. De Liberale Unie
stood toe dat de vrij zinnig-democraten in Haarlem den beer van
Styrum van zijn plaats kantelden : reeds heeft zij moeten ervaren
dat men zich van die zijde ook tegen hare mannen begint te richten, als zij niet „democratisch" genoeg zijn. De rechtervleugel der
Unie blij:t werkeloos toeschouwer als door haar orgaan in het gunstigste geval op hooghartig-beschermenden toon over haast ieder
wordt gesproken die rechts van de Unie is blijven staan, als bijna
met minachting wordt neergezien op Amsterdamsche liberalen, die
het wethouderschap van onderwijs liever in handen van een zelfstandige persoonlijkheid dan van den gehoorzamen dienaar van den
Bond van Nederlandsche onderwijzers laten. Hoe lang, meent men
in dien rechtervleugel, dat op die wijze daar nog plaats zal
blijven voor figurers als van Doom, de Kanter ? De Christelijk
Historischen wedijverden met de Sociaal-democratie in felle bekamping van een' Plate, een' Dachten zij waarlijk de „curee",
die zij zelven hielpen mogelijk maken plotseling te kunnen doen
ophouden, om mannen als de Rotterdamsche wethouders van Dorp
en Muller te sparen?
Is het niet, of in het politieke leven alleen begeerte en gevoel
gelden, en zelfs de meest voor de hand liggende gevolgtrekkingen
uit de feiten door niemand worden gemaakt ? De democratie is er
nog nergens in geslaagd, tot een ook maar eenigszins bruikbare en
blijvende organisatie van den Staat te geraken en heeft nog
overal geleid tot het tegendeel van wat zij beweert te willen bereiken: den vermeerderden persoonlijken invloed op het publieke
leven van een zoo groot mogelijk deel van bet yolk. Wel, als eenig
middel om daarin verandering te brengen wordt met onverstoorbaren ernst aanbevolen . uitbreiding der democratie ! Met die
democratie blijkt het hoe langer hoe moeilijker, den Staat tot
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daden to brengen. Het parlementaire deeg wordt al zwaarder, de
trog loopt al moeilijker, en men werpt het brood ten slotte half
gekneed in den oven. De maatschappij moet maar zien het to verteren ! Toch weet men niet anders to bepleiten dan.... uitbreiding der werkzaamheid van staat en gemeente.
Van de ,,sociale" tank, die men den staat heeft willen opleggen, is tot nu toe niet heelveel meer geslaagd dan de belemmering
en bemoeilijking van de productie. Minister Talma zal nu eenige
„sociale" wetten in het Staatsblad krijgen: de Eerste Kamer nam,
niet zonder „democratische" dreigementen van het (R.K.) „Huisgezin", de wijziging van de Arbeidswet en de Steenhouwerswet aan,
de laatste met de kleiue meerderheid van 3 stemmen. Ik wil niet
to veel kwaad zeggen van die beide wetjes ; maar 't treft toch
niet gunstig voor den Minister dat hij met zijn socialen arbeid nog
niet verder kwam dan de productie een paar blokken aan het been
to binden. Het treft to ongunstiger, nu de stijgende prijs van haast
alle gebruiksartikelen en de internationale gebeurtenissen in verband met elkaar nog weer eens de aandacht erop vestigen, hoe
blijvende verbetering in de materieele positie van het grootste gedeelte der bevolking, de arbeiders inbegrepen, slechts to verkrijgen
is door vergemakkelijking der productie — dit woord vergemakkelijking genomen in den ruimsten zin, ook die van verbetering van
techniek en verkeer en zoo groot mogelijke prikkeling der activiteit.
Het actieve en militants optreden van do arbeidersklassen, de
sociale wetgeving in de meeste landen en de belemmering van den
invoer, die bevoorrechte bedrijven schiep, hebben aan de arbeiders
een inkomen versehaft, dat blijkbaar hooger is dan de productietechniek toelaat. Zoolang groote uitvoer paar nog in lageren cultuur-toestand verkeerende landen inogelijk is, kunnen de gevolgen
daarvan eenigen tijd uitblijven. Uit de grootere winsten, met dies
uitvoer gemaakt, wordt het niet door de produetie-techniek gerechtvaardigde loondeel betaald. Zoodra die minder ontwikkelde landen
editor eigen industrie krijgen of de internationale concurrentie er
de prijzen drukt tot gewoon niveau, gaan de extra-winsten, vroeger
met den uitvoer daarheen gemaakt, grootendeels verloren. Ais
dan, gelijk veelal in onzen tijd, verlaging van do geldloonen afstuit op den tegenstand der georganiseerde arbeiders, blijft geen
andere weg open dan verhooging der prijzen, waarmede dus toch
ten slotte de werkeltYke loonen (immers de koopkracht daarvan)
dalen tot de hoogte, die de stand der productie rechtvaardigt.
Het ergst doet zich dit gevoelen in de landen wier protectionisti-
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sche handelspolitiek het streven naar de uiterste economic in de
productie niet heeft bevorderd en buitendien een gedeelte van het
algemeen inkomen heeft geconfisqueerd ten bate van enkele producenten. Het is daarom zeer voor de hand liggend, dat het de
protectionistische landen Duitschland, Frankrijk en Italie zijn, die
voor de verplichting staan, hun afzet-terrein uit to breiden. Marokko,
Tripoli en duurte vallen niet toevallig samen !
Het inzicht in die dingen maakt de taak van den Staat zeker
niet lichter. Het is al bijna een kwart eeuw geleden dat Paul
Leroy-Beaulieu in het woord-vooraf tot de tweede uitgave van zijn
bekend book 1) schreef : „De dagen van dozen god (den Staat) zijn
geteld, als die van alle valsche goden. Zoodra men van de pompeuze plechtigheden to zijner eere wil overgaan tot daden, rijzen
de bezwaren, steeds menigvuldiger . . . . De zwakheden en de onmacht van den Staat komen aan het licht. Zijn veeren buigen
en weigeren, zijn geldmiddelen rakers in de war en worden uitgeput. Wij verheugen ons er in, zorgvuldig den modernen Staat
beschreven to hebben, de bron van zijn werkzaamheid, zijn raderwerk, zijn onvermijdelijke zwakhed en, zijn algeheele ongeschiktheid
voor de gigantische rol die men hem wil toevertrouwen."
Eerst nu, meer dan twintig jaren later, schijnt er werkelijk
in breedere kringen een vaag vermoeden to rijzen van de juistheid
dezer woorden. Het is dit vaag vermoeden dat de beweging voor
algemeen kiesrecht tot een haast lachwekkende vertooning maakt.
Z66 geweldige problemen op to lossen en een zoo eenvoudige weg
daarheen! Zelfs de politick meest onmondige gelooft er niet
meer aan !
Men heeft er Minister Heemskerk een verwijt van gemaakt
dat hij de aanbieders van het petitionnement niet heeft willen
ontvangen. Die aanbieding kreeg nu iets operette-achtigs, iets
belachelijks, waarvan de aanbieders zich bewust waren en dat zij
poogden to maskeeren door grappen op den bode en zijn Minister.
Misschien is het niet zoo heel vriendelijk van den Minister dat hij
niet als schotel wilde dienen, waarop de Sociaal-democratic hare
maandenlang bereide reclame-pudding kon neerzetten. Dat 't nu
haast een grap leek, dat schuiven van het ding om het hoekje
van de Ministerie-deur, lag toch niet, allermeest, aan de houding
van den Minister, maar aan het gebak zelf. Men dacht eigenlijk
aan een tooneel-pudding, hol en van bordpapier. Hoe vriendelijk
gezind men de invoering van algemeen kiesrecht moge zijn, men
1) L'Etat Moderne et see Fonctions. QuatriOne Edition. 1911. Bldz. XV.
20
O. E. XI 11
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kan die van waarde, onvermijdelijk, wenschelijk achten, het is
Diet mogelijk geheel ernstig te nemen een' optocht van meerendeels niet onwelvarende menschen, die haast alien (vrouwen en
kinderen uitgezonderd) het kiesrecht hebben of kunnen hebben,
en van wie men zou moeten gelooven dat zij het kiesrecht van
een paar honderd duizend maatschappelijk beneden hen staanden
de hoofdvoorwaarde achten voor een oplossing van de ingewikkelde
problemen, waarvoor Staat en maatschappij zich gesteld zien. Voor
deze melo-dramatiek is zelfs de bioscoop-bezoeker van onzen tijd
Diet meer vatbaar.
Het is niet te verwonderen dat een kenner van de volksziel,
als Mr. Troelstra is, de noodzakelijkheid begreep van eenige verheffing na het zeer dalende slottooneel op het Binnenhof, en nog
meer verklaarbaar dat de Rechterzijde voor een Dieuw bedrijf Diets
voelde, den leider der Sociaal-democraten zelfs ongaarne in de gelegenheid stelde een Epiloog van een paar uur uit te spreken. Om den
afstand tusschen dien epiloog en het Binnenhof-tafereel niet te lang te
maken stelde Mr. Troelstra voor, een adres van antwoord op de
„Troonrede" te zenden. Dat eischt onmiddellijke behandeling; ook
bij de zekerheid dat het voorstel verworpen zou worden zou men toch
gelegenheid gehad hebben aan het Nederlandsche yolk te vertellen
waarom de kiesrecht-betooging van zooveel waarde was en zoo
goed was geslaagd. De eenige manier om dezen toeleg te verijdelen was de weigering, het voorstel in behandeling te nemen.
Het is onaangenaam voor de rechterzijde dat deze eenige manier
tevens eene uit parlementair oogpunt ongewone en onvoorzichtige
was, nog onvoorzichtiger, nu men met de toepassing ervan den.
waardigen Voorzitter een ook voor zijn gezag zeer betreurenswaardig echec deed lijden. Onvoorzichtig daarbij, omdat men den
socialisten nu een heele apotheose bezorgde, terwijl zij met hun
eigen plan het hoogstens tot een wat fanfare-achtig slotbedrijf
hadden kunnen brengen. Zij gingen namelijk tot obstructie over,
en mochten daarvoor groote belangstelling en luidruchtige toej uiching
verwerven, zich zelfs tot verdienste, tot bewonderingswaardige opoffering aangerekend zien het bemoeilijken der tot standkoming
van wetten die zij niet wenschen en der werkzaamheid van een
Ministerie en een coalitie, die zij in 1913 ongaarne met voile kraam
op de verkiezingsmarkt naast zich zien. Dat met die obstructie
Diet alleen het belang van het land ernstig werd geschaad, maar
ook dat van de rechterzijde, voor wie de parlementaire dag nog
maar kort is, lag voor de hand. Zij heeft er dus toe moeten
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besluiten zich zelf den doom nit de hand te trekken die er door
haar eigen schuld in gekomen was. Dat deed zij waardig en zonder
pijn te toonen — maar de toeschouwers voelden die toch wel !
Het nieuwe parlementaire jaar kan dus aanvangen, met de
behandeling der Militie-wet, die men thans ook van Katholieke zijde
blijkbaar niet langer heeft durven uitstellen. Of er meer groote
dingen tot stand zullen worden gebracht dan in de afgeloopen
zitting ? Het vertrouwen in parlementaire voortvarendheid is niet
groot meer, hier niet en elders niet. Bij den dalenden eerbied voor
de parlementen en het verminderd vertrouwen in de door oefening
te verkrijgen geschiktheid van het partementaire stelsel tot het
behartigen van de groote levensbelangen van den staat, stijgt weer
overal de beteekenis van de Monarchie. Het is daarom dat zelfs eene
ramp als te Bruinisse haar' zegen kan brengen, door nieuwe banden to leggen, nieuwe toenadering te bevorderen tusschen ooze
Koningin en het yolk in zijn dagelijksche doen, zijn kleine en groote
verdrietelijkheden en verheugingen. Onder het dringen en kampen
om belangen en invloeden in het parlement kon de staat zelf, zijn
veiligheid en zijn kracht Haar binnen en buiten wel eens vergeten
worden. Het is de oude en altijd nieuwe taak der monarchen als
wakers daarover te staan. Treffend blijkt overal uit Koningin Victoria's brieven hoe zij van die overtuiging doordrongen was en
daarnaar handelde . en kon handelen. Want daarvoor is noodig
dat het yolk, geneigd om in zijn vorsten vertrouwen to stellen,
meer dan in zijn parlementen, niet alleen weet dat er gewaakt
wordt daar achter de muren van een Koninklijk paleis, maar het
ook Welt, in de aanraking van het dagelijksche levee. Er is een
mooie roman van Jonas Lie, „Een huwelijk", het verhaal van twee
menschen die elkaar liefhebben, en toch op den dag van hun zilveren bruiloft als vreemden staan tegenover elkaar, omdat zij vijfen-twintig jaren lang in de zorgen van alien dag ieder zijn eigen
weg waren gegaan. Een drama dat ook voor vorsten ter waarschuwiug
kon geschreven zijn !
F. J. W. DRION.

BU ITEN LAN D.
Het is gekomen zooals wij in een vorig overzicht schreven :
Frankrijk's succes in Marokko heeft Italie aanleiding gegeven tot
de inbezitneming van Tripoli. Voortaan behoort de geheele noordkust van Afrika aan drie europeesche mogendheden behalve een
paar kleine stukken, waarop Spanje en Portugal rechten laten gelden en die rechten uitoefenen naar hunne bescheiden krachten,
treurig overhlijfsel van de lang verleden glorie der 16de eeuw,
toen zij Noord-Afrika als hun toekomend terrein beschouwden. En
Turkije zal ook in het verlies van Tripoli wel moeten berusten gelijk het vroeger zijne rechten op Egypte en zijne aanspraken op
Tunis en Algiers heeft moeten opgeven. Niets is er dan overgebleven van de veroveringen der oude kaliefen in Noord-Afrika!
Natuurlijk gruwen de deugdzame mogendheden van deze gewelddaad. Met name de Engelsche pers, als altijd — Zuid-Afrika
weet het ! — opkomend voor eer en deugd, liet zich forsch uit
tegenover den landgierigen Italiaa,n om dan spoedig bakzeil te
halen. Het is de in een onzer spotbiaden in beeld gebrachte geschiedenis van de groote inbrekers, die met zedelijke verontwaardiging maar zwaar beladen met eigen roof, den laatstgekomene vragen,
waar hij de onbeschaamdheid vandaan haalt om ook wat te stelen.
De Italianen zelf hebben een anderen kijk op de zaak. Is
Tripolitana niet van ouds, zeggen zij met diep historisch inzicht,
bestemd om deel uit te maken van Italiaansch gebied? ! Met ongekend enthousiasme vergeten alle partijen — zelfs de sociaal-democraten, zelfs de pauselijken — hare verschillen en omarmen elkander
in geestdrift voor de „rationale zaak", die ten doel heeft „rechtmatig eigendom" te verzekeren aan den „bevoegden" eigenaar. Die
„bevoegde", drager der oostersche beschaving, ja — o schimmen
van Cavour, Garibaldi en Mazzini ! — kampioen voor „het Kruis"
tegen de Halve Maan — grijpt naar zijn „eigendom." Of neen,
hij komt op voor de door de Turken geschade Italiaansche „belangen",
voor de arme geschaakte Italiaansche van 16 jaren, voor de bekend
onnoozele Italiaansche schacheraars in de Tripolitaansche havensteden, tegen het Turksche wanbeheer, veel erger immers dan de
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toestanden op Sicilia, dan de Napolitaansche camorra en wat er
meer fraais in Zuid-Italia te vinden is. Ook de Italiaansche geestelijkheid, met den Paus en de kardinalen aan het hoofd, zegent de
wapenen onder de verafschuwde Savooische kruisvaan, thans steun
en toeverlaat — o ironie der dingen! — van het christelijke kruissymbool.
Is het wonder, dat de eerzame burger ten onzent en elders
walgt van dit alles? Dat hij vraagt, of er dan geen recht meer is
op de wereld, of er geen arbitrage-hof is in Den Haag ? Het
antwoord moet luiden, dat er in de politiek wel recht is maar. .. .
voor den machtige en dat het Haagsche Hof heel goed is voor
ondergeschikte kwestien of in gevallen, waarin de twistenden geen
heil zien in een oorlog, maar.... waar „levensbelangen" — en dat
begrip is ruim, zeer ruim ! — op het spel staan, of het zwaard
Of de diplomatische slimheid beslist. Dat is de naakte waarheid
en de Turken, bevreesd voor nog andere inbrekers, zullen zich
goed- of kwaadschiks aan het noodlot onderwerpen.
Of zou de „Heilige Oorlog" ook van hunne zijde ontketend
worden? Het is niet waarschijnlijk, al dreigen zij er mede ; want
zulk een oorlog, waarvan menige vrome of verbitterde Turk en
Turkin droomt, zou onvermijdelijk alle Europeesche mogendheden
doen samenwerken tegen het voortbestaan van het Turksche rijk
en zelfs Konstantinopel zou verloren gaan. Dat weet de Turksche
regeering, hetzij zij door Kiamil, door Hakki of Said Pasja wordt
geleid, maar al te goed. Zij doet, wat zij doen kan, wapent zich,
protesteert uit alle macht, roept behalve Allah ook den Duitschen
Keizer te hulp, dreigt en wurmt, maar weet van te voren, dat zij
voor het noodlot buigen moet en tracht hare onderdanen tot bedaren
te brengen door het oude beproefde oostersche middel : den tijd.
Zelfs een boycot tegen Italie mag zij niet toelaten.
Er wordt in Tripoli gevochten , de dappere Turksche soldaat wijdt
zich tegenover de Italiaansche overmacht ten doode ; de van strijdlust blakende Turksche vloot wordt zoo lang mogelijk binnen de
Dardanellen gehouden om dat kostbare kleinood, met millioenen
gekocht, toch niet in gevaar te brengen. De Jong-Turken zijn doodsbenauwd, dat de tegenspoed hunzelven hunne positie zal kosten en
het oude despotisme zal herleven ; sultan Mohammed V zit te rillen
op zijn wankelenden troop. En de Italianen, dit alles wetend, willen
van geen concessies meer hooren : geen Turksch protectoraat, waarvan eerst sprake was, geen geldelijke schadeloosstelling, maar volkomen en onvoorwaardelijke afstand van Tripolitana en Barka tot
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de Egyptische grens eischen zij. En Turkije zal moeten eindigen
met toegeven. Dat zal het „moreele slot" zijn, al kan het met
oostersche langzaamheid nog wel wat duren. Ook hier geeft de
tijd misschien verlichting.
Intusschen nadert ook de Marokkaansche kwestie haar einde.
Van oorlog tusschen de mogendheden is geen kwestie meer ; alleen
over de mate van vergoeding, door Duitschland te verkrijgen, wordt
nog gehandeld. Natuurlijk heeft de door beide partijen wel
verwachte Tripolitaansche historie op die onderhandelingen invloed
en zoo lang die niet ten einde is, is ook het definitief einde der
Berlijnsche besprekingen over Marokko niet zoo dadelijk te wachten.
De onderhandelingen loopen thans over den afstand van Fransch
grondgebied in de Congo-streek, maar ongetwijfeld zal Frankrijk
geen voor zijne belangen werkelijk nadeelige concessies doers en is
Duitschland, ten minste voor het oog niet van zinc zich met een
kluitje te laten afschepen. Het kan nog lang duren, eer men het eens is.
Maar nieuwe verwikkelingen dreigen. Niet vooralsnog in Perzie,
waar de voormalige Sjah zijn onderneming heeft moeten opgeven ;
ook niet in Mexico, waar Madero de plaats van Diaz voorgoed heeft
ingenomen ; ook niet in Venezuela, waar Castro blijkbaar afgedaan
heeft : maar in China. Daar is een zware opstand uitgebroken
tegen de „verdorven" Mantsjoe-regeering, tegen den Keizer en zijn
geslacht, tegen de sedert eeuwen oppermachtige Mantsjoes, die eenmaal China veroverden. Ook daar is het einde niet te voorzien, vooral
wanneer het ondanks de verzekeringen der Japansche regeering
waar niocht zijn, dat de opstand heimelijk door Japan gesteund
wordt. In Rusland heeft men het al druk over eene bezetting van
Mantsjoerije ; op de Chineesche kust verzamelen zich EuropeeschJapansche vloten „tot bescherming van belangen" ; reeds gaan
Duitsche en andere matrozen aan wal met hetzelfde nobele doel.
Het lijkt er echter nog niet veel op, dat wij ook een Chineesche
republiek, een republiek van het Midden, zullen beleven. Dat zou
ook wel heel curieus zijn !
De groote Amerikaansche republiek heeft voorloopig weinig
kans op annexatie van Canada. De illusien, die president Taft zich
gemaakt had over een nauwe economische verbinding met dit
Engelsch koloniaal gebied als inleiding op een nog nauwere aaneensluiting, zijn in rook vervlogen, sedert men in Canada bij de
verkiezingen blijk heeft gegeven daarvan niet te willen weten.
Taft heeft zich vergist, toen hij meende, dat het van Engelsche
bemoeiing afkeerige Canada zich tot de Vereenigde Staten zou
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wenden. Dat zal hem primo zijn kansen op een tweede presidentschap kosten ; maar secundo — en dat is van meer gewicht —
heeft Canada duidelijk getoond van aansluiting bij de Vereenigde
Staten niet te willen weten.
Beteekent dit, dat het op den duur deel wil blijven van het
Britsche wereldrijk ? In geenen deele, als het moederland daaraan
het denkbeeld van Britsche suprematie wil hechten. Canada streeft
naar volkomen onafhankelijkheid, naar eigen zelfstandigheid, al zou
het gaarne deel uitmaken van een grooten Angelsaksischen statenbond. Daarheen gnat bet meer en meer en de tijd is wellicht niet
verre, dat Canada, Australia, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika tot het
moederland en zijne dan overgebleven kolonien in federale verbonding zullen komen, totdat ook deze federatie van zoo heterogene
en geographisch verspreide landen zich zal oplossen in een aantal
van elkander onafhankelijke staten. Daarom is de houding van
Canada tegenover Taft's voorstellen van zooveel beteekenis voor de
wereldgeschiedenis, van nog meer beteekenis dan de bandietenstreken der Europeesche mogendheden in Afrika. Deze laatste zijn
eenvoudig de verwachte verdere ontwikkeling van de verdeeling
van Afrika tusschen gegadigde mogendheden ; maar de houding
van Canada wijst op wereldhistorische gebeurtenissen van misschien
de naaste toekomst.
In Portugal ten slotte spoken de monarchisten geducht in het
Noorden. Goed met geld en wapenen voorzien, ontbreekt het hun
voorshands aan ..... daadwerkelijken steun bij de bevolking. En
die is toch voor een revolutie noodig. Met de nauwelijks 2000
man, waarover zij beschikken, kunnen zij het een tijdlang uithouden,
maar hun aanvoerder, Conceiro, schijnt zelf al te wanhopen aan
het succes, al neemt de Spaansche regeering een vriendelijke houding
aan tegenover de op haar gebied voorbereide poging.

VERZEN
VAN

HERMAN MIDDENDORP.

HERFSTOCHTEND.
Wat is de hemel bleek en blauw;
wat staan de boomen droef en stil,...
het landschap droomt in de uchtenddauw;
wat is mijn harte vreemd en kil...
De laatste bloemen van het jaar
verbloeien in den najaars-schijn;
zoo droef en eenzaam staan ze daa,r;...
ik voel haar stille stervenspijn.
Wat vloeit het zilvren zonlicht traag;
de verte geeft een vaag gerucht,
en late vogels vliegen laag
door 't wijde zwijgen van de lucht.
Het woud ligt moede in matten gloor,
en bergt de blaren in haar schoot;
mijn ziel beschreit, wat zij verloor:
mijn droom is weg — mijn liefde is dood.

TROTS EN LEED.
Ik ben een kalme, trotsche man,
die niemand van mijn leed wil spreken;
ik draag mijn weedom in mij om,
al zou mijn smart mij 't hart ook breken.
Maar gij, die 'k eens heb lief gehad,
zooals ik nooit meer zal beminnen ;
gij kent de diepten van mijn ziel;
gij weet, wat schroeit en schrijnt hierbinnen.
Gij weet van deze wonden, gij,
die zelf die wonden hebt geslagen ;
gij weet, hoe lang, met kalmen blik,
ik al mijn smarten heb gedragen.
0, dat uw schoonheid liegen kon . . .
wees onbevreesd, ik zal niet spreken ;
ik blijf een kalme, trotsche man,
al zou mijn smart mij 't hart ook breken.

REVERENTIE.
Voor Chr. W.
Haar leven is een zachte, wondre waan
van over alle menschen rein bedoelen ,
haar zuivre ziel kan, door het klaar bestaan
van d' eigen refine rustigheid, Liet voelen
de werklijkheen van wereld, zwart-belaen
onder heur donkre zonden , al dat woelen
van menschen die zich-zelve in keetnen slaan,
bereikt haar niet nit de afgrond-duistre poelen.
Haar denken is de kuische, blank-gespreide
wade van donzig wit, dat heel de wijde
donkring van d' aarde in toovring overdroomt.
Een bloem van licht , een zuiver zielelied,
dat alles door zij n klaren klank vervroomt.
Zelfs d' eigen smetteloosheid gist zij niet...

GELUK.
Leg uw hoofd nu stil aan mijn schouder, en spreek niet
[meer ;
want voor woorden is dit beminnen te wonder-teer .. . .
Buiten ruischt door de zwarte boomen de Wilde wind;
maar in ons ruischt een bede van vrede, mijn lief, mijn
[kind . . .
Gij, die na stormende, woelende droomen gekomen zijt,
om mij den troost van uw leven te geven, voor alle tijd..
yacht zijn mijn oogen ontrezen, die vreezen 't duister zoo
[zeer ;
leg uw hoofd nu stil aan mijn schouder, en spreek niet
[meer.

VERZEN
VAN

JACQ. E. VAN DER WAALS.

AVONDIMPRESSIE.
Hoe komen de boomen zoo zwart ?
De wolken zijn klein en verdwijnend,
De hemel is Licht en doorschijnend,
Hoe zien dan de boomen zoo zwart ?
De weiden zijn groen als smaragd
En zacht als fl-u.weel, maar de beesten
Zijn donker, ten minste de meesten,
Want al, wat rechtop staat, ziet zwart.
De wieken der molens zijn zwart
En draaien — een dwaze vertooning —,
En zwart is de arbeiderswoning,
En de kerk en de toren zien zwart.

ZOMERAVOND
Daar ligt op de weiden een zee
Van licht, van zonnige wazen,
Daarin staan de koeien to Brazen —
Het is ook maar redeloos vee !
Twee mannekens staan in de wei,
En doen op hun blinkende zichten
Het goud van den avond lichten —
En denken zich niets daarbij.
En ik, die hier ga en geniet
Van den glans van de zinkende zonne,
Wat winst heb ik heden gewonnen ? —
Wat licht en wat vreugd en een lied.

NOCTURNE.
Diepe nacht en duisternis
En een lichtende glans op de zee,
En diep in mijn ziel, die onrustig is,
Een groot verlangen naar vree.
Mij wordt nu de zwarte onpeilbaarheid
Der duistere diepten tot
Het beeld van Gods verborgenheid,
Het groote mysterie van God.
Mij worden de lichtende wateren thans
Het beeld van mijn eigen. ziel,
Waarin als een wonder de zachte glans
Van 't godsverlangen viel. .. .
De hemel heeft zijn licht gelaat
Gehuld in zwarte nacht,
Maar ruischend door het duister gaat
Een schijnsel, vreemd en zacht.
Mij n God verbergt mij zijn aangezicht,
Maar de glans, die mijn ziel doorgloort,
Ads de vreugde, die over de wateren licht,
Hij ruischt door het duister voort.

VERS
VAN

HEINRICH PETERMEYER.

NOG DEZEN ZOMER .....
voor Moeller.

Nog dezen zomer zult gij bij ons zijn,
En uit uw venster zien naar 't bloeien der seringen.
Wellicht voor 't lest zal u de merel zingen
Haar zoete melodiee' in zuivren avondschijn.
Vergeet dan nu de jaren, die vergingen
In lijdzaam drag-en van onduld'bre pijn:
Nog dezen zomer zult gij bij ons zijn
En met ons deele' uw vroomste erinneringen.
Straks huivert door den herfst het dorre doodsgerucht
En spreien U een bed de bleeke najaarsboomen.
Zooals naar warmer land de grauwe merel vlucht,
Zweeft dan uw blanke ziel naar land van blanker droomen.
Zacht streelt uw lief gelaat de zoele zomerlucht,
Ach, nog een wijl — dan is de herfst gekomen.

VERKLARING.
De Redactie van dit tijdschrift ontving ter plaatsing
van haar' geachten medewerker : den Heer M. P. C. Valter
een verweer tegen den aanval, dien, in het jongst verschenen nummer van „De Gids" Dr. Colenbrander heeft
gedaan op het in de September aflevering van „Onze Eeuw"
verschenen artikel van 's Heeren Valter's hand. Ofschoon
alle recht doende aan de redenen, die de schrijver van dat
verweer zijn stuk in de pen gavel, oordeelde nogtans de
redactie, ook ditmaal niet te mogen afwijken van den
steeds door haar gevolgden regel, die pennenstrijd over een,
door haar opgenomen, artikel in een volgend nummer niet
gedoogt. Intusschen acht zij jegens den Heer Valter zich
zelve tot een woord in het openbaar verplicht, omdat de
schuld aan wat in het artikel van September den schijn
wekte als had zich de schrijver vergrepen aan de regelen
van ridderlijke polemiek, niet neerkomt alleen op den Heer
halter, maar minstens evenzeer op de redactie. Zoo, als
haar het artikel was toegezonden, was het ingekleed in
den vorm eener rechtstreeksche bestrijding van Dr. Colenbrander's vroeger verschenen studie over Cecil Rhodes.
Warm instemmende met de strekking der aangeboden bijdrage, maar afkeerig van elken schijn eener vijandige gezindheid jegens het oudere zustertijdschrift, schrapte zij al
wat dien schijn kon wekken, waaronder ook den zin, in
welken de Heer Valter uitdrukkelijk verklaarde voor den
inhoud van het boek „Michell" het artikel van den Heer
Colenbrander gevolgd te hebben ; een schrapping waarin
de Heer Valter berustte. Beiden, hem en haar, ontging
het, hoe, door die haastige wijziging, nu weer een andere
schijn werd gewekt : de schijn dier zonde tegen goede
manieren in polemiek, waarover, zoo zij desbewust was ge-
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pleegd, Dr. Colenbrander ten voile gerechtigd zou geweest
zijn, een waardige aanmerking te maken.
De Redactie hoopt dat met deze verklaring de Heeren
Valter en Colenbrander beiden voldaan zullen zijn. Zij
hoopt dat te eer, vermits de zaak, die het pier geldt (een
juiste belichting van Rhodes' rol in de geschiedenis van
Zuid-Afrika) to gewiehtig is, dan dat de gedachtewisseling
daarover onder persoonlijk gekibbel tusschen voor- en
tegenstanders mag worden begraven. De strijd over schuld
of onschuld van Rhodes blijft „sub judice". De feiten,
ook weer door den Heer Valter tegen den beklaagde aangevoerd, behouden hunne bewijskracht, onafhankelijk van
de vraag, of bij de inkleeding der aanklacht zekere regelen
der procesvoering al of niet desbewust zijn overtreden.
DE REDACTIE.

O. E. XI 11
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LEESTAFEL.
Nogmaals „Irrigatie en Landbouw op Java" en een
woord over het overbrengen der irrigatieafdeelingen naar
het Departement van Landbouw, door J. Nuhout van der
Veen c.i. — 's Gravenhage. G. A. Kottman, 1911.
De getrouwe lezers van Onze Eeuiv zullen zich herinneren, dat
de Schrijver van bovengenoemde brochure in April 1907 een pleidooi gaf voor de exploitatie der op Java aangelegde irrigatiewerken onder de leiding van het Departement van Landbouw.
Hij komt op dit onderwerp thans terug naar aanleiding van
verschillende, sedert in het licht verschenen bescheiden.

Of zijne critiek op de daden der tegenstanders zijner denkbeelden juist of altijd billijk is, kunnen wij, die er buiten staan,
niet geheel beoordeelen ; als wij nagaan hoe de Schrijver zijne
medestanders in de hoogte steekt, komen wij wel onwillekeurig
onder den indruk dat objectiviteit steeds een bijzonder moeilijke
zaak is.
En toch, — men kan nu eenmaal, bij een strijd als deze, de
personen niet buiten sprake baton ; wij zijn overtuigd dat de hoer
Nuhout van der Veen zijne tegenstanders niet meer in het debat
heeft gesleept dan hij voor zijn betoog noodig achtte, en wij bedoelen dan ook met ooze opmerking omtrent het nog al persoonlijk
karakter der brochure allerminst een verwijt.
Integendeel, in eene ambtelijke wereld als de Indische, waar
enkele op den voorgrond komende persoonlijkheden soms to gemakkelijk spel hebben om hunne inzichten door to drijven ; totdat,
na hun aftreden, blijkt dat die inzichten niet de juiste waren, —
in zoodanige wereld is ook eene critiek van meer persoonlijken
aard (mits, natuurlijk, de goede trouw van den criticus boven alle
verdenking staat!) dikwijls zeer nuttig.
ook zij kan er toe bijdragen, dat het belang van land en yolk
E. B. K.
beter behartigd wordt.
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Dr. K. W. van Gorkom's Oost-Indische cultures, opnieuw
uitgegeven onder redactie van H. C. Prinsen Geerligs.
Afl. 1. Amsterdam. J. H. de Bussy, 1911.
Dr. van Gorkum, die gedurende ruim tien jaar de gouvernements-kinacultuur geleid heeft en daarna drie jaren lang hoofdinspecteur van de rijst- en suikercultuur op Java was, gaf na zijn
terugkeer in het vaderland een boek uit over „de 0. I. cultures in
betrekking tot landbouw en nijverheid", hetwelk zoozeer in eene
bestaande behoefte bleek te voorzien, dat de eerste druk (1881) al
spoedig werd gevolgd door een tweede (1884) en door een supplement (1890).
Maar — bij al de verdiensten die het bezat, is het thans verouderd ; de Schrijver is overleden, en terecht heeft de beer Prinsen
Geerligs ingezien dat, nu weder een nieuwe uitgaaf noodig was,
niet meer met een bijgewerkten herdruk kan worden volstaan. Wat ons
nu wordt aangeboden, is een geheel nieuw werk, waarvan de verschillende hoofdstukken door verschillende deskundigen worden
bewerkt ; van Gorkom's naam is echter, blijkbaar uit pieteit voor
den baanbreker, behouden gebleven.
Voor zoover uit de thans verschenen aflevering kan worden
afgeleid, zal het boek op duidelijke wijze den tegenwoordigen stand
onzer kennis betreffende den landbouw in Indie weergeven.
E. B. K.
J. Philip van Goethem. Uit eenzame urea. Amsterdam.
W. Versluys, 1910.
In een bundeltje als dit to lezen is te luisteren naar een openbartigen jongen man die u met groote eerlijkheid, ook wel met to
naieve breedvoerigheid iets vertelt van zijn leven en van zijne zielservaringen. Jets van zijn leven. Immers de liefdesmijmeringen, de
ziekeklachten en de woorden van berusting der manne-jaren vullen
toch zeker maar een klein deel van dat leven en ze gaan bovendien
meest niet tot in de diepte van des dichters ziel. Ook heeft de
man naar wien ge luistert, in zijnen aandrang om u to openbaren
wat hem vervult, meer dan u misschien lief zal zijn zekere als 't ware
gereedliggende versvormen, beelden, rijmen opgenomen : hij verrast
u to zelden door iets geheel eigens, iets oorspronkelijks te zeggen
dat gij dankbaar weglegt in uw hart, den dag gedenkend toen ge
het hebt vernomen.
Desniettemin, als bet u gaat als mij, blijft ge luisteren. a
althans heb van bladzijde tot bladzijde den dichter gevolgd, omdat
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ik telkens weer, midden tusschen uiterst „gewone" gedichten in, iets
vond dat mij boeide, nu eens eene goed gezegden regal als in deze
strofe:
0 zachte innigheid van 't stil begrijpen,
dat gaat van ziel tot ziel, een brooze brug,
waarover, heen en weer, gedachten glijden

ale bl2jde kinderen of oud re levensrijpen
die langzaam-ernstig gaan, of spele-vlug,
maar die toch alien ons de ziel verblijden,
dan weer een in zeer getrouwe herinnering bewaard en met groote
zorgvuldigheid weergegeven beeld uit dagen van kwijnende ziekte
en traag herstel, een herdenken van mateloos verlangen naar zon
en lucht, naar krachtig werkelijk leven .
Het is er weer, dat vreeselijk verlangen,
naar licht en vreugd en ook eens zorgloos levee,
naar ook eens storten in den wilden stroom
die enkel krachtigen trotseeren kunnen.
Het vrij lange gedicht, waaraan deze regels zijn ontleend behoort tot diegene waarom ik toch blijde ben den bundel te bezitten.
Stel ik echter mij zelven de vraag, of die bladzijden voldoende in aantal
zijn om er eenen bundel uit samen te stellen, dan kom ik tot een
ander antwoord dan de dichter aan zich zelven heeft gegeven. Intusschen vertrouw ik dat de Heer van Goethem zal erkennen dat
juist in de schijnbare onheuschheid van zoo koelen dank waardeering ligt voor het beste, dat hij ons gegeven heeft.
K. K.

Marie Metz-Koning. Verzen. Derde Bundel. Zaltbommel.
N.V. Uitgeversmaatschappij voorh. P. M. Wink, 1910.
Mevrouw Metz-Koning is eene dichteres tegenover welke ik
mij steeds eene zekere onbillijkheid bewust ben. Het is er ver
van af, dat ik de kunstvaardigheid zou miskennen die haar bijstaat
in het fraaie en vlugge smeedwerk harer verzen, of zou twijfelen aan de
oprechtheid van den hartstocht die haar bezielt , ik sluit noch mijn
oor voor den zuiveren en rijken maatslag harer gedichten, noch mijn
oog voor den schitterenden rijkdom harer woordkeus , ik gevoel
hoe afwisselend in beelden hare vinding is, hoe scherp haar
dichteroog ziet en hoe oorspronkelijk hare visie dikwijls is — : hoe
komt het dan dat ik met een z(56 getemperd verlangen de hand uit-

LEESTAFEL.

317

strek, wanneer een bundel verzen van Mevrouw Metz voor mij
wordt neergelegd ?
Ik geloof dat dit voor een deal noch aan de dichteres noch
aan mij is to wijten. De bleeke lelien en de bloedroode rozen, de
spookachtige armen der ontbladerde boomen, de vijvers met open,
oogen, de zuchtende zondige aarde . . . kortom al wat door dichtersverbeelding sinds eeuwen ter vertolking van menschen-hartstocht en
zonde, van menschen-verwachting en vrees en geloof is bezield met
leven — het is gaandeweg geworden als een pasmunt die wel
koers doch geen eigen beeltenis meer heeft. En toch zal dan nog
vaak een fijngevoelig dichter in een dikwijls gebruikte beeldspraak
al den oorspronkelijken glans zien en zijne herschapen schepping als
nieuw genieten. Heeft bier de dichter of zijn verwende lezer recht
Poeten van sterke impressionabiliteit en van levendig temperament, de onaandoenlijkheid van die „verwende lezers" gevoelend
en iets daarvan begrijpend, zoeken soms dit bezwaar weg to nemen
door den toon van hun lied zwaarder, de tinten ongedempter to
maken. Zoo doet ook Marie Metz—Koning van tijd tot tijd. Om
onzentwil ? 1k mag het nauwlijks gelooven ; althans zeker niet, indien
zij in ons, argelooze lezers, ook critici ziet ; immers hun oordeel
laat haar koel. Maar Welke de oorzaak zij, het gevolg is dikwijls
een streng volhouden van gekozen vorm of beeld, waarvoor aan
het gedicht eene groote mate van volkomenheid wordt verleend.
Afgezien van ettelijke taalvrijheden, die ik niet door vers-ontsierondo cursiveering wil aanduiden doch die mijn genot wel verstoren,
bewonder ik uit dat oogpunt zeer het onderstaand winterlied, eene
klacht zonder kreten, stil en gewijd als de Witte winter zelf:
Mijn morgentuin ! Vat wond're tooi ontploos
waze' wand langs! Diamant-bezet
Een tooi van rote', ontstove' 'n bruidsbouquet
Van wie de stilte kozen voor altijd.
De witte twij gen rijgen roos aan roos
Rondom van witte rozen 't doodebed.
En sneeuwe' struiken beige', als in gebed
Gestorven nonnen, wit en woordeloos.
0, dood-tuin, mijn dood-bloementuin, zoo broos
En bleek en blank en van geen Ideur besmet,
Zoo stil gestold, dat ook de teerste tred,
Het liefst geluid is vrecle-roovend boos:
Schoon nooit mijn ziel zich 't wufte schoon verkoos,
Van daze reinheid is zij stil-ontzet !
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Van dit vers ontgaat mij dus de bekoring niet. Als een lichte
aandoening roert het mij onder het lezen even heeft eene onzichtbare hand mij gewezen op iets treffends dat ik niet gezien had.
Maar hoe komt het dat die ontroering zoo voorbijgaand is? Zoo
weinig diep doordringt ? Zoo weinig de begeerte wekt om het lied
te herlezen en vast te houden ? 1k zoek het antwoord in de fiere
verkiaring die dezen bundel opent : „Mijne muze" zegt de dichteres :
0, mijn Muze is geen meisje met engelgezicht ;
En ze sloot voor het leven haar oogen niet dicht.
Zij is 66k niet een moeder die enkel maar weet,
Van den weg naar de wieg, en klein-kindertjes-leed.
Ze is nog minder een kindje, dat zangetjes weeft,
En aan mij die ze liefheeft, haar bloemetjes geeft.
Maar mijn Muze is een vrouw met den blik van een man,
Die het leven door-166d en het dO6r-denken. kan.

Wanneer dan eenmaal van wisselender levensleed dan thans
en daarbij van diepere levensgedachten in het lied dezer begaafde
dichteres de weerklank mag worden gevonden, din, geloof ik, zal
ik eerbiediger en onvoorwaardelijker bewondering voor hare kunst
leeren gevoelen.
K. K.
Goethe's Faust. Het eerste deel. In Nederlandsche verzen vertaald, ingeleid en toegelicht door C. S. Adama van
Scheltema. (Wereldbibliotheek No. 155 v.v.).
De eischen door een arbeid als den hier boven genoemden
gesteld zijn zeer uiteenloopend. Om eene goede, eenvoudige inleiding voor Goethe's Faust te schrijven zijn geheel andere gaven
noodig dan om of theoretisch uit een te zetten hoe men een 18e
eeuwsch drama behoort te vertalen, Of praktisch zeif die vertaling
te geven.
Zeker is de eerste eisch niet de zwaarste. Daar is vooral taktvolle beperking noodig in het refereeren en het kiezen. Hoe de
Faustsage voor Goethe was, wat hij er van gemaakt heeft, bovenal
wat hij zeif met zijn dramatischen arbeid heeft bedoeld, de Heer
Scheltema verhaalt het zonder geleerdheidsvertoon, eenvoudig weg,
wijsheid van anderen kruidend met eigen oorspronkelijk nadenken,
en zelden vervallend in de speculatieve diepzinnigheid waartoe
Fauststudie zoovele ongeroepenen verlokt.
Een paar vlug geschreven bladzijden over „Goethe's figuur en
beteekenis voor ons'', belangwekkend vooral voor de kennis van
Scheltema's eigene dichterwaardeering, vormen den overgang van
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de letterkundige inleiding tot de theoretische uiteenzetting van de
beginselen die den vertaler de juiste achtte voor eene Faustbewerking die ook zeer zeker voor lezers doch in de eerste plaats voor het
tooneel is bestemd. Dit is een lezenswaard en voor vertalers ook leerrijk gedeelte der introductie. Scheltema is zich ten voile de gevaren
bewust welke zulk eenen arbeid bedreigen, en wie zich de moeite
geeft eerst door rustige lectuur, dan voor zorgvuldige vergelijking
met het origineel na te gaan met hoeveel nauwkeurige toewijding
de Overzetter over het algemeen zijne taak heeft verricht, zal met
instemming die bladzijden herlezen. Eene vertaling moet altijd eene
soort van herschepping zijn, doch tevens de vrucht van getrouwe
navolging, uit eene vereeniging van zelfstandigheid en gehoorzaamheid geboren.
In het algemeen voldoet Scheltema's arbeid naar mij voorkomt
aan dien zwaren eisch. Of hij daarbij tevens aan al onze verwachtingen voldoet is eene andere vraag. Hoe langer en hoe getrouwer
wij Goethe's eigene woorden in ons geheugen bewaren, hoe meer
dus bij het lezen der vertaling de grondtekst van regel tot regel
in onze ooren weerkiinkt, des te grooter is de kans dat wij, in
onze aanhankelijkheid aan den oorspronkelijken vorm, min of meer
onbillijk iedere overzetting als onvoldoende afwijzen. Het zal niet
licht aan iemand gelukken in eenige taal van „Heine Ruh' ist hin"
of van de Thule-ballade eene vertaling te geven, die naast het oorspronkelijke kan bestaan. Ook in Scheltema's arbeid zijn de lyrische
gedeelten het zwakst. Wel hebben toewijding en dichterlijke herscheppingsgave den Nederlandschen dichter bijgestaan in de eerste
strofen van Greetje's gebed :
Ach neig uw harte,
Gij rijk aan smarten,
Genactig tot mijn droeven flood.
Met 't zwaard doorstoken
Van, smart gebroken
Ziet gij omhoog tot Jezus' good.
Tot God blikt gij
En zuchten snikt gij
Tot Hem om Zijne' en uwen flood.
maar toch, zelfs hier bleven woorden en regels waarmee Scheltema
waarschijnlijk ook zelf niet tevreden is. Het „Antlitz" uit de
eerste strofe is niet zonder schade verdwenen ; er gaat in de vertaling heel wat teederheid weg uit dat duitsche „blickst auf zu
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defines Sohnes Tod" ; de stootende 't in met 't zwaard zal de vertaler
zelf ook niet bewonderen, en als hij dan straks verder verhaalt
Wie voelen
Het voelen
Der pijn waarom ik ween ?
Wat mijn arme hart konit klagen,
Wat het beat, wat het kornt vragen,
Dat weet gij en gij alleen
dan is het ons, alsof hij het nu maar opgeeft. Want een zoo fljn
gevoelig dichter als Scheltema kan toch niet voorbij zien hoeveel
schrijnender de pijn, hoeveel snerpender de kreet is in het Duitsch :
Wer fiihlet,
Wie wiihlet
Der Sohmerz mir im Gebein.
en dat het heel wat anders is te zeggen : „was mein armes Herz
hier banger dan „wat mijn arme hart komt vragen!''
Ik zou het betreuren, indien men uit dit citaat ;van een slechts
ten halve geslaagd stukje lyriek zoude afleiden dat naar mijn oordeel
deze Faustvertaling niet veel meer dan middelmatig is. Het tegendeel is waar. En in den dialoog, en vooral in de monologische
gedeelten heeft Scheltema voortreflijk werk geleverd. Men leze om
zich daarvan te overtuigen o.a. Valentijns woorden tot Greetje, of
den eersten dialoog met Wagner, of de alleenspraak van Faust
(Ich Ebenbild der Gottheit enz.). Het is waar, ook in die en dergelijke stukken spaart Scheltema ons de teleurstellingen niet geheel.
In een gesprek als dat met Greetje („versivich lair, Heinrich")
zijn wij natuurlijk alien gespannen om te zien, hoe de bekwaamheid van den vindingrijken vertaler dat onvertaalbare misshôr mich

nicht, du holdes Angesicht" zal behandelen, en wij vallen uit de
koets, wanneer wij dan lezen : „versta mij wél, jij die zoo vriendlljk
ziet." Maar het vele uitnemende dat deze overzetting kenmerkt
geeft ons recht om te hopen, dat zulke minder goed geslaagde versregels niet in een volgenden druk zullen overgaan. En ook om die
reden wenschen wij aan deze Faustvertaling een spoedigen tweeden
druk toe.
K. K.
Le Monde. Encyclopedia mensuelle illustree. Bruxelles
(Hollande et Colonies : Fransche Import Boekhandel v.h.
Nilsson & Lamon, Amsterdam).
Sinds 1 Juni 1911 verschijnt onder redactie van Adolphe
Rutten, Charles V. Chargois, Edward Coremans en Eduard Gilmo,

LEESTAFEL.

321

maandelijks deze anthologie des revues de tous les pays. Sinds Stead
begon met zijn review of reviews is dit tijdschrift-genre met haar
alles-belovend, maar ook eenigszins parasitair karakter, we kunnen
zeggen, „een teeken des tijds" geworden.
Ook Le Monde brengt ruimschoots de voordeelen en de bezwaren van het genre.
De voordeelen zijn niet weinige. Wat een rijkdom van inhoud
wordt geboden ! Zie slechts de inhoudsopgave van het Juni-No. :
1. Paix et Desarmement. 2. Albert Diirer. 3. La „Fabian Society".
4. Le probleme imperialiste. 5. La medecine et ses variations. 6.
L'ancienne peinture espagnole. 7. L'Angleterre : aspect et impressions. 8. La litterature Russe en 1910. 9. La femme blanche dans
l'Afrique du Sud. 10. Les Rayons X. 11. Le conflit Russo-Chinois.
12. Le reveil de la Chine. 13. La reorganisation de l'enseignement
universitaire. 14. L'education du sentiment. 15. L'electro-culture,
pier et aujourd'hui. 16. La production de la houille. 17. La situation viticole. 18. Une colonie hindoue. 19. Tolstoi et Pecole
d'Yasnaia-Poliana. 20. Dans la gueule du tigre. En dit alles in,
een onnoozele honderd zestig bladzijden. Bovendien werden zoodanig ,,une documentation et une information rapides empruntees
de la premiere main a des ecrivains, a des savants faisant autorite
dans leur pays", zooals de prospectus zegt. Daardoor krijgt dit
tijdschrift ook het karakter van „een maandelijksche encyclopedie"
die actueel blijft en het nadeel mist der groote encyclopedieen, „qui,
peine publiees, retardent déjà sur Pactualite", gelijk alweer de
prospectus verzekert.
Daarentegen zijn de bezwaren niet gering. Bij een bloemlezing
hangt ook al weer alles of van de keuze. Want is zulk een onderwerp slechts van een kant te bezien, en wie waarborgt mij dat ik
ook dit gezichtspunt zou gekozen hebben ? En daarbij zucht
onze tijd niet reeds onder te zwaren last van oppervlakkige, encyclopedische kennis ? Moet deze nog vermeerderd worden ? Doch hiertegen geldt weer : P. dat de namen der schrijvers genoemd worden
en het desgewenscht is na te gaan of zij voor ons een autoriteit
zijn, wat b.v. bij buitenlandsche correspondenten van een courant
niet is na te gaan en 2°. dat encyclopedische kennis Loch haar
eigen waarde houdt, voor wie ze kan verwerken.
Over en van landgenooten geven de volgende hummers :
L'oeu vre de van 't Hoff, door H. H. le Chatelier, uit Revue Generale

des Sciences en La Lumiére Vivante, door Dr. A. J. C. Snijders nit
Vragen van den Dag.
G. F. FL
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Julius de Boer, Jan Toorop. Met portret en 30 platen
buiten tekst. Amsterdam. L. J. Veen, uitgever. 1911.
De schrijver plaatste twee motto's boven deze studie, waarvan
het laatste is het woord van Winckelmann: „Die Weisheit reiche
der Kunst die Hand". Dit woord schijnt mij inderdaad een sleutel
te geven om het werk van den kunstenaar Toorop, die sinds 1883,
dus reeds bijna dertig jaren, ons door zijn eigenaardige opvattingen
verbaasde, eenigszins te verklaren. In het eerst werkt hij impressionistisch. Gelijk ook alle literaire tachtigers, zien wij hem die
indrukken bij voorkeur ontvangen van de weemoedige, ziekelijke,
wrakke kanten des levens. Toch blijkt hij ook in zijn impressionistische periode niet los van de idee. Ook al wil hij, evenals zijn
tijdgenooten, zeggen : „geen gedachte, enkel kunst", of hij wil of
niet, symbool en allegorie komen meespreken in zijn kunst. Daarom
noemt de schrijver zijn impressionisme : expressionisme (bl. 15-16)
een woord, dat ik anders geen lang leven voorspel. De zaak
is echter duidelijk : Toorop heeft aan het impressionisme van zijn
Brusselsche en Londensche periode niet genoeg.
Dan volgt in de negentiger jaren zijn kunst die ineens puur
gedachte-kunst is geworden. De realiteit is geheel losgelaten —
het leven is een mysterieuze, tragische droom, een hallucinatie, die
de schilder ons zal openbaren en verklaren. Zoo in De Tuin der
Weeen, die wil zijn een afbeelding van Het Lijden. En hoezeer
we de bewondering voor dit werk van een alleszins bevoegd beoordeelaar als Jan Veth met belangstelling aanhooren — ons blijft
zulk werk vreernd. En we moeten vragen of zulk een pure gedachte, zulk een begrip, en dan liefst individualistisch gevormd,
wel anders dan door het woord, wel ooit door kleur en lijn kan
worden afgebeeld?
Wil men echter toch de gedachte schilderen, dan in de reeds
bekende, vaststaande vormen en gestalten, waarin de idee reeds verzinlijkt is, als b y. in de roomsche kerkleer? Daarom schijnt het zoo
logisch dat Toorop roomsch werd. Zijn allegorische stukken vol
oud-christelijke symbolen en attributen bewijzen dan ook duidelijk,
hoezeer hij zich thuisvoelt in doze gedachtewereld. Zonder daarbij
zijn kunstenaars-individualisme to verliezen. Integendeel dat is
nu juist daardoor tot voile ontplooiIng en ontwikkeling gekomen.
Dit blijkt vooral uit zijn teekeningen en portretten. Als van Mr.
Patijn, van Monseigneur A. J. Caillier, van Douairiêre van Zuylen
van Nyevelt, van Een Visscher uit Marken — en teveel om to
noemen. En die innige samensmelting van hooge idee en zuivere
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werkelijkheid geeft hij m.i. ons het schoonst in Godsbetrouwen: een
prachtig-realistisch geteekenden kop vaneen ouden, Zeeuwschen boer,
die ten hemel schouwt, terwijl op den achtergrond een stoere
Gothische kerktoren (toch niet de St. Lievens Monstertoren van
Zierikzee ?) omhoog rijst. Zulk werk brengt ons dat van Memlinc
en van der Weyden te binnen — doch dan overgezet in de taal
van onzen tijd.

G. F. H.

Ellen. Twee vrouwen. Amsterdam. Scheltema en Holkema's Boekhandel, z. j.
Na het vorige boek van Ellen, dat wij hier — gelijk men
zich wellicht herinnert — met veel ingenomenheid bespraken, is
dit ons een teleurstelling geweest. Zeker, men kan zeggen dat
toch het hier behandelde geval niet banaal is : Lina is opgevoed
als een kuisch meisje, „kuisch tot in haar denken"; zij is schilderes,
woont op een klein dorpje ; daar leert zij Frank kennen, een
schrijver, gehuwd en wader. In het meisje breekt „een ziele-, een
zinnebrand" uit ; wetende dat ze nooit zijn vrouw zou zijn, wordt
ze zijn geliefde. „Haar leven en dat van zijn vrouw waren gescheiden gebleven. Zij voelden vreemden, onbekend met elkanders
levensfeer te moeten blijven, wilden ze beiden in staat zijn dat
voor hun liefde te offerers, waartoe wel geen enkele man en weinig
vrouwen in staat zijn : de trotsche, vredige wetenschap, de klare
rust van het alleenbezit. En zij hadden leeren inzien dat deze
buitengewone, uitbundige man, deze gecompliceerde kunstenaarsnatuur met zijn verbijsterende levensvolheid, voor de ontplooiing
van zijn veelzijdig wezen hen beiden noodig had ; ieder in haar
eigenheid."
Na Frank's dood ontmoeten de beide vrouwen elkaar ; Frank's
weduwe wordt ontroerd wanneer ze ziet hoe de andere om hem
treurt en, „zich mild tot haar vooroverbuigend, met een moederlijk
gebaar van subliem medelijden, nam ze haar handen vast in haar
warmen greep."
Met dit tafereel eindigt het boek. — Misschien ware een
grooter talent dan Ellen in staat geweest ons deze wel zeer buitengewone verhouding van een man tusschen twee vrouwen minder
onaannemelijk te makers, misschien had de schrijfster ons uitvoeriger
bet beeld van Frank moeten teekenen om ons te doen zien dat
hij werkelijk de man was die de houding van deze twee vrouwen
verklaarbaar maakt. Misschien . en misschien ook niet. Want
ale situatie is en blijft in hooge mate stuitend en al de mooie
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woorden, waarvan de bovenaangehaalde een proefje geven, kunnen
ons daarmee niet verzoenen. Waarom heeft deze schrijfster behagen
geschept in de uitbeelding van zulk een „ménage a trois'' in een
anderen dan den gewonen zin ?
Aan het verhaal is in denzelfden bundel toegevoegd een dramatische schets : „Om het kind" : tien jaar geleden heeft een toen
nog jonge vrouw aan een vriend beloofd dat zij om hem haar man
verlaten en met hem heengaan zou, wanneer het kind, haar dochtertje, getrouwd was ; dit is nu gebeurd en de vriend komt, maar
„om het kind" wil de moeder niet uit het huis en van den vader
weggaan. — Dus : het kind als trait-d'-union. Niet nieuw, die
gedachte. Maar de dialoog is vlot en vlug.

H. S.

Astrid Ehrencron—Miiller. Ouders. Roman. Uit het
Deensch door Betsy Bakker—Nort. (Geautoriseerde uitgave).
Amersfoort. Valfhoff en Co., z. j.
Het grenzenloos egoisme van ouders, die in hun eenig kind
niets zien dan een wezen, waarvan zij het lot te besturen hebben
zooals dat voor henzelf het best uitkomt ; in wier hoofden het
Dimmer opkomt dat dit meisje zelf Loch ook haar leven moet maken
en dat zij ook wel geluk wil ; die het als de natuurlijkste zaak ter
wereld beschouwen dat dit kind nooit iets anders zal zijn dan de
steun voor hun ouden dag ; — dat wordt in dit boek geteekend.
Het geval is weinig ingewikkeld gekozen : Mathilde woont met
vader en moeder en met een kindsche grootmoeder, op een stille
hoeve in Jutland ; eerst vloeit haar leven eentonig en onbewogen
voort; later wordt de naburige hoeve bewoond en nestelt zich daar
elken zomer een „bancle joyeuse", die zich zelfs nu en dan in dolle
avonturen begeeft en waarvan niet alle elementen even zuiver op
den graad zijn. Mathilde begeeft en beweegt zich in dien kring,
maar blijft het lieve, onbedorven kind dat zij in de afzondering der
stille hoeve was geworden. In dezen kring ontmoet zij den jongen
man, die haar wel duidelijk laat blijken dat hij haar tot zijn vrouw
verlangt ; ook zij houdt van hem. Doch wanneer hij, buitenslands
gegaan, haar in vage aanduidingen schrijft, durft zij, beschroomde
natuur, niet positief te antwoorden ; wanneer hij in Jutland terugkomt, is Mathilde met haar ouders — die nooit van huis gingen ! —
voor langen tijd naar Kopenhagen vertrokken. En toen zij terugkwam, hoorde zij dat hij, na zich tevergeefs tweemaal op de verlaten hoeve aangemeld te hebben, Mathilde's vriendin tot zijn vrouw
had gemaakt. Slot-tafereel : als oude vrijster, met onvervulde ver-
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langens, blijft zij vegeteeren op de hoeve, het huishouden en het
bedrijf besturend voor vader en moeder, wetend dat zij na hula
dood ditzelfde leven zal blijven voortzetten, omdat dan — immers
nu reeds — elk ander voor haar is afgesloten.
„Ze keek over het ed. Het goudgele schijnsel over de steepen
was eenige passen dichter bij haar raam gekomen, ze zag op eens
nu in de schaduw, dat het loof van de linde in de kruin dun was
en dat de appels geel waren in het perk achter de schutting. En dan
de vreemde, zuur-zoete kersengeur van de gevallen blaren, die opnieuw tot de aarde teruggekeerd waren. Ja, nu kwam de herfst.
„En de spreeuwen vlogen, vlogen — ja, die trokken weg, dat
konden zij doers. — —
„Juffrouw Mathilde Miiblweyden dook diep weg in vaders
ouden stoel. Ze legde het geborduurde zakdoekje over haar gezicht en schreide in al de geborduurde rozen en ranken."
Het bovenstaande geeft een proeve van de stemming, die de
schrijfster weet te wekken en telkens in de wisselende stemmingen
der eenvoudige geschiedenis treft ons die sobere aanduiding van
teekenende bijzonderheden, waardoor zoo groote ievendigheid van
uitbeelding met enkele rake trekken wordt bereikt. In die deelen,
waar veel menschen tegelijk ten tooneele gevoerd en drukke door
elkaar loopende gesprekken gevoerd worden, herinnert de schrijfster
H. S.
ons nu dan aan Herman Bang.
H. S. S. Kuyper. Vacantie in Engeland. Dagboek van
een verpleegster. Kampen. J. H. Kok, 1911.
Lang reeds wacht dit boek op een aankondiging in ooze
Leestafel. Dat wachten is wel niet hieraan te wijten dat de referent zich tweemaal beraden moet eer hij een oordeel over dit
werkje uitspreekt, want meer dan menig ander is dit nu in zekeren
zin een heel eenvoudig boek. De schrijfster, die rust gaat nemen
van het inspannend werk der wijkverpleging door in Engeland
eerst bij een oom en tante te gaan logeeren, daarna in een boardinghouse, vertelt in haar dagboek al haar groote en kleine wederwaardigheden zoo, dat dit alles den heel sterken indruk maakt
van volkomen „echt" te zij n, echt doorleefd, echt gezien en echt
gevoeld. Zij geeft zich hierin geheel, in deze bladzijden, en reeds na
de aanvankelijke kennismaking in het begin van het verhaal is het
ons, alsof wij haar kennen. Zij vertelt inaar door, van dag tot dag,
spreekt over allerlei, over alledaagsche en over verhevene onderwerpen, over het hoogste en het kleinste, schildert ons het eigen-
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aardig familieleven in het Engelsch gezin, teekent dan de gasten
in het boardinghouse en doet dat alles zoo gemakkelijk en luchtig,
alsof er nu werkelijk heelemaal geen kunst aan is zoo'n dagboek
te schrijven. Dit ongekunstelde, natuurlijke en eenvoudige geeft
een groote bekoring aan de beschrijving van de vacantie. Het
meest treffen deze gelukkige eigenschappen, waar wij met haar
vertoeven in de familie van oorn, tante en Edith, minder waar wij
in het pension het romannetje meemaken dat zich daar tusschen
de pleegzuster en den dokter afspeelt. Is „romannetje" een te
frivool woord voor het tragisch geval van deze twee, die elkaar
liefhadden, terwijl zij hem afwijst omdat ze, als hij fluistert „But

you love me" zoo heslist antwoordt, antwoorden moet: „I- love Christ
better ?" Maar men moet erkennen dat toch ook dit deel van de
geschiedenis door de schrijfster sober is behandeld.
En dan: dit heele boek is zoo door-en-door het werk van een
vrouw. Ook daarin echt, dat het zoo in-vrouwelijk is.

H. S.

Louis Couperus. Korte Arabesken. Mij. voor goede en
goedkoope lectuur. 1911.
Men vindt hier in een bundel vereenigd tal van verhalen,
waarvan er 5 in „Groot-Nederland" en de andere als feuilleton in
„Het Vaderland" verschenen zijn. Luchtige, vluchtige lectuur.
„Ik ben nog nooit zoo populair geweest als sedert ik feuilletons
schrijf", vertelt Couperus zelf in „Een interview". Maar vriend
Jan zegt dat Couperus noch zoo erg gewichtig, noch zoo vreeselijk
luchtig moet zijn en niet al te lang over niets moet praten. Had
H. S.
Jan gelijk? Misschien wel een beetje!
Dr. E. B. Kielstra. Indisch Nederland. Haarlem. De
Erven F. Bohn, 1911.
Reeds veel te lang ligt dit belangwekkende boek te wachten
op een korte aankondiging. Is eigenlijk zulk eene aankondiging
hier wel noodig? leder onzer getrouwe lezers ke p t den kalmen
eenvoudigen stijl van dezen schrijver en weet, dat hij spreekt uit
volheid van kennis en tevens met groote openhartigheid en onpartijdigheid. De lezer zal bier verscheidene oude bekenden terugvinden, vermeerderd met andere artikelen uit andere tijdschriften;
het geheel een uitstekende toelichting op het motto aan Coen ontleend, dat zoo uitnemend past voor een verzameling populaire
studien over wat in de 19de eeuw in ons Indie „groots" verricht
is. Wie een denkbeeld wil krijgen over de ontzaggelijke ontwikke-
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ling van het Nederlandsche gezag in die eeuw, doet goed dit boek te
lezen : het zal hem eerbied leeren voor het beleid, waarmede sedert 1816
dat gezag is bevestigd en uitgebreid, met name in de buitenbezittingen, op Sumatra, Borneo, Celebes, Bali en Lombok. Een
voortreffelijk samenvattend algemeen hoofdstuk „Nederl. Indie onder
de souvereiniteit van Oranje" opent den fraaien bundel, dien wij
in veler handers wenschen.

P. J. B.

Mr. H. P. G. Quack. De Socialisten. Personen en Stelsels. Vierde, herziene druk. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon, 1911.
Het bekende werk van Prof. Quack verschijnt thans in 6 groote
octavo deelen als volks-uitgave, althans tot een prijs, die dit werk
brengt onder het bereik ook van hen, voor wie de vorige edities
te duur waren. De nieuwe uitgave zal omvatten alles wat vroeger
onder dezen titel is verschenen, ook een volledig en uitvoerig
register, samengesteld door den Heer J. de Hoop Scheffer. De Schr.
heeft voor dezen vierden druk alles van het begin tot het einde
voorzoover noodig bijgewerkt en verbeterd, zoodat men hierin nu
zal vinden de historische uiteenzetting van het socialisme tot aan
den aanvang der twintigste eeuw.
Het eerste deel van dit werk is reeds in 1875 verschenen ; in
1887 werden de twee eerste deelen herdrukt voordat de volgende
waren verschenen. In 1900 volgde een herdruk van het geheele
boek, welke thans geheel uitverkocht is. Het heeft den Schr. dus
zeker niet aan belangstelling ontbroken. En dat die belangstelling
volkomen verdiend was, dat behoeft thans bij den 4den druk door
ons wel niet meer te worden betoogd.
Bij het nalezen van de Inleiding trof ons aan het slot des
schrijvers beschouwing over de woorden „Besitz and Gemeingut",
die Wilhelm Meister in zijn omzwervingen tijdens de „Wanderjahre" in een der zalen van een door hem bezocht kasteel aantreft.
Die woorden worden hem door Juliette aldus verklaard : „Een
ieder beschouwe het als zijn taak, het bezit, dat hem door de natuur
of door het lot gegund is, te waardeeren, te behouden en ter vermeerderen : laat hij met al zijn bekwaamheden zoo ver om zich
peen grijpen als hij maar reiken kan ; maar hij bedenke altijd
daarbij, hoe hij anderen daaraan kan doers deelnemen. Want slechts
in die mate worden vermogende lieden geschat, als zij anderen
laten genieten." — Bij de verdere bespreking der aan den wand
geschreven woorden komt dan het gezelschap tot deze gedachten :
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„De mensch moet elken soort van bezit goed vasthouden, hij moat
zich tot een middelpunt maken, vanwaar het gemeenschappelijk
goed kan uitgaan, hij moest egoist zijn, om geen egoist te worden:
alles bij elkander houden, opdat hij vrijgevig kan zijn. Wat beteekent het, bezit en goed aan de armen te geven? Loffelijker is
het, zichzelven als rentmeester voor hen te gedragen. Dit is de
zin der woorden: bezit en gemeenschappelijk goed. Niemand taste
het kapitaal aan de vruchten en renters daarvan moeten toch in
den loop der tijden aan

alien toebehooren."

Deze woorden van Goethe schijnen aan Quack „een sleutel"
toe „om de socialisten te begrijpen".
Maar ligt in die woorden van den Duitschen dichter niet eer
een aanprijzing van altruIsme opgesloten?

H. S.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
J. W. Gunning. De flnanciOn der zending (Serie I N o. 5 van „De
Protestantsche zending"). Baarn. Hollandia-drukkerij.
Dr. W. van Lingen. De Protestantsche kerk in Ned. Oost-India. (Serie
V No. 4 van „Kerk en Secte"). Id. 1911.
J. C. Wertz Cz. (No. 5 van „Schoolhervorming") Id.
J. S. Speijer. Hindoeisme. Groote Godsdiensten I. 7. Id.
Bijbelkritiek. Pro Dr. A. van der Flier GJz., contra Dr. A. G. Honig.
— Pro et contra VII, 3. Id. 1911.
Dr. A. M. Benders. Abnormale Karakters. Naar het Duitsch van Prof.
Dr. J. L. A. Koch. (No. 4. Uit Zenuw- en Zieleleven). Id.
Avontuurtjes, een boek van J. H. Speenhoff. — Liefde's wraak, een
boek van Joh. Huizinga. — Offers, een boek van Daan van der Zee. —
Schuldig, een boek van Henriette Beerstecher. Rotterdam. W. L. en J. Brusse.
Rev. I. van Delden, Het Mormonisme. Uit het Engelsch met voorrede
van Dr. H. Bouwman. Kampen. J. H. Kok, 1911.
Dr. F. W. Foerster. Geslachtelijke zedenleer en geslachtelijke opvoedkunde uit het Duitsch vertaald door C. Simons. — Voor Holland Amsterdam. C. L. van Langenhuyzen, 1911.
Josef Cohen. Ver van de menschen. Van Holkema en Warendorf, 1911.
Charles Dickens. A Christmas Carol. Door K. ten Bruggencate. Te
Groningen bij J. B. Wolters, 1911.
Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. Afl. 1; 22e jaarg.
red. A. de Cock, letterkundige te Antwerpen. Gent, Ad. Hoste ; Deventer,
Al. E. Kluwer, 1911.
De Wijngaard. Maandschrift voor Tooneel, Kunst en Letterkunde. Red.
J. Krekel, G. P. R. Roose, J. de Schuyter, H. Broeckaert, 0. Stegers, V.
Celen, M. Vliebergh—Leuven.
Bloesem en Vrucht. Belletristisch Maandschrift, orgaan v. h. Chr.
Letterk. Verb. Proefafl. Red. : A. J. Hoogenbirk, J. B. Benner, G. J. uit
den flogaard, Dr. A. Brummelkamp, J. J. Deetman, R. Steenstra, P. v. Velden. Amsterdam.

VAN TANDJONG-PRIOK NAAR SOERABAJA
DOOR

C. M. VISSERING.

I.
Een uur voor zonsondergang verlaat de Ophir de
haven van Tandjong-Priok.
Op de bij na onbewogen Javazee, gaat in onbeschrijflijke
hitte van de hut, de nacht voorbij.
Twee siren na zonsopgang ligt 't schip voor anker op
de ree van Tjeribon.
Tusschen 't stoomschip en de kust is de zee een streep
glinsterend pauweblauw , op de kust duidelijk zichtbaar
de uitgestrekte witte huizenrij der stad, waartusschen hier
en daar, als kubussen van krijt, hoog opstaande vierkanten
van groote, wit gepleisterde gebouwen.
Achter de stad de vulkaan Tjerimai, aan weerszijden
met evenredige hellingen nit 't vlakke land oprijzend.
Vergeleken bij de zee schijnt de berg dwergachtig klein ;
dock achter de lage stad verrijst hij reuzengroot.
Van 't leven op de kust is niets te bespeuren. 't Is
alsof er geen leven is ; alsof berg en stad daar liggen, ter
versiering van 't land.
Des te beweeglijker is 't leven op de ree. Groote laadprauwen varen of en aan, kleine visschersschuiten dobberen
op 't zacht gedein der golven. Tusschen de Ophir en de
O. E. XI 12
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kust ligt de Edendale, een Chineesche goederenboot uit
Singapore, omringd van inlandsche schepen.
Ook op de Ophir schieten als pijlen de laadprauwen af;
't schip is onmiddellijk omkranst door kleine en groote
schuiten. 't Laden en lossen is plotseling in vollen gang ,
't wordt als een prauwenwedstrijd tusschen 't schip en
den wal.
In wazig verschiet lijnt zich langs de kust 't land van
Tegal met den Slamat ; verder nog, vaag to onderscheiden
in doezeling van nevelen, Pekalongan met 't Prahoegebergte. Tot aan den donker omranden einder, strekt zich
zilvergrijs 't halfrond van zee, onder schelschijnend wit
van hoogen hemelboog.
IRustloos, wren lang, gaat de arbeid van laden en
lossen voort. Minder fel schittert 't licht op de Witte
huizenrij en op de blauwgroene waterstreep, geleidelijk
zachter wordt de gloed der kleuren.
Wattig grijze wolken omdonzen den Tjerimai-kruin ;
de verre kustlijn wordt als verzwolgen door warmtenevelen.
Te twaalf uur wordt 't anker gelicht ; een half etmaal
later, omstreeks middernacht, de reede van Semarang bereikt.
II.
Met twee etmalen verlof, gaan de opvarenden van de
Ophir, vroeg in den morgen naar den wal. Een stoombarkas vervoert hen van de ree over de Kali-baroe naar
den Kleinen Boom.
Welk een gemoedelijkheid in de omgeving bier. De
kleine rivier is als een Hollandsch vaartje, met aan weerszijden een streep vlak land ; toch met iets uitheemsch
er in.
Op 't water liggen inlandsche schuiten ; vele van verre
gekomen, voornamelijk van de kusten van Borneo ; wonderlijk platte, lage vaartuigen, stoftig en kleurloos, zooals
men ze zich herinnert uit een koloniaal museum , voor- en
achtersteven met snijwerk versierd.
't Schijnt het uur van 't ontbijt, want op de meeste
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schuiten zit in een kring de inlandsche bemanning rijst
to eten.
Semarang is, evenals Batavia, een Oostersch-Nederlandsche stad. Een stad met een verleden van eeuwen,
gesticht door een kosmopolitisch yolk, dat oerkrachtig in
zich droeg de kern van 't eigen ras, waardoor het den
vaderlandschen stempel gebracht heeft, z66 ver naar 't Oosten.
Rijdend door de nauwe straten, langs de ouderwetsche
grachten, gevoelt men 't onmiddellijk, Semarang is een
stad van eeuwen.
Onder 't felle tropenlicht ontbreekt misschien dat
zekere eerbiedwaardige van stillen weemoed, zoo treffend
in al 't oude van 't Westen. Maar uit het type van de
huizen der oude, Europeesche wijken spreekt overlevering ,
en van een oude kerk, die ruins honderd jaren aan geslachten op geslachten tot bedehuis gediend heeft, gaat
nit die zekere wijding„ die van dAt leven spreekt. Ook op
de kaden, en in de nauwe straten van de handelswijken,
waar door Holland's zonen immer 't handelsleven is geleid,
treft ik weet niet wat, van vaderlandsch verleden.
Geheel anders, volmaakt Oostersch, zijn de Maleische
en Chineesche stadsbuurten. Breede, ongeplaveide wegen
en nauwe gangers met rumoer van lasten sjouwende menschen, en hooggeladen vrachtkarren, in bonten roes van
menigte.
Het is de tijd van den kapokpluk ; groote balen kapok
worden door de stad naar de haven vervoerd. Ook 't
suikertransport is nog in vollen gang.
Hoe treft in 't voorkomen der bevolking een zekere
haveloosheid van vuile, bestoven kleederen in sombere tinten
van bruin en blauw ; Welk een tegenstelling met de keurig
en kleurig gekleede figuren in West-Java.
Maar boven alles speurt men door de geheele stad
de bewegelijkheid van 't druk handelsverkeer. Semarang
inoge oud zijn in jaren, het is jong in kracht van leven !
Breede lanen, met mime erven en Europeesche woningen, voeren langs groene kampongboschjes naar voornamere
stadswij ken ; en hoog, op een bergrug verheven boven de
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stad, ligt, met uitzicht over de zee, de wij k Tjandi ; Naar
aanzienlijke huizen, verscholen achter koningspalmen en
breedgekroonde manggaboomen, in grootsch aangelegde
tuinen, met Europeesche en Oostersche bloemenpracht.
Langs de tuinen, een hoofsche laan van schaduwboomen,
de wereldberoemde Kanarielaan.
Er bestaat in Indiê een deugd, oud als 't oud verleden :
de deugd der gastvrijheid. Naar in 't leven bijna alles
vergankelijk is en aan wisseling onderhevig, schijnt deze
deugd der deugden in de tropen van een onverwoestbare
kracht. Dagelijks verneemt men daarvan de jongste bewijzen.
't Laatst wat ik daaromtrent hoorde, was van een
vriend, die gast was geweest op een koffieland. Vroeg uitgegaan mu zijn reis in 't gebergte te vervolgen, reed hij
langs 't huis van den eersten buurman, juist op 't nur
van 't ontbijt. Op 't hooren van hoefslagen, komt de bewoner naar buiten ; verzoekt den vreemdeling of te stijgen,
om met hem en zijn gezin 't ontbijt te gebruiken. Over
zulk een aanbod, aan een onbekende, was de reiziger
eenigszins onthutst. „Uw paard is nit den stal van mij n
buurman, daarom zijt gij mij welkom aan tafel," klonk
eenvoudig de verklaring.
Die hoog geroemde, Indische gastvrijheid wordt ook
mij bewezen te Semarang.
Heerlijke ochtenduren breng ik door onder de schaduw
der manggaboomen in een der schoone tuinen van Tjandi ;
onvergetelijke avonduren op 't mime grasveld achter een
der groote huizen, met wijd uitzicht over de Javazee,
waarop in 't duister van den tropennacht tooverachtig
schitteren de lichten der bootee op de ree ; 't hooge lichtkasteel van de Ophir, als een vlammenbaken in de duistere
wijdte van den hemel, de nederige seinlichtjes der kleine
schuiten als vuurvonken op de zee.
Het is Zondagmorgen ; vroeg rijden wij nit, om de
merkwaardigheden der stad te bezichtigen.
De heuvel van Tjandi afgedaald, een paar hooge lanen,

VAN TANDJONG-PRIOK NAAR SOERABAJA.

33:-3

doorgereden, is men onmiddellijk in de bewegelijke handelsdrukte der Oostersche stad, welke op den statigen Bodjongschen web plotseling overgaat in de stifle rust van
den Europeeschen Zondag. Voor den vreemdeling een
treffende tegenstelling dit uiterlijk zichtbare onderscheid
in 't dagelijksch ontstaan door de heerschappij van
twee verschillende godsdiensten.
Vele merkwaardigheden ter bezichtiging heeft Semarang niet. Een pair oude Chineesche graven, een groot
nieuw gebouw der Ned.-Indische Spoorwegmaatschappij,
een nieuw aangelegd stadsdeel ; doch er is een merkwaardigheid, welke van alle landen van den Archipel 't uitsluitend
bezit van Semarang is, namelijk de werkplaatsen der beroemde, Semarangsche gongsineden, waarin een van de
belangrij kste, ouds te inlandsche industrieen wordt bedreven.
De smederijen zijn in kampong Gendingan, wat beteekent : kampong waar instrumenten voor de gamelang
worden gemaakt.
Het zijn open loodsen met schuin opgaande, ijzeren
daken; op den bodem diepe, ronde kuilen, waarin houtskoolvuren branden, welke worden aangeblazen met groote
blaasbalgen van geitenhuiden, door onderaardsche kanalen
verbonden met de kuilen. Naast de vunrhaarden, laag op
den bodem, zijn verschillende , aanbeelden gecementeerd ;
in een der hoeken van iedere loods is een groote, ronde
kuil, gevuld met water. Zooyer men door de smederijen
ziet, laaien vuren op.
In een der loodsen zien wij de bewerking van een
gong; een massaal brok koper ligt in den vuurkuil. Heftig
wordt 't vuur aangeblazen door twee mannen, gezeten op
den bodem; om 't vuur staan vier smeden, 't bovenlijf
ontbloot, van de heupen tot op de voeten de lichamen
.e1 mid in lange sarongs.
Gedurende een halve minuut wordt 't stuk koper met
lange haken vlug door de smeden om en om in 't vuur
gedraaid, tot dat 't stuk metaal tot donke y roode gloeiing
is verbit ; dais wordt 't met de ijzeren haken nit 't vuur
geworpen op een der aanbeelden.

334

VAN TANDJONG-PRIOK NAAR SOERABAJA .

Een der smeden, de pandji, houdt de gloeiende plaat
met twee nijptangen op; de anderen plaatsen zich om 't
aanbeeld ; slaan in volgorde met lange haulers op den rand,
terwijl de pandji na iederen slag een kleine draaiing geeft
aan 't stuk metaal, zoodat de rand gelijkmatig wordt beklopt. Vezels van gloeiend koper en ijzervonken vliegen
op in de duistere loods ; op de donker gloeiende plaat
geeft iedere mokerslag een schel roode vuurplek. Voordat
't metaal bekoeld is, wordt 't weer in den vuurpoel geworpen.
Zonder een oogenblik rust gaat 't werk voort ; om de
halve minuut in 't vuur, om de halve minuut op 't aanbeeld, waar iedere seconde een hamerslag valt. Meer dan
honderdvijftig malen wordt deze handeling herhaald, met
den regelmaat als van een uurwerk ; totdat 't brok metaal
een vasten vorm krijgt, den vorm van een groote, ronde pan.
In een volgende loods is een gong in verdere bewerking. Ook hier 't heftig aanblazen der vuren door de
mannen met de blaasbalgen ; ook hier 't oplaaien van
vlammen, 't vuurwerk van hooge vonkenfonteinen in de
duistere ruimte van de loods. Op een aanbeeld, met een
verhevenheid van vochtig leem, wordt nu de gloeiende
plaat geworpen, zoodat bij 't uitsmeden een helling aan
't instrument gegeven wordt, den eigenlijken vorm van
de gong.
Ook hier om de halve minuut de plaat in en nit 't
vuur ; ook hier houdt de pandji met nijptangen 't gloeiend
metaal omhoog, doch de smeden slaan nu anders. De eerste
smid geeft den slag midden in de schijf, achtereenvolgens
slaan de anderen, en dan onmiddellijk in omgekeerde volgorde terug, zoodat de eerste den laatsten slag weer geeft,
tusschen iederen mokerslag, een kleine draaiing van 't
metaal, waardoor de nieuwe slag den inham van den vorigen
dekt, spiraalsgewijze van 't midden nit, tot aan den rand.
Dit is rhythmisch werken waardoor een volmaakte
uitkomst wordt bereikt. Automatenwerk, meent men bij 't
eerst aanschouwen; maar de uitkomst leert wel anders.
Bekwame smeden, door lange oefening geschoold, alleen
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als vaste ploegen tot samenwerken in staat, brengen dit
werk tot stand.
Voordat de gong wordt afgewerkt, wordt 't gloeiend
metaal ondergedompeld in den kuil met water, om bij
latere bespeling 't barsten te voorkomen.
Naast de smederijen zijn. open galerijen voor 't afwerken
Pis stemmen der instrumenten. 't Metaal wordt afgevijld,
afgeschrapt, afgedraaid totdat 't glad en glanzig wordt, een
zacht geel koperen kleur verkrijgt. Gevoel, gehoor, ervaring,
en vooral die zekere intuitie en geduldige liefde voor 't
werk, welke den kunstenaar kenmerken, worden hier vereischt. De klanken worden verdiept, de trillingen verfijnd
tot geniaal werk, van vaak onbewuste kunstenaarszielen.
Deze bewerking geschiedt in 't helle daglicht. Zelfs in
de open galerijen is de lucht geheel vervuld van kopergruis,
pijnlijk voor de oogen, benauwend voor de ademhaling.
Een ondragelijke hitte heerscht in de loodsen, waar
rustloos 't half naakte yolk werkt, de schamele lichamen
vaak vermagerd tot skeletten, de oogen pijnlijk rood ontstoken. Soms zit een der smeden even neergehurkt,
't afgematte lichaam steunend tegen een pilaar der loods,
onbewegelijk 't strak gelaat, een kruik met water naast
zich, om den dorst te lesschen.
Een demonisch ambacht, 't vervaardigen dezer gongs;
(mid van oorsprong als 't Javaansche yolk zelf, teruggaand
tot in 't grijs verleden van den Hindoetijd. Zoet vloeiende
muziekinstrumenten, tot op den jongsten dag volgens de
oudste voorschriften der overlevering gewrocht, over alle
landen van den Archipel verspreid, vervullend de nachten
met mystiek van zachte klanken, verheffend de inenschenzielen tot verrukking van extase...
Van de gongsmederijen naar de oude, Chineesche graftempels is van de mystiek der werkelijkheid, naar de
mystiek van 't geestelijk leven.
Langs een Javaansch kerkhof met de sobere versiering
der witte kerkhofbloemen aan de kale, bladerlooze stammen
der Kambodjaboomen, en langs prachtig aangelegde tuinen
met Chineesche graven, 't miniatuurgraf in alle nederigheid
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bestemd tot laatste rustplaats voor de hooge ziel, naast 't
praalgraf voor 't stoffelijk overschot van 't brooze lichaam,
bereiken wij een Chineesche grot van bijzondere heiligheid.
Onder een oude Chineesche grafpoort staat een altaar,
met 't zacht vlammend licht eener eeuwig onderhouden
grafi amp. Op korten afstand staat een klein oud tempeltje,
een tweede grafstede ; onder 't tempeldak bijeen gestapeld
een verzameling korte palen, afkomstig van vervallen
graven, waarop in vergane kleuren kabalistische figuren
vereeuwigen de namen der lang gestorven leden van eenzelfden stain.
Beide graven worden dag en nacht bewaakt door oude
Chineesche wachters, beenige, verdorde wezens, als zelve
reeds bestemd voor 't knekelhuis . . . .
Muziek en graven, mystiek naar 't zinlijke en mystiek
naar 't geestelijke, in beide voelbaar, 't geheinizinnige
eener Oostersche mysterie . . . .

De Ophir vervolgt den weg naar Soerabaja. Twee
lang,e, stille dag en gaan voorbij op zee. Den eersten dag
is er geen land te zien.
Als eenige passagier aan boord, is 't alsof ik overal
in inijn eigen huis ben. Ik ben overal alleen. De maaltijden
in gezelschap van den kapitein, den dokter, den administrateur en den eersten stuurman, geven aanleiding tot
opgewekte, vroolijke gesprekken.
Er is iets 'leer deining in de golven heden, en de
avond geeft wat koelte na een wonder grootschen zonsondergang. Maar ondragelijk heet is weer de nacht, in de
engte van de hut.
Ook den tweeden dag is er geen land te zien; niets dan
zee, in verre rondte om 't schip ; niets dan blakerend licht
en meedoogenlooze schroeiing van verhitte lucht. Een
zilveren baan van schitterend bruisend schuim trilt op
den groenen spiegel achter 't schip.
Ik zoek wat afleiding in de scheepsbibliotheek ; tracht
een boek over Indic te vinden. In Indic zijnde, leest men

VAN TANDJONG-PRIOK NAAR SOERABAJA.

337

zoo gaarne over de tropen. Men verlangt beter to begrijpen,
juister te gevoelen, nauwkeuriger te leeren zien ; er is zooveel wat onbekend en moeilijk te doorgTonden is ; men
hoopt op voorlichting van wie meer gezien heeft, door
ondervinding beter weet.
Ik heb een boek gevonden, getiteld : „Onder de Palmen". Als zoovele andere boeken over Indio, zegt 't mij niets.
Enkele uitnemende werken uitgezonderd, is de zoogenaamd populaire, Indische literatuur zoo onbevredigend.
Men verbaast zich er over, dat de schrijvers Diet meer
gedrag,ren worden door de grootsche pracht, de indrukwekkende verhevenheid der tropennatuur. Vele dier Indische
verhalen zijn zoo laag bij den grond, kenmerken zich door
kinderachtige banaliteit. Zijn zij geschreven voor een
publiek, dat niet anders vraagt, niet beter verlangt, of
komen de schrijvers onder den invloed van 't klimaat, zoodat hun talent gekortwiekt wordt ? ... ,
,,Onder de Palmen", put weer in de boekenkast ; een
pittig verhaal van een Noorsch schrijver vervult de eenzame uren van den langen dag op zee.
Wij varen 't eiland Madoera om. 't Vaarwater wordt
to ondiep ; tog en vier uur stopt de machine ; 't schip lig,t
twee uren stil, wachtend op 't getij.
De loods korai aan boord.
Te zes uur stoomt de Ophir verder ; to negen uur ankert de boot op de reede van Soerabaja, in onmiddellijke
nabijheid van 't wachtschip.
IV.
In de commandantssloep, door inlandsche matrozen geroeid, varen wij over de ree naar den mond van de Kali
Mas, tot aan den Kleinen Boom.
Veel breeder dan de Semarang-rivier is de rivier van
Soerabaja ; ook op de r6e is veel moor bewegelijkheid van
schepen.
Het is half tien in den morgen ; onder 't zeil van de
sloop is 't broeiend hoot. Tegen de wazige lucht verheft
zich 't takelwerk van groote schepen, doezelt donkere rook

338

TIN TANDJONG-PRIOK NAAR SOERABAJA.

nit hooge schoorsteenen van reusachtige zeestoomers ; aan
den einder liggen oorlogsbodems.
Overdekte stoomsloepen, zeil- en roeibooten, vervoeren
passagiers van en naar den wal, en tusschen de schepen
onderling ; een geheele vloot van lage, inlandsche schuiten
dobbert op de baren. Op de Kali Mas vaart een groot aantal prauwen. Langs beide oevers liggen schuiten gemeerd,
de zeilen neer, de masten laag, de schuitenvoerders in volkomen rust. Hoe verder de rivier op, hoe meer drukte van
schepen en menschen.
Geland aan den Kleinen Boom, gaat 't per voertuig
de stad in, langs de rivier. Aan weerszijden der oevers
strekken zich reeksen eentonige gebouwen, de gelijkvormige, driekante roode daken, schril tegen de hel blauwe
lucht. Op de kaden gewirwar van menschen : Europeanen
en Oosterlingen ; de laatsten van allerlei rassen, toch voornamelijk inboorlingen, welke oogenschijnlijk zoo slecht
passen in 't woelig stadsverkeer.
.0p de rivier nu uitsluitend inlandsche vaartuigen, laag
op 't water, met dekken van gevlochten bamboe, schuin
naar elkaar oploopend als kleine daken, meest voor de
helft verwijderd tot 't nit- en inladen der producten. Songs
met een laag afdakje, waaronder de schuitenvoerder zich
terugtrekt voor de al te heete stralen van de zon. Als
een knibbelspel liggen de schuiten naast elkaar, vaak niets
van 't water zichtbaar latend.
Langs de oevers, tusschen versperringen van balen en
kisten, en van boschproducten in bundels zonder omslagen
bij elkaar gebonden, sjouwen Chineesche en Javaansche
koelies ; hier en daar staat een mandoer, Becht onder de
beschutting van een pajong, onbewegelijk toezicht houdend.
Op de rails van de kaden staan, volgeladen goederenwagens ;
vrachtwagens en karren door run deren getrokken, sados
en kosongs rijden door elkaar ; een menschen- en rijtuigdrukte om duizelig van te worden, na de stile rust op zee.
Verder stadwaarts worden de gebouwen aanzienlijker;
hooge huizen met twee verdiepingen van banken, levensverzekeringmaatschappijen en groote handelskantoren, waar-
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aan nog slechts de kolonnaden met Witte zuilen een Oostersch
aanzien geven.
Dan plotseling wordt soms de handelsdrukte verbroken
door de bewegelijkheid en de prachtige kleuren eener
inlandsche passar. Vlakken oud koperwerk glinsteren op
den bodem ; schaduw van boomen geeft verkwikking na de
kale, stoffige, heete handelskaden.
Ook Soerabaja draagt den adel van 't verleden ; heeft
den eigen stempel, verworven door een lang bestaan.
De oude handelssteden op Java zijn historische steden,
met een koloniale geschiedenis van drie eeuwen, gegroeid
nit een nog ouder verleden.
Van dat oude wordt in enkele stadsdeelen nog
voeld het stil statige, dat zekere lets, dat in nieuwe
wereld-kolonisaties volkomen ontbreekt.
Teruggaand tot dien heel ouden tijd, de helft der vijftiende eeuw, bestaat nog in de kern van Soerabaja een
oude moskee. Van latere eeuwen een vervallen fort, een
oude kerk en een aantal typisch oud-Hollandsche huisjes.
Over dat Mlles waart de schaduw van 't vervlogen leven.
Zuidwaarts strekt zich de stad in de lengte, langs de
beide oevers van de Kali Mas, in ruim aangelegde, nieuwe
stadsdeelen : de wijken van Genteng, Simpang en Goebeng.
Tusschen hoog gemetselde oeverkanten, stromnt statig de
rivier ; bruggen verbinden tot een stadswijk de beide oevers.
Ms een waterval schuimt op den stroom, de stuw van Goebeng, een schutsluis voor de scheepvaart.
Hooge tjemaraboomen en breedkronige tamarinden
overschaduwen den kronkelenden stroom. Uit 't zwaar
geboomte rijzen langs de breede wandelwegen de daken der
woonhuizen ; op de rivier klinkt zacht geluid van 't voortpagaaien der schuiten ; ook pier van die wonderlijk vreemde,
oude museumschuiten.
Heeter nog dan op zee zijn de nachten to Soerabaja;
hinderlijk is de plaag der muskieten, Welke op 't water
ontbrak.
Vroeg iederen morgen wandel ik langs de rivier; loom
en zwoel is meest de atmosfeer, vaak met bewolkten hemel;
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de lange komende tropendag wordt v6Orgevoeld als een
drukkende last.
In de bovenwijken is op 't vroege uur eenige beweging
van naar school gaande kinderen en van naar 't kantoor
gaande heeren ; er is minder sjiek in deze vroege beweging
dan in die van 't Koningsplein te Batavia.
Later wordt 't heel rustig op de breede wegen van de
bovenstad ; hier en daar een paar wandelende, van top tot
teen in 't wit gekleedde dames, eenige inlanders met
draagbare warongs, enkele groenten- en vruchtenverkoopers,
en een paar Chineesche klontongs.
't Vroege [even van den dag heeft zich verplaatst
naar de stad ; hoe meer men de omgeving van de Roode
Brug nadert, hoe woeliger de drukte. De Chin eesche en
Klingaleesche toko's zijn vol kooplustige klanten.
Overal in de nauwe straten zijn witte zeilen gespannen
met de raadselachtige Chineesche letterteekens, waaronder
in vette, zwarte Hollandsche letters de namen der handelaren Djie Hong Swie, Bie Tjang en Co., en anderen.
Onder de witte zeilen schitteren in den schellen dag nitstallingen van kleurige stoffen, papieren, doeken, kleedingstukken, eetwaren, aardewerk, manden en overal glinstert
koperwerk.
In de straten 't zelfde karrenruinoer als tusschen den
Kleinen en den G-rooten Boom. Prachtig in dezen menschelij ken mierenhoop, doen :de planten- en vruchtenverkoopers met hun Bakken vol palmen en varens, of goudgele en rozenroode vruchten aan de bamboejukken ; naar
de meeste kleur geven de koelies, beladen met frissche
bundels gran.
ritheemsch in dit inlandsch gedoe, schijnt een troep
Hollandsche matrozen, in hun kraakwitte uniformen ; en
bijna belachelijk voor den vreeindeling is 't eerst aanschouwen der kosongs, de bruine tronies der koetsiers
wonderlijk uitkomend onder de ronde hoeden met keelbanden, de paarden in losse rammelende tuigen ; een huurgareel waaraan alle sierlijkheid ontbreekt.
Aandacht trekken hier, evenals te Semarang, de
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monumentale huizen der Chineezen, met gevelbeschilderingen en gebeeldhouwde pilaren onder rijk versierde daken ;
vaak door kunstig gesmede hekwerken met groote lantaarns,
op pilasters omgeven.
Langs kampongs en rommelige buurten, komt men
plotseling weer in een mooi ruim stadsgedeelte, den Stadsthin, de Passar Bezar, een groote, breede laan, ter eener
zijcle bebouwd met magazijnen, ter andere afgesloten door
een hooge boomenrij, en aan 't einde de twee groote
restaurants, van Hellendoorn en van Grimm.
Een van Soerabaja's middelpunten. is 't restaurant van
Grimm. Daar heerscht die stifle voornaamheid, eigen aan
weeldeplaatsen in 't Oosten; een zekere stip, welke misschien 't meest bestaat in soberheid.
Voor de met wit mariner bevloerde eetzaal, is een
breede wit marmeren galerij, waarvan, evenals in de eetzaal,
de muren, de zoldering, de pilaren, alles wit is met geen
andere versiering dan 't elegant uitwaaierend groen van
groote palmen ; de keurig gedekte, met bloemen versierde
tafels worden bediend door zich geruischloos bewegende,
in onberispelijk wit gekleede bedienden.
Men gevoelt zich her in een omgeving zonder eenige
overtolligheid, met volkomen rust; een plek, waaraan 't
eigen Oostersch cachet de voorname aantrekkelijkheid
geeft, een restaurant, zooals men noch te Weenen, noch
te Londen, noch te Berlijn of Parijs zou vinden, omdat
alle groot-steedsche banaliteit er aan ontbreekt.
Daarin 's avonds veel gasten ; dames die werk waken
van avondtoilet; heeren in 't zeer flatteerend wit kostuum,
waaronder vele decoratieve uniformen wit met goud, van
officieren van land- en zeemacht.
Van de galerij 't uitzicht recht op de breede laan, in
een lichtzee van electrischen schijn ; ter eener zijde de
verlichte winkelgebouwen, ter andere 't hoog electrisch
beschenen geboomte van den Stadstuin ; daartusschen 't
druk verkeer van auto's en allerlei soort weelde- en huurrijtuigen ; de voetwegen aan beide zijden vol wandelaars.
Het is alsof men ziet op een stukje wereldstad, waar-
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achter men zich een groot stadsleven zou k-unnen voorstellen, en men gevoelt op deze plaats, dat Soerabaja weer
is dan handels- en fabrieksstad, weer dan eenige stad van
Java een middelpunt van een geheele landstreek, waar in deze
verfijnde omgeving van weelde in de eerste plaats de stadsbewoners na een dag van hard werken den koelen avond
komen genieten, waar waar ook uit geheel Oost-Java vele
Europeanen, wonend in de eenzaamheid der landen, of in
kleine steden en gehuchten van 't binnenland 't leven
leidend als afgestorvenen van de wereld, ontspanning
komen zoeken en afleiding vinden.
Die zekere vreugde van 't leven te genieten, waart als
een waas van vroolijkheid in de morgenuren over do druk
bezochte toko's van de handelsstad, is in de koele uren
van den avond uit de galerij van Grimm te overzien.
Voor de laatste uren van den dag ligt Soerabaja's
grootste aantrekkelijk-heid in de stille oevers van de
Kali Mas.
Vooral bij maneschijn heeft een rit langs de rivier
bijzondere bekoring, terwijl de beweging van 't rijden
eindelijk de koelte geeft, waarnaar men heeft gesnakt
gansch den landen, heeten dag.
Ulf 't onbewogen zwaar geboomte, schijnen op de
Witte gevels van de huizen; onder 't grootsche wolkenspel,
liggen als kleine meeren de ronde bochten der rivier,
waarop in doodsche stilte langzaam glijden de wonderlijke
schuiten, als oude sprookjesschepen in Oostersch zilverlicht
op maanbeschenen stroom.

MR. N. G. PIERSON
DOOR

Mr. J. D'AULNIS DE BOTTROUILL.

II. (Slot).
Van zijn professoraat nam hij afscheid toen hij in 1885
benoemd werd tot president der Nederlandsche Bank.
Kort te voren had hij van zijn vermaard geworden
Leerboek der Staathuishoudkunde het eerste deel het licht
doen zien. Zijn vroeger voor onderwijs bestemd werk, dat
in 1875 verschenen was, werd in dezen nieuwen vorm n itcf ebreid tot een leerboek voor de Universiteit. Het is hier
b
de plaats niet van dit omvangrijke leerboek, — hetwelk
in 1889 door de verschijning van het tweede deel werd
voltooid, — een overzicht te geven. Het laat alle Nederlandsche onderwijsliteratuur, welke tot hiertoe verschenen
was, verre achter zich, ademt een veel dieper geest, opent
een ruimer blik. Met de oude systematiek, samenhangende
met de opvatting dat de economie zou zijn een leer van
de voortbrenging, de verspreiding en het verbruik des rijkdoms, breekt het boek volkomen. Getrouw aan zijn sedert
jaren gemaakte opmerking dat men behoort te beginnen
met de leer van het ruilverkeer en van de prijsvorming,
vangt Pierson hiermede aan en gaat hij vervolgens over
tot de leer van het muntwezen, het bankwezen en de wisselkoersen. Eerst in het tweede deel behandelt de schrijver de
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voortbrenging en levert hij een in tal van opzichten treffend.e
kritiek op het socialisme en het beschermend stelsel. Vervolgens bespreekt hij in een hoofdstuk, even oorspronkelijk
van opvatting als geleerd uit historisch oogpunt, eenige
agrarische vraagstukken, welke in de belangrijkste staters
van Europa voortvloeien uit de regeling van het grondbezit. Ten slotte bekroont een verhandeling over de belastingen het werk. Het is hier dat Pierson voor het eerst de
aandacht vestigt op een nieuwen vorm, in welken een rijksinkomstenbelasting zou kunnen worden geheven, door hem
gevonden in Zwitserland, splitsing van de inkomsten nit
vermogen en uit arbeid, terwijl dan die nit het vermogen
0.etroffen worden naar den maatstaf van de handelswaarde
des kapitaals.
Doch laat ons niet vooruitloopen.
Nadat Pierson in den aanvang, van 1885 het presidentschap van de Nederlandsche Bank had aanvaard, waren
de jaren voor hem aangebroken, in welke hij de beginselen van bankpolitiek naar het voorbeeld van Mr. W. C.
Mees krachtig en met beleid. toepaste. Altijd vaardig
echter bleef zijn pen. In de acht jaren van zijn professoraat tel ik van hem 13 artikelen in de Gids, in de Economist
of in den vorm van zelfstandige brochures, en daarenboven
het eerste deel van zijn Leerboek. In de zes jaren van zijn
presidentschap vloeit uit zijn pen nog grooter stroom en
zien van hem het licht het tweede deel van zijn Leerboek
en niet minder dan 17 opstellen, hetzij over de diepzinnigste
onderwerpen der economische literatnur hetzij levensberichten van overleden vrienden.
Welk een scheppend vermogen !
Is het to verwonderen dat dergelijke onverdroten arbeidzaamheid op een terrein, dat zoo nauw de belangen
raakt van staat en maatschappij, de aandacht trok van
staatslieden, in het bijzonder van hen, die door het vertrouwen des Konings tot de vorming van ministeries werden geroepen ?
Na de grondwetsherziening van 1887 had het kabinet
van den peer Mackay eene voorloopige pacificatie van den
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schoolstrijd tot stand gebracht, dock tegen den aandrang
tot hervorming van het belastingstelsel had het weerstand
geboden. Toen het wegens den uitslag der algemeene verkiezingen in den zomer van 1891 aftrad en de burgemeester
van Amsterdam, Mr. G. van Tienhoven, de opdracht verwierf een nieuw ministerie te vormen, was het voor Pierson
moeielijk de herhaalde uitnoodiging zijns vriends van Tienhoven of to wijzen. Na lange aarzeling nam hij aan. Zijne
ambtswoning in het gebouw der Nederlandsche Bank te
Amsterdam ging hij verwisselen voor eene woning to
's Gravenhage.
De voornemens, met welke hij de portefeuille van
financien aanvaardde, waren zoo stellig mogelijk.
Sedert jaren had hij zich voorstander getoond van
eene rijksinkomstenbelasting. Zijn eerste opstel daarover
dateert van 1871. Latere opstellen, in 1879 en 1881, en de
slothoofdstukken van zijn Leerboek der Staathuishoudkunde
hadden zijne denkbeelden nog nader doen kennen. „Belasting naar den welstand" was zijn ideaal en hieronder verstond hij een belastingstelsel, hetwelk, als geheel genomen,
een evenredigheid tusschen offers en draagkracht tot stand
brengt. Voortgezette studie in de laatste jaren had hem
doen inzien dat eene progressieve hefting, die zich over
het geheele stelsel uitbreidt, het doel zou voorbijstreven.
Maar in een ander opzicht was hij een voorstander van
progressie, waar doze namelijk bij een bepaalde belasting
dienst doet als correctief van een degressieve working van
andere heffingen. Wegens de to groote plaats, welke in
het Nederlandsche stelsel aan de verteringsbelastingen was
ingeruimd, had het in zijn oog de font progressief to werken
naar beneden. Het behoefde derhalve hervorming in dozer
voege, dat door aanbrenging van het bedoelde correctief
een over het geheel gelijkmatige druk op de verschillende
klassen der maatschappij zou worden bereikt.
Pierson track als minister op met zelfvertrouwen en
met een door jarenlange studie gerijpte overtuiging. In de
troonrede van September 1891 word de financieele hervorming aangekondigd als „een dringende eisch van
23
O. E. XI 12

346

MR. N. G. PIERSON.

rechtvaardigheid". Gunstig was de politieke conjunctuur.
Met bewonderenswaardigen spoed voltooide de nieuwe
minister het werk. Reeds na eenige maanden waren de
ontwerpen gereed voor een progressieve heffing op de
inkomsten nit het vermogen en op die uit het bedrijf,
alzoo voor een gesplitste Rijksinkomstenbelasting. De technische moeilijkheden, welke nit deze splitsing voortvloeiden,
werden door den minister met groote scherpzinnigheid uit
den weg geruimd. Tegenover de nieuwe middelen van
inkomst werden vele andere afgeschaft of verminderd.
Immers de hervorming beoogde niet zoozeer grooter inkomst
voor de schatkist als wel verplaatsing van druk.
Men zag alzoo in een paar jaren tijds een reeks van
financieele wetten in het staatsblad verschijnen, alien van
groote beteekenis en de uitspraak van een grootsche gedachte. Pierson stond daar to midden zijner ambtgenooten
als de hervormer. Wie zou toen hebben gedacht dat hem
weinig jaren daarna het verwijt van conservatisme zou
worden voor de voeten geworpen En stellig nog veel
minder zou men, in dat tijasgewricht — het was in het
jaar 1893, — z-ulks hebben gedacht indien men lette op
een ander wetsontwerp, afkomstig van den minister van
Binnenlandsche Zaken, Mr. Tak van Poortvliet, een wetsontwerp van de grootste staatkundige beteekenis, waarvoor
heel het kabinet zich verantwoordelijk stelde, en dat langzamerhand opkwam als een donkere wolk aan den horizont
van den politieken hemel: ik bedoel het ontwerp tot
regeling van de kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer
der Staten-Generaal en de Provinciale Staten.
Schreef de Grondwet voor, dat het kiesrecht zou
worden toegekend aan hen, die zeker kenteeken zouden
bezitten van geschiktheid en maatschappelijken welstand,
het bedoelde wetsontwerp Wilde als kenteeken van geschiktheid bepaald zien de kennis van lezen en schrijven, en als
kenteeken van maatschappelijken welstand, dat men gednrende het laatst verloopen burgerlijk jaar geen onderstand
van een instelling van weldadigheid of van een gemeentebestuur had genoten.
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Dat wetsontwerp was in zeker opzicht een verrassing.
geweest. Bij de worming namelijk van het ministerie had
Mr. Tak door zijn aanstaande ambtgenooten een schriftelijke
verklaring doers onderteekenen, dat het kiesrecht dadelijk
zoo ver zou worden uitgebreid als de Grondwet toelaat.
Bij diezelfde verklaring, later bekend geworden onder den
naam van „het Protokol", hadden die ambtgenooten zich
verbonden om, in geval van tegenstand der meerderheid
van de Tweede Kamer, de ontbinding van dit regeeringslichaam aan de Kroon voor te dragen. Maar eerst in den
loop van 1892, — terwij1 Pierson met weergalooze energie
zijn fin ancieele wetten ontwierp en al zijne opmerkzaamheid
aan eigen onderwerp besteedde, — schijnt de minister van
Binnenlandsche Zaken over het kiesrechtplan nader licht
voor zijn medeleden van den Ministerraad te hebben ontstoken. Eerst toen schijnt deze minister te hebben gepreciseerd hoe ver, naar zijne meening, de uitbreiding van
het kiesrecht grondwettig geoorloofd was, en eerst toen
werden die &tier" omtrent geschiktheid en welstand in
een ontwerp geformuleerd.
Wat dacht Pierson hierover ? Hem bekoorde de gevonden oplossing door haar eenvoud, en wat de vraag
betreft of de Grondwet gedoogde z66ver te gaan, wilde hij
zich hou.den aan Prof. Buys, die in zijn commentaar op
de Grondwet geschreven had 1) : „De wetgever moet ken„teekenen aannemen en grenzen stellen, maar hij is bevoegd
„vrede te hebben met een muur, waar een kind overheen
„stapt. Hij mag niet kortweg algemeen stemrecht voor„schrijven, maar hij mag wel de kenteekenen zoo inrichten
„dat het algemeen stemrecht feitelijk bestaat”.
Men kan zich wel voorstellen, dat iemand gaarne zich
bij een gezaghebbend schrijver als Buys aansluit. De vraag
evenwel bleef, helaas, over of diens interpretatie niet sneer
vernuftig was geweest dan waar 2).
1) J. T. Buys, de Grondwet, Me deel, bl. 147, ad art. 80.
2) Moet men niet veeleer zich houden aan den regel, die b.v. spreekt
uit het in ons burgerlijk wetboek gegeven voorschrift van uitlegging, 't welk
dan alleen, wanneer Been andere uitlegging mogehi k is, veroorlooft een
beding door interpretatie van alle praktisch gevolg te berooven ?
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Ongetwijfeld herinneren velen onzer zich nog den
hevigen parlementairen strijd over de ontworpen kieswet
in het voorjaar van 1894, een strijd, die leidde tot de
ontbinding der Tweede Kamer, nadat deze op 9 Maart een
amendement had aangenomen, hetwelk de Minister van
Binnenlandsche Zaken beantwoordde met de intrekking
des ontwerps.
Trouw heeft in dezen strijd Mr. Pierson zijn ambtgenoot ter zijde gestaan. Ook toen in den boezem van het
Ministerie zelf zich tweedracht openbaarde. De kabinetsformateur Mr. van Tienhoven namelijk kon zich met de
wijze, waarop de intrekking van het wetsontwerp had plaats
gehad, niet vereenigen en weigerde aan de Kroon de ontbinding der Kamer voor te stellen. Ook toen hield Mr.
Pierson de zijde van Mr. Tak. Ik geloof van zijnn standpunt
terecht. Al kon hij toegeven dat de wijze, waarop het
ontwerp door Mr. Tak was teruggenomen, een verzuim
was in den vorm, hij was niettemin van oord eel dat het
amendement een niet ongewichtige verandering had tot
stand gebracht in den inhoud van het wetsontwerp en dat
de voorwaarde was vervuld, welke bij de kabinetsvorming
was onderteekend.
De Regeering ging de uitspraak der kiezers te gemoet
in het vermoeden, dat deze haar gunstig zou zijn.
Teleurstelling was haar deel.
Wij zien in Mei 1894 Pierson van het Departement
van Financien afscheid nemen. Dat heeft hem diepe pijn
gedaan. Het Departement was hem lief geworden : het
was zijn veld van eer. Gelukkig had hij zijn belangrijkste
werk voltooid. Hij had nog eene unificatie onzer verstrooide
muntwetten willen tot stand brengen. Ook de afschaffing
der Rijkstollen stond op zijn program. Hoe gaarne had
hij willen doorwerken ! Thans reeds, na geen drie jaren
arbeid, te scheiden van de ambtenaren, aan wier steun hij
veel was verplicht en onder wie hij vele vrienden had
verworven, ja, het viel den fijngevoeligen man om sneer
dan een reden hard de portefeuille over te dragen aan
Mr. Sprenger van Eyk.
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Een drietal jaren kwam, waarin hij, niet weer gedwongen ter wille van samenwerking zich te plooien naar de
eischen van anderen, zijn eigen weg kon gaan. Hij trok
zich terug naar het gezellige studeervertrek in zijn te
's Gravenhage nieuw gebouwde villa. Een praeadvies voor
de Vereeniging voor staathuishoudkunde en statistiek over
minimum-loon en maximum-arbeidsduur, een bijdrage in
deze Academie over de theorie van het arbeidsloon, de
voorbereiding van een omgewerkte uitgaaf van zijn groote
Leerboek, ziedaar wat zijn aandacht trekt.
Maar ook in de staatkunde des lands is er jets dat hij
opmerkt. De nieuwe kieswet van Mr. S. van Houten brengt
algemeene verkiezingen voor de Tweede Kamer in Juni
1897: bij de voorbereiding hiervan wordt in wijde antiliberale kring en een nieuwe verkiezingsleus ontworpen.
Daar wordt een omkeering in de Nederlandsche handelspolitiek beraamd : men zal met het Beschermencl stelsel,
vooral met graanrechten, zijn geluk beproeven.
Finks roept Pierson een kring van geestverwanten
bijeen. Onder zijne leiding wordt te Utrecht in November
1896 een nieuwe vereeniging Het vrije Railverkeer gesticht,
Welke snel een aantal leden wint. Weldra bleek dat deze
vereeniging niet ten onrechte het zwaard had aangegord.
Het is inderdaad bij de verkiezingen van 1897 gegaan on'
de vrijzinnige handelsstaatkunde.
Heftig is toen in ons land gestreden. De verkiezingen
leerden zonneklaar dat de meerderheid des lands van graanrechten niet weten Wilde. Het Ministerie RZiell—van Houten
bescliouwde zijn taak als afgedaan, en gaf de portefeuilles
over aan een nieuw kabinet, tot welks vorming Mr. Pierson
door het vertrouwen der Koningin-Regentes geroepen werd.
Opnieuw wordt hij minister van financien.
Groote Bingen heeft het kabinet-Pierson gedaan
vooral op het gebied der sociale wetgeving. De reeds door
het vroegere kabinet voorbereide verzekering tegen ongevallen ; de strafwetgeving ten aanzien van kinderen ; de
volkshuisvesting ; de leerplicht ; ziedaar een aantal onderwerpen van nieuwe wetten, en bij al deze heeft de kabinets-
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formateur zijn invloed doen gelden. Op het gebied der
financien had hij het geluk in 1898, juist nog op het
gunstige tijdstip, een conversie onzer staatsschuld tot stand
te brengen, en heeft hij ook zijn voornemen uit vroegeren
tijd ten nitveer gelegd : hij heeft de muntwetgeving geunificeerd en de tollen op de Rijkswegen Afgeschaft. Maar
na de hervormingen van den jongsten tijd viel in de Rijksbelastingen niet zoo heel veel weer te doen. 'miners ook
Mr. Sprenger van Eyk had niet stil gezeten : deze had de
personeele belasting, den accijns op de suiker en het stelsel
van waardebepaling bij den invoer van belastbare goederen
verbeterd. Het eenige, dat nog voor de hand lag, was verbetering van het tarief van invoerrechten. En hiermede
mocht — meende Pierson — zoo de nood der schatkist
het dringend eischte, ook verhooging van het tarief gepaard gaan.
Ik kom hier in het staatkundig leven van mijn diepbetreurden vriend tot een onderwerp, dat aanleiding heeft
gegeven tot menig misverstand.
Reeds spoedig nadat hij als hoofd van het Departeinent
was opgetreden, maakte hij zich over den toestand der
staatsfinancien ongeru.st. Gelukkig wel is waar, juist
sedert 1897 de opbrengst der middelen jaar op jaar de
raming met eenige millioenen te boven. Doch Pierson
achtte nieuwe wetten van socialen aard een eisch des tijds
en wenschte, met het oog hierop, het Rijk tot grootere
uitgaven in staat te stellen.
Van staatshulp tot rechtstreeksche voorziening in de
nooden der minvermogende klassen was hij meer en meer
een voorstander geworden. Misschien ook zag hij in krachtige
staatshulp het beste middel om aan het socialisme wapenen
nit de hand te slaan, een krachtig middel tot behoud van
den socialen vrede. Doch hoe dit zij, — of het is geweest
de handelwijze des vooruitzienden staatsmans, dan wel
enkel de uiting van verteedering des harten, de openbaring
van gemeenschapsgevoel, waarschijnlijk was het de nitkomst van alle inspiration te samen, — dat is zeker, dat
Pierson de uitvoering van nieuwe wetten nit een financieel

MR.

N.

G. PIERSON.

351

oogpunt voor onmogelijk held zonder versterking der
staatsinkomsten.
Onze vriend beyond 'zich hierbij in een moeielijken
toestand. Hoe weinig wegen waren open ! Bij de invoering
der vermogensbelasting had hij verklaard dat een hooger
tarief dan het voorgestelde de grenzen der gematigclbeid
zou oversehrijden en de gevaren voor ontduiking belangrijk
zou doen toenemen. Bij de bedrijfsbelasting was de vrijstelling van den landbouw door hem voorgesteld als een
„vergelijk" tusschen de Regeering en de tegenstanders der
nieuwe heffingen. Hetzelfde karakter had ook de peraequatie
der grondbelasting gedragen. In dezelfde gedachtenlijn
waren ook accijnsen en registratierechten verlicht. Neen
er schoot voor Pierson weinig anders over dan den blik
te slaan op de invoerrechten. Het tarief hiervan was niet
zonder technische gebreken. Hier viel nog jets te hervormen.
Pierson tijgt aan het werk. In het najaar van 1900
dient hij in dezen geest een wetsvoorstel in, met verhooging echter tezelfder tijd van een aantal invoerrechten,
waarvan niet weinige een protectionistisch karakter bezitten. Meer dan de helft van de meerdere opbrengst, welke
de ontwerper hoopte te bereiken, zou door versterking van
beschermend element in ons tarief verkregen worden.
Pierson heeft stellig getracht dit bedenkelijke resultaat
van de herziening te vermijden, maar wie uit de invoerrechten een noemenswaard hoogere bate voor de schatkist
wenscht te putten, geraakt, wegens de veelzijdigheid onzer
nationale nijverheid, spoedig op het gebied van bescherming:
Het is destijds voor mij en vele andere vrienden des
ministers een pijnlijke taak geweest, op een vergadering
der vereeniging Het vrije Ruilverkeer, den beslisten wensch
uit te spreken dat het ontwerp niet tot wet zou worden
verheven.
Tegen het betreden van een weg, waarop de protectionisten den heer Pierson gaarne de eerste stappen zagen
doen, bestonden bedenkingen van principieelen en van
opportunistischen aard, Ik behoef ze niet te noemen. Maar
ook in het algerneen waren onze den kbeelden on-Arent het
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financieele staatsbeleid niet homogeen. Pierson achtte versterking der inkomsten noodig met het oog op toekomstige
wetten : zijn geestverwanten echter vorderden, dat die wetten vooraf in ontwerpen zouden worden belichaamd en dat
een sraining van kosten de ontwerpen zou vergezellen. Hij
vroeg nieuwe middelen om in de toekomst gereed te zijn
hij kon den moed niet vinden om op een voortdurende
klimming van de opbrengst der belastingen te rekenen.
Zijn geestverwanten daarentegen vreesden dat de nieuwe
middelen reeds lang in het Danaieden-vat der vele Departementen van algemeen bestuur zouden verdwenen zijn eer
de nood actueel zou wezen zij meenden dat de klimming
der inkomsten geenszins uitgesloten was en dat men wijs
zou doen eerst de ervaring te doen spreken.
Het wetsontwerp waarbij dit verschil van inzicht aan
het licht kwam, is door de Tweede Kamer niet in behandeling genomen. Toen het werd ingediend, stonden de
algemeene verkiezingen van Juni 1901 reeds voor de deur.
Nei deze worden de kerkelijke partijen meester van het
slagveld.
Een herziening van het tarief der invoerrechten beeft
Pierson nooit aanschouwd. Het zou trouwens voor hem
het beloofde land niet geweest zijn. Wie hem later in de
Vereeniging voor staathuishoudkunde en statistiek tegen
de protectionistische woordvoerders zag optreden; wie zijn
betoogen tegen het Beschermend stelsel zag herhaald
worden in den Zen druk van het Tweede deel zij ns Leerboeks wie in de Economist de uiteenzetting van zijn standpunt las tegenover zijn opvolger den minister Harte, hij
zal beseft hebben hoe moeielijk het voor Pierson geweest
is ter wille van overwegingen van tijdelijken card de bezwaren tegen tariefsverhooging ter zij te stellen. lit tal
van andere daden nog kan men dat besef erlangen. Pierson bijvoorbeeld stelde hoog belang in de uitvoering der
wet op de volkshuisvesting en ijverig werkte hij, na benoemd te zijn tot voorzitter van het Rijkscollege van
bijstand, hiertoe mede. Het hoofddoel der woningwet was
in zijn oog, de arbeidersbevolking van lieveriede op te
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leiden tot hoogere waardeering van de voordeelen, die een
goede woning verschaffen kan, maar dan moest de wetgever zich ook onthouden van een beleid, waardoor de
koopkracht der lagere klassen wordt belemmerd. Met
nadruk wees hij op de zonderlinge houding van Duitschland, waar voor verbetering der volkshuisvesting levendig
wordt geagiteerd en waar tevens door hooge invoerrechten
op katoenen goederen, op wollen kleedingstukken en op
tarwe de uitgaven der minvermogende klassen voor de
onmisbare levensmiddelen worden verhoogd.
Door Pierson's denkbeelden over den vrijen handel in.
Nederland te schetsen ben ik van zelf het laatste decennium van zijn rijk leven ingetreden. In 1901 werd hij
minister in ruste. Doch in de studeerkamer kende hij
bBeen rust.
Opstellen over het socialisme, over woningwetgeving,
over de Middeneeuwsche geldswaarden in Nederland vloeiden uit zijn pen. Een omgewerkte druk van het tweede
deel zijns Leerboeks werd door hem bezorgd. Van dat
Leerboek verscheen in 1902 eene Engelsche vertaling:
Pierson belastte zich met de revisie der proefdrukken.
Van allerlei zij den stroomden hem uit het buitenland
de betooningen van eer en hulde toe.
De Universiteit van Cambridge schonk hem in den
zomer van 1904 den grand van Doctor of science.
Het jaar 1905 bracht hem de eer van eene Italiaansche vertaling der beide deelen zijns leerboeks door Prof.
Erasmo Malagoli te Genua. Later werd hij benoemd tot
lid der Koninklijke Academie te Rome.
En nog iets anders bracht hem dat jaar: een zetel in
de Tweede Kamer onzer Staten-Generaal, van wege het
kiesdistrict Gorinchem.
Slechts drie jaren zijn hem vergund geworden om als
volksvertegenwoordiger zijn vaderland te dienen. Een
partijleider was hij niet. Zelfs geloof ik dat hij moeielijk
gezegd kon worden zich bij een bepaalde partij te hebben
aangesloten. Zijn verleden zou hem wellicht het naast
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hebben doen staan bij de kamergroep der Liberale Unie.
Maar voelde hij zich daar wel volkomen thuis ? Veeleer
vond hij bij eenige onderwerpen, Welke hem de gelegenheid
schonken tot het uitspreken zijner beste redevoeringen, de
bedoelde kamergroep tegenover zich. 1k herinner aan het
wetsvoorstel van den minister Veegens tot toekenning van
een voorschot door den staat aan de Nederlandsche stoomvaartlijn op Braziliê en Argentinie. Van dat voorschot,
feitelijk een subsidie, was Pierson op principieele gronden
afkeerig. Hij speurde daarin een poging tot kunstmatige
werkverschaffing en eene verzwakking van de veerkracht
van den persoonlijken ondernemingsgeest. Hij is in zijn
rede van 11 October 1907 geeindigcl met de volgende
woorden tot de handelskringen uit zijn geboorteplaats, zijn
l iefd Amsterdam :
obe
„Ik heb gezegd dat het voor mij pijnlijk was op to
„treden in een zaak als doze, omdat ik daarbij zou komen
„te staan tegenover mij bevriende personen. Maar ik moet
„nu tevens verklaren dat het voor mij pijnlijk was een
„beweging voor staatssubsidie to zien opkomen nit Amster„dam, uit een kring, waarin self-help, steunen op eigen.
„kracht, vroeger steeds de schoone leuze was.
„Ik heb den tijd gekend van de oprichting der 1VIaat„schappij Nederland. Toen word er niet aan gedacht oni
„subsidie to vragen. Flinke, kloeke mannen gordden zich
„aan en wisten het noodige kapitaal bij een te brengen.
„Wel word van den Staat gevraagd de noodige hulp, die
„men van elkeen moot vragen vervoer van de to verzen„den goederen, billijke vergoeding voor het vervoer van
„de post, maar subsidie word niet verlangd.
„Ik zou mijn Amsterdamsche vrienden willen zeggen :
„houdt u aan uw goede, oude traditie, aan hetgeen uw
„vaderen u als een schoon erfdeel hebben nagelaten, het
„beginsel van op eigen krachten to steunen. Laat dat be„ginsel het uwe blijven”.
Hij stemde tegen het wets voorstel : maar bijna alle
leden der Unie-groep, voor zoover aanwezig, stemden er voor.
Had hij niet van zijne economische studien zekere levens-
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beschouwing overgehouden, welke minder goed paste in
het kader van begrippen van vele zijner partijgenooten I'
De eerie noeme haar levenswijsheid, welke op historische
kennis gegrond is; of noeme haar verstandigen leefregel
of beginselvastheid : de ander noeme haar doctrinarisme
en zwaartillendheid. Maar hoe dit zij, — dat hij op het
leven een anderen kijk had dan zijn partijgenooten, bleek
voldingend bij het onderwerp, waarover hij zijn laatste
rede heeft mogen houden.
Het was op 20 Mei 1908.
De motie, voorgesteld door eenige vrijzinnig-democratische
kamerleden tot naasting van het spoorwegbedrijf door den
Staat, was aan de orde. Nog eens verhief zich Pierson in
de oude kracht, toen hij in een uitvoerige rede, tintelend
van geest, getuigend van het talent, waarvan hij het
geheim bezat, om een ingewikkeld vraagstuk te ontleden
en schier spelenderwijs te behandelen, zijn bedenkingen
tegen de motie voordroeg. Hij wees o.a. op hetgeen hij
noemde „een gewichtige sociaal-politieke schaduwzij de"
van de naasting van het geheele spoorwegbedrijf door den
Staat : een personeel van 30.000 man toe te voegen aan
ons corps Nederlandsche ambtenaren. Hij wees op Frankrijk,
waar wegens de uitgebreidheid van het ambtenaarswezen
het meer en meer gebruikelijk is geworden dat leden van
het Parlement op de benoemingen en de bezoldigingen
invloed oefenen. „Bij spoorwegnaasting" — zoo sprak hij —
„staan wij voor een nieuwe bron van corruptie in ons
„parlementair leven. Wie daar geen oog voor heeft, ziet
„met andere oogen dan de mijne".
Stellig zag Pierson menige aangelegenheid dezer wereld
met een ander oog dan zijne geestverwanten. De motie
werd weliswaar met een zwakke meerderheid verworpen,
doch telde heel de groep der Unie-liberalen onder hare
voorstanders , en kort daarna werd de spoorwegnaasting
zelfs op het verkiezingsprogram der TTnie geplaatst. Pierson
was geeindigd met de woorden : „wij zijn hier op een
„gebied waar de allereerste regel is : groote kalmte,
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„groote bedachtzaamheid". Hij wist zeer wel dat die
woorden niet vielen in ieders smaak.
Hij had zijne rede in het midden een wijle afgebroken
wegens vermoeidheid. Men kon hem het in de laatste
maanden aanzien dat de gebreken des ouderdoms op hem
hunne hand hadden gelegd. Na het spoorwegdebat moest
hij op raad van zijn geneesheer ijlings rust gaan zoeken
in het buitenland.
Hij ging daarheen begeleid door zijn trouwe gade,
Catharina Rutgera Waller, met wie hij sedert 30 October
/862 in den gelukkigsten echt vereenigd was. Zij had bijna
50 jaren lang met hem lief en leed gedeeld. Zij had de
opkomst van haren echtgenoot in de Amsterdamsche
kringen van het begin of bijgewoond, zijn inspanning, zijn
worsteling in het leven medegemaakt, hem omringd met
de liefdevolle zorg, waartoe alkali eene vrouw in staat is.
Zij had gedeeld in zijn triomfen, en thans, nu een onheilspellende zwakte haren echtgenoot bad aangetast, was
meer dan ooit Naar plaats aan zijne zijde.
Een rustig verblijf in het sanatorium Valmont op de
helling der bergen, welke zich verheffen boven Montreux,
scheen aanvankelijk beterschap te brengen. Maar na den
terugkeer in Nederland was van een hervatting der werkzaamheden in den Haag gem sprake meer. Een villa te
Hilversum word betrokken om er de wintermaanden in
afzondering door to brengen.
Op den 7 en Februari 1909 vierde daar Pierson zijn 70sten
verjaardag. In het middaguur kwam er eon schare van
vrienden en vereerders samen om den uitnemenden man
hun hulde to brengen, hem to danken voor hetgeen hij
in zijn werkzaam leven had tot stand gebracht en om
hem mode te deelen dat een stichting was in het leven
geroepen, die, onder den naam van Pierson-fonds, de inkomsten van een bijeengebracht kapitaal zou bestemmen tot
het uitreiken van eerbe-wijzen aan Nederlandsche schrijvers
in het vak, dat aan Pierson het liefste was geweest. Het
was een indrukwekkende plechtigheid, doch tevens een
weemoedige. Pierson antwoordde met zwakke stem. Zijn
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kracht was gesloopt. Helaas, de wensch is niet verwezenlijkt, welken de uitnemende woordvoerder der bijeengestroomden, de Leidsche hoogleeraar Mr. Greven, voor het
spoedig herstel van den gevierden zeventigjarige heeft geuit !
Na eenige maanden verblijf te Hilversum ging het
echtpaar nog eenigen tijd doorbrengen op een buitenplaats
van een bloedverwant te Heemstede bij Haarlem. De
terugkeer naar het eigen huis in den Haag moest voordurend wegens den toestand van den zieke worden uitgesteld en bleek eindelijk niet meer te kunnen geschieden.
Den 24 sten December 1909 verspreidde zich de mare dat
in den voorgaanden nacht Nicolaas Gerard Pierson heengegaan was naar het land der eeuwige rust, verlost uit
het droevig lijden der laatstverloopen maanden.
Hij was een braaf, een vroom, een beminnelijk mensch.
Steeds het goede te denken van anderen en aan hen niet
minder belangeloosheid en oprechtheid toe te schrijven
dan hem zelven bezielden, was de innemende grondtrek
van zijn gemoed.
Toewijding aan wetenschap stond bij hem bovenaan.
Steeds zocht hij naar nieuwe vraagstukken, met Welke hij
zijne krachten kon meten. Onuitbluschbaar brandde in
hem het heilige vuur. Een nederig arbeider gevoelde hij
zich aan het groote werk der beschaving, een slaaf van
plicht. Voor anderen had hij altijd een aanmoedigend
woord, voor zich zelven steeds de vermaning nog meer te
doen dan hij had verricht.
Als men den toestand, in welken Pierson's geliefd
studievak in den tijd zijner jeugd verkeerde, vergelijkt met
dien, tot welken hij dat y ak heeft ontwikkeld, dan mag
dankbaar worden vastgesteld, dat door zijn arbeid de staathuishoudkunde gewonnen heeft in diepte, in omvang en
in objectiviteit.
In diepte : — omdat zij zich veel meer dan vroeger
harer methode bewust is, en omdat zij meer de grenzen
eerbiedigt van andere takken van kennis, als daar zijn
rechtswijsbegeerte, staatsleer, moraal, psychologie en ge-
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schiedkundige wetenschap. Door betere ontleding van de
verschijnselen der maatschappij, en door zelfbeperking is
zij tot grondiger onderzoek in staat gesteld.
Ook in omvang heeft de economie gewonnen. Ook
voor haar hebben de historische studien, door welke de
19e eeuw schitterend boven alle vroegere eeuwen heeft
uitgeblonken, nieuwe gezichtspunten geopend. De uitbreiding van het wereldverkeer en de opkomst van nieuwe
landen hebben voor den economist den gezichtskring verruimd. Pierson's geschriften dragen in tal van opstellen
blijk hoe hij belang stelde in de historische vraagstukken
der maatschappij en hoe hij ook aan de ontwikkeling van
de volken buiten Europa zijn aandacht schonk.
De staathuishoudkunde heeft gewonnen in objectiviteit
en heeft, in Pierson's werken, gejiandhaafd wat haar
hoogste goed is als wetenschap, namelijk haar zelfstandigheid en vrijheid, welke immers in den strijd der staatspartijen en der maatschappelijke belangen steeds worden
aangevallen en zoo licht te loor gaan. Hij wist dat het ten
nadeele zou zijn van zijn onderzoek indien hij zich in
dienst stelde van eene maatschappelijke klasse, mocht deze
een hoogere zijn dan wel een lagere. Pierson heeft een
voorbeeld gegeven van zelfkritiek en bescheidenheid. Hij
was afkeerig van den lof, dien overdreven bewonderaars
vroeger menigmaal aan de economisten hebben gebracht,
van meer dan anderen bevorderaars te zijn van de volkswelvaart. Hij erkende dat de economisten slechts een kleine
schare vormen in het groote leger van hen, die de beschaving dienen, en dat in den keten der wetenschappen
geen enkele schakel meer onmisbaar is dan de andere.
14 was zich steeds bewust van de moeielijkheid zijner
onderwerpen en was steeds bereid zijne uitkomsten te herzien. En bij dit alles treffen voortdurend de sierlijke vorm,
de beeldende kracht zijner taal.
Ook de grondlegger der staathuishoudkunde, Adam
Smith, was een geschiedkundige, een rechtsgeleerde, een
wijsgeer, een man van intultie. Pierson heeft, — ziedaar
zijn indr-uk, als ik zijn werken overzie, — in tal van op-
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zichten Adam Smith nagevolgd, maar hij blinkt tevens in tal
van opzichten boven den grooten geleerde van Schotland nit.
Door nieuwe vormen van verkeer en door nieuwe feiten
in de wereldgeschiedenis moge op den duur het werk van
Pierson de kleur der actualiteit verliezen, dock onvergankelijk is de waarde zijner methode en zijner opvatting van
wetenschappelijk onderzoek. Ook van hem geldt wat van
den grootsten Engelschen dichter is gezegd : hij is niet
voor een eeuw, hij is voor alle tijden.

UIT EEN PENSION
DOOR

M. EN

C. VAN HERWERDEN.

De Principessa.

Veel komende en gaande gasten in ons pension. Slechts
eene die blijft : het is de Principessa. Het pension is haar
thuis; alleen op de wereld is ze door verre bloedverwanten
hier ondergebracht en onder curateele gesteld, verwanten
die weinig hart hebben voor de Principessa, maar veel liefde
voor haar fortuin, dat ze zelf niet beheeren kan. Haar jeugd
behoort tot het verre verleden; als dochter van een beroemd
minister onder Victor Emanuel heeft ze to Rome in de
uitgaande wereld een rol gespeeld. Nu is ze een oude verwelkte vrouw; maar dit weet de Principessa niet. In haar
verbeelding blijft ze de jonge, gevierde ministersdochter.
Eentonige dagen in nietsdoen doorgebracht gaan voorbij,
de jaren rollen voort, maar ze telt ze niet. Met gefriseerde
lokken en gepoederd gelaat, als een jong meisje gekleed,
verschijnt ze aan den maalti_jd, het glanspunt van den langen
dag. Dan schitteren de Joffe oogen en lacht het rimpelig
gelaat. Ze coquetteert naar rechts, ze coquetteert naar links;
ze beheerscht het gesprek. En wonderlijk, zelfs voor de
jongere gasten in het pension ligt in dat fielder opflikkeren
dier oogen, in de levendigheid van het gesprek een bekoring, die hun zelf onverklaarbaar is.
De Principessa kan geestig zijn. Als vrouw van de
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wereld beschikt ze over een zekere gemakkelijkheid van conversatie, die soms den bedriegelijken indruk maakt, dat ze
een diep nadenkende vrouw is. Ze spreekt met schoone
woorden over de positie der vrouw in de samenleving, alsof
ze een speciale studie van dat onderwerp heeft gemaakt,
d.w.z. van de adellijke vrouw, want buiten den adelstand houdt
voor de Principessa het mensch dom op. Ook kan ze met smack
een novelle van Boccaccio verhalen, een klassiek gedicht
reciteeren, als het slechts handelt over het eenige wat voor de
oude Principessa het leven nog waarde geeft: — over de liefde.
,,Le donne italiane sono fatte per l'amore !" — voor
liefde zijn de Italiaansche vrouwen geschapen roept ze
met opgeheven armen over de tafel, en Napolitaansche als
ze is, drukken haar gebaren uit wat ze zelf van de liefde
nog verwacht, en ze kijkt vriendelijk naar haar rechter
buurman, een twintigjarigen Germaan met blonde snor, die
van een blonde vrouw in zijn vaderland droomt en die de
Principessa uitlacht en plaagt, maar toch Diet geheel ongevoelig is voor de attentie's, die de oude vrouw de laatste
maanden aan hem wijdt.
Constant in haar affectie is de Principessa niet. Veel
zonen van Albion, veel Germanen hebben in deze jaren haar
ziel in vlam gebracht, en ze heeft telkens haar verwondering
uitgesproken, dat een huwelijksaanzoek uitblijft. Zij, uit de
eerste adellijke kringen geboren, dochter van een beroemd
minister !
Doch niet altijd toovert de fantasie haar eentonige
dagen om tot droomdagen van groote liefde. Niet zelden,
komt het voor, dat ze in haar verwelkten toestand aan
tafel verschijnt zonder eenige poging tot behagen. Het
haar is dan onverzorgd, de rimpels zijn diep gegroefd. Dat
zijn de dagen van jaloezie en twijfel.
Elke ongetrouwde vrouw, die den drempel van het
pension overschrijdt, is in staat deze metamorphose op te
wekken. Is ze jong en mooi, dan is de toestand fataal,
maar ook zonder dat is een geanimeerd gesprek met een
der heeren voldoende om de ziel der Principessa van
jaloerschheid te verteren.
24
0. E. XI 12
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Het is vooral Renata, de mooie achttienjarige Napolitaansche, die als vrienden van de dochter des huizes van
tijd tot tijd het pension bezoekt, wier verschijning alleen
reeds voldoende is de Principessa tot wanhoop te brengen.
Als op een keer de jongeren met Renata flirten, keert ze
zich tot ons en zegt spottend : „Regardez la comedie
humaine !" Maar contemplatief kan ze niet langer blijven,
en met een verwoeden blik naar hot kind met de mooie
oogen roept ze : „ik verdraag het niet langer !" en verlaat
het vertrek. Aileen de naam van Renata is voortaan reeds
in staat haar vroolijke stemming in de diepste somberheid
te doen omslaan.
„Een_ echte Napolitaansche," zegt ze vol minachting
en vergeet dat ook haar eigen geslacht, moge het zich met
Romeinsch bloed vermengd hebben, hier te Napels zijn
moederbodem had.
Zoo gebeurt het dus niet zelden dat de Principessa
midden onder den maaltijd opstaat en ten gehoore van
het gansche publiek haar ontrouwe vrienden, die het
wagen met een andere vrouw vriendelijk om te gaan,
de hevigste verwijten doet, en de kamer verlaat.
Komt ze dan als een klein kind na eenigen tijd schoorvoetend terug, om de rest van haar maal niet te missen,
dan is een enkel hartelijk woord voldoende de regenbui
weg te drijven, en met een mengeling van zelfbewondering
en beschaming zegt ze : „ja, heftig zijn wij Italiaansche
vrouwen, wij hebben temperament, dat ligt in ons ras !"
Onvermoeid zijn de pogingen der Principessa haar
jonge tafelgenooten te overtuigen van haar eigen jeugd. Als
de jongelui een uitstapje maken en de Principessa thuis
moet blijven, kent haar verontwaardiging geen grenzen, en
stijgt nog aanmerkelijk, als een oudere doktores in het
pension haar tracht te overtuigen dat jonge menschen
Loch het liefst onder elkaar een dag naar buiten gaan.
Na een vloed van woorden en gebaren eindigt haar discours : „IT is een geleerde, en weet niet wat liefde is !"
Een zware dag zou voor de Principessa de dag der
volkstelling zijn geweest, als haar Italiaansche natuur voor
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een leugentje vervaard ware. Ze heeft op de lijst haar
leeftijd moeten invullen en — het was een open lijst. Voor
den spiegel heeft ze haar gelaat bekeken, en zooveel zelfkennis schuilde er nog, dat ze begreep, dat „vijf en twintig
jaren" er niet meer door zou kunnen. Zoo werd aarzelend
vijf en dertig jaren ingevuld.
„Dat is aardig Principessa, precies zoo oud als ik," zegt
's middags aan tafel eeu stoere Engelschman, en vriendelijk
knikkend kijkt met een dankbaren blik het verwelkte
gelaat naar de overzijde.
Wreeder is de rechter tafelbuur, die juist in groote
gunst bij de Principessa staat en van wien ze dagelijks een
huwelijksaanzoek verwacht. Grappig verwijtend kijkt deze
haar aan : „Maar Principessa, vijf en dertig jaar, hoe is dat
mogelijk ?" en Coen, eenigszins weifelend om haar Loch nog
eenige speling te geven : „laten we zeggen drie en vijftig".
De Principessa schuift haar bord ter zijde, staat bleek
op en verlaat het vertrek. Denzelfden avond is het leed
vergeten.
Zoo wisselen vreugde en droefheid in het gemoed van
de oude Principessa. Te voornaam om iets te doen, tracht
ze in ledigheid haar verloren jeugd voort te spinnen.
Ik weet van anderen dat velen haar in haar jonge jaren
hebben liefgehad, maar wispelturig als ze was, heeft ze allen
van zich afgestooten. Nu het te laat is, hunkert ze naar
liefde. Bespottelijk is ze in het oog der jonge mannen, die
uit natuurdrang alleen jeugd en frischheid minnen , tragisch,
en niet geheel onverstaanbaar in het oog van ons, oudere
vrouwen, die zelf na een zorgvuldige opvoeding, onzen
verderen weg in het leven vonden.
Als de Principessa met haar gebroken stem, die eenmaal
van groote schoonheid was, een canto d'amore zingt, trilt
er een hartstoeht in haar geheele wezen, die de uitingen
van deze vrouw, die nooit zelfbeheersching leerde, doet
verstaan.
Arme, oude Principessa met haar onbesmetten stamboom, wier vader een gevierd minister was, naar wien
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straten zijn genoemd, Wiens standbeeld op pleinen prijkt ;
een der stichters van Italie's vrijheid, die geen pogingen
verzuimde zijn jonge vaderland de grondvesten te geven,
welke het voor zijn verdere ontwikkeling noodig had, maar
die aan zijn eenig kind dien grondslag heeft onthouden..
De Cameriera 1).
Geen ministersdochter, niet van adellijke geboorte, heeft
Margherita in haar zijn en wezen dien nat-uurlijken adel,
die zoovele Romeinsche vrouwen kenmerkt. Ze is een vrouw
van middelbaren leeftijd ; het fijne profiel, omlijst met gitzwart haar, en de donkere oogen spreken van groote schoonheid in vroeger jaren.
Harde arbeid liet op het gelaat sporen achter, doch niet
arbeid alleen. Is het melancholie, of berusting in een onzegbaar
leed ? Ik vraag het mij telkens af, als ik Margherita's oogen zie.
Margherita is voor mij het rustig element in het pension, met zijn druk bewegen van menschen. Tusschen de
onstuimige uitingen der Principessa doet het weldadig aan
haar rustigen glimlach te zien. Kalm gaat ze haar gang,
steeds gewillig te helpen, vriendelijk doch tegelijk terughoudend. De harmonie harer bewegingen maakt het tot
een genot haar arbeid met het oog te volgen.
Ads ik 's avonds op het balkon van mijn kamer over
de golf naar de verlichte heuvelen van Posilipo kijk, of
blister naar het hartstochtelijk gezang der straatmuzikanten,
is het een aangename gewaarwording als Margherita aan
mijn deur met zachte stem haar : „e permesso"? (mag ik
binnen komen?) last hooren en mijn kamer voor den nacht
gereed maakt. We raken in druk gesprek verdiept, waarbij
ik haar fijn gevoel, haar inzicht in menschen en zaken leer
waardeeren. En ik vergeet, dat ze de Cameriera is, totdat
ze met een „Scusi Signorina, ik moet nog audere kamers.
doen", ons gesprek verbreekt.
Kalm als ze gekomen is, schrijdt ze voort, en ik hoor
mijn buurman in zijn gebroken Italiaansch haar iets toeroepen, dat ze terstond in het Fransch verbetert. Margherita
1) Het kamermeisje.
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kent dus Fransch, iets ongewoons voor de vrouw uit het
yolk. Heeft ze wellicht in een familie gediend, waar een
Fransche bonne was ?
Den volgenden avond breng ik het gesprek op dit
onderwerp.
„Neen, ik heb Fransch op school geleerd", zegt ze,
maar voegt er geen verdere uitlegging aan toe.
Ook een groote bizonderheid voor een Zuid-Italiaansche dienstbode is het, dat Margherita lezen en schrijven
kan; een verademing voor de keukenmeid in het pension,
die nu niet meer haar soldi heeft te geven aan den schrijver onder de colonnade van het theater S. Carlo, om de
brieven van haar minnaar te laten voorlezen en zijn schrijyen te beantwoorden.
Hoe meer ik Margherita leer kennen, hoe meer haar
verleden mij intrigeert. Vanwaar komt deze vrouw, en
hoe werd ze gevormd tot de harmonische natuur, die ik
in haar leer waardeeren ? Ze heeft mij verteld, dat ze uit
de Albaansche berg en niet ver van Rome afkomstig is,
dat ze tien jaar te Napels dient, nooit haar land terug
zag en zonder vrienden leeft. Dit laatste verwondert mij
niet : Hoe ver staat Margherita van de bijgeloovige, °floutwikkelde Napolitaansche dienstbode !
Als de keukenmeid in het pension op het feest van
S. Pietro in het geheim naar de mis gaat, hoewel mevrouw
haar op dat uur noodig heeft, vertelt Margherita mij glimlachend de beweegreden van die daad: „Als ik nu zeg,
dat ik voor S. Pietro niet uit mij n keuken kan gaan, zegt
de Santo later als ik voor de poorten van den hemel sta:
„Zoo Henriquetta had jij geen tijd voor mij je fornuis te
verlaten, wel dan heb ik nu geen tijd de poorten voor je
te openen." Met een ernstig gelaat voegt Margherita er
aan toe : „Ik geloof niet aan de Santi, het zijn heidensche
poppen; ik geloof aan God."
In het gemoedsleven van Margherita, door te dringen
gelukt mij tot zekere grenzen ; er is een grens waarbuiten
elke poging tot vorschen nutteloos is. Eerst door een
toeval werd mij een blik in haar verleden geg-und, dat een
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verklaring geeft van de melancholieke berusting die nit
geheel haar wezen spreekt.
Mijn vriendin, die buitenslands reisde, zocht een kamenier ; ze had mij gevraagd of ik eens rond wilde zien in
mijn eigen omgeving, en ik had haar geantwoord : „In
Napels een kamenier voor je vinden ? — overal elders beter
dan hier ! De begrippen der Napolitanen over het mijn en
dijn verschillen hemelsbreed van de onze".
Toen leerde ik Margherita kennen. Dat was de vro-uw,
die mijn vriendin noodig had. 1k vroeg mij af, of ik goed
deed haar uit haar vaderland weg te halen. Maar stonden
niet Napels en de Napolitanen even ver van haar eigen
land en haar stamgenooten, als elk ander land en zijn bewoners ter wereld ? Hier voelde ze zich een vreemde zonder
vrienden ; zooals ik haar kende, wist ik dat ze in de OMgeving waar ik haar brengen wilde, vriendschap zou vinden.
Op het oogenblik dat ik met Margherita erover sprak,
twijfelde ik niet of ze zou haar harden, harteloozen arbeid
in het pension gaarne vaarwel zeggen en op mijn voorstel
ingaan.
En verwonderd keek ik haar aan, toen ze met tranen
in de oogen antwoordde :
„Ik kan niet, Signorina, werkelijk, ik kan niet uit,
Napels weg."
Meer sprak ze niet, en ik, zonder aan te dringen zeide
alleen : „Denk er nog eens rustig over na, Margherita,
misschien zou het je later spijten als het werk je hier te
zwaar wordt." —
„Wat zou er kunnen zijri dat Margherita in Napels
bond ; zou het toch onwaar zijn dat ze hier zonder
vrienden leeft ?" vroeg ik mij onwillekeurig af. Maar ik
zag in mijn gedachte Margherita's ernstige, oprechte oogen
en wist, dat ze de waarheid sprak.
Toen het „e permesso Signorina ?" den volgenden avond
aan mijn kamerdeur klonk en Margherita binnenkwam,
scheen mij haar stem vermoeider, haar gelaat bleeker dan
andere dagen.
Uit zichzelf begon ze: „Signorina, ik wil u zeggen
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waarom ik niet weg kan gaan : op het Campo Santo is
een graf dat ik zelf verzorgen wil , alles wat ik lief heb
ligt daar onder de cypressen, mijn man en mijn kind. Ik
weet, dat u anders voor mij voelt dan de overige gasten
en daarom wil ik u iets van mijn leven vertellen. Ik heb
het vroeger al willen doers, maar over een groot Teed te
spreken valt zoo zwaar.
Ik ben niet voor dienstbode grootgebracht , mijn vader
was burgemeester in een kleine stad van het Albaansch
gebergte. 1k bezocht een goede school en kreeg een zorgvuldige opvoeding. Eens bracht ik den zomer buiten bij
mijn tante door; daar leerde ik Antonio kennen. Antonio
was een zoon van arme ouders, die werkte op het land,
maar in de avonduren zich zelf ontwikkeld had. We waren
achttien jaar en hadden elkaar lief. Dat er op de wereld
een macht zou zijn die onze liefde overwinnen kon, was
even ondenkbaar voor Antonio als voor mij. Toen kwam
de onverzettelijkheid van mijn vader. Zelf onvermogend had
hij een goede partij voor mij op het oog, die zijn eigen
inkomsten verbeteren zou.
Antonio begreep dat hij trachten moest elders werk te
vinden , hij vond het in een fabriek te Napels, waar hij na
enkele jaren opklom tot meesterknecht. Toen keerde hij
tot mijn vader terug en vroeg zijn dochter tot vrouw. Maar
mijn vader, die vasthield aan andere plannen, bleef bij zijn
w eigering .
Buiten den wil mij ner ouders volgde ik Antonio.
Hier in Napels heb ik het grootste geluk gekend, maar
het was van korten duur. Toen na twee jaar Antonio plotseling stierf, wachtte ik de geboorte van ons kind.
Antonio's liefde was zoo groat, dat ze mij ook na zijn
heengaan kracht gaf voor zijn kind te leven en te werken.
Ik zocht een betrekking te Napels als dienstbode en
in mijn vrije uren was ik bij mijn jongen. Het bestaan was
hard, maar het werd verzacht door mijn moederschap. Als
ik na een vermoeienden dag vergeefs trachtte in te slapen,
was het alsof Antonio zich over mijn bed heenboog en
sprak : „slaap ca,ra mia en zorg morgen voor ons kind".
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Doch er kwam een dag dat odk die zorg niet meer
noodig was. Onze kleine Antonio, het evenbeeld van mijn
man met zijn lachende oogen en heldere stem, werd zwaar
ziek en na een week bracht ik hem waar zijn vader was,
onder de cypressen op het Campo Santo. — Daar ligt nu
alles wat ik lief heb, Signorina; misschien begrijpt IT dat
ik hier in Napels werken blijf, waar ik mijn Antonio en
Antoniello heb begraven". —
Ik gaf Margherita een hand en zag haar aan. Nu begreep ik de uitdrukking parer oogen, die mengeling van
berusting en leed. Ik zag in haar de vrouw, die de diepste
smart heeft ondervonden, maar die moedig draagt, omdat
de smart nit groote liefde is geboren , — die een harmonisch
wezen is gebleven, omdat de herinnering aan een groot
geluk
in haar leeft.
b
Het jonge meisje.
„Is n't my dress lovely ? Does n't it suit me well ? Mamma
found the fashion out quite by herself", hoorde ik, den eersten
dag dat ik in 't pension de lunch gebruikte, aan de andere zij de
van de tafel een heldere meisjesstem met naIeve zelfbewondering vragen. De Duitsche generaal naast mij met wien ik in gesprek was en ik keken beiden op. Hij vroeg : „Is ze niet beelderig ? Net een engeltje van Fra Angelico !" — En werkelijk, een betere vergelijking was niet to vinden : de
mooie slanke hals, 't zuiver ovaal gezicht met kleinen
wipneus, de blanke eenigszins roze doorschijnende tint,
en vooral 't geel-blonde, springerig haar, waarom een gouden
band gebonden was. En de Witte, met sterren bezaaide
jurk met gouden franje langs .den blanken hals paste waarlijk heel goed bij het bekoorlijk kind. — „Amerikaansch,
zei de generaal ; „die groote vrouw met 't goud-bruine
haar is de moeder, offi ciersvrouw, ... mooier ! . . . zoo mooi
wordt zij nooit, maar bekoorlijk is ze". En hij wuifde
haar uit de verte toe.
Ofschoon ze met haar overbuurman sprak, was 't of
ze voelde, dat er bewonderend over haar gesproken werd,
en haar gansche gezichtje lachte.
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Toen ik 's middags in mijn kamer zat, hoorde ik naast
me zingen : iiverige oefeningen eerst, dan een hartstochtelijk
Italiaansch lied; maar gezongen met de eigenaardige
uitgerekte tonen van een Engelsche „lovesong". De stem
was jong en frisch, maar ging boven haar kracht over in
schreeuwen bij elke hartstochtelijke gevoelsuiting, maar
bij teederder passages klonk er een onbestemd droomerig
verlangen in.
„Wie zingt hier in 't pension ?" vroeg ik 's middags
aan tafel mijn buurman. „Wel dat zal Alice zijn, mijn_
Amerikaansch engeltje. Ze heeft hier bij een Italiaan
zangles. Daarvoor zijn ze hier.. .. He ja, ik moet u eens
vragen : ze zoeken een pension voor haar. Dit is te groot,
niet geschikt voor een jong meisje alleen!... De moeder
wil terug naar haar man en haar zoon, zij moet blijven
zingen. Weet u jets ? . Ik meende u zooeven over een
dergelijk pension te hebben gehoord." En ik : — „Ja
juist, uitstekend, een mevrouw, die als 'n moeder voor de
meisjes is, — alleen jongemeisjes van haar leeftijd .."
Ze was juist binnengekomen.
„Ja te laat komt ze meest," zei mijn buurvrouw, „och,
meisjes van dien leeftijd droomen veel en eten weinig."
1k zag hoe ze stil ging zitten, de oogen neergeslagen :
maar nauwlijks richtte iemand de blikken naar haar, of ze
sloeg de oogleden met lange, zwarte wimpers op, en haar
oogen, die een mengeling van blauw en groen vertoonden,
lichtten, 't mondje en de kin gingen naar voren, en haar
lach klonk over de tafel als de roep van een jongen lok-vogel.
Den volgenden middag zat ik tegenover haar aan
tafel. Een groote hoed met rozen beschaduwde 't blonde
kopje, een lichtgroene japon deed de tint van den hals
fijn uitkomen. Om 't gesprek te beginnen zeide ik iets
over den hoed. „O, houdt u ook zooveel van groote mooie
hoeden, ik ben er dol op". Dan, met een pruilend
mondje : „maar mijn jurk, ik was er zoo blij mee, net de
kleur van m'n oogen, ziet u wel. . ook blauw met groenen
weerschijn .., en nu yin& niemand 'm mooi." Van de
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kleeding kwanien we op de zangles, en ze vertelde me,
dat ze ook Italiaansche les had.
Of ze ook Duitsch zong ?
„O nee, Duitsch ken ik niet, voor Duitsche liederen is
mijn stem niet geschikt . . . Die is te Licht, ziet u . . . Neen,
Italiaansch ! — daar is zooveel passie in". — Met verrukking
zei ze 't tweemaal, als een vreemd woord dat ze pas gehoord
had en mooi vond.
„Ik hoorde van den generaal, dat u 'n pension voor Alice
weet", viel de moeder in. Maar Alice, haar onderbrekend :
„'t Is toch niet iets als een kostschool, ik ben al zeventien,
ik ben geen kind meer, al meer dan twee jaar van school."
Ik verzekerde haar 't tegendeel, maar vertelde dat de
mevrouw veel zorg voor de meisjes had.
„Ze gaat toch niet overal mee ? houdt toch niet altijd
toezicht, . . . je bent toch vrij ?"
En ze keek me onderzoekend aan, alsof van 't antwoord
haar levensgeluk of king.
Dien avond zat ik te schrijven in een der kleine salons van
't pension, Coen ik opkijkend door de open deur in de aangrenzende kamer Alice naast een jongen heer op de sofa zag zitten.
Zij sprak gebroken Italiaansch, hij antwoordde vloeiend. Ik
dacht onder 't schrijven : „haar Italiaansche leeraar ! .. .
toch wel gevaarlijk, . . . 'n jonge, knappe Italiaan . . ., 'n ontvankelijk kind . . .", en schreef door. Maar sours werd ik getroffen door haar helderen, lokkenden lack en brokstukken
van woorden, die me voor een con versatie-les vreemd leken.
Daar voel ik opeens een hand op mijn schouder, en de
moeder in een roode ochtendjapon, het haar onopgemaakt,
staat naast me. „Is u den heelen tijd hier geweest, . . . heeft
n gehoord wat ze zeiden ?"
„Ik heb hier zitten schrijven, niets gehoord...
Italiaansche leeraar ?"
„O neen," zei de moeder, „een jonge officier , ze kent
hem al eenigen tijd. Hij sprak ons aan in een museum. . . ,
ze stelde hem me voor. . ., ging eenige keeren met ons
uit. .. Ik zou er ook niets in vinden, maar die ellendige,
oude dames uit 't pension. . . , ik voelde me niet wel, daar
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komen ze me uit m'n bed roepen. ., en zoo kan ik toch
niet chaperonneeren ! Toe, gaat u naar binnen !"
Toen ik zeide dat ik dit liever niet deed, omdat i-K
dit voor 't meisje niet prettig vond. — „Dan zal ik in
's hemelsnaam hier moeten blij ven zitten."
Ze had gelijk ; daar verscheen al een der oude dames
naast haar : „Nu, ziet a wel ?"
En de moeder met -waardigheid : „Ja, de jonge man,
waarvan ik verteld heb : een officier !" alsof daarmee alles
gezegd was. En met bewondering : „Is hij niet mooi ?"
r zei de oude vrijster.
„Mooi ! ? hm, . en
°Meier? . . . ik geloof er niets van."
„In elk geval ziejn 't onze zaken," zei de moeder kalm,
en bleef, terwijl de ander schouderophalend, met verontwaardigden blik naar de open deur, zich terugtrok, rustig
op de kanapee zitten luisteren.
Mijn aandacht werd na ook gespannen. „Wat ik van
de Italianen en Oostenrijkers aardig vind, dat is dat ze
een liandkus geven," klonk 't. —
„Kussen de Engelschen nooit?"
„Ja, onder de mistletoe —, weet u wat ik eens gedaan
heb op een bal, ik heb me geheel met mistletoe behangen,
en ik heb een heerlijken avond gehad. . Maar papa was
zoo boos.. ."
„Maar Alice," riep °peens mama uit met verontwaardigde stem, terwij1 ze tegen rnij lachte.
Alice was volstrekt niet verschrikt dat mania er zat,
„Toe, mamma dear, kom binnen, hij vindt het ook prettig,
is 't niet r vroeg ze den Italiaanschen aanbidder, die zuurzoet „ja," antwoordde.
Maar de mama zei, dat ze in geen kostuum was om
te verschijnen, inaar daar zitten bleef en mee zou praten.
Den volgenden middag was de mama stip' tegen me
en op een afstand, als iemand die vindt, dat ze aan een
vreemde te veel van haar intiemer leven heeft getoond,
de dochter dubbel vriendelijk.
„Weet u, wat u doen moest ? hier in Napels volgend
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jaar als mama weg is, met mij samen een apartement
huren. Dat van die dame waar u van sprak, is niets voor
mij, . . . u begrijpt, ik moet Loch ontvangen kunnen wie ik
wil—, .. en pier ! — Oh these horrible old maids of the
pension !" — „En zou mama dat goed vinden ?" vroeg ik.
„Mama, o zeker ...... ! en. . . .;" ze rekte zich uit, en
't blonde kindje scheen een trotsche, zelfbewuste vrouw :
„Als mama 't niet goed vindt .... !, over een half jaar
ben ik 18, dan zijn wij, Amerikanen, meerderjarig, en we
mogen doen wat we willen."
Eenige dagen later zag ik aan haar fijne vingertjes
twee zware, gouden ringen.
1k nam haar handje in de mijne en vroeg : „Hoe
kohl je daaraan ?"
„O, van twee Amerikaansche officieren, dat is hun ring
van 't regiment.— V66r ik wegging hebben ze me dien
gegeven, dat ik aan ze denken zou." —
„Beide I)" —
„Ja," lachte ze. „O, wat was de een boos, toen hij
nierkte dat ik er al een van den an der had." —
„En weet de Italiaansche officier dat ?"
„Wel peen !" —
„Ik zou ze hem wijzen."
„Ja", zei ze oprecht nalef, „hij houdt veel van ringen."
„Toe, komt u van middag eens kijken," vroeg Alice me
een ochtend. „We zitten er zoo mee in. IT weet, papa
komt, dan gaan we samen naar Venetie en de Lido en
dan ga ik baden. Nu moet ik een badkostuum hebben,
maar welke kleur denkt u. . ., rood — of wit I' mama
vindt wit met geel mooi, ik dacht rood, bij m'n blonde
haar, weet u . .."
Toen ik 's middags in de kamer kwam, zat ze in haar
onderjurk op den rand van haar bed, de mama voor haar
met stollen voor badkostuums van allerlei kleur. Ze
hield joist een rooden lap tegen haar hals, maar sprong
van 't bed, toen ze me zag.
„Nu moet u 't zeggen, u heeft verstand van kleur."
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„Maakt mama dat weer?" vroeg ik, ,,mama verwent je."
„Ja," zei ze, „zonder mama zou ik niet kunnen leven,"
en liefkoozend vleide ze zich tegen haar moeder aan.
„En ga je nu alien verlaten ? Hoe vindt je vrind dat ?"
„O, den officier meent u.? Ja, ziet u, we zijn laatst
samen uitgeweest, en mama vindt hem toch niet lief. . . .
en. . ik... wil toch graag bij mama blijven. . . en nu. . . "
Toen ik 's avonds laat op mijn balkon zat te kijken
naar den maneschijn op de golf, ging de deur open en
Alice kwam in haar roze ochtendjapon binnen op bloote
voeten, of ze zoo uit bed kwam.
„Ik dacht al, dat u hier zat, houdt u ook zooveel
van den maneschijn 2. . . het is zoo heerlijk er naar te
kijken .. . . en te droomen van wie je lief hebt."
„Van wie ?" vroeg ik.
Ze knielde naast me, en de ellebogen op mijn_ knieen
gesteund, 't maan-omstraalde hoofdje in de handen, keek ze
naar me op.
„Wei, nu eens van den Italiaanschen officier, en dan van
mijn vrienden in Amerika, die van de ringen, en dan weer
van anderen. Maar 't liefst, ..." en hier werd haar stem
fluisterend . . . „van een onbekende, veel mooier dan alien die
ik ken, met sterke armen en donkere oogen, zoo iets als
die van papa . . . Maar nog mooier . . . En dan,... ik heb
mijn mooie, Witte jerk aan met gouden sterren . . . en dan...
komt hij .. — Och, u zult me dwaas vinden," riep ze opeens;
ze sprong op, en op haar gewonen luchthartigen Loon : „M'n
badkostuum is klaar, net als u dacht, wit met geel, en
Dinsdag gaan we . .. ,)
De papa is gekomen, en Alice is met haar ouders naar
de Lido vertrokken, met veel kisten vol mooie kleeren, en
groote hoededoozen, droomend van den eenen onbekende,
dien ze nog zoeken zal in vele verschijningen.
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De Java-Oorlog van 1825-30, (I—III) door
P. J. F. Louw, en (IV—VI) door E. S. de Klerck.
Batavia, Landsdrukkerij, den Haag, Mart. Nijhoff.
1894-1910.

Toen, van 1816-19, onze vroegere bezittingen in den
Indischen. Archipel van de Engelschen waren overgenomen,
wachtte onzen bestuurders een zware taak : met onvoldoende
geldraiddelen, niet het minst ook met een onvoldoend
aantal bekwame ambtenaren, hadden zij zorg te dragen
dat het ontzag voor Nederland's oppermacht, hetwelk door
de voorafgegan'e gebeurtenissen zooveel geleden bad, opnieuw werd gevestigd. Door verkeerde adviezen op een
dwaalspoor gebracht, moesten zij wel meermalen mistasten ;
door de omstandigheden gedwongen, moesten zij soms
doortasten waar onthouding hun liever was geweest ;
en van den anderen leant : bij geniis aan voldoende kennis
der toestanden en aan voldoende geldmiddelen moesten
zij veel laten voortbestaan, wat dringend hervorming vroeg.
Aldus werd er strijd gevoerd in de Molukken en op
Celebes, op West-Sumatra, in Palembang en op Bangka,
op Borneo en elders, ook, wanneer openlijk verzet te
bedwingen was, op Java ; maar in het algemeen zag men
zich verplicht, hier de zaken gaande te houden, zoo goed
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en zoo kwaad dat dan ging. En toen, geheel onverwacht,
in Juli 1825 de ernstige opstand in Midden-Java uitbrak,
die onder den naam Java-oorlog is bekend geworden, miste
men maar al te zeer de middelen om dien opstand spoedig
te dempen.
Zooals bekend is, heeft die oorlog vijf jaren geduurd.
De Heeren Louw en De Klerck hebben hem thans uitvoerig beschreven, — wat geen weelde was : vroegere geschiedschrijvers toch waren te veel aan de oppervlakte
gebleven en, zoo zij ons al vrij voldoende den loop der
gebeurtenissen hadden doer kennen, zij hadden zich te
weinig rekenschap gegeven van de omstandigheden waaronder die plaats had den, van de oorzaken van het verzet
en van de redenen die de onzen tot verschillende maatregelen leidden. Weitzel b.v., die in niet minder dan
1035 bladzijden den „Oorlog op Java" beschreef en wiens
werk tot dusver het beste werd geacht, kende zoomin de
oorzaken als den staatkundigen toestand, en liet de bespreking der gevolgen van den strijd bij gebrek aan bouwstoffen rusten. Hij geeft dus, in hoofdzaak, een tot in
bij zonderheden afdalend overzicht der kriigsverrichtingen,
en eene verheerlijking van generaal De Kock, wiens brieven
hij had mogen lezen, maar zonder voldoende in diens
overwegingen te zijn doorgedrongen. Zijn werk is in raenig
opzicht verdienstelijk, maar kan het verwijt van eenzijdigheld, onvolledigheid en partijdigheid niet ontgaan.
Anders hebben Louw en De Klerck hun taak opgevat.
Zij hebben er ernstig naar gestreefd, de klippen te vermijden waarop hun voorganger strandde maar zij vooral
de eerste, want, zou het werk een geheel vormen, dan
moest De Klerck wel op de door Louw aangewezen paden
voortgaan — vervielen in een ander euvel : te groote uitvoerigheid, noodeloos nog vergroot door uitweidingen over
taken, die met den strijd in Midden-Java weinig verband
hielden. Zoo vindt men, in het door Louw bewerkte tweede
deel, honderde blz. tekst en bijlagen gevuld met mededeelingen over Indie's financieelen toestand sedert 1816,
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de bezuinigingen van Du Bus enz., — zelfs (bl. 672) met
het „Budget van een gehuwd ambtenaar met twee kinderen, waarvan het eene in de school moet worden onderwezen en het andere blijft onder de huiselijke zorge", opgemaakt door den Commissaris-Generaal Du Bus, — met
eene wederlegging van den Hoofddirecteur van Financien.
Hoe belangrijk men een en ander nu moge achten, men mag
toch vragen, wat dat met den Java-oorlog te maken heeft ?
Wij hebben aldus nu zes dikke deelen, te zamen 4269
groot-octavo blz. voor ons, die, bij wijze van spreken, door
niemand gelezen worden_ ; en het kan daarom nuttig zijn,
naar aanleiding van dit werk eenige hoofdpunten van de
staatkundige geschiedenis kortelijk te behandelen. Want van
belang is de zoogenoemde „Java-oorlog" toch wel, — ook
voor het tegenwoordige geslacht.
Het is in de eerste plaats noodig, te weten door welken samenloop van feiten en omstandigheden het yolk in
een belangrijk deel van Java tot opstand gedreven werd.
Men dient daartoe de verhouding te kennen van het
inlandsch tegenover het Europeesch bestuur, zooals die
zich in den loop der tijden ontwikkeld had, en daarbij
rekening te houden met the whole of antecedents; men zal
dan de gevolgtrekking gewettigd achten dat Mataram, het
inlandsche rijk hetwelk, toen de Nederlanders op Java
kwamen, bijna het geheele eiland beheerschte, altijd hun
vijand is geweest.
Het ligt natuurlijk buiten het bestek van dit opstel,
de geschiedenis van de verhouding tusschen de 0. I. Compagnie en de vorsten nit het huis van Mataram te verhalen ; men vindt die elders, b.v. in Veth's Java, zeer
voldoende uiteengezet. Het is evenzeer onnoodig, hier na
te gaan in hoeverre Nederlandsche gezaghebbenden sours,
door hun houding, zelve aanleiding gaven tot vijandig of
verraderlijk optreden der vorsten ; slechts dient op enkele
gebeurtenissen van vroegeren ti..-jd te worden gewezen, our
de erfelijke vijandschap van de zijde van Mataram te doen
uitkomen.
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De Nederlanders, die zich aanvankelijk als kooplieden
hadden aangemeld, hadden, met de verovering van Jacatra
in 1619, vasten voet op ,Java bekomen. Kon het anders
dan dat de machtige Soesoehoenan hen beschouwde als
indringers en weldra, toen het bleek dat zij niet genegen
waren hem als hun opperheer te erkennen, zijne legers
afzond om hen te onderwerpen of te verdrijven
De pogingen daartoe mislukten, maar de kwade gezindheid bleef.
Intusschen werd het Rijk, veelal door „vorsten" bestuurd die eer den naam van „beesten" verdienden, herhaaldelijk door in-vy endigen strijd geteisterd zoodat de
Soesoehoenan uit zelfbehoud zich gedrongen zag, den
steun der kafirs in te roepen. Dit gebeurde herhaaldelijk,
en de gevraagde steun werd ook wel verleend, maar . op
voorwaarden, voordeelig voor de Compagnie, die zich monopolien en afstand van een aantal deelen des Rijks bedong.
Het is de oude geschiedenis : wie in nood is, neemt
elke voorwaarde aan waarop hem hulp wordt verleend is
de nood voorbij, dan is er geen sprake van dankbaarheid,
maar wordt er gemokt over de voorwaarden. En wanneer
de vorst ons niet weer noodig denkt te hebben, dan toont
hij zich zelfs openlijk vijandig.
Aldus ging het telkens en telkens. Mocht de vorst
zelf al soms door den nood der tijden „getemd" zijn, het
Mataramsch vorstenhuis in zijn geheel was en bleef onze
vijand wanneer de vorst zelf zich met ons verzoend had, dan
kwamen zijne broeders in opstand, tegen hem en tegen ons.
Zoo stond de zaak in 1749, toen de Soesoehoenan, vrijwel
door alien verlaten, alleen bij ons steun vond; zijn land
was aan de anarchie ten prooi, en hij moist niet beter te
doen dan, kort voor zijn overlijden, het geheele Rijk van
Mataram aan de Compagnie over te dragen.
Ook hierdoor ontstonden weder raoeilijkheden, die niet
beter op te lossen waren dan door de verdeeling des Rijks
(1755-57), zoodat aan ieder der beide voornaamste pretendenten een deel werd afgestaan : de Soesoehoenan moest
voortaan tevreden zijn met Soerakarta, zijn oom werd
O. E. XI 12
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Sultan van Djocjakarta ; een neef kreeg eenige landschappen in eerstgenoemd rijk, Welke landschappen voortaan onder den naam van de Mangkoe Negaran bekend
zouden staan.
Voor het oogenblik was hiermede de rust hersteld,
maar herhaaldelijk bleek dat elk der drie vorsten zich nog
beschouwde als den rechtmatigen vorst van Mataram ; nu
door machtsvertoon, dan door kuiperij trachtten zij hunnen
mededingers den voet te lichten. Al mislukten deze pogingen, — de traditie bleef bestaan. En . . . het mislukken
der pogingen was te wijten aan de inmenging der Cornpagnie, die zich daardoor veeleer nieuwe vijanden dan
blijvende vrienden verwierf. Te eer, omdat de Compagnie
— zij was reeds in hare na-dagen ! — zich in den regel
niet meer met de Vorstenlanden bemoeide dan dadelijk
noodig was, en veel zeemanschap behoefde om steeds tusschen de klippen door te zeilen. Zoo werd in 1792, Coen
de oude Sultan van Djocja overleden was, als diens opvolger erkend de later als Sultan Sepoeh bekende man, die
vele gebreken had, door velen gehaat werd, „geene gelegenheid verzuimd had zich tegenover de Europeanen ruw
en aanmatigend te toon.en." alleen, omdat daardoor een
successie-oorlog zou worden vermeden. Zoo had, in 1790,
de een paar jaar te voren opgetreden Soesoehoenan van
Solo, een complot gesmeed tot een moordaanslag op alle
Europeanen, en was belangrijk machtsvertoon noodig geweest om den vrede te herstellen.
In een woord : de traditie van het vorstenhuis van
Mataram bracht mede, dat men het Nederlandsch gezag
haatte, omdat dit het oude Rijk had verkleind en verbrokkeld en men zich, slechts door nood gedrongen, aan zijne
leiding en aan zij nen invloed had moeten onderwerpen ;
dat men dat gezag minachtte, omdat het een was van
kafirs . en ook, omdat zijne ambtenaren vaak veel te
wenschen lieten. Het was niet ten onrechte dat men het
monogram der Vereenigde Oostindische Compagnie, V. 0. C.,
aldus vertaalde : Vergaan Onder Corruptie.
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Het is waar: men kan dit laatste ook zeggen van het
Rijk van Mataram, welks vorsten veelal gru.welijk to kort
schoten in hunne verplichtingen jegens hunne onderdanen.
Men kan Clive Day 1) toejuichen wanneer deze zegt dat,
bij al hare tekortkomingen, de Compagnie aan het Javaansche yolk gebracht heeft wat dit allereerst noodig had:
den vrede ; zij had het terrein der eeuwige binnenlandsche
onlusten steeds nauwer beperkt. Het behoeft echter wel
geen betoog dat al wat zich verwant of verbonden gevoelde
aan het Huis van Mataram, bij zijne beoordeeling niet dit
standpunt innam, maar de Nederlanders beschouwde als
vreemdelingen, die zich te eigen bate met de inlandsche
zaken bemoeiden. En. . . wanneer de kracht ontbrak, moest
sluwheid in de plants treden. Men veinst toegenegenheid
als het belang van het oogenblik zulks meebrengt, en
werpt het masker af zoodra hierin voordeel wordt gezien ;
de intrige moet het middel zijn, eerst om het gesplitste
Rijk weder tot eenheid te brengen en aldus kracht te
winnen, daarna om met den vreemdeling af te rekenen.
Dit is, natuurlijk, in het algemeen gesproken ; er waren
wel vorsten en hooggeplaatste dienaren die, te goeder
trouw, aan onze zij de stonden, — maar dan deelden zij ook
bij onze tegenstanders in den haat en de minachting welke
dezen ons toedroegen.
Het was vooral het Solosche hof, dat herleving van de
vroegere toestanden moest wenschen ; en terecht spreekt
Mr. Filet 2 ) van de daar „nooit sluimerende intriges en
steeds wakker blijvende hoop, eenmaal weer het oude Rijk
in zij nen vollen luister te doen herleven." Een der middelen
daartoe was veelal, zelf trouw en onderdanigheid te veinzen,
maar verzet in Djocja te steunen ; Djocja in moeilijkheden
to brengen, zelf buiten schot te bliiven en, zoo mogelijk,
in troebel water te visschen.
Men kan hiervan een voorbeeld zien in 1808, Coen
Daendels eon einde maakte aan het vernederend ceremo1) Nederlandsch Beheer op Java, bl. 132.
2) De verhouding der vorsten op Java, bl. 99.
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nieel, waaraan onze hoofdambtenaren aan de Hoven onderworpen waren 1). De Soesoehoenan en de Sultan kwamen
overeen, zich gezamenlijk te verzetten tegen de invoering
van de nieuwe bepalingen , maar spoedig trok de eerste
zich terug, terwijl de tweede in zijn tegenstand volhardde,
en het zoover liet komen dat Daendels met eene belangrijke legermacht kwam, den Sultan afzette en diens zoon
als regent op den Croon plaatste (eind 1810). Het optreden
van Daendels leidde weder tot afstand van grondgebied,.
o.a. van Kedoe, waarvan het Noordelijk gedeelte aan den
Soesoehoenan, het Zuidelijke aan den Sultan behoorde.
Nu is het wel waar, dat deze regelingen voorloopig
goeddeels onuitgevoerd bleven en dat zelfs, in den aanvang
van het Engelsche tusschenbestuur, de Sultan het voile
vorstelijk gezag hernam , maar Coen, in 1812, zoowel hij als
de Soesoehoenan bepaald vijandig optraden, maakte eene
militaire expeditie daaraan een einde. De Sultan (Sepoeh,.
dien wij in 1826 weer ontmoeten) weld naar het eiland
Pinang verbannen, de• vroeger door Daendels bedongen afstand van grondgebied had — zij het met eenige wijzigingen —
nu plaats, en ook in andere opzichten werd de macht der
vorsten verder beperkt : hun troepenmacht werd tot een
lijfwacht ingekrompen, alle verdedigingswerken werden aan
de Engelschen overgegeven. In Djocjakarta werd, ter belooning zijner diensten, Pakoe Alam, als van den Sultan
onafhankelijk vorst, in dezelfde verhouding geplaatst als met
Mangkoe Negara indertijd te Soerakarta geschied was, —
ook daardoor werd des Sultans gebied beperkt.
In Djocjakarta bleef — misschien ook al omdat de in
1812 opgetreden Sultan twee jaar later overleden en door een
13-jarigen vorst onder het regentschap van evengenoemden
Pakoe Alam, den vriend der Europeanen, was opgevolgd —
alles voorloopig rustig , maar in Soerakarta was de ergernis
over de vernederende voorwaarden van Raffles zoo groot, dat
eindelijk zelfs door den Soesoehoenan eene samenzwering
met de Sipahi's (Britsch-Indische soldaten, uit Hindostan)
1) Veth,

Java,

II bl. 273.
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tegen het Britsche bestuur werd gesmeed; die samenzwering
werd echter nog juist in tijds ontdekt (1815).
Het herstel van het Nederlandsche gezag in 1816 werd
dus in de Vorstenlanden op zich-zelf wel met ingenomenheid
begroet ; maar then men in de volgende jaren ondervond
(Tat met dit herstel allerminst een tijdperk van grooteren
bloei was aangebroken, kwam bij velen de oude tegenzin
weer boven ; zoo zelfs, dat de Soesoehoenan van Soerakarta
in 1820 nog eene — vergeefsche — poging deed om de rechten
te hernemen, waarop hij vddr Daendels' optreden aanspraak
maakte.
Onzerzijds werd trouwens wel het noodige gedaan om
het wantrouwen der vorsten in de bedoelingen van ons
bestuur gaande te houden. Het sterkst schijnt ons. wel,
dat de Gouverneur-Generaal Van der Capellen in 1822 te
Soerakarta, in tegenwoordigheid van een aantal personen
tegen den Rijksbestuurder de opmerking maakte dat Java
er reel gelukkiger aan toe zou zijn indien het, in plaats
van onder Javaansch en Nederlandsch gezag te staan, alleen
aan het laatste onderworpen ware ; „indien het te Solo
was als met Bantam en Cheribon" 1).
Na zoodanige „alleronvoorzichtigste" uitlating — van
den hoogstgeplaatste nog wel, in tegenstelling met lagere
ambtenaren of gewezen ambtenaren van den tegenwoordigen
tijd, die hunne verantwoordelijkheid niet voldoende beseffen 2)
— kan het ons waarlijk niet verwonderen dat „het hof"
van Soerakarta ons in zijn hart niet genegen was. Van
den Soesoehoenan, die in 1823 optrad en tijdens den Javaoorlog het gezag voerde, is het bekend dat hij aanvankelijk
het verzet steunde, en dat het vooral aan het politiek optreden van generaal De Kock te danken is geweest dat
hij zich gedurende den Java-oorlog vrijwel onzijdig heeft
gehouden, al was in ander opzicht zijn gedrag van dien
aard, dat in het laatst van 1828 tot zijne afzetting besloten
werd. Het besluit bleef toen echter wegens de spoedig te
Java-oorlog, VI bl. 482.
Tijdschri/t voor het Binnenlandsch bestuur,

1)

De Klerek,

2)

Zie

Mei 1911 bl. 251.
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verwachten aftreding van den Commissaris Generaal Du Bus
onuitgevoerd.
Wij kunnen nu Soerakarta voorloopig laten rusten.
Het vorenstaand, zeer globaal en onvolledig overzicht was
noodig om te doen uitkomen dat gedurende twee eeuwen
het grondgebied, het aanzien, de macht der vorsten van
het Huis van Mataram waren beperkt en geknot. Het gevolg daarvan kon wel niet anders zij n dan of keen van het
Nederlandsch gezag ; zoo al niet openlijk, wanneer er vorsten
waren die of begrepen dat hun belang meebracht dien afkeer niet te toonen, Of zelfs zich te goeder trouw bij de
eenmaal geschapen toestanden nederlegden, — dan toch
allicht bij eene invioedrijke hofpartij. Men verlieze ook
niet nit het oog dat er, wanneer een inlandsche troon
vacant kwam, in den regel twee of meer personen waren
die daarop aanspraak maakten ; een werd door den leenheer,
dus door den steun der European en tot vorst verheven,
— allicht voegden zich zijne mededingers dan bij de antiEuropeesche partij. Deze laatste was doorgaand zeker wel
de talrijkste, al was zij langen tijd onmachtig, hare wenschen
in Baden om te zetten.
Wij zullen thans nagaan, hoe zich in Djocjakarta het
verzet ontwikkelde tot het, in 1825 tot uitbarsting kwam.
Toen dan in 1814 de Sultan overleed, werd de oudste
zoon, uit een bijwijf gesproten, voorbijgegaan en de eenige
„echte" (in een huwelijk met eene vrouw van gelijken
stand verwekte) zoon, 13 jaar oud, tot den troon verheven
onder regentschap, zooals wij reeds inededeelden, van
Pakoe Alam. Deze was, evenals de Sultan die van 1820
tot eind 1822 zelf regeerde, een groot vriend der Europeanen ; maar de evenbedoelde oudste zoon, later meer
bekend geworden onder den naam Dipa Negara, werd de
ziel van eene anti-Europeesche partij die, van ouds bestaande, door verschillende omstandigheden gaandeweg
belangrijk in kracht won.
Dipa Negara zelf was niet altijd een tegenstander der
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Europeanen geweest integendeel, in den strijd van zijn
grootvader tegen zijn vader, in 1812 door de Engelschen
op den troon gebracht, had hij de zijde des vaders gekozen.
Maar later had alles meegewerkt om hem van het Europeesch gezag te vervreemden : de ongebondenheid aan het
Hof, het verval van het Itijk, de achteruitgang van godsdienstige plichtsbetrachting, een grenzenloos misbruik van
gezag en knevelarij 1). Hij keerde zich meer en meer of
van hen, aan wier leiding, of Bemis aan leiding, hij dat
alles wijten moest.
De Sultan overleed plotseling in genoemd jaar 1822
en werd, tegen de verwachting van Dipa Negara, aan Wien
tijdens het Engelsch tusschenbestuur wel bepaalde toezeggingen schijnen te zijn gedaan, niet door hem maar
door een zoontje van drie jaren opgevo]gd. Op verzoek
der bloedverwanten werd de jonge vorst gesteld onder de
voogdij van Dipa Negara en van Mangkoe Boemi, diens
oom, die ons wordt afgeschilderd als een goedaardig „oud
wijf", bij de bevolking geeerd, wegens zijne afstamming en
omdat hij van de hieraan te ontleenen rechten geen misbruik maakte. Het bestuur des rijks werd opgedragen aan
den ons welgezinden maar wegens zijn geringe afkomst
weinig gezienen Rijksbestierder, onder toezicht van den
resident.
Dipa Negara was zees verstoord over deze schikkingen,
die hem van alle bestuur uitsloten maar, volgens zijne opvatting, hem de rol van ernban (kinderoppasser, gouverneur)
toedachten. Zijne ontstemming uitte zich door het feit dat
hij het aan de voogdij verbon den week nagenoeg geheel
aan Mangkoe Boemi overliet, en zich meer en meer terugtrok.
En, wij zeiden het reeds, die ontstemming vond aan
alle zijden voeds€1. Zij zou echter voor de Nederlandsche
belangen niet zoo schadelijk zijn geweest, wanneer het
wanbestuur, waaronder het land zuchtte, niet in alle
kringen tallooze ontevredenen had gemaakt.
iVanbestuur, — het woord is niet te sterk, en wellicht
1) P. 11. van der Kemp. Dipa Negara. Een geechiedkundig Hamlet-

type. 's-Gr. 1896, bl. 21.
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is het nog juister wanneer men spreekt van anarchie. De
hoofden, tot de laagstgeplaatsten toe, waren er slechts op
nit, van hunne macht misbruik te waken tot exploitatie
der bevolking , politie bestond niet, evenmin als een krachtig
centraal gezag, dat genoemde exploitatie tot redelijke afmetingen althans had kunnen terugbrengen. Integendeel,
het centraal gezag daalde steeds in aanzien : het hof te
Djocjakarta was „een compleet bordeel", waar ook de
Europeesche ambtenaren toegang hadden . . . . En wanneer
er nu nog een krachtig Europeesch bestuur geweest ware,
dat had kunnen aanvullen wat aan de inlandsche regeering
ontbrak, — maar ook daarvan was geen sprake : het was
onze regeering en onze ambtenaren ten slotte m
i eer te doen
om de dadelijke belangen van de schatkist en om hunne
eigen belangen, dan om die der verdrukte, op allerlei wijze
uitgezogen bevolking. Geen wonder dan, dat ook het
Europeesch bestuur in de algemeene verachting deelde.
Het is noodig, een en ander wat nader toe te lichten.
Het verlies, in de 176 en 18e eeuw, van een aantal
landstreken, ver van de hoofdplaatsen gelegen, had voor
de Mataramsche vorsten beteekend verlies van aanzien, van
macht, van inkomsten, maar kon den verderen hoofden
betrekkelijk onverschillig zijn. Met het verlies der landstreken, in 1812 afgestaan, vooral van Kedoe, was dat
anders ; daar lagen de gronden, die aan een deel der vorstentelgen en andere aan zienlij of verdienstelijke person en
in „apanage" werden gegeven. Men moest dus de met
Kedoeschen grond geapanageerden als het ware „inschuiyen" tusschen de anderen, in het nog behouden gebied 1),
wat bij alle belanghebbenden veel ontevredenheid moest
wekken. „De Djocjasche opstanden van 1812 en 1825
werden ook hierdoor voorbereid ; het was eigenlijk muntvervalsching, want de apanages waren 's vorsten munt".
Terloops worde hierbij opgemerkt, dat ook de in 1813 getroffen maatregelen : de afstand van grond aan het „huis"
van Pakoe Mara en aan een Chinees die zich jegens de
1) G. P. Rouffaer, Encyclopaedie van Ned. Indie, IV hi. 593.
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Engelschen verdienstelijk had gemaakt, in dezelfde richting
werkten; ook, dat in Soerakarta op dergelijke wijze ontevredenheid was gezaaid : de afstand van zijn deel van Kedoe
was „een der voornaamste oorzaken der Sipabi-samenzwering in 1815", en in 1813 was, ter belooning voor verleende hulp, het Mangkoe Negarasch grondgebied vergroot.
Wat nu de apanages betreft, — reeds vroeger was
het herhaaldelijk voorgekomen dat zij door vreemdelingen,
eerst Chineezen, later (1790) ook Europeesche ambtenaren,
werden gehuurd. Na het herstel van het Nederlandsch
gezag werd, op het voorbeeld en onder aanmoediging van
den resident, daarmede voortgegaan ; aldus ontstond de
destijds veel gerucht inakende „landverhuur in de Vorstenlanden". Op de landen konden nu producten gekweekt
worden, geschikt voor . de Europeesche markt, en er was,
ook bij den teelt van gewone producten, door de werking
van het eigenbelang, meer toezicht. G-een wonder dus dat
de huurprijs hooger was dan de vroegere opbrengst, en de
apanagehouders wel tot verhuur genegen waren, zoodat
deze al spoedig een vrij belangrijke omvang nam, — tot
ergernis van de anti-Europeesche partij die liever in 't
geheel geen Europeanen in het land wenschten en ook van de
Europeesche „conservatieven" van die dagen, die met angst
den tp te gemoet zagen dat de op de hunrlanden gekweekte koffie de markt van dat artikel zoude bederven.
Er kwamen ook redenen van persoonlij ken aard te berde ;
er waren misbruiken gepleegd, — maar daarin was geen
voldoende redenen om, het kind met het badwater wegwerpende, over te gaan tot een totaal verbod der landverhuringen, met bepaling dat de huurders moesten worden
schadeloos gesteld.
Toch ging de Gouverneur-Generaal in 1823 tot de
uitvaardiging van dat „domme verbod" over.
Wie daarover gebelgd waren, waren allereerst de vorsten, die aan de landverhuringen hunne goedkeuring gehecht hadden en nu gedesavoueerd werden; maar verder
alle verhuurders, die nu schadeloosstelling te betalen
hadden. In Soerakarta werd daaromtrent eene regeling
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getroffen die vrij bevredigend was : de vergoeding zou gekweten worden uit de opbrengst der op de gehuurde landen
gekweekte koffie in Djocjakarta daarentegen ontstond
groote verwarring, zoodat welhaast onder de grooten aldaar
algemeene verslagenheid en nijpend geldgebrek heerschte.
Niet zoozeer de landverhuringen zelve, maar de gevolgen
van de intrekking kan men dus gerust meetellen onder
de „groote oorzaken" van den Java-oorlog.
Toen het te laat was, heeft men de font ingezien in
1827 werd de landverhuur aan Europeesche planters weder
toegelaten.
Om in den financieelen nood der hoven te voorzien,
kwam de Regeering met het vroeger reeds meermalen gedaan voorstel, toen afgewezen maar nu aangenomen, om
zelve eenige districten voor 30 jaren in huur te semen;
daarmede het bewijs leverende dat zij den landverhuur
niet ten bate der vorsten had tegengewerkt, maar nit
tegenzin — zooals men die nu nog wel bij sommige ambtenaren kan waarnemen ! — tegen het „particulier element".
Die „verkapte annexatie" maakte aan beide hoven den
indruk, dat hun bestaan bedreigd werd de ontevredenheid
verergerde toen de Regeering, die met 1 Januari 1825 het
beheer van bedoelde districten overnam, vergat de huur
te betalen 1).
Maar er waren nog andere „teekenen van veroveringslust", al werden die niet in daden omgezet.
De Regeering had sedert 1745 het recht tot het heffen
van tollen in het Mataramsche Rijk. Dat recht verpachtte
zij aan Chineezen, die steeds hooger pachtsommen opbrachten en deze op de bevolking ivisten te verhalen. De Europeesche ambtenaren waren in 1824 overtuigd van de noodzakelijkheid, aan het bestaan der „tolpoorten" eels einde
te maken, ruaar. . de schatkist kon de opbrengst niet
missen, er moest naar „schadeloosstelling" worden gezocht,
en men hield besprekingen met de rijksbestierders van
beide Rijken over den afstand van „eenige landen" : Kediri,
1)

Veth. Java, II bl. 363.
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Banjoemas en Bagelen. Die besprekingen bleven geen geheim, en men kan dus nagaan welken indruk zij maakten
op de inlandsche grooten. De Soesoehoenan trok immers
zij ne grootste voordeelen uit Banjoemas, en tal van hoofden en grooten in beide landen trokken nit Bagelen hun
bestaan. . . Men stolid, vooral in Djocja, tegenover een
wantrouwenden, ontevreden, verarmden adel, die waarlijk
niet vender in zijn bestaan behoefde te worden bedreigd,
om den opstand bij te vallen zoodra die uitgeroepen werd.
Men kan dus gerust zeggen, dat het plan tot opheffing
der tolpoorten mede oorzaak is geweest van het verzet.
Maar die tolpoorten zelve gaven aanleiding, dat de bevolking zich daarbij in grooten getale aansloot. De daar nitgeoefende knevelarij gaat alle beschrijving, te boven ; het zal
voldoende zij haar te schetsen met deze woorden van den
resident desqds : „heeft men dan nimmer geweten dat men
voor een millioen gulden jaarlijks het geluk en de welvaart van bijkans twee millioen menschen verkocht" 2
Maken wij nu, na al het nevenstaande, de balans op,
dan vinden wij in de beide Vorstenlanden, maar vooral in
Djocjakarta : een hoogst ontevreden yolk ; eene verarmde,
verbitterde inlandsche aristocratic ; een meer dan zwak
inlandsch bestuur, een door alle partijen gewantrouwd,
door de meerderheid geminacht, Europeesch bestuur.
Sedert een paar eeuwen, en in de laatste jaren vooral,
was de brandstof opgehoopt ; eene kleine aanleiding slechts
was noodig, den brand te doen uitslaan. „Welk staatsorganisme zou bestand zijn tegen de schokken, welke het
Javaansche van 1810 tot 1825 moest verduren 2" 1)
Die aanleiding kwam in Juli 1825. Er waren samenscholingen van ontevredenen, in de buurt der gewone verblijfplaats van Dipa Negara, die sinds geruimen tijd ook
persoonlijke reden tot klagen had, omdat men de hem verschuldigde (fgards niet in acht nam. Hij werd door den
resident ter verantwoording naar de hoofdplaats geroepen,
maar verscheen niet; toen werd zijn medevoogd, Mangkoe
) Lou w, De Java-oorlog, I bl. 82.
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Boemi, gezonden om hem te halen, en de daarbij geuite
bedreigingen hadden het gevolg dat ook die niet terug
kwam. Daarop werd eene gewapende macht afgezonden
om beide „opstandelingen" te vatten ; de poging mislukte,
daar zij tijdig ontsnapten. Hiermede was de teerling geworpen Dipa Negara en zijn oom Mangkoe Boemi riepen
het yolk op, zich aan hunne zijde te scharen, en gretig gaf
het aan die roepstem gehoor, weldra was het geheele land
in opstand.
Men heeft hiervan de schuld gegeven aan den indolenten
resident, aan den ruwen assistent-resident, en zeker is het
te bejammeren dat niet, in de moeilijkste oogenblikken,
sup 4rieure menschen aan onze zijde de leiding hadden.
Maar nu de zaken eenmaal zoover gekomen waren, is het
de vraag of de beste Europeesche ambtenaren den opstand
nog hadden kunnen voorkomen ; voor al de gewichtigste
oorzaken van dien opstand, zooals wij die boven schetsten,
waren de in 1825 aanwezige personen niet v erantw o or delijk.
En . wordt ook niet in de eerste plaats, als reden van
het verzet der prinsen, genoemd „de ininachting die zij van
den Rijksbestierder hebben moeten verduren, die hen steeds
als onderdanen en niet als prinsen van den bloede behandelde" I' 1)
Het spreekt van zelf, dat met de uitbarsting van den
opstand, die zich weldra ook buiten de grenzen van Djocjakarta verspreidde, het • Mohammedaansch fanatisme ten
tooneele verscheen ; Kiay Madja, door Dipa Negara als zijn
geestelijk adviseur aangewezen, wist dezen bondgenoot in
den strijd tegen de ongeloovigen voortreffelijk te gebruiken.
Al zeer spoedig worden van die zijde bevelschriften verspreid, waarin de „heilige oorlog" wordt gepredikt „om
den Mohammedaanschen godsdienst te verbeteren en alle
heidenen op het eiland Java te vernietigen"
Het was voor ons bestuur een vrij hachelijke toestand.
Het kon voor het oogenblik niet beschikken over een
eenigszins voldoende troepenmacht ; de houding van Soera.
1) Louw, De Java-oorlog, I bl. 262.
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karta was minstens twijfelachtig 1), en elken dag voegden
zich Djocjasche aanzienlijken bij de „afvalligen". De gevloekte tolpoorten werden verbrand, de Chineezen vermoord,
ja, ter hoofdplaats Djocja zelf werden de kraton, het fort
en de woningen van Pakoe Alain door sterke benden aangevallen. Feitelijk is deze plaats een paar maanden lang
ingesloten geweest ; eerst toen Van Geen met zijn troepen
van Zuid-Celebes was teruggekeerd ell hulptroepen van
Madoera waren aangekomen, was daar (20 Sept.) het
dadelijk gevaar geweken.
Onmiddellijk nadat te Batavia het bericht van den
opstand ontvangen was, werd de Luitenant-GouverneurGeneraal De Kock met uitgebreide volmacht naar de Vorstenlanden gezonden. Deze begaf zich allereerst naar
Soerakarta, om zich te verzekeren van de trouw van den
Soesoehoenan en van Mangkoe Negara. Wat den eerste
betreft, er waren — zooals later bleek, zeer gegronde —
redenen om diens trouw te verdenken ; hij was wel gemakkelijk inee te sleepen wanneer het een strijd tegen de
Hollanders gold ! Maar van den anderen leant : de vernedering van het gehate Djocja, de mogelijkheid dat ten
koste van dit rijk, Solo's grondgebied zou worden uitgebreid ; en daarentegen de leans dat men, zelf vijandig
optredende, ook zelf de dupe zou zijn als de Hollanders
ten slotte Loch overwonnen.
De Kock slaagde er in, den Soesoehoenan aan onzo
zijde to brengen. Welke argumenten hij daartoe gebezigd
heeft? Het verslag der gehouden conferentie is door den
heer P. H. van der Kemp openbaar gemaakt 2) dock geeft
niet voldoende licht. Eene uitdrukking bij Weitzel 3), die
immers alle papieren van De Kock las, doet ons eenigszins
vermoeden in welke richting de besprekingen zijn gevoerd:
„Bovendien kon het geen kwaad, de vijandschap tusschen
1) „Madja had bij den aanvang der onlusten met het Solosche hof in
relatie gestaan" . . . De Klerck, De Java-oorlog VI bl. 629. Zie ook id. bl. 477.
2) Bijdragen van het K. I. v. d. T. L. en Vk. van N. I., deel 46
(1896) bl. 548.
3) De oorlog op Java. Breda 1852. Zie deel I bl. 49.
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Solo en Djoejakarta een weinig aan te wakkeren". De
ijver van Mangkoe Negara voor onze zaak schijnt ook het
beste te verklaren, wanneer men aanneemt dat zijn oude
naijver is aangevuurd.
Op voorstel van Mangkoe Negara werden door hem
en den Soloschen rijksbestierder vrijbuiterskorpsen opgericht ; generaal De Kock hechtte daarvan zijne goedkeuring
„ten einde aan de geringe getalsterkte van het actieve
tegemoet te komen" „om den vijand meer afbreuk te doen
en onder de muitelingen schrik te verwekken." en ook „om
de vijandschap tusschen die van Solo en Djocja hoe langer
zoo 'leer voort te planten". Wel heeft zich dus de Kook's
diptomatie in deze richting bewogen.
De bedoelde korpsen („brandal"-korpsen) zouden 100
in getal, elk van 100 man, kunnen zijn hunne taak zou
wezen : „tegen de muitelingen in te gaan, derzelver dessa's
te gaan verwoesten en verbranden, zooveel mogelilc de
hoofden van zulke dessa's of te niaken. Voor ieder gevangen genomen vijand werd, al naarmate van diens rang,
eene premie van f 25.— tot f 1000.— uitgeloofd.
De Kock verklaarde, dat een en ander „weinig in zijn
smaak" viel maar waarom keurde hij het dan goed Wij
vermoeden dat de reden daarvan niet het minst moet gezocht worden in de overweging, dat aldus aan de talrijke
roerige elementen in Soerakarta een afleiding werd gegeven
als zij dan tOch wilden rooven, moorden en branden, dan
konden zij dat nu ten minste doen bij onze tegenstanders.
De „brandalkorpsen" hebben, voor zoover na te gaan,
weinig invloed gehad op den loop van den krijg, zeker is
het echter wel dat zij de ruwheid, waarmede deze vaak
is gevoerd, hebben. vermeerderd. De billijkheid gebiedt echter
te erkennen dat ook de dessa's, die weigerden aan Dipa
Negara's roepstem gehoor te geven, door diens partijgangers
te vuur en te zwaard verwoest werden.
Het kan het doel van dit opstel niet zijn, de krijgsverrichtingen, welke van 1825 tot 1829 plaats hadden, op
den voet te volgen wel, enkele hoofdpunten daarvan te
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vermelden, in verband met de getroffen maatregelen van
algemeenen aard.
Met een enkel woord slechts moge dus hier vermeld
worden, dat de opstand, buiten het destijds tot Djocjakarta
behoorend gebied, 66k daarbuiten vele aanhangers vond :
in Pekalongan en Semarang, welks hoofdplaats zelfs werd
bedreigd (1825), in Rembang en West-Soerabaja (1827), en
vooral in Kadoe (1825-29).
In de eerste maanden was, uit den aard der zaak, de
strijd tegen de talrijke, zich nu hier, dan daar vertoonende
opstandelingen het moeilijkst : men moest te dikwijls
„zoekend en tastend te werk gaan", wist niet wien men
nog vertrouwen kon, en . . . door de veelal gevolgde strijdwijze van den land, den guerilla-oorlog, werden onze
troepen en hulptroepen wel zees afgemat, maar werd geen
evenredig voordeel verkregen.
Dipa Negara liet zich al spoedig als Sultan erkennen.
Daarmede was, indien men onzerzijds wellicht nog in twijfel
had verkeerd omtrent den te volgen gedragslijn, deze van
zelf aangewezen : wij hadden tot taak, den wettigen Sultan
te beschermen, zij het ook met het voornemen, hem later
de kosten dier bescherming te doen vergoeden.
In verband hiermede ligt het voor de hand, dat er,
ter vervanging van Dipa' Negara en Mangkoe Boemi,
nieuwe voogden over den minderjarigen Sultan werden
aangesteld (November 1825).
Maar na eenige gelukkige gevechten, die het optimisme omtrent de spoedige onderdrukking van den opstand
aanwakkerden, keerde de krijgskans : niet-alleen leden
onze troepen ernstige nederlagen (Juli 1826), dock ook
werden evenbedoelde voogden en bijna alle ons trouw gebleven prinsen van het Djocjasche huis, met de hun vergezellen de colonne, overvallen en afgemaakt. Hiermede
gingen alle reeds behaalde voordeelen verloren, en was
men verder dan ooit van het einddoel verwijderd. Dipa
Negara en de zijnen juichten, onze aanvoerders zagen weinig
uitkomst. Generaal de Kock meende dat er maar twee
iniddelen waren om den gevallen slag te boven te komen :
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men zou Djocja kunnen verdeelen tusschen het Gouvernement, Soerakarta en Mangkoe Negara, wanneer er geen
weg weer was om den jeugdigen Sultan te handhaven,
maar hij achtte het verkieslijk, den in 1812 verbannen
Sultan, als tegenwicht tegen zijn kleinzoon, Dipa Negara,
op den troon te herstellen ; die vorst was toch reeds 70
jaar oud, de minderjarige Sultan kon dan in naam medebestuurder, feitelijk zijn opvolger zijn.
Dit advies werd gevolgd, ofschoon het in zich-zelf
verwerpelijk was : was die oude Sultan, Sepoeh, niet de ziel
geweest der anti-Europeesche partij, bovendien voor de
bevolking een slecht regent ? Dat men het toch volgde,
bewijst wel, hoezeer het water aan de lippen stond ; men
beschouwde den genomen maatregel als „het eenigst redmiddel".
Het heeft echter zijne uitwerking gemist ; men kan
zeggen dat de door sommigen verwachte kwade gevolgen
vrij wel zijn uitgebleven, en dat de met Sepoeh gesloten
overeenkomst, o.a. ten aanzien van de betaling der oorlogskosten, de regelingen na den oorlog vergemakkelijkten.
Maar rechtstreeksche uitwerking op den loop van den
strijd had Sepoeh's optreden niet; trouwens, hij overleed
vrij spoedig (begin 1828).
Doch wij loopen den tijd vooruit. Er mag nog wel do
aandacht op gevestigd worden dat generaal De Kock, in
April 1826, den toestand, in verband met het aantal en
het gehalte der beschikbare troepen, zoo donker inzag,
dat hij aan den ons trouwen prins Mangkoe Negara een
„machtbrief" overhandigde, waarbij deze tot een soort
regeeringscommissaris verheven werd : hij mocht alle landen,
zoowel van Soerakarta als van Djocjakarta, welke hij op
de muitelingen veroverde, onder zijn bestuur nemen, de
onderwerping van muitelingen aannemen, ook met belofte
van herstel in de vroeger bekleede waardigheid „of anderetoezeggingen" . Aldus gaf men feitelijk „het heft nit
handen" ; belangrijke gevolgen had dit niet, omdat, bij de
bovenbedoelde, ernstige nederlagen van Juli 1826, Mangkoe
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Negara's krijgsmacht vrijwel vernietigd werd : „onze beste
en trouwste bondgenoot", zegt Louw, „was op eenmaal
vleugellam geslagen", — zijn invloed op de opstandelingen
tot nul gedaald.
De Indische Regeering deed inmiddels alle troepen,
die op de Buitenbezittingen maar eenigszins gemist konden
worden, naar Java komen ter versterking van het veldleger, en ging tevens over tot den bovenvermelden maatregel, haren ouden vijand Sepoeh te lokken op den Djocjaschen troop.
De brieven, door hem aan Dipa Negara geschreven
om in onderwerping te komen, bleven natuurlijk, gelijk al
dergelijke pogingen, zonder uitwerking. Juist in dien tijd
was Dipa Negara op het toppunt van zijn macht , zelfs
was hij — begin Oct. 1826 — zoover, dat zijne troepen
de hoofdplaats Solo konden bedreigen.
Een gelukkig gevecht deed toen echter de krijgskans
in ons voordeel keeren.
Men was, ten slotte, aan het eind van het jaar 1826
nog niet veel verder; doch onze troepenmacht vermeerderde
ook door aanvoer nit Nederland, en de oorlog, zooals die
tot nu toe gevoerd was, had den verder te bewandelen
weg gewezen. Eindelijk zag men duidelijk in dat, met het
tijdelijk verdrijven van den vijand hier of daar, niets gewonnen werd , het eenmaal van opstandelingen „gezuiverde"
district moest worden vastgehouden door eene daarin gelegerde mobiele colonne, met een of meer versterkingen
als steunpunten en depots.
Aldus ontstond als vanzelf het „bentengstelsel", gaandeweg meer systematisch gevolgd. Men kon, naarmate van
het succes der mobiele colonnes, nieuwe „bentengs" opwerpen, oude, niet meer noodige, afbreken, en aldus het
terrein van 's vijands bewegingen langzamerhand verkleinen.
Zooals gezegd : onze troepenmacht vermeerderde. In
1827 kwam de „expeditionnaire afdeeling", omstreeks 3000
man, uit Nederland en werden ook inlandsche hulptroepen
van de Buitenbezittingen aangebracht. Daarmede was
0. E. XI 12
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generaal De Kock in staat, het evengenoemde „stelsel" in
voile toepassing te brengen, en de verwachte uitkomsten
bleven niet achterwege , in dat jaar 1827 valt het keerpunt
van den Java-oorlog. Men ziet allengs een aantal inlandsche hoofden tot onderwerping komen, wat door ons bestuur werd aangemoedigd door hun geldelijken onderstand
te geven en hen de hun door Dipa Negara verleende
titels zooveel mogelijk te doen behouden. Zelfs Kiay
Madja, de geestelijke adviseur van ,den pseudo-sultan,
knoopte onderhan.delingen aan ; deze liepen vooralsnog op
niets uit, maar deden reeds duidelijk zien dat ook in
's vijands oog de kansen gekeerd waren. Er kwam tweespalt in het vijandelijk kamp. . .
Aldus bereikte men het eind van het jaar 1828. De
„onderwerping" des vijands ging naar sommiger meening
— vooral van Du Bus, die maar matig vertrouwen had in
De Kock's leiding — nog te langzaam, maar Loch werd de
vijandelijke partij geleidelijk binnen engere grenzen teruggedrongen, en moest het haar wel fielder worden dat de
illusies, waarmede in 1825 de strijd was aangevangen, niet
verwezenlijkt zouden worden.
In November 1828 kwam Kiay Madja, na een tijd van
onderhandeling, in onderwerping, zich blijkbaar — den
schijn aannemende slechts voor de overmacht te bukken —
quasi, met 500 volgelingen, latende omsingelen en door
onze troepen gevangen nemen. Het is niet geheel duidelijk,
op Welke voorwaarden de onderwerping plaats had ; maar
het geeft wel te denken, dat bedoelde volgelingen eerst
een paar dagen na de „gevangenneming" worden ontwapend.
Hoe het zij — Kiay Madja werd al spoedig .naar Batavia,
daarna naar Menado overgebracht ; zijn rol was uitgespeeld,
en daarmede verdween ook het „fanatiek element" in den
strijd. In den aanvang van 1829 werd, over het geheel,
door de ons vijandelijke partij „naar den vrede verlangd" 1),
en was het slechts de vraag hoe men de beste voorwaarden
kon bedingen , reeds then was er herhaaldelijk wapenstil1) De Klerck, De Java-oorlog, IV bl. 749.
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stand, en de verhoudingen werden gaandeweg vriendschappe_Hiker. Zoo zond generaal De Kock b.v. in Maart 1829
,,als een blijk zijner toegenegenheid" een koppel pistolen
qtan Sentot (Ali Basja Prawiradirdja), den voornaamsten
legeraanvoerder van Dipa Negara; en onze officieren hadden
„vriendschappelijke bezoeken van bendehoofden" 1).
Met dat al, — in April 1829 werd de strijd hervat,
doch ten nadeele des vijands, die binnen steeds engere
grenzen teruggedreven werd en voortdurend ijn aanhang
zag slinken ; zelfs werden verschillende voorname personen,
0.a. een zoon van Dipa Negara, gevangen genomen. Mangkoe Boemi, ziende dat de zaak van den opstand verloren
was, gaf teekenen van toenadering, en nadat drie zijner
zoons vrijwillig in onderwerping waren gekomen (einde Juli),
volgde hij-zelf (einde September). Op hem „alsof men
slechts gewacht had" op zijn voorbeeld, volgden vele anderen,
weldra ook Sentot, die met zijn legioen (800 man) in Nederlandsehen dienst overging. Feitelijk was nu de kriksmacht van Dipa Negara ontbonden en zwierf hij zelf, in
het laatst van 1829, als vluchteling rond, terwij1 hem door
de bewegingen onzer troepen geen rust werd gegund. Zijn
toestand werd dus vrijwel onhoudbaar, en terecht kon De
Kock zeggen : „het mag dan wat korter of langer duren,
in de kaars vliegt hij zeker". Het einde kwam in Februari
1830, then hij zich in onze handen stelde; hij werd eenige
weken later gearresteerd en eerst naar Menado, in 1833
naar Makassar verbannen, waar hij in 1855 overleed.
zoolang men den juisten loop der
Er is langen tijd
onderhandelingen niet kende — twijfel geopperd, of generaal De Kock, met de gevangenneming van Dipa Negara,
niet de grenzen der eerlijkheid was te buitengegaan en het
„macht boven recht" had laten gelden. De heer De Klerck
heeft zich daarom, terecht, de moeite gegeven de gansche
geschiedenis der onderwerping haarfijn nit te pluizen en
toe te lichten (V. bl. 536 en vig.), en daarmede den-generaal
van alien blaarn gezuiverd.
1) De Klerek, De Java-oorlog, IV bl. 760.
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De „opstand" van 1825 was dan, door den dood, deonderwerping, de gevangenneming der aanvoerders, onderdrukt. Natuurlijk was niet dad.elijk alle gevaar voor rustverstoringen geweken en bleef nog voorloopig een „leger
te velde", later een „observatiekorps" in de Vorstenlanden
achter, maar men kon nu onverwijld overgaan tot het
nemen van de maatregelen, welke uit het voorgevallene der
laatste jaren voortvloeiden of noodig waren om in den vervolge eene herhaling daarvan te voorkomen.
Wat Djocjakarta betreft, was de regeling vrij gemakkelijk. Dipa Negara was in opstand gekomen tegen den
wettigen, door ons erkenden vorst, en wij hadden ons
steeds op het standpunt gesteld dat wij de wapenen
hadden opgevat om de rechten van dien vorst te verdedigen maar het spreekt van zelf, en werd uitdrukkelijk in
het contract met Sultan Sepoeh gezegd, dat Djocja dan
ook de kosten van die verdediging zoude hebben te dragen.
In de toepassing van dit recht op schadevergoeding ging
ons bestuur gematigd te werk ; het eischte den afstand
van Banjoemas en Bagelen, maar gaf den Sultan geldelijke vergoeding (f 182 000 's jaars) voor het verlies der
daaruit door hem getrokken uitkomsien.
Met Soerakarta stond de zaak anders, vooral doordien
Du Bus, onvoorzichtig genoeg, in 't begin van 1827 den
Soesoehoenan vergrooting van grondgebied, ten koste
van Djocjakarta, had voorgespiegeld. Na al wat sedert
omtrent de houding van Soerakarta in den aanvang van
den opstand bekend was geworden, en ook in verband met
de omstandigheid dat in het laatst van 1828 zelfs reeds in
beginsel besloten was geweest tot de afzetting van den Soesoehoenan wegens wangedrag, kon van eene „belooning"
nu wel Been sprake zijn. Men overwoog thans, dat zonder
het aanwezig zijn onzer legermacht ook het bestaan van
Soerakarta groot gevaar zoude hebben geloopen, en het
dus niet onbillijk was, als dit land thans eenig offer bracht
maar vooral, dat men waarborgen moest hebben voor de
toekomst, dat niet opnieuw een opstand van den omvang
als de pas gedempte zoude kunnen ontstaan. Men vorderde-
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dus van Soerakarta den afstand der gewesten Madioen
en Kediri, tegen volledige schadeloosstelling der daaruit
getrokken inkomsten (later betaald met i f 335 000).
Overigens werd van beide landschappen gevorderd eene
behoorlijke grensregeling.
De Soesoehoenan maakte aanvankelijk bezwaar ; stemde
daarna toe, . . . maar nam weldra de vlucht. Hiermede
werden plotseling vele moeilijkheden uit den weg geruimd ;
toen men er in slaagde hem gevangen te nemen, werd hij
overeenkomstig de vroegere plannen — van den troon
vervallen verklaard en naar Ambon verbannen. Zijn opvolger — broeder zijns vaders — had tegen onze voorwaarden geen bedenking. En onzerzijds werd de medewerking
van vele andere grooten verkregen, ook doordien hunne,
hetzij door lichtzinnigheid, hetzij tengevolge der minder
geregelde toestanden van de laatste jaren, gemaakte schulden, te zamen c. c. 18 tonnen gouds beloopende, geheel
voor onze rekening werden genomen.
Alles wel overwegende, kan men niet zeggen dat het
Indisch Bestuur, sedert 1749 „leenheer van de Vorstenlanden", in zijne eischen onbillijk is geweest. Het mocht dat
ook hieroni niet zijn, omdat er alles aan gelegen was,
nieuwe opstanden te vermijden ; zooals de Gouverneur Generaal van den Bosch het uitdrukte, hij zag tegen een
nieuwen opstand op „als tegen onzen ondergang". Men
hield zich dus zooveel het maar kon aan de bestaande
contracten, gaf behoorlijk schadevergoeding waar dit niet
mogelijk was, en deed alles om de invloedrijke personen
aan ons te binden. Zoo was onder de evengenoemde 18
ton, ef 373 000 ten bate van den nieuwen Soesoehoenan,
f461 000 ten bate van Mangkoe Negara, f 378 000 ten bate
van den Rijksbestuurder begrepen.
Inderdaad is er door de Commissarissen, door de Rering met de regeling der zaken belast, met veel beleid gehandeld. En er was — buiten het sluiten van nieuwe
overeenkomsten met de vorsten — nog heel wat te regelen in de overgenomen „buitenprovincien" moest alles :
bestuur, justitie, politie, belastingen, nieuw worden inge-
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richt, op zoodanige wijze dat ook de bevolking reden
hebben zou met de verandering tevreden te zijn. Op
zich-zelf was dit laatste niet moeilijk ; afgescheiden van denadeelen welke de jongste onlusten hadden meegebracht,
was ook in gewone tijden de toestand der bevolking allerellendigst ; de latere Gouverneur Generaal Merkus, een der
Commissarissen, verklaart b.v. dat hij, na in Madioen en
Kediri de inlandsche huishouding tot in alle bij zonderheden te hebben nagegaan, daar „een grand van onderdrukking en ellende had aangetroffen, zooals hij zich 'Ammer
had kunnen voorstellen."
Aan een aanzienlijk hoofd, wien dat indertijd bij zijneonderwerping was toegezegd, en aan een ander die wegenszijne trouwe diensten gedurende den oorlog moest worden
beloond, werden, op denzelfden voet, doch op kleinereschaal als zulks in 1757 met Mangkoe Negara en in 1812
met Pakoe Alam was geschied, landschappen afgestaan
binnen. het Djocjasche rijk, waarover zij, onafhankelijk van
des Sultans gezag, het beheer zouden voeren. Aldus ontstonden de „onafhankelijke" territorien Kalibawang en
Nanggoelan, waarover men echter niet veel plezier beleefde.
Het schijnt mij niet zonder belang, de geschiedenis dezer
„vostendommen" wat n_ader toe te lichten,
Het in 1826 onderworpen hoofd was bekend onder
den hem door Dipa Negara gegeven naam : Mangkoediningrat. Hij was een „wettige" — van grootvaders en vaderzijds beide nit gelijkstandige huwelijken geboren kleinzoon van Sultan Sepoeh, en dus een van hen die met
recht aanspraak konden maker op den Djocjaschen troon ;
niet nit sympathie voor Dipa Negara, maar nit of keen
van de bestaande successieregeling . voegde hij zich in 1825
onverwijld bij de opstandelingen. Hij had bij voorkeur de
residentie Kadoe tot doelwit zijner aanvallen gekozen, en
maakte het den onzen daar lastig genoeg ; zoodat men al
spoedig, bij gebrek aan militaire macht, langs den „politieken" weg aanraking zocht. Hij wist wat hij waard was: zijn
afkomst gaf hem invloed op het yolk ; hij had een goed geoefend korps volgelingen te zijner beschikking ; zijn broeder
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Nata Pradja was in 1826 legeraanvoerder van Dipa Negara ;
vijf andere broeders streden naast hem in Kedoe . ..
De pogingen, aangewend om hem aan onze zijde te
krijgen, stuitten aanvankelijk af op zijne te hooge eischen.
Toen echter zijn grootvader den troon beklommen had en
ook, door een nederlaag van Dipa Negara, de krijgskans
in ons voordeel scheen te keeren, werd hij handelbaarder :
hij zou „onmiddellijk met zijn geheele macht offensief
tegen Dipa Negara optreden", mits hij den van dezen ontvangen rang behield, voor zijn onderhoud 1000 tjatja's
( = bahoe's) land zou ontvangen en alleen aan ons gouvernement ondergeschikt zou 'zijn. Die voorwaarden werden
aangenomen, in de hoop dat aldus — werd het voorbeeld
door andere voorname hoofden gevolgd — de macht van
Dipa Negara zou worden „afgebrokkeld".
Hij heeft daarop, gedurende het jaar 1827, „ijverig
deelgenomen" aan onze operation in Kedoe , maar toen
Sepoeh in 't begin van 1828 overleed, viel het hem bitter
tegen, dat hij niet, in diens plaats, naast den minderjarigen
Sultan, tot Sultan werd benoemd ; na dien tijd bleef hij
wel aan onze zijde, maar voerde hij weinig meer uit. Hij
stond bekend als „een trotsche knevelaar".
Maar na het einde van den oorlog was men aan de
vroegere toezeggingen gebonden. In onderling overleg werd
overeengekomen dat hij slechts 500 tjatja's land — Kalibawang — zoude krijgen, maar daarbij een maandelijksche
toelage van f 450, wat hem geldelijk voordeeliger was.
De zaak kreeg definitief haar beslag den 28en April
1831 1), doch dadelijk daarop speelde hij den verrader:
eerst zond hij zijne menschen op rooftochten uit, en reeds
in October hadden onze ambtenaren de bewijzen in handen
dat hij zijn broeder, Nata Pradja, had uitgenoodigd den
opstand aan te vangen met een inval in Demak. Ilij werd
toen gevangen genomen en naar Amboina verbannen.
Aan dien broeder, Nata Pradja, had Sepoeh, in 1827,
2000 tjatja's grond toegezegd ; zoolang de onlusten duurden,
1) De Merck, De Java-oorlog, VI, bl. 417.
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ontving hij eene toelage van f 500 's maands en bovendien de noodige gelden voor het onderhoud van een hulpkorps (barisan) te Oengaran. Hij wenschte in 1830 in dien
toestand te blijven, en men had zich verplicht gezien daarin
te berusten, ofschoon het bestaan der inlandsche militaire
bender niet zonder bedenking was , men vertrouwde ze
niet, en met reden, zooals o.a. in 1833 ter Sumatra's Westkust bleek met Sentot, die zooals boven medegedeeld, ook
met zijn barisan bij het Gouvernement overgegaan was.
Men verheugde er zich dus in, dat het gebeurde met
Mangkoediningrat de gelegenheid bood, de onderhandelingen
te heropenen, met het gevolg dat Nata Pradja, er nu in toestemde, zijn barisan te ontbinden en, in de plaats daarvan, in
het onafhankelijk beheer van Kalibawa,ng te worden gesteld.
Hij overleed in 1854; Coen werd de grond aan den
Sultan teruggegeven.
Wat nu het andere „prinsdom", Nanggoelan, betreft...
Wiranegara was, in 1825 en later, commandant van
de Sultanstroepen in den Kraton geweest. Hij schijnt aanvankelijk wel zijn steun aan Dipa Negara toegezegd, maar
deze toezegging weldra teruggetrokken te hebben; officieel
werd in 1831 verklaard dat hij „steeds blijken van gehechtheid en trouw aan het Nederlandsch Gouvernement heeft
gegeven en bijzonder, gedurende den opstand, wanneer hij
aan het hoofd van zijne troepen tegen de muitelingen
heeft gevochten en aan hem het behoud der Kraton te
Djocjakarta grootendeels moet worden toegeschreven", en
dat hij zich „zoowel daardoor als door zijn goeden raad
en medewerking bij de Commissie tot regeling van de
Vorstenlanden zeer verdienstelijk had gemaakt" .. .
Hij was, als aan de Sultansfamilie vermaagschapt (door
zijn huwelijk met eene dochter van den in 1814 overleden
Sultan) en ook door zijne persoonlijke hoedanigheden een
man van invloed, en het zal wel daarom geweest zijn dat
hij, in 1828 tot pangeran verheven en sedert bekend onder
den naam pangeran Adipati Praboediningrat, „beloond"
moest worden door hem, als zelfstandig vorst, 1000 tjatjahs
land of te staan : het land Nanggoelan, grenzende aan
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Kalibawang. Als commandant der Kratonstroepen met den
rang van kolonel had hij nog, nit de Sultanskas, een tractement van if 500.— 's maands.
Wellicht gaven tot deze regeling nog andere overwegingen aanleiding. Hij was de geslagen vijan_d van den
bovenge noemden 1Vlangkoediningrat, met Wien zijn gemalin
eerst gehuwd was geweest ; „juist daarom", zegt Rouffaer,
„werden hunne landen aaneengrenzende gemaakt". Zou
men den een als tegenwicht voor den ander willen laten
dienen Er was toch, zooals weldra bleek, wel reden onl
beiden niet al te veel te vertrouwen !
Overigens kon men hem, die toch steeds aan onze zijde
had gestaan, niet wel achterstellen bij Mangkoediningrat.
Hoe het zij, op denzelfden dag, 28 April 1831, traden
beide op als „independente prinsen". Praboediningrat kwam
al spoedig met allerlei pretentien : hij moest bij feestelijke
gelegenheden in den Kraton een hoogere plaats innemen
dan zijn mededinger; zijne gemalin moest een hoogeren
titel hebben dan die van Mangkoe Negara en Pakoe Alam
zijn zoon moest Pangeran heeten. Al deze verzoeken werden
afgewezen, en alles werkte samen om hem, die in zijn hart
steeds vijandig tegen de Europeanen geweest was, van ons
te vervreemden. Eindelijk kreeg men de bewi ijzen dat hij.
een opstand beraanide, en toen werd hij, 5 Augustus 1832,
aangehouden en naar Semarang gezonden. Korb daarop
vo gde de verbanning naar Banda, waar hij de gelegenheid
ha na te denken over de gevolgen van gekwetste ijdelheid.
Het onafhankelijk prinsdom Nanggoelan heeft dus
slchts ruins 15 maanden bestaan. Volgens art. 15 der
voorwaarden waarop het aan Praboediningrat was afgestaan,
zou het „aan het gouvernement vervallen", en bet bleef
dus voorloopig gouvernementsenclave op Sultansgebied.
Doch de resident had er al dadeliijk op gewezen dat volgens art. 1 van het contract met den Sultan van Djocjaka-ta van 3 Nov. 1830 de provincien Mataram en Goenoengkidoel „in Naar geheel" aan het Hof van Djocjakarta
„waren overgegaan" ; Nanggoelan lag in Mataram, dus kwam
het nu den Sultan toe. De quaestie bleef lang hangende,
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maar in 1851 werd in dezen geest beschikt, — toen werden
de gronden aan den Sultan teruggegeven.
Wanneer nu, ten slotte, nog herinnerd wordt dat
Mangkoe Negara in 't begin van 1830 met eenige uitbreiding van zijn territoir — evenals de beide bovengenoemde,
ten koste van Djocja — werd beloond, dan zijn de belangrijkste gevolgen van den Java-oorlog aangewezen. De
macht, het grondgebied der vorsten was beperkt, maar zij
ontvingen daarvoor schadevergoeding in geld : de Sultan
in totaal ef 465.000, de Soesoehoenan f 754.987 's jaars.
Daarmede waren dan ook de in 1824 in huur gegeven
landen afgekocht.
De tolpoorten, waarvan de pacht in 1827 vervallen was
en die sedert in eigen beheer waren gehouden, werden in
1830 afgeschaft.
Van der Capellen's verbod van landverhuur in de
Vorstenlanden was reeds in 1827 door zijn opvolger, Du Bus,
ingetrokken.
Door den Java-oorlog is in tal van opzichten een betere
toestand geboren. Er was, in de Vorstenlanden, geen plaats
weer voor eene machtige anti-Europeesche partij : ons bestuur kon nu met vertrouwen samenwerken met de vorsten,
om langzamerhand tot verbeteringen in economischen en
juridischen zin te geraken. Zoolang de vorsten toonen,
vertrouwen te stellen in ons bestuur en daarmede te willen
samenwerken, is er voor ons geen reden om verandering
in de thans bestaande verhoudingen te wenschen. En . . .
dit is wel duidelijk : de voor 1825 bestaande, zij het sons
sluimerende vijandschap is verdwenen, nu de Java-oorlog
voor bg oed onze meerderheid heeft bewezen. Het zal slechts
van het beleid aan onze zij de aThangen, dien toestand te
behouden en te bevestigen , daartoe is in de eerste plaats
noodig, dat de inlandsche bestuurders overtuigd zijn van
onze goede bedoelingen, en, bovenal, van onze goede trouw.

„GEBRUIK TOCH JE HERSENS!”
DOOR

LOUIS CARBIN.

Il subsiste, it est vrai, un inconnu
terrible.
Maurice Maeterlinck.

De oude heer en mevrouw Bar-Jansen werden door
de eenvoudige burgerfamilies, waarmede zij in de kleine
universiteitsstad Leiden verkeerden, algemeen beschouwd
als een wel gezellig maar allerwonderlijkst pair menschen.
De Beer met de twee puntjes noemde men hem, en
lachte daarmee om het groote belang, dat de oude heer
altijd onverdroten stelde in dit eenige bijzondere van zij n
zoo simpelen naam. Maar dit was niet hun wonderlijkheid.
Ook niet dat hij, in Indie, laat getrouwd met een
nog al blanke nonna, kart daarop werd gepensioeneerd
Os kapitein. En vooral niet, dat ze beiden van burgerfamilie toch noch zoo'n beetje officiersstand vergeefs poogden op te houden. En ook niet het bezit van een eenigen
zoon, die te Leiden studeerde voor rechterlijk ambtenaar,
doch dien men geen student kon noemen.
— Een student toch, dat is een groote blozend gezonde
knaap, nietwaar, met een hoog boord, een zwaaienden stole,
soms wat kringen onder de oogen, altijd een luide stem
en ... vooral nooit ernstig. Evenwel was Willem Bar met
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zijn ietwat donker Indisch gezicht, een stille bescheiden
wat sombere tengere jongen. Sommigen meisjes leek hij
wel interessant toe om dat sombere, donkere maar de
dames vonden hem wat al te veel in een hoekje gedrukt,
voor, dan toch, een jongen man.
Den heeren was hij een abstractie.
Maar dat alles was niet hun wonderlijkheid. Het
was dit
De groote, grove kapitein Bar en het kleine, tengere,
oude mevrouwtje hadden altijd woorden. „Behalve 's nachts",
glimlachte men, en „behalve buitenshuis", erkende men
waardeerend.
En dit nu vond men het kluchtige, dat men er alles
van wist — een kleine plaats nietwaar met een beperkt
aantal wisselende dienstboden —en dat het toch bij vaak
ontmoeten zoo heel en al niet bleek. Want buitenshuis,
in gezelschap, hadden ze immer jets innigs, oud-en-vertrouwds met elkaar.
Het leek een onbewuste behoefte te toonen wat ondanks
alles dan toch de grond was hunner verhouding. Want
al kijvende was gedurende den loop der jaren hun liefde
gegroeid en gegroeid. Niet in (hepte. Daar waren het te
oppervlakkige zielen voor, maar in de breedte. Het was
begonnen met het visaed behagen in elkanders physiek,
— hij voor haar de groote, sterke, blonde man, ziej voor
hem het fijne, kleine, donkere vrouwtje om na de geboorte en opgroeiing van hun eenig kind, dicht saamgehouden als ze werden door den druk der finantieele moeilijkheden, te komen tot een door dik en dun aanvaarden
van elkanders eigenaardigheden.
En die verschilden hevig.
Zij was, door haar weinig ontwikkeld intellekt, iemand
die alleen dacht met haar hart en gevoel. Bar natuurlijk
deed dat waarmede het behoorde, met zijn hersens.
Mevrouw Bar was immer obstinaat en hield altijd
alles vol in hun geredekavel met een „ik vbel het zoo".
En „gebruik toch je hersens" bleef geregeld de eerste stout,
waarmede hij zijn aanvallen begon. Dan probeerde ze „met
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haar hersens" tegen hem in te beredeneeren, wat zij voelde ,
tot ze zich zelve had vastgepraat. Woedend zweeg ze dan
tegenover haar zegevierenden gemaal. Tot een stemmetje
in haar hart weer zei : „maar het is toch eigenlijk zoo".
En ze den strijd opnieuw begon.
Met de jaren raakten zij er aan verslaafd als aan
drank. En het leek wel of ze zich er jong door hielden,
omdat het per slot hun gemoedsverhouding onaangetast
liet, en ze er over en weer felle belangstelling door hielden
in velerlei zaken. En belangstelling, niet waar, houdt jong.
Maar onder vreemden hadden ze dan schier instinctief
de gewoonte aangenomen, wel lieve ding en over en tegen
elkander te zeggen, dock maar niet te luisteren naar wAt
ze beweerden.
Het werden dus voor de buitenwereld menschen zonder
besliste meeningen. Zeer aangename lieden in den omgang,
naar men vond.
— Eon was er echter, die, zonder ophouden, onder
dit alles leed : — De zoon. —
Als klein, naIef kind, nog zinnen-wezen, onderging (1.
jongen het gekrakeel als een voortdurend gestomp. En in
die jaren van moeder's koestering aanvaardde hij den vaderals een harde, dagelijks wederkeerende verschrikking. Tot
hij, vroeg rijp, zijn leeftijd van zelf-overdenken had bereikt
en dikwijls de obstinaatheid zijner moeder niet begreep.
Het was toch zoo logisch wat de vader bulderde.
En ieder op zijn beurt vroeg aan hem, die zoo knap
door al zijn examens kwam, om hulp met een „niet waar
jongen". En nog te jong en te veel hun kind om met
zachte ironie op hun eigenaardigheid neer te zien, trachttehij bedrukt mede te overtuigen, wat hij de goede zij vond.
Hierbij raakte hij nu naar geest en gemoed in den knoei.
Want de stille bescheiden jongen had een zacht en overgevoelig hart, wat hij zooveel mogelijk verborg voor zijn
vader, en een fielder en vlugwerkend stel hersens, wier
logica hij verzachtte voor de moeder.
Door die tweeslachtigheid en door het nooit zichzelf
kunnen zijn leed hij, dag in, dag uit. Somber werd hij en
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gedrukt, ten laatste op Brie en twintig jarigen leeftijd onvermijdelijk een tegelijk twijfelend en bewonderend, fel lezer
van den grooten idealisten-dooder Schopenhauer.
Men is op die jaren toch al zoo geneigd tot het zwelgen
in literair wereldleed. Zoodat het onhygienische, sedentaire
leven met de daardoor aan het broeien gebrachte, dompe,
zinnelijkheid hem weldra de kracht en prikkel tot aanpakken
in de studies ontnam en voortdurend machteloozer zette
voor dat eeuwig onbeantwoordbare : „Waarom P"
— Zoo hinkte dit kreupele gezinsleven dan maar stadig
voort. —
Tot het met een slag voorgoed werd geveld.
— Het was een winternamiddag aan tafel, in het kleine,
kaaltjes gemeubileerde huisje aan den singel. In de achterkamer van 't hills, waar de rustige vulkachel wat warmteweelde bracht.
Als gewoonlijk vlogen de woorden tusschen man en
vrouw over en weer. Groote, zware, harde alles brekencle
kogels van den kapitein, fijne, spitse, prikkel-priemende
pijltjes van het kleine mevrouwtje.
Het ging over somnambulisme.
Want het kleine, tengere mevrouwtje had het vaste
besef te bezitten wat men noemt „Het tweede gezicht".
Dikwijls toch had ze tusschen waken en droomen opgemerkt, dat ze eenige gebeurlijkheid uit hun intieme leven
voorzag. Het waren meest onbelangrijke dingen, want
ongevallen waren hen nooit overkomen.
•
( ./oote
Bij al Wim's examens toch had ze hem, terwij1
bezig was, al „zien" terugkomen, met een vroolijkheid op
zijn lieve, zachte gezicht. Zoodat ze zich die dagen nooit
ongerust had gemaakt, en dan tot ergernis van den ouden
kapitein het wonderwel eens met hem was, dat Wim er
best kwam. „Ik vbel het zoo" had ze dan gemompeld. En
dadelijk had haar oude brombeer weder niet ku.nnen nalateri
boos te grommen „gebruik toch je hersens". Ze glimlachte
fijntjes,
ze wist !
Maar het werkte bij haar nooit lang vooruit.
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Nu had ze het somnambulisme zitten verdedigen door
al maar staaltjes uit boeken aan te halen. Die hij kalm
eerst, dan boos, wederlegde met argumenten, waar ze niet
tegen op kon, omdat . . . ze niet voor den dag durfde
komen met haar zielseigen gewaarwordingen.
Men was, al redekavelende, gekomen aan de vruchten.
Stilletjes voor zich neerziend zat Willem een gekraakte
noot te pellen. Hij had zich nog niet met de kwestie bemoeid. Dan eindelijk liet hij zich ontvallen :
„Er is toch wel lets eigenaardigs".
„Wat ! I)" dreunde de oude kapitein.
Stil hief m.evrouw, vol verwachting luisterend, haar fijne
kinnetje omhoog.
Toen vertelde Willem, hoe hij een tijdje geleden met een
collega naar een waarzegster was gegaan, zoo eens voor het
typische, na een gesprek over magnetisme en suggestie.
Dien kennis had ze voorspeld, dat hij een der volgende
dagen zijn voet zou breken bij het vallen van een trap. En
het was gebeurd.
Willem vertelde het uitvoerig, met een matte moedelooze stem, als was het hem een zware, zware last die gebeurlijkheid zoo te aanvaarden.
Zijn moeder, niet lettend op zijn somberheid, die de
laatste dagen al grooter en grooter was geworden, maar
druk van binnen over haar nu toch gelijk krijgen, zei : „Non
zie je... een felt. ..."
„Toeval!" dreunde de kapitein met een slag op de
tafel. Dan zich welwillend buigend naar zijn zoon :
„Niet waar jongen I' Toeval !?"
„Neen vader."
„Toeval zeg ik je !"
„Heusch niet vader, waarachtig niet, want hij heeft
juist aldoor op zich gelet met trappenloopen en zoo. En
toch gebeurde het, door per ongeluk een duw van zijn broer."
„suggestie ! dan was het suggestie !"
Willem haalde de schouders op.
„G-ebruik nou toch je hersens jongen. . . . hoe wil dat
non..., hoe kan ze dat nu vooruit we-ten . . . ."
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„Suggestie van den broer zeker ?" snerpte het kleine
stemmetje van mevrouw nu hoonend.
„Toeval van dien broer om te stooten . . . . suggestie
van hem om dan dadelijk te vallen . . . ."
„Je hebt het maar voor het uitmaken . . . . "
„Ja, ik maak het uit . .. . ik gebruik mijn gezonde
verstand . .. . ,9
„ . .. .Wat blief ? .... mijn gezende verstand ja....
verbeel je dat je alles maar vooruit kon berekenen . .. ."
„Och . .. . dat is geen berekenen . . . ." viel ze nu ondanks zich zelve verontwaardigd nit.
„teen berekenen ? .... geen berekenen ? . .. . 'gen
zeker ?"
„En of. .. . ,,
„Mensch het mankeert je in je bovenkamer . .. . zien . .. .
zien . . . a hoe wouden ze zien . .. . ja, je ziet zoo maar naar
de zon van morgen . .. ."
,,Nou en 't is toch zoo."
„Je voelt het zeker zoo:'"
„Och voelen . . . . weten doe ik het . .. . dat is geen
gewoon zien . .. . als jij je oogen dicht doet, dan kun je,
als je aan me denkt, me nog duidelijk zien . .. . en toch
zie je me niet a .. ."
„Ha! ha! goeie ziel. . • • voorstellingen zijn dat . .. .
herinneringsvoorstellingen . . . . die ik me maak • • • • ,,
„Daarmee verklaart u niets, vader, het was een verge-lijking van moeder . .. ."
„Watte . .. . verklaar ik niets . .. . wat blieft u vriend . . ..
verklaar ik niets ?"
„Neen . .. . je verklaart niets.... je gebruikt maar
woorden" priemde het vrouwtje in zijn grove, dikke woede.
„Wel allemachtig !"
Er was een gespannen stilte.
Het kleine vrouwtje met ineens de stralende illuzie nu
zeker te zullen winnen, zei :
„Ja, het is zoo vent . .. . het is zoo . . . . je ziet met je
oogen dicht vooruit hoe iets gebeurt. . . . je ziet beelden,
van dingen die nog niet gebeurd zijn • . • ."
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Met iets stil wanhopigs keek Willem nu naar zijn
ijverende moeder. De oude peer kon van drift niet spreken,
kauwde zich op den dikken knevel, barstte toen los :
„Je. .. . je. .. . wou jij beweren, dat je 't zelf soms ook
ko n .... je.... je.... je...."
„Ja . . . ."
„Watte ! ?"
Woedend en tegelijk verschrikt was hij overeind gerezen,
dreunde nu met groote stappen de kleine kamer op en neer.
„Jij ! ?" vroeg hij nog eens.
„Ja, ik lieb Wim telkens door zijn examens zien komen."
„Je gaat morgen naar den dokter. .. . nee.... nee....
nee. .. . niks to maren . . .. je gaat morgen naar den
dokter . .. . versta je . .. . het moet hier geen gekkenhuis
worden . .. ."
„Maar vader .. . . "
„Jongen .. . . luister nou eens . .. . laten we mekaar nu
niet opwinden he ..... gebruik je hersens ..... kijk, die
meischen hebben dikwijls geluk . .. . ze noemen een klein
precies feitje, dat ieder mensch kan overkomen . .. . waarschuwen. daarvoor. . . gebeurt het niet. . . nou dan hadden
ze je immers gewaarschuwd. .. . gebeurt het wel . .. . dan
kon je zien hoe goed ze waren."
„Hoe verzin je 't !" spotte het kleine vrouwtje met
minachting.
Twijfelend even, met iets fiefs bijna in zijn werkelijke
bezorgdheid voor haar, keek de kapitein naar zijn vrouw.
Dan met een blik om hulp zag hij naar zijn zoon. Maar
deze staarde met loom gebogen hoofd op zijn bord.
„Willem."
„Vader."
„Help me je moeder genezen jongen . .. . als ze non
maar even overtuigd wou. worden .... last jij het haar nu
eens voelen hoe het zit. .. ."
In diepen ernst deed hij nu deze concessie aan de
wonclerlijke denk-manier van zijn vrouw.
Maar de jongen zei : „Dat kan ik niet vader. .. . ze
zeggen niet alleen van die precieze dingen".
27
O. E. XI 12
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Toen stoof de oude heer weer op : „Ze hebben jou
toch geen onmogelijkheid op je mouw gespeld ! ?"
„Was het maar een onmogelijkheid, vader, was het
maar een onmogelijkheid, maar ik voel, ik v6e1 dat het
zoo gaat. ."
„Waite ! ?"
Angstig ineens keek nu ook de moeder op.
„Wat is er gezegd ?" fluisterde ze.
„Dat ik niet haalde, wat ik halen wou. Dat ik niet
halen zou, wat ik halen wou .
ze kon me niet zeggen
waarom .
ik was met Willemse, u weet hoe geleerd die
me altijd fro nd ..... die was haar gaan uitlachen ..... en
had haar blijkbaar in de war gemaakt ze zag niets
weer . ze kon me alleen maar herhalen wat ze al gezegd
had . . . . dat ik niet haalde, wat ik halen wou . . . ."
„Ze zag niets meer ! ?" bulderde de vader : „gebruik jij
ook al van die termen je bent gek .... jij er niet
komen ..... al je examens tot nog toe goed !" Dan wat
zachter : „omdat je nu den laatsten tijd een beetje lanterfantert • . al je professoren waren altijd tevreden. omdat
je den laatsten tijd nu wat kalmer aan doet.. . . mag best
hoor . . .. de zaak is weldra toch op een oor na gevild. .
geloof je zelf wel wat je zegt ?"
neen maar . .
„Maar Wimpie," kwam het moedertje angstig : „die
menschen kunnen zich ook wel eens vergissen. . misschien
omdat je altijd zoo donker kijkt . . . . maar ze weten niet
wat in je zit. .. ."
„Nee.... nee .... 't is zoo," verweerde Willem.
„Wat is zoo ?" dreunde de vader : „mag ik als je blieft
wat is zoo ?"
weten
„Ik voel het vader . . . ."
„Je hersens jongen."
„Nou ik weet het char
ik w4et dat ik den boel niet
weer bij mekaar kan houden in mijn hoofd
ik vergeet
telkens
vroeger op elk moment van den dag kon ik
me herinneren wat ik wou. .. nu niet meer... "
„Dan ben je wat overwerkt
maar daar moet je me
nou toch niet zoo'n drama van waken . ."
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„Keen....
Wim . . . . ” en zijn moeder, liefjes bezorgd,
legde hem den arm om zijn schouders : „n.een... . . Wim .. ..
die menschen .. . . natuurlijk 't zijn maar menschen . . .. ik
zie ook wel eens iets verkeerd . . . ."
„Je ziet .. . . je ziet .. . ." begon de oude heer zich weer
boos te maken.
„Ja .... och mannie. .. . ik bedoel zoo op straat zie ik
ook wel eens wat anders als het is . . . ."
„Och 't kan wel . ..." mokte Willem somber.
Men zweeg. De oude kapitein, verbaasd, stond midden
in de kamer, de handen in de zakken, wijdbeens naar hen
te kijken.
De dagmeid klopte.
Ze wilde 's avonds altijd vlug naar huis, en had waarschijnlijk weer staan luisteren.
Ze werd binnen gelaten om of te nemen.
Wat verlegen praatte men nu over onverschillige zaken.
Het was avond. De meld was naar huis.
De beide buiten het leven van hun noon staande ouders,
waren weer rustig. Oppervlakkige menschen, waren ze gauw
opgewonden, maar voelden er nooit lang nawerking van.
Ze kOnden nooit lang over 't zelfde denken.
De oude mevrouw Bar zat nu genoeglijkjes te troonen
voor haar theeblad op de groote tafel.
De oude heer in zijn leunstoel dommelde over zijn
courant, gelijk alle burgerheertjes op zekeren leeftijd dat
beginnen te doen.
Het theewater ruischte met kleine geruchtjes en stil
stond de rustige vulkachel haar warmte maar uit te
stralen.
Ze waren alleen. Willem, als gewoonlijk, werkte boven
op zijn. kamertje.
Zich prettigjes voelende kreeg het oude mevrouwtje
wederom haar gewone thee-uur-behoefte aan lectuur, en
nam den boeienden roman van Marie Corelli uit de leesportefeuille.
Ineens werden ze opgeschrikt door Willem die binnen.
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kwam. Verwonderd keken ze beiden naar de klok. Het was
pas negen mix.
„Wat is er Wim... al om je kopje thee ?"
„Nee... ik ga wat loopen..."
„'t Is koud b-uiten... het vriest," kwam bezorgd zij n
moeder.
„Nou," bromde de oude heer met een grapje, „geen
een mooi meisje zie je met dit weer, jong."
„He man...."
„He vrouw !"
Willem antwoordde niet, glimlachte mat.
„Heb je den sleutel ?" vroeg mevrouw.
„Ja.. . o... ik heb behoefte eens flunk een Bind te
stappen... het waait niet... het vlot niet erg boven."
„Goed hoor... jongen," kwam de oude heer.
Toen hij weg was zaten ze nog een tijdje luchtigjes
over hem te praten, een beetje oneenig over kleinigheden,
maar roerden het onderwerp van 's middags niet meer aan
en genoten langzamerhand van de intieme rustigheid, die
immer de late avond tusschen hen weefde.
Dan lazen ze weer. Hij mopperend over ergernissen
in de courant, zij niet hoorend door het boeiende van
Marie Corelli's roman.
Tot toevallig mevrouw opkeek en zei:
„Gut, het is al bij elven."
„Non wat zou dat ?"
„Wim is er nog niet..."
„Non... 't is geen kind... o... wacht..."
„Wat is er?"
„Weet je wat ik eigenlijk begin te gelooven ? ... non
kijk nou maar niet zoo verschrikt... 't is heel normaal
hoor... dat er een meisje in het spel is..."
„Wim?"
„Nee... begrijp me nou goed... niet van die studenten-jooltjes ... maar de jongen is man he... nou, je begrijpt me wel..."
„Ja..."
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Ze zwegen even. Dan kwam de moeder bezorgd „Kun
je daar dan niet ems met hem over spreken. . . vent...
hij heeft zoo van die kringen onder zijn oogen. . ."
„Goed. maar laten we non dan maar opbreken. . ."
ga jij maar vast naar bo-ven. ."
,,Ja...
De oude heer ging.. De moeder bleef als gewoonlijk
lang redderen. En aldoor was ze nu met haar gedachten
om en bij haar jongen, als hij nu maar geen verkeerden
kant opging.
Onderwij1 drentelde ze heen en weder, van de leege,
schemerige, koude keuken naar de warme, lichte huiskamer,
telkens door de kille gang heen en terug. Soros luisterde
ze of ze buiten voetstappen hoorde.
Rustig bedrijvigjes ging ze maar af en aan.
Dan ineens op haar terugwandeling van de keuken
stond ze verschrikt stil. Ze wreef zich met de hand over
het voorhoofd. Keek dan weer met groote, luisterende oogen
naar de schemerige straat-deur.
,,Groote God !" mompelde ze.
Dan ineens met een gil, met afwerende handen, viel
ze bijna en bleef tegen den gangmuur staan leunen, doodsMeek.
„Wat is er ? wat is er? Lize ! Wat doe je toch !"
Verschrikt kwam de oude kapitein in zijn witte nachtgoed de trap af strompelen, struikelend over zijn sloffen.
Met wijde oogen, zwijgend keek ze hem aan, probeerde
jets te zeggen, maar kon niet.
Beangst vatte hij haar handen. Ze waren koud als ijs,
toen ineens gilde ze het uit :
„Hij gaat zich verdrinken!"
,,Wie wat . . wie wat. .." stotterde de oude heer, trok
haar mee en zette haar binnen in zijn diepen leunstoel.
Ze probeerde er weer nit te krabbelen. Het ging niet.
:
Dan hijgend stootte ze
daar gaat
„Och toe... ga er naar toe... die gracht.
och goeie God, och help hem dan
daar gaat hij
hij
waar is mijn
laat me gaan
toch . . . laat me gaan
hoed. ."

414

,,GEBRUIK TOCH JE HERSENS !"

Maar ze ken niet opstaan nit den diepen stoel.
Zenuwachtig en met diep meewaren gaf hij haar water
te drinkers.
„Maar wijfje ....
maar wijfje . . . . omdat het nu twaalf
uur is geweest. .".
„Ik zag het. .. . och goeie God... . ik zag het. .. ."
„Je bent overspannen. . door dat. . )9
Toen ineens krampend van een plotsen schrik bezwijmde ze.
Ze was ijskoud. Zenuwachtig brommend over dat rare
gedoe van die waarzeggerijen ook, bang, bang, maar denkend
dat dit was om den toestand van zijn vrouw, begon hij haar
kleeren wat los te makers en haar warm te wrijven.
„Willem moest dan voortaan 's avonds maar niet meer
zoo laat uitblijven" bromde hij boos, zenuwachtig dat zijn
vrouw nog zoo stil lag.
Plotseling sloeg ze de oogen weer op. Maar de kleur
bleef van haar gelaat. Haar oogen stonden groot en
branderig droog als droomend zei ze, met een rustigheid,
die hem deed rillen :
."
„Ilij is dood.... het had niets meer gegeven
„Maar Lize."
„llij is dood zeg ik je .... ga hem zoeken . ."
„Maar Lize . ." zijn stem hokte van zenuwachtigheid.
„Ga hem zoeken .... ergens . . . . met politie . . . in een
gracht . ."
„God Lize . ."
„Kleed je aan zeg ik je." Koud en snijdend gebood
haar stem.
„Maar jij .... ?"
„Ik zal wachten ... • ik zal wachten
. tot je met
ik zie.... ik zie . . . ."
hem thuiskomt. .
„Maar Lize ."
„Ik zie dat je met hem thuiskomt . ze dragen hem....
glimmende, donkere mannen . ze dragen hem. . . . hij is
och goeie God.... hij is dood. . .."
dood.
IJzig bleef ze voor zich staren. Ze weende niet.
„Gast de vader den zoon niet halen ! ?" priemde ze hem
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door de ziel . . . . „dan gaat de moeder . . . . maar waar . . . .
och ik weet niet waar . . .."
Ze trachtte overeind te krabbelen, maar zakte weer
neer. Haar beenen trilden te veel.
„Goed Lize," kwam de oude kapitein, bevend, verward
het niet bevatten kunnend : „ik zal gaan zoeken . .. ."
„Met de politie. . . ."
„Met de politie . . . ."
„In de grachten . . . ."
„In de grachten . . . ." huiverde hij.
„Goed . . . . behandel hem voorzichtig, laat ze niet te
wild prikken . .. . die dreggen zijn zoo scherp . . . ."
„Je moet naar bed Lize," verweerde hij zich.
„Ik blijf pier wachten .. . ."
„Maar Lize . . . . "
„Dan ga ik . . ." ze trachtte hulpeloos overeind te komen.
„Stil, stil . . . . ik ga . . . ik ga .. " kwam hij sidderend.
En hij ging. Hij sweet zich in de kleeren en kwam
toen nog even vragen :
„Zal ik nog even buren ... ?5,
„Ga je nou ! ? ... nee .. nee .. laat me alleen . . . o . .
laat me alleen . . . toe ga nu . . . ga nu."
En hij ging. Hij holde als een verwilderde het huis
-nit, aangegrepen door een wilden angst, dien hij zich niet
verklaren kon.
Haar starende oogen luisterden naar het dichtbonzen
van de straatdeur.
Met een zucht van verlichting stand ze nu op, steunend
op stoelen strompelde ze naar de tusschendeur van de voorkamer.
Langzaam schoof ze de duisternis daar open.
Tastend in den donker ging ze naar de ramen, die
dichtbebloemd met ijskristallen waren van de vorst. Een
verre lantaren bracht er spelende flikkeringen en breede
schijnsels in. De stilte van de doodsche straat drong er
aoili een .
Daar ging ze zitten, op een rechten stoel, bij een der
ramen. Ze rilde. Het was er koud.
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Ze blies met haar adem een opening in de ijsbloemen
en keek er door heen.
En wachtte.
Het kijkgat overtrok met damp. Ze wreef er over en
beademde den ijzigen rand.
En wachtte.
Telkens dampte de opening weer dicht. Gelaten wreef
ze die weer schoon, keek, en wachtte.
Ze rilde. Het was er koud.
Haar man kwam niet terug.
••
Telkens moest ze weer blazen en wrijven over de
bloemen van ijs.
En wachtte.
Uren en urea kropen voorbij.
Doodstil zoolang het kijkgaatje open bleef, versteend
van koude, rustig wrijvend telkens en ademend, heeft ze
daar maar zitten wachten, den ganschen, langen nacht.
Tot den volgenden morgen, tegen daglicht het lijk
werd binnengedragen.
Ze heeft toen niet geweend.
Dat is pas veel later gekomen.
Man en vrouw werden een paar stok, stokoude zielen,
die altijd zacht, heel zacht spraken met elkander.
Zij hebben nooit weer woorden gehad.
En zijn in Leiden blijven wonen.
In lmtzelfde huis.

DANTE EN ZIJN VRIENDEN
DOOR

Dr. A. S. K 0 K.

Dovunque amistit si vede,
similitudine s'intende.
Dante, Convivio Hi.

Na het liefde-leven van een groot man of een ongemeene persoonlijkheid is zijn vriendschap wel het meest
belangwekkend. Somtijds zelfs vraagt zij wel allereerst onze
aandacht met het oog op zijn wetenschappelijke, moreele
en religieuze ontwikkeling, op zijn gemoedsleven, zijn
kunst, zijn daden in het openbaar leven. Het liefde-leven
Loch biedt meermalen zeer onverkwikkelijke tooneelen
aan; men denke bijv. aan Bilderdijk en Shelley. Of ook
het bepaalt zich tot het stille huisvertrek en den vredigen
familiekring. Als Vondel zijn overleden 1Viaaiken de Wolff
toezingt :
„Marie, al laat gij mij alleen,
Uw vriendschap, uw gedienstigheen
Staan eeuwig in mijn hart geschreven ," —

dan gevoelen wij wel, dat de invloed van hun huwelijksgeluk van geen geringe beteekenis is geweest voor zijn
dichterlijk bestaan, maar het nageslacht zal, bij al de
waardeering van dien gunstigen invloed, zich tot een eenvoudige kennisneming van een vrij gewone, gelukkig niet
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zoo heel zeldzame bijzonderheid bepalen. Nu is het zeker
van het hoogste belang voor de kennis van Dante en zijn
dichtstuk zijn jeugdige liefde voor zijn verheerlijkte Beatrice te volgen en trachten te begrijpen, daar zij ook geheel valt binnen de geestesrichting en het gevoelsleven
van zijn tijd. Maar Loch blijft, als bij iederen vertegenwoordiger van een ontwikkelingstoestand in de geschiedenis der menschheid — en dat was Dante in bijzondere
mate, — de kennis van zijn persoon in zijn diepste wezen
niet minder onze belangstelling vragen, als wij letten op
zijn naaste omgeving, zijn meest vertrouwelijken omgang
met degenen die hij zijn vrienden noemt. Want niet alleen
op zijn persoon heeft die vriendschap een onmiskenbaren
invloed gehad, zij werpt ook hier en daar een verrassend
licht op sommige gedeelten en uitspraken in de Divina
Commedia en op velerlei ontmoetingen ons daarin dichterlijk voorgesteld.
Vreemd is het dus, dat geen der biografieen over Dante
een afzonderlijk hoofdstuk aan zijn vriendschap wijdt.
Scartazzini is de eerste geweest die ter loops op die leemte
wijst in zijn Dantologia. En hoewel de betrouwbare berichten
daaromtrent betrekkelijk schaarsch zijn, tech zijn er merkwaardige aanwijzingen genoeg, die ons in staat stellen ons
een voorstelling te maken van Dante omringd door zijn
vrienden. Dante, die zich ten voile bewust was van zijn
werk, heeft niet gewild dat het rationale streven van zijn
onmiddellijke voorgangers, voor een deel ook zijn tijdgenooten, aan de vergetelheid zou worden prijs gegeven;
zijn vriendschap legt een treffend getuigenis of van zijn
pieteit. Bovendien is de kennis van de eerste dichterklanken in de Italiaansche taal, van de oudere proeven der
„Sprekers in rijmen", hoe onbeholpen en dor vaak, hoogst
noodig om goed te begrijpen en naar billijkheid te beoordeelen de poezie van Dante en zijn onmiddellijke opvolgers;
zij bevatten de kiem der schoonheden van laatstgenoemden
en geven tevens de verklaring van hun eigenaardigheden
en van hetgeen ons zonderling voorkomt.
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Allereerst stellen wij den lezer
Guido Cavalcanti
voor, daar hij wellicht de oudste brieven toonen kan, waar
van Dante's vrienden gesproken wordt.
Wie was Guido Cavalcanti ? Hij behoort in het Italie
der 13e eeuw tot het meest in het oogvallend type van
de maatschappij dier dagen, waartoe ook Keizer Frederik II
en zijn raadsman Pietro della Vigne te rekenen zijn. Dat
type vertegenwoordigt natuurlijk maar een klein groepje,
dat evenwel in de Middeleeuwen nooit is uitgestorven, daar
het telkens door enkelen van de jongere generatie weer
werd aangevuld. Hij is de vertegenwoordiger van het vrije
denken, de verdediger van het recht der wijsgeerige bespiegeling tegenover het aanmatigend en alvermogend
geestelijk gezag. Dat waarborgt hem reeds een zeer bijiondere plaats onder zijn tijdgenooten. Boccaccio gedenkt
hem in zijn „Decamerone" en wijdt een geheele novelle
aan den dichter-wijsgeer (Giorn. VI, nov. 9). Daar noemt
de schrijver hem een der geleerdste mannen van de wereld,
een philosoof en natuurkundige, bovendien een toonbeeld
van beschaafde manieren en van zeldzame welsprekendheid.
Maar, voegt Boccaccio in zijn leuke ironie er bij, „het gepeupel maakte hem nit voor een volger van Epicurus,
waaraan niet veel ontbrak om hem tot godloochenaar te
stempelen". Dat was de gewone beschuldiging in dien tijd ,
daarvoor moest meestal Epicurus dienst doen, waarbij vervolgens ieder onafhankelijk denker verdacht gemaakt werd
als geheime aanhanger van het atheisme. Dat daarbij ook
zonder inquisitie het leven dikwijls gevaar liep, behoeft
geen betoog.
Dante is zijn vriond op onderscheiden plaatsen gedachtig. Zijn „Vita Nuova", de dichterlijke geschiedenis zijner
jeugdige liefde, heeft hij aan Guido opgedragen, die in
het verhaal wordt aangeduid als „de eerste onder mijne
vrienden". Het vizioen in het begin der „Vita Nuova" biedt
hij zijn mededichters ter verklaring aan, en onder de drie
antwoorden die ons bewaard zijn gebleven, komt ook het
Sonnet van Guido voor, zeker het fraaiste van het drietal.
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In een later Sonnet gedenkt Dante ook Madonna Vanna,,
de eerste geliefde door Guido verheerlijkt en de vriendin
van Beatrice. Van dat oogenblik of was de vriendschap
tusschen beide dichters voor goed gevestigd. De tien jaar
oudere dichter-philosoof Guido Cavalcanti zal dus een niet
geringen invloed gehad hebben op de verdere ontwikkeling
van zijn kunstbroeder, zoo op wijsgeerig als op letterkundig
en religieus gebied, al heeft de laatste ook spoedig zich
zijn eigen weg gekozen en dien ten einde toe gevolgd. Die
opdracht van de „Vita Nuova" zou reeds voldoende geweest
zijn om den naam van den vriend in dankbare herinnering
te houden en dien aan het nageslacht over te brengen.
Ook in het veel later geschreven traktaat van Dante „De
Vulgari Eloquentia" (I, 13) heeft hij zijn vriend herdacht.
Hij zegt daar : „Hoevele Toskaners ook in hun ruwe brabbeltaal volharden, Loch hebben onderscheiden manners van
gezond oordeel bewezen, dat de volkstaal der Florentijnen
zich zees goed leent tot dichterlijke behandeling, zooals
Guido, Lapo en nog een derde (Dante verzwijgt pier kieschheidshalve zijn eigen naam), dat Florentijners zijn ; anders
had ik er nog Cino da Pistoja bij genoemd". Nog een
derde plaats getuigt van Dante's genegenheid voor zijn
dichterlijken vriend. Het is dat heerlijke Sonnet in het
derde book der Canzonen, door Quinet genoemd: „quelques
vers ou brille l'aureole de l'adolescence". Hier volgt een
paging oin het weer te geven.
Guido, hoe wenschte ik Lapo, u en mij
Door tooverspreuk een vlugge boot gegeven,
Om clan, bij zomerkoelte 't zeil geheven,
Naar hartelust te drijven op 't getij;
En dus van tegenwind en onheil vrij,
Zou ooze bark, al ploegend, voorwaarts zweven,
Wij, 66n van zin, genietend van het leven,
In vriendschap altijd samen, waar 't ook zij.
En braeht die goede toovergeest one mede
Mijn Bice en 't tweetal bij wier oogengloed
TT zelf de macht der schoonheid is gebleken,
Dan zouden wij hen steeds van liefde spreken,
Van liefde, — en daalde er vrede in One gemoed,
Ook in hun hart zou 't woord weerklinken: vrede!
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Bice is hier de saamgetrokken en liefkoozende naam
waarmede Beatrice meer gemeenzaam werd toegesproken.
Dante noemt hier nog als derde vriend Lapo (Jacob) ; 't is
niet zeker wie daarmee bedoeld wordt, Lapo di Gianni of
Lapo degli Uberti, mede met Dante bevriend. Hit de
vroegere aanhaling blijkt in ieder geval dat Dante hier
het oog heeft op een dichter evenals Guido, een voorstander was van il dolce 861 nuovo, die in plaats van het
Latijn de volkstaal tot voertuig had der dichterlijke bespiegelingen en bij het onderling verkeer.
Toen Dante dit Sonnet schreef had de vriendschap
tussehen beide mannen het hoogtepunt bereikt. In den
loop der jaren schijnt er eenige verkoeling tusschen beide
dichters te hebben plaats gehad, waartoe de partijwoede
in Florence zeker heeft medegewerkt. Bovendien schijnt
het dat Guido Cavalcanti zich later meer beslist tot zijn
wijsgeerige studien bepaald heeft en sedert alle dichterlijke
werkzaamheid heeft laten varen. Hit den tienden zang van
den Inferno is zelfs op te maken, dat Guido zich ook verzet
heeft tegen de vergoding van Virgilius, een vergoding die
een eigenaardig verschijnsel der Middeleeuwen is, waartoe
ook de kerkelijke partij niet weinig het hare bijgedragen
heeft ; het zou ons te ver voeren hier breeder daarover uit
te weiden. Eindelijk nog moet men in rekening brengen,
dat Guido's denkbeelden op wijsgeerig en theologisch gebied
niet door Dante gedeeld werden, en daar de eerlijke inaar
eenigszins strijdlustige philosoof er lang geen geheim van
maakte, moest de vriendschap der beide hoog-begaafde
mannen er gaandeweg onder lijden. Guido nam van zijn
jeugd af met geestdrift deel aan den strijd zijner dagen en
wel als Ghibellijn, tot welke partij zijn rijk geslacht behoorde evenals dat zijner vrouw. TIij was gehuwd met een
dochter uit het aanzienlijke geslacht van Farinato ITherto.
Vandaar zijn verbittering tegen den woesten en machtigen
Corso Donati, het hoofd van de partij der Zwarten. Toen
nu in 1300 de strijd in Florence opnieuw losbrak en eerst ten
koste van veel bloedvergieten onderdrukt werd, namen de
Prioren, waaronder ook Dante, het besluit de hoofden der
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partijen te verbannen ; ten einde de rust in de ontroerde stad
te herstellen en zoo mogelijk duurzaam te bevestigen. Dante's
medewerking tot dit besluit was een heroieke daad als van
een oud Romein, daar hij alle gevoelens van persoonlijke
genegenheid het zwijgen oplegde om alleen het welzijn
van zijn vaderstad in het oog te houden en in dezen te
laten Overwegen. Corso Donati werd verbannen, maar
tegelijk enkele hoofden van de partij der Witten in wier
lot ook Guido Cavalcanti deelde, die naar Serazzana verwezen werd. Toen echter de gezondheid van Guido in de
ongunstige atmosfeer van zijn verbanningsoord merkbaar
begon te lijden, was Dante niet minder krachtig in de
weer om het vonnis be doen herzien en zijn vriend den
terugkeer tot zijn geliefd Florence weer mogeqk te makers.
Kort na zijn terugkeer, stierf Guido in 1302. De bemoeiingen
van Dante ten behoeve van zijn vriend werden echter
weldra een van de oorzaken van Dante's eigen verbanning;
bij verandering van gezag beschuldigde men hem onder
meer van partij di door te bewerken dat enkelen hoofden
der Witten, meer bijzonder Guido de terugkeer naar Florence mogelijk werd gemaakt. Men ziet, hoe moeilijk het
in die dagen van partij strijd was, zich buiten schot te
houden. Wie heeft ooit inniger dan onze Potgieter de
gemoedsstemming van Dante gevoeld, toen hij in zijn
„Florence" deze crisis in de vriendschap van beide merkwaardige mannen schilderde ? In de vile afd. van het
gedicht stelt hij den regeeringsraad Dante tegenover zijn
vriend, het partij hoofd Guido.
Beklagenswaard wie in zoo bange dagen,
Gerechtigheid! uw weegschaal houden moet
Tot de evenaar gelijken last ziet dragen;
Geen deernis toch, die ge in den boezem duldt,
Geen vriendschap die vergoelijking durft wagen,
Het wederwigt verlangt ge in straf en schuld!
Hoe welbetrouwd is zij aan Dante's ving'ren
Die streng den last van 't hachlijk ambt vervult,
Als hij niet slechts de woeste stededwing'ren
In Corso en zijn zaamgezwoornen doemt,
Maar de eigen ban op Guido's hoofd last slingren,
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Schoon Witte ale hij, van kindsbeen vriend genoemd!
Gij, heugenis der blijde jonglingsjaren,
Toen. 't juichend y olk oorspronklijk dichtgebloemt'
Ontluiken zag in beider frissche blaèren, —
Zij, scheppers van „den zoeten nieuwen stip"
Om wien de faam hen broeders zal verklaren,
!
Naar welken hoek der wereld dat zij
Gij dreigt hem 't hart, het teeder hart te brekee,
Als Guido's blik zoo stil een lange wijl,
Zoo droef hem van 't verleden schijnt te spreken!

Hoe trekken die verzen van Potgieter ons aan, wanneer men de omstandigheden kent, die op den dichter van
„Florence" blijkbaar zoo diepen indruk ma,akten.
Nog eenmaal, lang na Guido's dood, voelde de dichter
zich gedrongen den naam van den vriend zijner jeugdige
jaren in eere te herstellen. De verschijning van Guido's
naam in het Purgatorio staat gelijk met een gedenkteeken,
dat de eeuwen zal trotseeren. In den elfden zang maakt
Dante melding van Guido Guinicelli, den voorlooper van_
den „dolee stil nuovo" en dus een der eerste Italiaansche
dichters van naam; hij stierf als balling omstreeks 1276.
En bij die gelegenheid kent hij Guido Cavalcanti de eer
toe, dat hij de Glorie der Italiaansche taal aan den eersten
Guido betwist heeft en dat met de kroon der overwinning
als gevolg. Wat tal van herinneringen zullen voor Dante's
geest zijn opgerezen, tom hij die woorden schreef; 't is of
hij voor zijn gemoed eerst bevrediging vond door zijn
vriend, zijn Guido uit het aangehaalde sonnet, in zijn
Divina, Commedia, een plaats te verzekeren.
Maar er ligt in die woorden nog iets verscholen. Dante
gevoelde zeer goed, wat hij aan zijn beide voorgangers
verplicht was, wier taal den weg bereidde voor zijn diehterlijk vizioen. Wat fijnen smaak en inzicht toont hij
tegelijk bij die daad van pieteit ! Guido Guinicelli, hoewel
als de meeste zijner tijdgenooten onder den invloed der
Provencaalsche poezie, weet zich toch pier en daar door
verheffing van toon gunstig te onderscheiden, maar hij mist
het vermogen zich daarin te handhaven, zooals Guido
Cavalcanti wel degelijk vermag. Een bekoorlijkheid van
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vele zijner verzen is ook de weemoedige toon die er nu en
dan in heerscht, evenals hij ons weet te treffen door zijn
breeder opvatting, dieper gevoel en den rijkdom van nobele
gedachten, wanneer hij zich tot zijn verheerlijkte geliefde
wendt. Vandaar het oordeel van Dante, zoo gunstig voor
Guido Cavalcanti.
Voor de karakteristiek van Guido en die van zijn tijd
deelen wij nog mede, dat hij op jeugdigen leeftijd een
pelgrimstocht naar Sint-Jacob de Compostella heeft ondernomen. Het was de gewoonte in die dagen onder adellijke
zonen en aanzienlijke burgers minstens eenmaal in hun
leven zulk een tocht te ondernemen. Veelal was het ora
een of ander avontuur te doen, dat een jong edelman
den pelgrimsstaf opnam of den hoed met schelpen sierde
als teeken van een bedevaart naar een verwijderde streek.
Zoo werd in dien tijd elke handeling van beteekenis welstaanshalve met een kerkelijke kleur getooid. Ook bij
Guido was dit het geval. Op dien tocht verwijlde hij
eenigen tijd te Toulouse. Daar leerde hij zijn Mandetta
kennen, de vrouw die hij zich tot voorwerp van zijn dichterlijke bespiegelingen koos en die aldus door hem verheerlijkt werd. Over de breede opvatting dier verheerlijking
bij Guido kan men oordeelen uit het volgende voorbeeld.
In een van zijn Canzonen begint hij met zich tot zijn geliefde te richten, zooals de oude dichters de Muzen aanriepen, en gaat dan voort met zijn wij sgeerige bespiegeling..
„Daar ik mij -zelven nog niet volkomen kan doorgronden, bid ik de schoone Donna wie ik mij heb toegewijd, mij te begiftigen met het licht harer ziel.
In ieder menschelijk schepsel heeft de alles beheerschende natuur de kiem der rede neergelegd, die in on&
een deel is van den Goddelijken geest. Die rede is de zon
die ons beschijnt en den weg van ons levee verlicht, die
aan het oog van ons verstandelijk inzicht het waarachtig
goed leert kennen, waar ieder naar wenscht en streeft. . .
Maar hoe velen zijn er, helaas, die, even als de nachtvogel,
verblind door den glans der zon, Naar weldadig licht ontvluchten. 0, weergalooze domheid, die roekeloos het Hai
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weigert en minacht, om zieh op te sluiten in een nachtelijke duisternis! ... Volge dan de ziel die gelukkig wil zijn,
steeds de aandrift die de hoogste volkomenheid begeert
als haar eenig einddoel, die waarachtige deugd, welke nooit
tot veinzen haar toevlucht zal nemen om de eer en gunst
der menschen te zoeken." 't Is of wij hier Dante zelf
hooren spreken.
Pat Guido Cavalcanti in zijn tijd een bijzonderen
indruk op zijn landgenooten maakte, blijkt ook uit het
feit dat Villani in zijn Kroniek, dat onschatbaar werk voor
de geschiedenis dier dagen, opzettelijk stilstaat bij de vermelding van zijn overlijden. Villani besluit : „Guido Cavalcanti's dood was een ramp voor Florence. Hij was een
vermaard philosoof, een rechtschapen en onbaatzuchtig
man, bekwaam in velerlei wetenschap, doch hij was wel
wat heel gevoelig en prikkelbaar." In die dagen van
partijstrijd zonderde hij zich vaak af, niet omdat hij zijn
ware gevoelens wilde verbergen, maar omdat hij zag, dat
zijn raad bij de verbitterde gemoederen nutteloos zou zijn;
dan verliet hij niet zonder weerzin het tooneel van den
strijd om zich bij voorkeur aan zijne studien te wijden.
Daarop slaan de laatste woorden van Villani.
Wij noemden den naam reeds van
Cino da Pistoja.
Als de dichterroem van Dante dien van Guido en
Cino niet overschitterd had, dan zou de geschiedenis der
Italiaansche letteren met beide namen aanvangen. Cino
behoorde mede, evenals Guido, tot die kleine groep van
onafhankelijke en zelfstandige denkers, die voor zich het
recht van wij studie handhaafden tegenover het
kerkelijk gezag. Hij was een van de dichterlijke tijdgenooten, die aan Dante's uitnoodiging om zijn visioen in
de „Vita Nuova" te verklaren gehoor !gat Pit gaf aanleiding tot een vriendschap die eerst bij Dante's dood
eindigde. Hij was geboren in 1270 en dus vijf jaren jonger
dan Dante. Afstammeling uit een aanzienlijk geslacht van
Pistoja werd hij naar een zijner voorvaderen Guittoncino
genoemd, welke naam op Italiaansche wijze- tot Cino
0, E. XI 12
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verkort werd. Zijn varier, notaris in zijn geboortestad, gaf
hem een voortreffelijke opvoeding , hij studeerde te Bologna,
de beroemdste universiteit voor die studie, in de Rechten.
In zijn geboorteplaats teruggekeerd, werd hij spoedig tot
verschillende ambten geroepen, en weldra verspreidde zich
zijn naam als rechtsgeleerde door geheel Italie. Zijn beroemde Comento op den codex Justinianeus maakte zijn
naam zelfs door heel Europa bekend. Toen de partij der
Zwarten zich van Pistoja had meester gemaakt, trof ook
hem het lot der ballingschap, gelijktijdig met Dante in
Florence, en het is zeer waarschijnlijk dat de laatste hem
naar Parijs volgde, waar de beide vrienden hun studien
voortzetten en uitbreidden. Na de verandering in den staatkundigen toestand doceerde hij achtereenvolgens te Siena
en Florence, terwijl hij de laatste jaren van zijn leven in
zijn geboortestad doorbracht, waar hij in 1337 overleed,
betreurd door geheel Italie als dichter, maar vooral als de
meest gezaghebbende op het gebied der rechtsgeleerdheid.
Men bedenke dat in dien tijd de titel van rechtsgeleerde
in Italie geeerd werd nog boven een adellijken titel of
dien van een legerhoofd. Ook Petrarca wijdde hem een
lofdicht en noemde hem evenals reeds Dante deed : it Poeta
amoroso, dat is, den Zanger der liefde , hij was trouwens
niet weinig aan Cino verplicht, daar hij, zooals Ugo Foscolo
aantoont, menig vers van hem nagenoeg letterlijk overnam.
Een merkwaardig menschenleven eindigde met den
dood van Cino, alleen in het Italie der Middeleeuwen geen
zeldzaamheid. Een rechtsgeleerde van Europeesche vermaardheid, een diplomaat die verschillende vorsten in en
buiten Toscane aan zich verplicht heeft, een man die in
het openbare leven als raadsman of bekleeder van een gewichtig ambt het algemeen welzijn diende, een staatsman
die, evenals Dante, een toekomst heeft helpen voorbereiden,
waaruit eenmaal de eenheid van Italie zou geboren worden,
een man van overtuiging en onafhankelijken geest in een
tijd van geestelijke onmondigheid, en bij dat alles een
voorlooper van de Renaissance, een dichter Bien Dante
zijn vriend , noemde en die door Petrarca verheerlijkt werd!
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Neen, nog niet alles : hij zou ook een droomziek en verweekelijkt geslacht tot voorbeeld kunnen strekken. De
man die zijn liefde-zangen en zijn rechtsgeleerden Comento
schreef, was ook bedreven in mannelijken wapenhan.del, hij
zou in staat geweest zijn voor het vaderland, voor hetgeen
hij recht en waarheid achtte als wakker legerhoofd op te
treden. G-roote verscheidenheid van elementen, en toch een
man uit een stuk !
Vergelijken wij Cino's poezie met die van de meeste
zijner tijdgenooten, dan verrast ons de groote afwisseling
van onderwerpen. Terwijl de voorstanders van it dolce stil
nuovo nagenoeg geheel opgaan in de verheerlijking van
hun denkbeeldige of werkelijke geliefde, voelt Cino zich
ook opgewekt om zijn geestdrift en neiging tot bespiegelingen in verzen van geheel anderen klank weer te geven.
Zelfs treft ons het curieuse feit, dat hij enkele malen ook
rechtskwesties in zijn verzen behandelt. Wel een bewijs
van het ontwaakte letterkundig leven in Florence, dat
magistraatspersonen, politieke leiders en deftige rechtsgeleerden de ontdekking toejuichten van de volksspraak,
als het meest gewenschte middel om weer te geven wat
er in hoofd en gemoed omging, het Italiaansch, meer
bijzonder het Toscaansch, had haar rechten voor goed
veroverd. Onder de politieke gedichten van Cino komt
vooral in aanmerking zijn Canzone op de. komst van Hendrik VII in Italie (1310). Hij jubelde met de geestdrift
van een Dante den Keizer te-gemoet, daar hij evenals
Dante in dien Keizer den man zag en begroette, die
het verdeelde Italie tot eenheid en tot rust zou brengen.
Hij verdedigde opnieuw in het openbaar, evenals in zijn
Comento, de onafhankelijkheid der keizerlijke jurisdictie van
de pauselijke machtiging. Bij de nadering van zijn Keizer
ging hij zelfs naar Rome om stemming te waken voor de
ontvangst van „den Verlosser en den door God bestemden
heerscher". Een der aandoenlijkste momenten in het leven
van beide enthusiasten, Cino en Dante, was de ontgoocheling. De Keizer stierf voor hij Rome bereikt had ! Toen
schreef Cino zijn aangrijpend gedicht op den dood van
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Hendrik VII, terwijl Dante hem een eereplaats in een der
hoogste kringen van zijn Paradijs toekende. Voortdurend
onderhielden beide dichters in een wisseling van Canzonen
en Sonnetten de vriendschap. Zoo schreef Cino een treurzang op den dood van Beatrice, een lied vol gevoel en
een der schoonste zangen ons uit die eeuw overgebleven.
„De Liefde zelve", zoo o.a. roept hij Dante toe, „de Liefde
zelve zal u troost instorten en het Medelijden smeekt n :
om 's Hemels wil wees sterk en heb goeden moed. -Uwe
ziel neige zich om aan die bede gehoor te geven en alle
droefenis te laten varen. Voegt het een man als gij zijt
om aan de wanhoop toe te geven ? Bedenk wat gelukzaligheld uwe Donna deelachtig is geworden, sedert zij in het
Paradijs gekroond is Om haar deugden. Bedenk hoe zij
door de Engelen ontvangen is met zoeten zang en hemelschen glimlach. Tot de gezaligden spreekt zij van u. Hoor
wat zij zegt : Coen ik nog het aardsche leven deelde, heeft
hij mij liefgehad en vereerde hij mij met de liefelijke
woorden zijner zangen. Daar zal zij ook den Heer des
hemels bidden om u de troost te schenken die gij behoeft."
— Als Dante in zijn ballingschap de reis onderneemt naar
Ravenna, doet hij ook Pistoja aan, waar hij zijn vriend
Cino een bezoek bracht ; het was de laatste maal dat de
trouwe vrienden elkander zagen en zich gelukkig gevoelden in elkanders bijzijn, herlevende in allerlei herinneringen. Bij het bericht van zijn dood herdacht Cino den
vriend met Wien hij zooveel wenschen en verwachtingen
gedeeld had, hij stortte zijn hart uit in de Canzone : „Op
den dood van Dante Alighieri". Aan het slot daarvan
spreekt hij in verontwaardiging het „Wee u !" uit over
Florence, dat zijn dichter ter ballingschap verwezen had
en nu vergeefs moeite deed om het stoffelijk overschot
des dichters van Ravenna op te vorderen. „Ga dan, mij n
Lied," zoo luidt het daar, „ga naar Florence, dat van
nu aan zich haar naaktheid zal schamen, daar zij ontdaan
is van alle hoop hem ooit weder te zien. Ga, mij n Lied,
en zeg aan de wreede stad : Florence, de profecie is in
vervulling gekomen ! En als Ge besef hebt van uw verlies,
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zult Gij 't bitter leed beweenen, dat Ge in uw hardheid over
u-zelve gebracht hebt. Zie, hoeveel wijzer is Ravenna dan
Gij ! Het heeft uw schat in bewaring genomen en zal zich
verheugen in het bezit van hetgeen Gij moet missen, terwijl
het zich nog aller lof waardig heeft gemaakt. Aldus beschikte
het God, dat uwe booze pijlen tegen uzelve gekeerd zijn !"
De philosofische lyriek van die dagen had zich bijna
uitsluitend in dienst gesteld van de galanterie in bijzondere
beteekenis, de vereering van het ideaal. Als zichtbare
verschijning daarvan koos ieder dichter zich een donna,
wie hij zijn innigste gevoelens toevertrouwde en met wie
hij zijn teederste zielsaandoeningen deelde. Het was het
hunkeren naar Schoonheid, als reactie in die periode der
Middeleeuwen, toen de intellectueele krachten grootendeels
opgingen in de scholastiek. Een toelichting daarop geven
ons de woorden van Dante zelf : „De schoonheid van al
het geschapene is een uitstraling van de hoogste schoonheid,
die God zelf is. Hoe schitterender de gedachten Gods zich
in de aardsche Bingen afspiegelen, des te schooner zijn
in ons oog. En in de ontvankelijkheid voor die schoonheid
hebben wij ook den aanleg voor de kennis der waarheid
te zoeken". Beide richting en stonden toenmaals tegenover
elkaar of, zoo men wil, liepen parallel. Slechts een trek
hadden zij met elkander gemeen, de neiging voor symboliek
en daarmee gewoonlijk gepaard gaande mystiek. Aldus is
het eigenaardig karakter der Italiaansche liefde-poezie iii
die dagen te verklaren. Cino was te veelzijdig ontwikkeld
om zich uitsluitend binnen de perken van een enkel genre
te bewegen, zooals wij gezien hebben toch heeft hij niet
weinig bijgedragen tot de heerschappij der eerstgenoemde
richting, die der philosofische lyriek. Dante kapittelt hem
schertsender wijze in een sonnet over de afwisseling in zijn
gevoels-aangelegenheden. Inderdaad heeft Cino dan ook
achtereenvolgens verschillende donna's in zijn lyrische gedichten verheerlijkt. Geen echter heeft hij zoo innig zich
toegewijd als Ricarda Selvaggia, een adellijke dame van
Florence en zelf dichteres. Onder de gedichten die ons van
haar zijn overgebleven, komt een madrigale voor, waarin
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zij zich zeer ingenomen toont met de dichterlijke hulde haar
door Cino gebracht , zij belooft hem haar best te doen hem
steeds te behagen en betuigt haar vreugde dat haar genegenheid hem evenzoo zal blijven bezielen. Die woorden
geven ons een begrip van de eigenaardige betrekking tusschen twee zielen die opgaan in wederzijdsche vereering.
De schoone dichteres is vroeg en onverwacht gestorven,
wat een zware slag voor Cino moet geweest zijn, zooals
blijkt uit zijn Sonnet :
OP DEN DOOR VAN SELVAGGIA.
Ik wendde naar den heil'gen heuvel mij,
En biddend kuste ik den gewijden Steen,
Toen 'k nederknielde, troostloos en alleen,
Waar Zedigheid het hoofd ter ruste lei.
Daar, bron van alle deugden, sluimert zij,
Nadat de bittre doodstrijd was gestreên,
Zij, mijner ziele vreugde en lust voorheen,
Beminlijkste van heel de vrouwenrij.
Toen riep ik Amor, mijn besehermer, aan :
Voer, God der liefde, nu mijn hart hier rust,
Den dood mij toe, en ik zal willig gaan.
Maar 't was vergeefs gesmeekt ! Ach half bewust,
En steeds „Selvaggia" roepend, snelde ik voort,
Den berggeest wekkend door mijn klagend woord !

Wie zal het wagen hier aan de oprechtheid van den
dichter te twijfelen ? Het is moeilijk ons de betrekking
voor te stellen tusschen de jonkvrouw en een gehuwd man,
vader van kinderen. Aileen de min of meer opgewonden
gemoedsstemming dier dagen, de heerschende geest onder
het weldadig gevoel " van ontwaakt zieleleven geven ons de
verklaring daarvan. Nog veel minder zal men het wagen
hier de gevoelens van de naieve Selvaggia te verdenken.
Het oorspronkelijke voor „Zedigheid" in het eerste quatrain
zou men evengoed met „Eerbaarheid" kunnen weergeven,
en dat woord voorkomt iedere onedele bijgedachte.
Deze lyriek van den dolce stil nuovo had ongetwijfeld
haar schaduwzijde, zij gaf toe aan een gevaar dat ze op
den duur niet kon ontloopen. Die eindelooze variatie op
het door Guinicelli het eerst uitgesproken en door Dante
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aldus geformuleerde thema : „Amore e cor gentil sono una
cosa" moest niet alleen tot eentonigheid leiden, maar ook
den dichter ten slotte in een kring van conventioneele
gedachten en uitdrukkingen opsluiten. De geliefde werd
weldra een ongenaakbaar wezen, dat alle deugden in zich
vereenigde en ook, aan wien zij haar gunsten schonk, toebedeelde. Toch mag de beteekenis van zulk een alles
beheerschend gevoelsleven niet onderschat worden. Te
midden van de heftige partijtwisten heeft deze verfijnde
maar in haar wezen nobele galanterie haar hoogsten bloei
gekend. Juist toen had Toscane zijn meest verscheiden
coterieen van dichters en beaux esprits. En ondanks de
gezochtste spelingen van het dichterlijk vernuft en de fijn
gesponnen concetti eener onstuimige imaginatie, waarvan
die jeugd der Italiaansche letteren zoo vaak blijk gaf,
ontwikkelde zich de volkstaal, verhief zich het zuiverste
Toscaansche dialect tot beschaafde taal voor kunst en
wetenschap in alle schakeeringen. De „Maestri d' amore"
weefden het kleed, waarin de grootsche gedachten van
Dante en de gracie van Petrarca zich zouden aanmelden.
Florence, de vaderstad der nationale poezie, zou ook
de wedergeboorte der schilderkunst in Cimabue en Giotto
vieren.
Dante is een trouw en dankbaar vriend geweest , hij
heeft ze allen een plaats der onderscheiding in zijn geschriften toegekend, en in zijn Divina Commedia voor hen
een galerij van portretten aangelegd met het doel ze to
vereeuwigen. Een van hen is
Giotto.
Beider verdiensten heeft hij gehuldigd in den elfden Zang
van het Purgatorio, en verbindt daaraan tevens de erkenning
van Giotto's hooger meesterschap boven dat van zijn voorganger Cimabue. Een zeldzaam vriendenpaar, de grondlegger
der nieuwere Kunst en de schepper van een nieuwe literatuur ! Twee zusterkunsten reiken elkaar de hand in de
broederschap van beide roemruchtige zonen van hetzelfde
vaderland. Heeft Dante zijn vriend in de Commedia ver-
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heerlijkt, als een onvergankelijk gedenkteeken van die
vriendschap bezitten wij Dante's portret van Giotto's hand ;
in het „Jongste Gericht" op den wand van het paleis del
Podesta, it Bargello, te Florence heeft de schilder den
dichter onder de schare der gezaligden afgebeeld. Het
portret in reproductie is wel-bekend en zoo men zich over
het jeugdig voorkomen van Dante mocht verwonderen,
bedenke men, dat het den dichter voorstelt nog vOar hij
zijn Commedia begonnen heeft. Uit een plaats in de „Vita
Nuova" blijkt dat Dante ook de teekenkunst beoefende ;
hij zegt daar, dat hij een jaar na Beatrice's dood haar
gedachtig was en onwillekeurig een engel teekende met
trekkers waarin men duidelijk Beatrice kon herkennen.
ook de oudste biografen bevestigen het, dat hij in die
kunst groote vorderingen gemaakt had. Dit kan zeer good
aanleiding tot beider vriendschap geweest zijn. De invloed
op Giotto, die een viertal jaren jonger was, moet daarbij
niet gering geweest zijn. Een dichter met zoo heldere op,
vatting van de kunst, als wij nit de vroegere aanhaling
zagen, moet op de ontwikkeling en de verruiming van blik
bij Giotto gunstig gewerkt hebben. Zoo zou hij volgens een
oud bericht de fresco's van Padua onder directen invloed
van Dante geschilderd hebben. En zoo bericht Vasari in
zijn beroemd Schildersboek, dat enkele tooneelen nit de
Apocalyps zoowel in de Santa Clara te Napels als te Assisi
onder bespreking met den dichter en volgens zijn aanwijzing
zijn voltooid. In de crypt van de San Francesco in laatstgenoemde stad zien wij, met toespeling op den heilige,
„il Poveretto di Dio", een bekoorlijke vrouw afgebeeld die
de vrijwillige Armoede voorstelt ; zij vervolgt barrevoets
haar weg over steenen en doornen, terwiejl honden haar
aanblaffen en booswichten haar met stokslagen voortdrijven.
Wanneer men nu let op den XIn Zang in het Paradijs, dan
heeft Giotto ongetwijfeld hier onder invloed van Dante
zijn voorstelling opgevat en voleindigd, van den dichter
die zoo onbegrensde vereering voor den subliemen „Poveretto di Dio" koesterde. Te meer kan. men Vasari dit toegeven, omdat Giotto geheel andere neigingen toonde gehad
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te hebben. Hij schijnt alles behalve een vereerder van
Franciscus' verheerlijkte Armoede, „de verlaten weduw
Christi", geweest te zijn. Giotto was ook, behalve architect
en schilder, dichter, voorstander van den dolce stil nuovo,
een tweede hoedanigheid die hem aan Dante verbond. Nu
doet zich het zonderlinge feit voor, dat dezelfde schilder,
die ons te Assisi die aandoenlijke voorstelling van de
Armoede gaf, ons ook een uitgebreiden lierzang tegen de
Armoede heeft nagelaten. Onder de weinige gedichten van
hem over, zou deze satire zeker niet de sympathie van
Dante gewekt hebben. Carducci die het gedicht uitgaf,
voegt er de opmerking bij, dat het waarschijnlijk geschreven
werd in de reactie tegen een opkomend communisme, gepredikt door enkele volksleiders die zich ten onrechte
volgers van Franciscus van Assisi noemden. In ieder geval
heeft de vriendschap tnssch en beide merkwaardige mannen
er niet onder geleden.
Nu wijzen wij nog op :
Casella.
Weer een andere kunst zien wij in Dante's vriendenkring vertegenwoordigd, de muziek. In de geschiedenis der
Italiaansche muziek wordt onder de eerste beoefenaars dier
kunst ook genoemd Casella. Van zijn leven is weinig bekend en tot heden is er nog maar een enkele compositie
van hem teruggevonden. Zijn naam is echter evenals die
van Giotto door Dante vereeuwigd. Er zijn verschillende
(Jude schrijvers die van Casella's vriendschap voor Dante
gewag maken. Een van hen deelt zelfs mede, dat hij hem
in zijn kunst onderricht heeft gegeven ; anderen vermelden
dat beiden „veel in elkanders gezelschap deelden" en „dat
het voor Dante een groot genoegen is geweest zijn liederen
-Le hooren", te meer omdat Casella verschillende kleinere
gedichten van Dante zelf „op muziek genet heeft en ze den
dichter voorzong, want hij was een finissimo maestro di canto
e di mono". Uit den tweeden Zang van het Purgatorio
blijkt hoe oprecht de vereering van Dante voor den zanger
en componist is geweest; geen zijner vrienden is hij zoo
uitvoerig gedachtig, bij geen hunner verwijlt hij zoo lang,
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als hij hem op den tocht langs den Louteringsberg herkent.
„Tot driemaal toe omhelsde Casella hem bij de ontmoeting
met de meeste innigheid", onder het uiten der woorden :
„Gelijk ik u bemind heb in het kleed der sterfelijkheid,
zoo doe ik het thans nog, ontbonden zijnde". Dante noodigde hem uit nog een zijner zangen der liefde te zangen,
waarin hij vroeger zooveel behagen vond, indien althans
een hoogere macht te dezer plaatse het niet verbiedt.
Daaraan voldoet Casella, en in blijdschap over de ontmoeting met zijn vriend zingt hij een der Canzonen van Dante,
die hij zeif op muziek gezet heeft. Zelfs Virgilius, Dante's
begeleider, luistert met aandacht.
„O liefde die me
't hart zoo luide spreekt !" .
Begon hij met zoo liefelijke stem,
Bat nog haar zoet geluid in mij weerklinkt,
Mijn Meester, ik en al de schimmen hier
Rondom hem, schenen zoo verrukt van ziel,
Als lag er hun niets anders aan het hart .. .

De vriendschap tusschen den dichter en den musicus
moet wel innig geweest zijn, omdat Dante hem zulk een
gedenkteeken in het Purgatorio opricht en hem tevens
erkentelijk is voor zijn composition. Potgieter heeft niet
nagelaten beide ontmoetingen in herinnering te brengen en
eenige verzen aan de vriendschap tusschen het drietal
merkwaardige mannen te wijden ; het tafereel dier vriendschap trok hem bijzonder aan geen wonder ! Men zie
de IVe en Xe afd. van „Florence". De aangehaalde Canzone,
door Casella op muziek gezet, werd omstreeks 1294 geschreven
en door Dante zeif verklaard in zijn Convivio.
Een van de laatste ontdekkingen heeft ons nog een
anderen vriend van Dante teruggebracht. In den XVIn
Zang van het Purgatorio wordt een persoon opgevoerd,
die zich Marco Lombardo noemt. Tot heden is deze Marco
in den smook en de duisternis blijven ronddwalen, waarin
hij zich op de plaats der boete be yond, dat is, men heeft
hem niet kunnen. thuisbrengen. Ilitgaande van het feit;
dat Dante geregeld het langst verwijlt bij afgestorven
vrienden en tijdgenooten met wie hij eenmaal den toestand
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in kerk en staat of denkbeelden van letterkundigen aard
behandelde, moest men besluiten, dat deze Marco aan wien
zulk een groot deel van een geheelen zang gewijd is, een
vriend zal geweest zijn, die hem zeer sympathiek was.
Dr. Oriolo, archivaris van Bologna, heeft nu op goede
gronden bewezen, dat deze Marco dezelfde is als Marco di
Salicete, een geleerde, diplomaat en man van aanzien, die
ook bekend is als de leermeester van Andreas III van
Hongarije, toen deze te Venetie kwam om zijn opvoeding
te voltooien. Marco was een vurig Ghibellijn; Dante leerde
hem te Bologna kennen en beider gevoelens waarborgden
een innige vriendschap. Toen de Guelfen in Bologna de
heerschappij in handen kregen werd Marco verbannen, die
daarop naar Venetie trok. Daar men zijn gemis spoedig
voelde, werd hij uitgenoodigd terug te komen, op voorwaarde
dat hij zijn gevoelens zou afzweren en gehoorzamen zou
aan de Guelfen en de kerkelijke partij. Met verontwaardigingi wees hij die voorwaarde af, als geweld aan zijn geweten, hoezeer hij ook, zooals hij er bijvoegde, er naar verlangde hen weder te omhelzen die hem dierbaar waren.
„Aileen de weg der eer moet voor mij open staan, voor
ik eraan zou denken terug te keeren", zoo was zijn laatste
woord. Dat zal Dante in verrukking gebracht hebben !
Wij weten dat hij een dergelijk antwoord gaf op de voorwaarden van Florence toen hem de terugkeer aldaar werd
aangeboden. Marco stierf omstreeks 1300. Een man van
karakter te meer naast Dante. Die XVIe Zang wordt door
die ontdekking er te belangrijker door, en de beweegreden
is verklaard, waarom de dichter zoo lang bij Marco Lombardo
vertoeft ; het was een man naar zijn hart !
Men zou te ver gaan alle tijdgenooten die Dante in
zijn Divina Commedia met meer of minder lof vermeldt, te
beschouwen als behoorende tot zijn vertrouwden vriendenkring. Zoo zal men wel een uitzondering moeten makers
voor den dichter-philosoof Brunetto Latini, den geleerdsten
man van zijn tijd en den auteur van het toenmaals hoogcreroemd werk Il Tesoretto. In den XVn Zang van den
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Inforno wijdt Dante hem eenige zeer waardeerende verzen ;
hij noemt hem daar zijn leermeester en voert hem toe :
„Steeds is me in 't hart gedrukt, thans nog herdenk ik
uw dierbaar, goedig en vaderlijk beeld, toen ge mij in de
wereld der levenden leerdet, hoe de mensch zich zal vereeuwigen ! Hoe dankbaar ik daarvoor ben, — zoo lang ik
leef, zal zich dat in mijn woorden openbaren." Maar om
daaruit te besluiten dat hij Dante geregeld onderwijs gegeven heeft, is moeilijk aan te nemen, daar Brunetto jaren
lang als vluchteling in Frankrijk .heeft doorgebracht. Neel
minder is die hulde nog te beschouwen als bewijs, dat hij
tot Dante's vriendenkring behoorde. In de aangehaalde
woorden hebben wij voor alles te zien de citing der dankbaarheid voor den gunstigen invloed, lien genoemde
Tesoretto en andere geschriften op de ontwikkeling van
Dante gehad hebben, het meest wellicht op zijn politieke
denkbeelden en beschouwingen, waartoe zoo menige toespeling in de Commedia te brengen is. Dante was onverbiddeqk
voor de tegenstanders van zijn beginselen en de vijanden
van zijn vaderstad, maar overigens had hij een dankbare
herinnering over voor alien jegens `vie hij voor zijn ontwikkeling moreele verplichtingen gevoelde, voor hen die hem
in de dagen zijner ballingschap tegemoetkoming bewezen,
bovenalles voor hen die zijn geestdrift voor de nationale
taal en letteren met hem deelden. Tot dezulken kan men
ook rekenen Fornese Donati en Dino Compagni, den dichter
der „Intelligenza" en den schrijver van een merkwaardigen
kroniek van Florence. Verschillende dichters onder zijn
tijdgenooten hebben ook Dante zangen en sonnetten gewijd,
zooals zijn naamgenoot Dante da Maiano, de reeds genoemde
Lapo da Gaugni, Pieraccio Tedaldi, Mucchio da Lucca en
anderen. Strikt genomen vallen zij echter buiten het onderwerp dat van Dante's vriendenkring spreekt. Op goede
gronden kan men daaronder echter rekenen Jacopone di
Todi, den onsterfelijken dichter van het Stabat Mater dolorosa.
Dante moet in veel opzichten innige sympathie gevoeld
hebben voor dezen dichter-franciskaan. Vooreerst om het
kleed zijner orde ; Dante zelf hulde zich bij voorkeur in dat
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kleed gedurende zijn laatste levensjaren, en zijn bewondering voor den verheven stiehter dier orde, „il Poveretto di
Dio", is bekend. Ten tweede moet hij veel gevoeld hebben
voor den dichter, die door zijn geestelijke en andere gedichten in de volkstaal zooveel invloed moet g,ehad hebben
op de menigte en haar spraakgebruik. Maar in de derde
plaats, de arnie Jacopone kreeg het te kwaad met Bonifacius VIII, dien Dante zelf haatte met al de kracht van
zijn geest, om zijn heimelijk drijven op politiek gebied en
vooral als vijand van zijn geliefd Florence. Zeven jaar lang
is de dichter van het Stabat Mater door Bonifacius
wreede gevangenschap gehouden, en dat zal Dante .hem
evenmin vergeven hebben als zijn voor Florence heillooze
politiek, terwijl het hem met de innigste genegenheid voor
het slaehtoffer zal vervuld hebben. Ons is nog overig een
satire van Jacopone in het Italiaansch op Bonifacius, een
satire die raak is en ongetwijfeld den dichter der Commedia
goed gedaan zal hebben 1).
Nog een drietal personen moet genoemd worden, de
vrienden nit de laatste levensjaren van den dichter, nit de
jaren van zijn ballingschap.
Na het veroordeelend vonnis en na een roekelooze,
door Dante ontraden poging der ballingen om in Florence terng te keeren, vond hij een toevluchtsoord in
Verona aan het hof der Scaligers, en wel bij den rechtschapen Bartolomeo. Vandaar zijn lofspraak op dit geslacht
in den XVII en Zang van het Paradiso, een der schoonste
zangen in dit gedeelte van de Commedia, ook zoo kenschetsend voor het karakter van den dichter. Slechts een
1) Bonifacius, zoo verhaalt men, had Jacopone ter gevangenschap
verwezen, omdat hij meende door hem beleedigd te zijn, daar deze hem
zijne weelderige en wereldsche levenswijze verwezen had. Bonifacius was
voor geen smeekingen vatbaar. Integendeel, er gaat een verhaal road,
zooals Ozanam meedeelt, dat hij op zekeren dag voorbij de tralies van den
gevangene gaande zijn s]achtoffer sarrend toeriep : „Wel, Jacob, wanneer
denk je de gevangenis uit te komen ?" — „Wanneer het uw beurt is er binnen te gaan," was Jacopone's antwoord. Een pool later werd Bonifacius
door een der Colonna's en een afgezant van Philip le Bel overvallen in zijn
pale's en achter slot en grendel gezet. Een maand later stierf de man.
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enkele aanhaling volge. Zijn voorzaat, zoo is de voorstelling van den dichter die het verledene als toekomst schildert bij zijn ontmoeting in het Paradijs, voorspelt hem
zijn ballingschap en gaat dan voort : „Dan zult ge ervaren
hoe zout het brood van vreemden smaakt, en wat een
harde weg het op- en neergaan is langs anderer treden.
En wat u het meest de schouders drukken zal, dat zal 't
verdwaasd en snood gezelsehap zijn, waartoe ge in deze
vallei der rampen zult vervallen. Maar slechts kort, want
hun, niet u, zal 't hoofd van schaamte kleuren. 't Zal u
een eere zijn, dat ge een partij gevormd hebt voor u-zelf.
11w eerste toevlucht en uw eerste schuiloord zal u de
heuschheid zijn van den grooten Lombardier. Zijn blik zal
zoo weldadig op u rusten, dat in het voldoen en het
vragen tusschen u beiden, dat het eerst zal zij-n, wat gewoonlijk het 'angst uitblijft", (dat is: hij zal steeds uwe
wenschen voorkomen).
Ziedaar de dankbaarheid van den dichter: voor de
tijdelijke weldaden van eenige weken waarborgt hij den
roem van den weldoener voor eeuwen. Later moet Dante
van Ravenna uit nog een bezoek aan Verona gebracht
hebben, waar hij door Gianfrancesco, meer bekend onder
den naam van Cangrande della Scala en broeder van den
voorgaande, met de meeste gastvrijheid zou zijn ontvangen.
Volgens de overlevering zou Dante uit dankbaarheid hem
het Paradijs hebben toegewijd. De fraaie verzen in het
vervolg van denzelfden zang kunnen op niemand anders
dan op dezen Scaliger van toepassing zijn. Intusschen blijft
het de vraag hier, of de Scaligers niet meer als vorstelijke
beschermers dan als vertrouwde vrienden moeten beschouwd
worden. Doch meer dan beschermers, tevens werkelijke
vrienden heeft Dante gedurende zijn omzwervingen gevonden in Francesco markies van Lunigiana en zijn broeder
Moruello, beide behoorende tot het oude geslacht der
Malaspine. Omstreeks 1306 hield Dante bij hen verblijf en
was hun afgevaardigde bij het sluiten van den vrede tusschen hen en den bisschop van Luni, na langdurige twisten
tusschen beide partijen. Aan hun hof genoot de dichter de
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bewijzen van de hartelijkste gastvrijheid, waartoe niet
weinig zal meegewerkt hebben, dat beide heeren met hart
en ziel de partij der Ghibellijnen waren toegedaan. Wat
men verwachten kon, bleef niet uit. Dante heeft het geslacht op kiesche wijze en in ware erkentelijkheid herdacht
in den VIII en Zang van het Purgatorio. Daar heet het
tot een voorzaat van het geslacht : „Wie kent zijn glorie
niet ? De roem die heel uw huis omstraalt, verbreidt den
lof van uwe landstreek en haar Heeren, zoodat wie er
nooit was, er toch niet onkundig van is." En dan volgt
de toespeling op hetgeen Dante-zelf bij hen ervaren heeft.
„Ik zeif kan getuigen, dat uw geeerd geslacht zijn naam
gehandhaafd heeft, zoowel waar het den roem van den
krijg betreft als de deugd der milddadigheid." Zelfzucht en
geldgierigheid zijn bij Dante de bron van alle ellende op de
wereld, zooals hij herhaalde malen uitroept ; de lof Kier dit
geslacht toegekend, is dus niet gering en getuigt even krachtig
van 's dichters dankbaar hart. Intusschen, wat krijgen dergeIijke -uitingen in de Commedia een relief, wanneer men weet,
dat oprechte en dankbare vriendschap ze heeft ingegeven.
En nu de laatste vorstelijke beschermer en trouwe
vriend van den dichter in de jaren zijner ballingschap,
wellicht de hartelijkste vriend van alien, in Wiens armen
hij rust vond. Het was Guido Novello da Polenta, heer
van Ravenna, toen nog een belangrijke stad. Guido was
een vermaard ridder, „nobile cavaliere", zooals Boccaccio
hem n.oemt ; 't was een man van welenschappelijke ontwikkeling en van liefde tot de letteren. Vernomen hebbende
dat Dante rondzwierf zonder uitzicht op een terugkeer naar
Florence, haastte hij zich den dichter aan zijn hof to roepen.
„Hij wachtte niet, zoo voegt Boccaccio er bij, dat Dante
een verzoek om bescherming tot hem richtte, maar voorkwam zijn wenschen, door hem dringend uit to noodigen,
daar hij zijn bij zijn op prijs stelde. Guido da Polenta was
de neef van Francesca da Rimini, Wier ongelukkige liefde
in, den vijfden Zang van den Inferno in zoo aandoenlijke
verzen geschilderd wordt. Guido voelde wat hij en zijn huis
aan den dichter verplicht waren, die aldus een medelij den
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wist op te wekken, dat iedere aanklacht tegen zoo noodlottigen en uit een zedelijk oogpunt zeker niet te verdedigen
hartstocht, het zwijgen oplegde. En de dichter had zulks
gedaan zonder met zijn geweten te transigeeren, door de ontmoeting met Francesca in een kring te laten plaats hebben,
waar zij met haar Paolo door den stormwind wordt voortgedreven. Bovendien had Dante in den XXVII I). Zang het
geslacht der Polenta's om zijn wijs en weldadig bestuur
geprezen en het aan zooveel andere geslachten ten voorbeeld gesteld, die door hun onderlingen strijd de bevolking
in ellende kwijnen deden. „Daar, te Ravenna, zoo stelt hij
het voor, daar in het sedert jaren wettige erfdeel der
Polenta's klapwiekt nog steeds hun adelaar, die zijn vleugelen beschermend uitstrekt over de landstreek, zoodat dit
deel der Romagna gelukkig kan heeten". En erkentelijk
was Guido, want aan zijn hof of liever in zijn omgeving
vond Dante gedurende de laatste jaren van zijn level', men
berekent sedert 1316, de rust en vriendschap die hem de
ballingschap dragelijk maakten. Gedurende het verblijf te
Ravenna had ook de Latijnsche briefwisseling plaats tusschen Dante en zijn jeugdigen correspondent Giovanni di
Virgilio van Bologna. Doch niet alleen het verschil in
leeftijd, maar ook een ernstig verschil in beginsel geeft aan
het vermoeden grond, dat de vriendschap tusschen beiden
niet zoo heel vertrouwelijk zal geweest zijn. De beroemde
Latinist (om zijn vereering voor Virgilius met den toenaam
begiftigd) maakt el. ' den ouderen dichter een verwijt van,
dat hij zijn Commedia niet in het Latijn geschreven heeft
in plaats van in de taal van het gewone yolk. Dante,
meende hij, heeft daardoor zijn roem voor de toekomst
verbeurd ! Gelukkig voor Italie, dat Dante het niet met
hem eens was !
Guido verschafte den dichter een eigen woning, zoodat Dante het voorrecht genoot er zijn zoon Pietro te
ontvangen en zich nog voor zijn dood eenige jaren in diens
bijzijn mocht verheugen, daar deze met een hem passenid
ambt door den vriend en beschermer begiftigd werd. ook
Dante zelf was er de man niet naar om enkel op vorste-,
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lijke gunst, hoe goed gemeend ook, te blijven teren.
Vooreerst trad hij te Ravenna als openbaar lector op,
waarschijnlijk wel op uitnoodiging van Guido zelf, en
vormde er onderscheiden leerlingen. Dan bewees hij zijn
vriend ook nieer persoonlijke diensten. Toen Venetie met
een oorlog dreigde, nam Guido zijn toevlucht tot het beleid en de welsprekendheid van Dante en zond hem als
afgezant naar de machtige Republiek om tot een vergelijk
te komen, wat den dichter schitterend gelukt is. Dat was
de laatste roemwaardige daad van den schepper der nationale taal. Op de terugreis overviel hem een ernstige ongesteldheid, die te Ravenna zoozeer verergerde, dat hij den
14en Sept. 1321 overleed. Daar, zegt Boccaccio, gaf hij den
geest, „en zijn ziel steeg op om het verheerlijkte gelaat
van zijn gezaligde Beatrice te aanschouwen, die zeif den
blik hief tot Hem, qwi est per amnia saecula benedietus."
Guido da Polenta opperde zelf het plan tot oprichting van
een gedenkteeken voor zijn dichterlijken vriend. Nog rust
zijn gebeente te Ravenna.
De vraag ligt voor de hand: waren er in Dante's
vriendenkring Been vrouwen te onderscheiden P
Dante zelf geeft ons bij de beantwoording dier vraag
een directe aanwijzin.g. In den XXIVen Zang van het
Purgatorio beschrijft hij ons zijn ontmoeting met Buonaginta, een bekend geleerde uit Lucca, toen-ter-tijd een veel
belangrijker stad_ dan heden. Op den zesden omgang van
den Louteringsberg wordt de aandacht van den dichter
plotseling gewekt, doordat de boeteling al mompelende
den naam van Gentucca uitspreekt. Dante vraagt verklaring
van dien naam, en nu luidt het antwoord: „Daar (te
Lucca) werd een jonkvrouw geboren, die thans nog Diet
den bruidsluier draagt, die jonkvrouw zal zooveel op u
vermogen, dat de door ieder zoo gehate stad u een aangenaam verblijf zal toesc.hijnen. Zoo mijn gemompel u nog
in het onzekere laat, met de voorspelling van mij in het
hart zult gij er heen trekken en de werkelijkheid zal u
alles duidelijk maken". Men houde hier in het oog, dat
O. E. XI 12
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de gefingeerde voorspelling heet gedaan te zijn in het jaar
1300, het jaar waarin Dante zijn vizioen stelt, terwij1 de
werkelijke ontmoeting met Gentucca op zijn levensweg
omstreeks veertien jaar later heeft plaats gehad en dus
na dat tijdstip in het Purgatorio kon vermeld worden.
Dante doelt dus achteraf op zijn verblijf te Lucca, dat
gedurende zijn ballingschap ten naastebij in 1314 moet
geweest zijn. Daar leerde hij Gentucca kennen, een dochter
van een aanzienlijke familie, die intusschen gehuwd was
met Bernardo Morla, naar sommigen beweren. Zij maakte
bijzonderen indruk op den dichter „door haar talenten,
haar wijsheid en deugden, bovenal door haar bekoorlijke
zedigheid". Verder gaan de navorschingen in de geschiedenis
van Lucca niet. Dat haar invloed niet gering moet geweest
zijn, blijkt vooreerst nit de woorden, dat haar omgang hem
de stad aangenaam moest maken, de stad die hij anders
niet kon uitstaan wegens haar dubbelzinnige hooding in
den strijd der partij en en haar verraderlijke handelingen
tegenover zijn vaderstad. Een tweede bewijs voor den indruk dien zij op Dante gemaakt heeft is nog, dat hij zich
gedrongen gevoeld heeft de herinnering aan haar levendig
te houden door haar nagedachtenis in de Commedia te
vereeuwigen. Ook pier weer moest de vriendschap overgaan
in een vereering, waarvan zijn erkentelijk hart in de toekomst moest getuigen.
Nog een andere aanwijzing in de Divina Commedia
duidt op de verhou ding tot een gedenkwaardige vrouw
wie Dante in bijzondere mate zijn achting en vriendschap
heeft toegedragen. Wij bedoelen zijn herdenking van
Piccarda. Tweemaal maakt Dante melding van haar en
wel op een wijze waaruit blijkt, hoe beiden aan elkander
gehecht waren. Wie was deze Piccarda ? Ze was de dochter
van Simon Donati en de zuster van Forese en Corso
Donati, van wie de laatste, het bekende woeste hoofd van
de partij der Zwarten, zooveel leed over Florence en Dante
gebracht heeft, en dus in alle opzichten van broeder en
zuster verschilde. Piccarda, haar vrome neiging volgende,
was de partijstrijd der familien onderling ontvlucht, om in
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het klooster van Sinte Clara rust te zoeken. Uit politieke
overwegingen wilde Corso Donati zijn zuster uithuwen aan
Rossalino della Tosa. Toen zij weigerde liet Corso haar
met geweld aan het klooster ontvoeren en dwong haar tot
het huwelijk ; doch op den avond van het bruidsfeest werd
zij ongesteld en zij stierf nog denzelfden nacht, zoodat
haar wensch om haar gelofte Diet te breken vervuld werd.
Op den zesden omgang van den Louteringsberg ontmoet
Dante zijn vriend Forese, en met ongeduld vraagt hij :
„waar is Piccarda, uwe zuster ?" — „Mijne zuster," antwoordt Forese, „mijne zuster, van wie men Diet weet waar
zij meer in uitblonk, in schoonheid of in deu.gd, draagt
reeds vreugdevol de kroon der overwinning in den hoogeren
hemelkring." Ziehier de voorbereiding dus op de ontmoeting
van beiden, Dante en Piccarda, ons in den derden Zang
van het Paradijs geschilderd. Daar stelt Dante het voor,
dat de schim. van Piccarda meer dan alle anderen haar
hunkerend verlangen te kennen geeft om met hem te
spreken. Zij roept hem aan met : „Mijn broeder !" evenals
ook Forese vroeger gedaan had op den Louteringsberg.
Zij vertelt hem, „dat mannen, meer aan de boosheid dan
aan het goede gewoon, haar ontroofd hebben aan het
toevluchtsoord waar zij uit liefde tot Gods welbehagen
zich peen begeven had." Hit alles blijkt dus in wat nauwe
betrekking van vriendschap zij tot hem gestaan had. In
den vertrouwelij ken vriendenkring van Dante moet dan
ook Piccarda worden opgenomen. De geheele derde Zang
van het Paradijs heeft blijkbaar de strekking om ons het
schoone beeld van Piccarda voor den geest te brengen.
Het is moeilijk te zeggen, wat ons in de herdenking van
deze dochter der Donati het meest treft, de voorstelling
van de reine en beminnelijke Piccarda, of de nobele beweegreden van Dante's vriendenhart om deze ongelukkige
jonkvrouw te rehabiliteeren en haar nagedachtenis ongeschonden aan de nakomelingschap over te leveren.
Wat blijkt nu uit het hier medegedeelde ? Duidelijk,
meenen wij, dat de toelichtende bijzonderheden omtrent de
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vrienden die Dante het geluk had op zijn levensweg teontmoeten, een gedeeltelijke commentaar ziijn. op zijn Divina
Commedia.
Maar er is nog iets. Daar zouden er ook kunnen zijn
die vragen : Waartoe dienen ons die herinneringen aan die
oude paten, artisten en politici?
Ons antwoord zou aldus luiden. Zoo vragen zij, die
nooit een onzer „geestelijke voorouders" en weldoeners
hebben liefgehad. Zoo vragen zij, die dus niet inzien, datalle bijzonderheden omtrent hun leven en omgeving kunnen
meewerken tot recht begrip van hun gevoelsleven, van.
hun bedoelen en zielsbegeeren, tot medeleven in hun gedachtensfeer en bijgevolg ,tot juist verstaan van .hunne
bewonderenswaardige werken, waaruit ons geestelijk leven
is opgebouwd. Waar dat inzicht wel bestaat, worden zij
gaandeweg ook onze trouwe vrienden, ze mogen Dante of
Shakespeare, Goethe, Vondel of hoe ook heeten. Te inniger
wordt die vriendschap, hoe hooger onze jaren klimmen,
zoodat wij telkens tot hen terugkeeren, tot hen die ons
nimmer terugstooten, maar ons altijd met groote liefde
blijven ontvangen, tot hen van wie de weldadige kracht
uitgaat, die ons hart frisch en jeugdig doet blijven., ook
al zijn wij de tachtig voorbij.
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Geen Oubekende.
Eerste Bedrijf. Oorspronkelijke Roman. C.
Morks Czn. Dordrecht.
H. van Meerenveldt. De Doininee van Dorelisse. N.V. Uitgevers
Mij. voorh. P. M. Wink. Zalt-Bommel, 1911.
Alex Poolinan. Tedo. Oorspronkelijke Roman. W. B. Moransard.
Amsterdam.
Mevr. M. C. E. Ovin.k-Soer. Annie's Verlof. Amersfoort. Valkhoff & Co.
Andre de Bidder. Gesprekken met den . Wijzen Jongeling. Antwerpen. Boekhandel Flandria. 1910.
Cyriel Buysse. De Vroolijke Tocht. C. A. .1. van Dishoeck.
Bussum 1911.
Dezelfde. Het „Ezelken". Idem. 1910.
Stiju Streuvels. Het Kerstekind. Verlueht met Teekeningen door
Jules Ponteyne. L. J. Veen. Amsterdam.

't Eerste Bedrie. Oorspronkelijke roman van Gem Onbekende. Kan deze titel niet voor karakteristiek gelden van
het meerendeel onzer huidige roman-literatuur
Van het door haar ons voorgehouden levensdrama toch
geeft het, wil het slechts geven een eerste bedrijf. Wat
zegt dat we bezig zijn aan een nieuw begin, welks einde
niemand kan voorspellen. Welk zeggen de kracht heeft
van een overtuiging, een geloof, en derhalve den troost
meebrengt van een geloof. Onze tijd toch, hoezeer het
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air aannemend van een', die „weigert getroost to worden",
kan natuurlijk niet buiten troost en heeft het afgewezenverlangde gegrepen in het dogma, dat we leven in een
overgangsperiode.
Onderzoek de herkomst daarvan niet. 't Mocht eens
blijken dat Adam het reeds formuleerde bij zijn verdrijving
nit het paradijs. Begin die periode ook waar ge wilt. Bij
de Tachtigers zoo ge literair, bij de revolutie zoo ge politiek, bij Copernicus zoo ge redelijk-verlicht zij t aangelegd,
maar erken in 's hemelsnaam dat we leven in een overgangsperiode. En erken het z66, dat het geen zucht wordt
over den verhuisboel waarin we zitten, doch blijft een troostwoord, dat de vreugde van een blijde vondst en het afdoende van een dogma in zich vereenigt. Een troostwoord,
voor iedereen — het troostwoord. Want hetzij de politicus in verrukking staart op een zalige toekomst of naar
het alleen zaligmakend verleden, of heelemaal niet ziet,
maar eenvoudig blind meebreit aan de partijbelangen
een troost blijft hem : de politiek staat in een overgangsperiode. iletzij ook de toeschouwer de ontwikkeling der
democratische vrijheid, der wereldstadtendenzen, der Internationale stemmingen een geweldige of een roekeloosgeforceerde noemt, hij zal zich over het gewirwar, dat deze
ontwikkeling of omwenteling veroorzaakt, troosten met de
gedachte dat we leven in een overgangsperiode. Ook de
huisvader, die bij alle bewondering voor zijn frissche jongens,
Loch verbaasd staat over een bij hen opmerkelijk tekort
aan idealen, redt zich uit de impasse, zooals iedereen, het zij
huismoeder of artiest, officier of dominee, op zijn terrein
dit doet met den stillen troost : we leven in een overgangsperiode.
Maar een dogma wil gepredikt worden. En wie is
hiertoe eerder geroepen dan de schrijver, de helper, de
bevrijder der menschen in dien zin dat hij vorm geeft aan,
voor oogen stelt wat in hen leeft Laat hij dus zeggen
en herzeggen dat we aan 't Eerste Bedrif zijn. Dat we
tenminste aan iets nieuws begonnen zijn. Dat het oude
onherroepelijk is voorbijgegaan, dat wij leven in het teeken
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van den „nieuwen stij1". Zijn hartstocht zal ons overtuigen van het feitelijke, het onvermijdelijke van de week'
van den nieuwen tijd, die juist in die week' zijn nieuw
leven bewijst. Zijn. kalm aanvaarden van dit onvermijdelijke en zijn rust bij het niet-weten waarop dit uitloopt,
zal ons leeren berusten en bovenal brengen op ons aller rotsgrond : dat we leven in een overgangsperiode.
Geen onbekende moet hij derhalve zijn, noch met leven,
noch met de innige wenschen zijner lezers. Dit laatste
spreekt vanzelf. Want men leest immers alleen die schrijvers, wier woorden, beelden de stemmingen, gedachten
wekken, die sluimeren op den bodem onzer ziel I'
Oorspronkelijk moet hij bovenal zijn. Nieuw moet hij
het leven zien, nieuw zijn woord, nieuw zijn stiji zijn.
Daartoe is absoluut noodig zijne overtuiging dat niemand
zooals hij het nieuwe ziet, noch zoo nieuw kan zeggen
wat hij ziet. Oude paaien als den Prediker mag hij niet
eens kunnen. Wel een ironisch dialecticus, als b.v. Kierkegaard, stelselmatig ontloopen. Want zoo'n moderne
Socrates redeneert het oude nieuw en het nieuwe oud, en
zal, misschien wel uitgaande van ons leven in tijd en ruimte,
zoo roekeloos raketten met die kostelijke overtuiging: dat
we leven in een overgangsperiode, dat ze bijna kon worden
wat die gedachten-kunstenaar er van zou maken — een
speelballetje ! Laat dus de schrijver twijfelen noch aan eigen
oorspronkelijkheid, noch aan aller heimelijk-genoten troost
te leven in bewuste periode, noch aan zijn onmisbare
kunstvaardigheid dien troost zijn lezers in de ziel te gieten
— en, of hij zal gelezen worden.
Bovenvermelde nu, in zijn vaagheid veelzeggende, en
trots zijn veel-suggereeren vaagblijvende titel past verdienstelijk bij dezen roman, welken men een buitenstaander gerust als een typeerend gemiddelde onzer huidige romanliteratuur in handen zou kunnen geven.
Hij vertelt in twee gedeelten de jeugd- en jongemannenjaren van Frits Verlaren. Als eenig kind groeit deze eenzaam
op in het oude huis aan de Prinsengracht, waar zijn vader,
commissionair in effecten, zonder bedienden, zijn kantoor
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houdt in een achterkamer. Frits' beste vrienden zijn Jules
Verne en Aimard, die in hem de zucht naar het romantische
wekken en daaraan voldoen. Ook op de H. B. S. blijft hij
eenzaam, al meer en meer toegevend aan artistieke neigingen,
in de zekerheid dat de hoogste wijsheid is schoonheid.
Aileen ziet hij nu en dan Johan van Hettingen, en diens
zuster Na zijn eindexamen blijft hij een paar jaar
artistiek lanter-fanteren, op zoek naar „den hoogeren
mensch", tot hij eindelijk dan maar bij vader op kantoor
komt. Doch juist als hem het gescharrel in imaginaire
waarden onuitstaanbaar, geesteloos en duf wordt, sterft zijn
vader, en moet omdat er niet veel geld is, het kantoor
wel voortzetten. Eerst alleen, dan met een compagnon, tot
hij eindelijk dezen het kantoor overdoet voor een achtduizend gulden. Nu gaat hij de wereld zien. Over Wissekerke, waar zijn vriend Johan, na zuinig en vlu.g afgestudeerd te hebben, als dokter met zijn moeder en Emilie
leeft, vertrekt hij naar Parijs.
Daar verbruikt hij zijn geldje zoetjes, al kennismakend met een armen chansonnier en diens vriendin, en ook
met zijn vriendinnetje Pauline. Doch Pauline sterft en na
tevergeefs getracht te hebben als pianist van den chansonnier zijn levensonderhoud te verdienen, keert hij met de
laatste honderd gulden terug naar „het ellendige lieve
Holland". De practische Johan, die alles vernomen heeft

van Frits' leventje in Parijs, ontvangt hem onvriendelijk,
maar Emilie weet het te plooien tusschen de beide vrienden.
Eindelijk gaan Frits de oogen open, hoe zij hem altie.jd
heeft liefgehad, en het einde is dat „zij, het hoofd tegen
zijn schouder geleund, schreide zacht en lang" (blz. 293).
Edit worden deze menschen ons geteekend als kinderen
van hun tijd. Allemaal, wat je noemt, beste menschen.
Behalve Johan, die te materialistisch, te onartistiek, te
practisch is o_m heel sympathiek te zijn, en behalve Frits'
compagnon, de schijnheilige zedemeester — met Wien de
onvermijdelijke schaduw op deze schilderij duidelijk is
apingebracht. Aan godsdienst doen derhalve deze beste
menschen niet. „Hoogstens zette zijn moeder, Coen de oude
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meid ging trouwen en zij een andere zocht, in de advertentie P. G-., omdat Katholieke meisjes in het eten nog
wel eons lastig waren" (blz. 55). En, als die moeder op haar
sterfbed terugkeert tot haar jeugdgeloof, is dat voor Frits
aftakeling, inzinking en tracht hij to vergeefs haar op to
beuren: „Kom, moedertje, wees goedmoeds" (blz. 66).
Des to meer doen ze aan hartelijkheid, en, zoo hun
dit gegeven is, aan den dienst der schoonheid. Is hieraan
niet of moeilijk te voldoen, dan waast dit gemis weemoed
over hun leven, welke weemoed wordt stoere berusting,
zooals bij Frits' vader, of poetische ironic, zooals bij hem
en zijn Parijsche vrienden. Och ja, anarchisme kan men
dit leventje noemen, maar genoegelijk anarchisme, eigenlijk snoezig anarchisme, lief, teeder en zedelijk ook.
Natuurlijk van een andere zedelijkheid dan geldt in de
wereld van Johan en den compagnon. 1VIaar of deze
boheme-zedelijkheid niet oneindig zedelijker is dan de
hunne, de gewone, is nog een vraag, en al niet eons meer
een vraag voor Frits en voor den anoniemen schrijver, die
ook van Frits geen onbekende is. En over eenheid van
inhoud en vorm gesproken, hoe past deze genoegelijknonchalante en toch welverzorgde stijl bij deze levensvisie.
Achter dien stijl zit heel wat arbeid, en dit prettige
gepraat, schijnbaar losweg, verbergt heel wat kunst.
Moot doze erkenning de vraag niet terughouden of or
achter dien stip nu ook een persoonlijkheid zit 1) -Die immers
onbescheiden zou worden, daar hier stage arbeid en artistieke
neiging meer geldt dan persoonlijkheid — en het bezit van
het meerdere het gemis van het mindere ruimschoots vergoedt P Bovendien hij is geen onbekende, noch in Parijs
of in het ellendige, lieve Holland, noch in de ziel van
een artistiok-aangelegden j ongen, even oorspronkelijk
als die van den chansonnier, noch met de zedelijkheid van den „hoogeren mensch", noch met de aangename losheid en 'den nieuwen stijl van dit gemoedelijkd.erailleerend leventje. Wat wil men meer P Moet hij met
alle geweld nu ook bekend zijn met hoogten en diepten
die goon oog gepeild, met schoonheid die geen ziener
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geschouwd, met een nieuw begin dat nog geen hervormer
aangedurfd heeft ?
Wie dit meent, zal hij niet zijn man vinden in H. van
Meerenveldt, die zijn, volgens de opdracht, „zacht-v. erdicht
verhaal" noemde De Dominee van Dorelisse? Immers op de
eerste bladzijde reeds teekent hij dit, me dunkt, hoewel ik
hem bij mijn weten nooit zag, welgelijkend portret van
dezen dominee :
„in het vreemde van die(n) schijn kwam zwaar, zeer robust, half
in donker, half in licht, krachtig oplijnen de breedgeschouderde,
hooge figuur van den predikant. Een man ! 't Was al stoerheid en
lenigheid, dat lichaam, die bijzonder gevormde kop . . . In 't woeste
van z'n wezen, in 't forsche van z'n statuur lag iets sympathieks,
een bekoorlijke kracht, maar de droefgeestig-omhulde, vreemd-lichtende
oogen en de donkerblonde, verwarde lok over z'n voorhoofd vallend
aan.zien. huiveringwekkend. Hij was dan ook een vreemd
maakten
mensch, een vreemd mensch ! Hij wist het wel : ze hielden voor
krankzinnig. De stumpers. Dat kwam, omdat ze hem niet kenden,
niet begrepen; niet hadden doorgemaakt, wat hij doorgemaakt had.
Wat hij had doorworsteld, had nog niemand doorworsteld, zooals hij
was geslingerd, was nog niemand geslingerd. Dat ondervonden alleen
de grooten, die God zochten in hun levee" (bl. 2).

Verwondert het dat deze reus zich tot groote dingen
geroepen voelt, inderdaad zeer groote? Om er een nit de
vele te noemen:
„Hij zou alle ongeloof verpletteren met de macht van z'n wereldbeschouwing, die hoog-idealistisch, maar ook wereld-reddend zou
zijn" (bl. 9).

Maar van dit merkwaardig idealisme begrijpen zijn
hoorders niet veel, en derhalve heeft hij gestadig te strij den :
„tegen domheid, onwil, eigenwaan, bekrompenheid en conventie.
Ja, die conventioneele bekrompenheid. Hij kon er soms om lachen.
Op een Zondag had-ie gestaan op den preekstoel en de botheid
en onwil en verveling van hun verwarde, in onverschilligheid verstarde gezichten gelezen.
„Janie verdommen het, jullie eeren de afgoden," was-ie uitgebarsten,
had-ie ze met 'n rauwe stem toegekrijscht.
„Wel een paar psalmen en gezangen zingen, wel een beetje wawelen
over Gods groote heerlijkheid, maar sterven met Hem, dat verdommen jullie" (bl. 11).
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Pit staat alley in het eerste hoofdstuk, getiteld : De
Geest Gods.
Geen wonder dat er telkens wordt gewezen op :
„de soins klassieke schoonheid, het haast goddelijk-visioenaire in zijn
prediking en het coloriet en de altijd-machtige naturalistische uitspattingen van zijn bloedbruisend temperament" (bl. 195). „Met een
kinderlijk geloof en de voile wetende kracht van een man was hij
er van overtuigd en onomstootbaar verzekerd, onverdrijfbaar doordrongen, dat alleen dit, dit wetend geloof, dat hij uitbazuinde, het
ware, het echt-Goddelijke was. Al 't andere was daarbij maar schijn,
zoo zei hij dagelijks, schijn, en 't mijne, wat ik weet, wat 1k zeg,
door Gods genade beleef, diet alleen is wezen" (bl. 245).

Dit laatste citaat is, het spreekt vanzelf, genomen uit
het - hoofdstuk getiteld Het Beroep. Want „in den lande
alom" wend „z'n naam erkentelijk uitgesproken" — en dus
kwain het beroep naar • „de hoofdstad". Een beroep naar
de hoofdstad, gevoelt ge niet, inzichtige lezer, wat dit zegt ?
Gevoelt ge niet dat het aannemen of bedanken van dit
beroep een wereldhistorische gebeurtenis is van de wijdste
strekking ? Denk u in wat het was voor dezen grooten
profeet, die, nu ja, dit hoorde eenmaal bij zijn hooge
roeping, zijn hoorders wel eens de zenuwen op het lijf had
gejaagd en dus best begreep dat ze hem wilden loozen !
Zou hij ook, stel dat hij mbest bedanken, zijn lief vrouwtje
niet verliezen, die toch zoo graag ging naar de hoofdstad?
Waarlijk het is zielschokkend. Toch, de reus bedankt voor
het beroep naar „de hoofdstad", en al verliest hij mede daardoor zijn lief vrouwtje :
„hij zou voortaan tegen alien eigenwil, tegen alien tegenstand in, hij
zou de groote Godsgezant zijn en blijven, al zou dan ook nooit iemand
hem begrijpen, al zouden ze hem ook voor krankzinnig houden" bl. 289).

Vie kan er nu nog redelijkerwijze aan twijfelen of in
ons kleine land wel groote dingen gebeuren ?
Nu moeten, dunkt me, de klachten maar eens ophouden,
dat in onze literatuur de dominees zulk een treurig figuur
slaan. Want nu kunnen we wijzen op den dominee van
Dorelisse. Ziehier eindelijk een groote, een man. Hij weet
het, en weet dat hij het weet. Hoe kinderlijk dankt hij
God dat hij niet is als „de anderen", niet als zijn collega's,
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niet als het domme publiek, niet ook als zijn lief v rouwtje.
Hoe ootmoedig en geduldig is hij onder de verdrukkingen,
en hoe vriendelijk weet hij met gepaste woorden de dwalenden terecht te brengen. Hoe artistiek staat hij daar
hoog boven alien, en hoe superieur glimlacht hij om de
brave bekrompenen, die het al een kranig stuk van hem
vinden, als hij op zoo'n hoogte niet duizelig wordt.
Welk een onherstelbare schade zou het zijn als deze
dominee slechts bestond in dit „zacht-verdichte verhaal",
en niet ook in de werkelijkheid. En toch, hoe-wel ik, getroffen door de inderdaad levendige teekening, vermoedde
hies voor een welgelijkend portret, werk van zijn geestverwant, te staan, ik moet u, belangstellende lezer, te leur stellen.
1k zocht in het Predikantenboek doch tevergeefs. Alles
pseudoniem. Hoe jammer ! Is het wel „natuur en waarheid'
Daarom heet misschien dit verhaal niet ook oorspronkelijk
Daarentegen dient zich wel als oorspronkelijke roman
aan Tedo door Alex Poolman. Ongewone ware iets juister. Zoo
min toch als de naam van den hoofdpersoon, zijn die zijner
vrienden : Yard Pierd, Per Jhen, Jean Barok, of die zijner
vriendinnen : Mina, barones Sybarit en Ewalda bijster gewoon. Evenmin is dit de stijl. Immers zinnetjes als deze :
„Met 't verhaal verhoogde hij zijn interesanse. Niemand
geloofde hem, maar vond het een pose, die van 't
bizare getuigde." „En wie zijn het die je op 't altaar van
similor plaatsen „Ik poog er voor..." „Societo anti Conventio" (bl. 11, 62, 66, 111) zijn niet te verontschuldigen als
banale drukfouten, doch wellicht te waardeeren als blijken
van oorspronkelijken stijl en spelling van den nieuwen
schrijver, die met dit werk debuteert. Evenmin is de inhoud
gewoon. Tedo toch de doodarme, jonge, begaafde musicus
erft van een onbekenden oom uit Australia tien miliioen
wat bepaald nieuw is, want vroeger kreeg-je dergelijke
erfenisjes steeds van een onbekenden oom uit Amerika.
En die erfenis komt niet zoozeer hem als zijn kunst ten
goede. Want al die voor tien miliioen verkrijgbare weelde,
al zijn honger naar genot, gezocht en gevonden 14 vele
vrouwen tegelijk, naar steeds perverser wordend en op die
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merkwaardige „Societo" geleerd genot, dient hem alleen
om daaruit al nieuwer, hooger composities te scheppen.
Zelfs dit bereikte kan hem niet voldoen. Al waanzinniger
en perverser wordt zijn leven, zijn kunst, en zijn laatste,
grootsche daad is dat hij, in de zucht naar iets b-uitengewoons, een dynamietmijn aanlegt onder de opera en zich
met duizend toeschouwers in de lucht laat vliegen. Pit
vindt Mj een weergaloos-schoonen dood, een roemrij ken dood,
die hem zal maken : „waardig voor de eeuwigheid" (bl. 351 ).
Inderdaad, dit is alles oorspronkelijk. Niet minder dan
het woord, waarmee de schrijver, na vermelding van een
hard oordeel over den beruchten componist, eindigt : „Maar
men veroordeelt zoo gauw, wat men ten halve kent" (biz.
360). Ongelooflijk oorspronkelijk. Ja, de oorspronkelijkheid is zoo het eenige van dit werk, dat men helaas niet
toekomt aan het nadenken over, het beamen of afwijzen det.
hier stilletjes gepredikte doch onoorspronkelijke stelling :
dat een goed artist geen goed mensch kan zijn, en alleen
door 't meemaken der meest onmaatschappelijke en perserve
levensuitingen rijp wordt om hooge kunst te geven, doch
dat men zich heilig, of onheilig, voorneemt : ,wat er ook
gebeure, maar voorloopig geen oorspronkelijken roman weer !"
En daarom Annie's Verlof van mevr. M. C. E. OvinkSoer. Want dit is eenvoudig een roman. En een eenvoudige
roman. Absoluut eenvoudig, zoo absoluut dat roman er
niet Mj hoort, er bij verdwijnt. Eenvoudig is het gegeven.
Annie, een hoogst beschaafd, arm weesje komt als onderwijzeres met verlof nit Indie, waar ze ook verdiende wat
haar zuster behoefde, hier achtergebleven in een krankzinnigengesticht. Ze wordt ontvangen door haar oom, een arm
officier, die den kogelregen van de bitsheden zijner vrouw
elken dag met een vroolijk gezicht trotseert. Om tante kan
Annie daar dus niet blijven en ze betrekt een pension,
waar ze John Harden ontmoet, wiens vrouw wordt verpleegd
in hetzelfde gesticht als haar zuster. John en Annie vinden
elkaar — maar zij kunnen tot elkaar niet komen, de wet
verbiedt dit. Zalig en wanhopig door zijn liefde volvoert
ze haar plan naar Parijs te gaan, voor haar Fransch.
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Teruggekomen kan ze niet in haar oude pension woven,
huurt elders een kamer, doch komt in 't pension eten, en ziet
zoo dagelijks John. De menschen beginnen te praten, own
waarschuwt haar, en Annie wordt bij hem aan huis hevig
ziek. Even voor haar vertrek hersteld, laat ze John komen,
en na elkaar trouw beloofd te hebben, nemen ze afscheid.
Tot „eindelijk, na vijf lange jaren, 't uur der verlossing
sloeg" (blz. 158).
Van dit gegeven was alles te waken. De handeling
schrijdt langzaam maar gestadig voort, en bezit -voldoende
spanning. De tafereelen zijn belangrijk : de herinnering aan
het tienjarig verblijf in Indic, het arme-officiersgezin_, het
pensionsleven in Den Haag en Parijs met al die internationale
menschen, de groeiende en uitlaaiende liefde van Annie
en John — alles voortreffelijk materiaal. Maar ook weinig
meer dan dat.
Eenvoud is heerlijk, eenvoud is goed, waar en weldoend.
Eenvoudige menschen zijn altijd echt en belangrijk. Daarom
willen we hen zien, kort of lang, maar door en door. En dit
doen we hier niet. We zien ze even, nauwelijks, meer
aangeduid dan geschetst, en heelemaal niet ten voeten
uit geteekend. Dit blijkt nit den stijl. De schrijfster zet
soms eenvoudig eene voor den lezer noodige inlichting
tusschen haakjes. Jawel, maar in een roman moet niets
tusschen haakjes gezegd worden. Met een. enkel woord
jets aanduiden, en de uitwerking aan den lezer overlaten,
is soms heel verdienstelijk — maar zoo „tusschen haakjes"!
En hier staat zooveel, bijna alles tusschen haakjes. Waarom
niet die telkens inderdaad belangwekkende orn.geving :
Indic, het arme officiers-gezin, die pensions vol internationale lieden ons laten meeleven I) Nu dit niet geschiedt, heeft
de lezer het gevoel dat hij minder een goeden roman dan
een goed romangeraamte heeft gelezen. Zeker is er en
wordt er nog te veel in romans gezondigd door te kunstrijke
beschrijvingen, loch een roman zonder kunststijl voldoet
evenmin, Eenvoud van stijl blijft iets anders dan onpersoonlijke, vlugge verhaaltrant, die tusschen haakjes belangrijke dingen. afdoet. We lezen toch niet alleen om het
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verhaal of ze elkaar krijgen, we leven vooral om de kunst
te bewonderen, waarmee de schrijver ons het eenvoudige,
en in zijn eenvoud zoo ingewikkelde leven voor oogen
toovert ? En waar we hier die kunst missen, kunnen
we, bij voile bewondering van den prachtigen opzet, het
gevoel niet van ons afzetten dat ons te veel is achtergehouden, en we een roman lazen, ditmaal al te eenvoudig
op het simpele af, omdat hij, bij een voortreffelijke levensopvatting, miste die gestileerde taal en persoonlijke kunst,
die ons de nobele bedoeling van zijn schrijfster maken tot
eene schoone, en als tastbare werkelijkheid.
Hoezeer we deze zelflevende, eigenheerlijke schoonheid
als onmisbaar eischen in een werk van kunst, blijkt uit de
voldoening waarmee we het schoone proza genieten van
Andre de Ridder's Gesprekken met den, Wijzen- fongeling.
Terwijl, haasten we ons dit er bij te voegen, het gegeven
allesbehalve sympathiek is. Welk een eenige bekoring
gaat er toch van schoone kunst uit, dat ook, waar ze ons
het onschoone brengt, we dit om haar vergeten. Let wel,
ik zeg : het onschoone, niet het onechte. Doch voor dit
nader te bezien, eerst die schoonheid genoten. Ziehier, ik
last het boek maar openvallen, en vind deze teekening
van de Schelde voor Antwerpen, bij avond.
„Heelemaal zwart, inktzwart, -van 'n rijke, fluweelen somberte,
prachtig, vloeide het water, met op zijn rust-effen vlak zilverige en
roode moireeringen van kaailantaarn-glans of van bootbaken-vuur,
dat op bijna onzichtbare marten bibberend hing te vlammen in de
donkerte boven de doode scheepsrompen. Groot en zwaar, dreigend
spookkasteel, dook weg het Steen, lijk een enorm schip vastgemeerd
op versteenden vloed. Eenige pinkelingskens duidden den anderen
oever en de krommingen -van den stroom aan, die slangerig met
vonkende schubben-rilling en met glanzende moireeringen op zijnen
kool-donkeren rug, langs de slapende stad voortschoof in trage klotsing" (bl. 117).

En te nicer verheugt ons deze, in kwistigen overvloed
geboden, schoone taal, omdat er hier niet de nadruk op
valt. Want die valt geheel op de wijsheid van den wijzen
jongeling. Waarvan dadelijk wordt gezegd dat ze niet
oorspronkelijk is. Ze is ook inderdaad niet anders dan
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de, als men die zoo noemen wil, levensbeschouwing van
het dandyisme, het dilettantisme. Een luchtig voortborduren op de, als men die zoo noemen wil, levensleer van
Remy de Gourmont, uit wiens Promenades Philosophiques
deze woorden dienen als motto voor de Gesprekken met den
Wizen Jongeling :
„Apprendre iZ jouir du present, de ]'aujourd'hui, de l'heure, de
la minute oft nous parsons dans ce qui passe... Avoir un fonds
solide de scepticisme, c'est-a-dire la facult6 de se reprendre it tout
moment, de se retourner, de faire face successivement aux metamorphoses de la vie . . . Monter au-dessus de soi-méme, pour se regarder."

De Wijze Jongeling heet Allan Clenmoore, duke of
Largehay, die de wereld rondreist, „om zijne ziel internationaal te stemmen", en zoo slechts eenige maanden te
Antwerpen verblijft. Zijn smal-lang gezicht, „van 'n oudivoren geel-witte bleekheid", met het zwart, effen en glad
Naar, dat „in een rechte scheiding valt over zijn matte
slapen" teekent den dillettant, die „met v erbazende dandygemakkelijkheid, maar zonder hatelijk snobisme" de meestmodieuse kleeren draagt, alle dagen van de week een
ander pak. „Met onverplooid gelaat" glimlachend, zegt hij
de wreedste paradoxen en de meest „kwetsende waarheden".
Want deze schatrijke jongeling heeft ontzettend veel geleefd, begrijpt en verontschuldigt alles, en spreekt „zijn
woorden van wrange desillusie met een vriendelijk, heusch
optimisme en een zacht-bedaarde wijsheid" (bl. 21). Zijn
leven is 66n oefening in „fijnproeverige meesterschap over
alle passies" (bl. 127). Gewoonlijk vindt hij zijn levensgenot
in weelderige bars met demi-mondaines, maar bezoekt
daarop met dezelfde devotie, als een vrome zijn kerk, de
kroegen en danshuizen aan de haven. Zelfs ho-u.dt hij elk
jaar een paar maanden „retraite", want, zoo leeraart hij :
„Platonisme en ascetiek staan, bijvoorbeeld, even rechtstreeks
mijne sfeer als 't zij Welke andere weer sensueele vorm van be-

minnen en genieten. Onvleeschelijke liefde en verzaking aan wereldlijke weelde en menschelijke genegenheid kunnen een geluk geven
zoo hoog als alle andere passies, en hooger zelfs indien de drager
ervan een weer verfijnd affect bezit. Niet de hoedan;gheid van een
illusie belangt ons aan, maar in zich zelf het felt alleen ze te kunnen
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voeden — want alle geluk berust maar op eene illusie, vermits we
alien langs verschillende wegen erachter jagen en volgens diametraai
verschillende manieren het trachten te veroveren" (bl. 167).

De Wijze Allan reikt zijn levenswijsheid op de meest
precieuse wijze toe aan een jongnaan Maurits Droomenzoet.
Deze ziet al spoedig zijn „trouwste illusies omgekanteld,
den blinddoek van een langjarige en leugenachtige opvoeding" van zijn oogen gerukt, en al voelt hij zich een
enkele maal „gekwetst door Allan's dandyesken spot, door
zijn meedoogenloos gebadineer" (bl. 20, 144) hij wordt, en
blijft zijn geestdriftige leerling. Want als hij Allan eindelijk weer naar Engeland ziet vertrekken, is het met tranen
in de oogen, en met aanroeping van den Wijzen Jongeling,
als van een heilige, om hem bij te staan en te sterken.
Bij dit afscheid gebeurt iets onverwachts. Allan, die met
lachende minachting voor het leven alles op zijn kop
heeft gezet, verliest een oogenblik zijn rotsvaste onverschilligheid. Hij vraagt en klaagt en vreest
Feitelijk
,,men kan nooit wegen, de mensch is zeker van niets
worden we grootelijks dilettant uit levensangst en onrust. 0, het
191).
spleen, het spleen ! het martelende spleen van den dandy !"

Hoe ? Hoort bij zijn dilettantisme ook, dat hij met
die schampere wijsheid zijn eigen levenstechniek aanrandt?
Een oogenblik aarzelen —en ja, en juist, dit is heel echt
in dezen dilettant. Ook de misere van een sprekend geweten kept deze fijnproever, en straks zullen eenige ongeloofelijk wrange paradoxen over de werkelijk wondere
gewaarwording van een verteederd geweten van zijn wijze
lippen leken. Dit trekje voltooit zelfs zijn wezen. Hij is
de verpersoonlijkte complicatie. Enkel pose, en zich desbewust, en daarin wetend zijn geheel eenige waarde. Hij
is nog minder comediant, want die is dit niet altijd, dan
wel comediestuk. En een comediestuk, dat niet den spot
drijft met de bespottelijke levensuitwassen, maar met het
leven zelf, met zijn onzichtbare wortelen en fundamenten,
en met zijn hoogen hemel. Eenvoud en waarheid voor
hem zijn ze achtergebleven in het verloren paradijs, „dat",
zal hij met zijn zoet-pervers lachje plechtig en wijs ver0. E. XI 12
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zekeren „dat er volgens zeer wijze mannen heusch geweest
is, in het verre Oosten, lang, lang geleden." En mocht
hij ze al ontmoeten, deze schoone engelen, eenvoud en
waarheid, die, al is het zelden, den mensch een enkele
maal op deze oude aarde verkwikken, mocht hij ze al ontmoeten, hij zal met hen badineeren als met demimondaines, en tot zijn oprecht-geveinsde teleurstelling bemerken dat ze ongehoord-vervelend zijn. Zoo zal hij ,,om zijne
ziel internationaal te stemmen" overal heenreizen, Oost en
West, hemel en aarde plunderen om zijn heeten honger
naar levensgeluk te bevredigen — en moeten ervaren dat
sarcasme en averechtsche wijsheid ook de zoetste levensvruchten verbitteren en maken tot gal en alsem. De arme
levensdilettant — die wel niet zoo zeldzaam is als we vernaoeden, wiens naam wellicht legio is op onze (Aide wereld.
Intusschen, de verbazing blijft groot dat juist Andre
de Ridder ons dezen Wijzen Jongeling teekende. Immers
deze jonge Vlaming debuteerde met zijn, ook hier besproken,
werken over Stijn Streuvels en Pastor Hugo Verriest, waarin
hij zoo geestdriftig den eenvoud en waarheid hunner kunst
bewonderde. Hoe komt hij aan dit innerlijk-holle, altijdposeerende dilettantisme ?
In een Opdracht van zijn werk zegt hij aan zijn
vrienden, dat hij hier slechts „een bizonderen vorm van
moderne levensaanvoeling" trachtte te teekenen, „die overigens niet volledig de mijne is, — noch de uwe, mijne
vrienden ?" En dit voorbehoud onderstreept hij nog sterker
in het Voorbericht :
„De bladzijden die volgen heb ik gevonden tusschen de nagelaten
papieren van een mijner vrienden, Mr. Maurits Droomenzoet, een
onrijp-genialen jongen, in de allertriestigste ellende gestorven ...
Er zijn vele divagation in deze verhalen. Ik deel, in 't minst niet,
het geheel hunner grondgedachten en meen dat hun invloed voor
sommige geesten verderfelijk mocht blijken. Maar ik geef ze uit.
omdat mijn vriend me dat had opgedragen in een laatsten brief, met
woorden hartsontroerend, waaraan ik niet heb kunnen weerstaan ; en
dan : de laatste wil van een stervende is heilig, vermits men zelfs
den onhernieuwbaren wensch der ter-doodveroordeelden inwilligt,
genadevol en vergevensgereed." —
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Toch wekt deze manier van doen bedenkingen. Nog
niet zoozeer omdat het vieux jeu is, daar het in den
tijd der oudere romantiek een geliefkoosde true was zijn
werk uit te geven als gevonden of nagelaten papieren
van een ander. Och peen, nu er tegenwoordig in de literatuur gelukkig niet naar school, of club, of stelsel gevraagd
wordt, dock alleen naar goed werk, spreekt het vanzelf
dat oudere, en trouwens nooit geheel losgelaten, inkleedingsmanieren, weer opnieuw worden gebezigd. Daarenboven bij
den eveneens ouderwetschen vorm van een boek in gesprekken, b.v. een eeuw geleden zeer geliefd, behoort wel zoo'n
„voorbericht van den testament-uitvoerder", zoo'n grapje
nit de oude door.
Neen, het bedenkelijke is dat deze Wijze Jongeling
geen gesprekken houdt, maar kleine monologen, die voor
den leerling-toehoorder eenvoudig een evangelie zijn.
Zoodat die leerling gaat denken, spreken, oordeelen als
zijn meester, en, om een staaltje uit vele te noemen,
schrijft :
„De jonge prostituée kwam weer voorbij, genadig en lankmoedig,
zondeloos en dienstwillig, zouder boosheid, waehtend op den veil van
een voorbijganger, waarvan ze zijn zou de gehoorzame boelinne ...
Gelaten stapte ze, en maagdelijk, ale een beeld van sehuchter en
diep-onschuldig levee" (bl. 187).

Lie, hier is niet slechts de Umwerthung alter Werthen aan
het werk, hier is majesteitschennis aan het woord gepleegd. De woorden toch zijn hier stelselmatig verkeerd
gebruikt, misbruikt, verkracht. Want zet de Wijze
Jongeling, al badineerend, de dingen op hun kop,
de leerling ziet en beschrijft reeds zijn opvattingen als
zuivere werkelijkheid. Nu blijkt hoezeer in deze gesprekken de vriend gemist wordt, die maar niet direct voor
zoeten koek opeet, wat Allan's wijsheid hem belieft op
te disschen. Daardoor verliest dit boek bijna alle ethische,
ook veel van zijn aesthetische waarde. Is, wat ik betwijfel, de schrijver hier op zijn terrein, dan heeft hij
het zich te gemakkelijk gemaakt. Om een voorbeeld
te nemen : hoeveel dieper en daardoor ook aesthetisch
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meer bevredigend heeft Kierkegaard in zijn Enten-Elleigedaan. Ook daar de true: het publiek krijgt nagelaten
papieren. Pat deze true daar verder uitgesponnen is, en de
uitgever vertelt gebiologeerd te zijn door een secretaire bij
een antiquaar, die hij eindelijk koopt, en waarin hij de
papieren vindt — is de hoofdzaak niet. Wel dat hij
daarin tweeerlei nagelaten papieren vindt, beide handelend
over de liefde, doch van tweeerlei hand. De eerste, getiteld
Het Dagboek van den Verleider, geven een aesthetische levensbeschouwing in fragmentvorm de tweede, getiteld : De
Aesthetische Beteekenis van het Huwelijk, daarentegen een
ethische levensbeschouwing in fragmentvorm. Nu va er
zeker over fie praten of het tweede deel den schrijver evengoed gelukt is als het eerste, doch in elk geval : hier is
sprake van levensbeschouwing, of wil men met Andre de
Ridder liever, van „levensaanvoeling". Maar we weigeren
levensbeschouwing te noemen geestdriftig-voorgedragen, en
met open mond aangehoorde afkondiging van een dogma
— hoewel voor velen dit tegenwoordig de ware levensbeschouwing is. En te beslister zoo dit dogma, dilettantisch
als elk dogma, nog dit dilettantisme in het kwadraat vertoont, dat het zichzelf omverkegelt — en dit puur voor
de pose. Want als levensbeschouwing pose is geworden —
neen, in die verpestende lijkenatmosfeer kan geen levend
mensch het harden. Laten er menschen, mummies zijn die
dit beproeven, hij ontvlucht dit doode gedoe, snakkend
naar frissche lucht.
De Vroolijke Todd van Cyriel Buysse nu verschaft frissche lucht, en ruimschoots.
Want de schrijver vertelt, zooals hij alleen vertellen
kan, van zijn tocht als Neer-alleen met drie dames geheel
Frankrijk door, per auto. Inderdaad een frissche tocht.
Want de auto is — reeds op de eerste bladzijde hooren
we het — de auto is : „de sterkere, vluggere broer van den
lan.dlooper . de echte, groote, snelle en forsche „chemineau" van 't fransche land, met zijn breede, schoone wegen...
Hij is de vrije, aan tijd noch ruimte gebonden fantast, die,
heel laat mag vertrekken en toch heel vroeg kan aan-
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komen, of omgekeerd heel vroeg vertrekt en heel laat, of
zelfs in 't geheel niet, aankomt" (bl. 3).
En vooral een vroolijke tocht. Want van wege de
veelheid der mantels, jassen en plaids is de kleine mecano
thuis gebleven, en nu op diens plaatsje genesteld, achter
(lien berg plaids naast den aan het stuur zittenden schrijver,
ziet de lezer de landschappen voorbij schuiven en hoort
den bestuurder gezellig praten met zijn allerliefste dames,
door dezen vaderlijk zijn „drie lievelingen" genoemd. En
wat heeft hij nu goede oogen en beste ooren, nu hij
hetzelfde ziet en hoort als zijn gids. En wat heeft hij een
goed humeur ! Het is omdat zijn leidsman, die zelfs jolig,
leutig bromt, hem dit weet in te gieten. We zijn echt
voor ons plezier op reis en voelen ons dan ook „heelemaal niet artistiek of litterair aangelegd. Wij reizen als
natuurmenschen, willen enkel de dingen van buiten af,
in helder dag-en-zonnelicht bekijken. Vooruit dan maar"
(bl. 87). In welke omgeving we derhalve worden gebracht,
in Tarascon, waar een echt-Daudetsche Tartarin met veel
hurry komt zoeken of we geen bommen bergen onder de
plaids ; — of „sur le pont d'Avignon", waar jets heel
aardigs gebeurt ; — of bij de „pettenjagers" nit het
T? ransche Zuiden, die bij gebrek aan wild op hun eigen
in de lucht geworpen petten schieten om zoo toch te genieten van het knallen der schoten, van het lawaai-maken,
wat den schrijver doet glimlachen dat de politieke, meest
nit die buurt komende redenaars, met hun hollen bombast
„de pettenjagers van het parlementarisme" zijn ; — of to
Monte Carlo, waar „de bank betaalt" en royaal ook,
niaar de schrijver het stuur over zijn drie lievelingen zoo
glad kwijt raakt, dat hij het een verademing vindt naar
Nice to kunnen terugrijden ; — of in Parijs, waarop hij
heerlijk afgeeft, zich verknenterend dat de al wassende
Seine het heele, vervelende zaakje nog eons zal wegspoelen,
ten spijt van de dames, zijn dames ook, want „die houden
doll van Parijs, die vinden 't heeeerlijk iii Parijs" (bl.
132); — altijd doet hij ons genieten van dien vroolijken
tocht, vol afwisseling. Want met een auto komt men, waar
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anders alleen de landlooper komt. Wil de lezer vast een
voorproefje 1) Het boekje valt open op bl. 122/3. Ah, de
veemarkt van Couh4-V4rac.
„Die lag daar in de diepte, even buiten het oude stadje, als 't
ware midden in een bosch van hooggekruinde, grijze, slankstammige
boomen. Al het vee was uniform warmbruin van kleur, al de kielen
van de boeren waren blauw, sterkblauw en al de hoeden, de typische,
ouderwetsche, breed-gerande hoeden waren zwart. Bruin, blauw,
zwart, een woeling van drie kleuren door elkaar, daar in de diepte,
onder de hooge, slanke, grijze stammen, met, als vaag-zichtbaren
achtergrond, de grijze muren van 't verweerde stadje. 't Was als
een Rosa-Bonheur-schilderij Toen zagen wij Poitiers, zoo oud,
zoo grijs en zoo verweerd. Een kathedraal nog prachtiger dan die
van Angoulême, een door de eeuwen gelijkmatig-afgesleten grijssteenen kantwerk van ontroerende schoonheid. In die gelijkmatige
versletenheid ligt een eigenaardige bekoorlijkheid. Een ruine is
meestal tragisch en geweldig, als een mooie en nog krachtige grijsaard, die enkele van zijn ledematen heeft verloren; maar een oude
kathedraal als die van Poitiers behoudt in haar antieke ongeschondenheid iets innig zachts en liefelijks, een afstomping van al wat
scherp of hoekig was, iets als de teere, berustende glimlach van
een schoone oude vrouw, op wier gelaat de levensstormen wel veel
uitgewischt, maar bijna nergens ingevreten hebben. 't Is Oen en gaaf
gebleven ; 't is verweerd maar onverwoest, er blijft een zachte glans
van liefde en levensweelde stralen, onder het grijze weernoedswaas
der oude dagen."

Deze beschrijvingen en opmerkingen zijn zoo treffend
dat ge die plaatsen, waar ge nooit waart, u toch herinnert,
en die gedachten, nooit door u geforinuleerd, toeknikt als
door u gevonden. En als we den vroolijken tocht eindigen
zijn we boos en dankbaar. Boos, omdat het nu al gedaan
is ; toch, over onze rechtmatige boosheid peen, bovenal
dankbaar. Want we zijn een mooie herinnering in ons leven
rijker geworden: ge weet wel, die vroolijke tocht met Cyriel
Buysse, naast hem in zijn auto, heel Frankrijk door !
„Zooals hij alleen vertellen kan" — dit tusschenzinnetje
van zooeven geldt evenzoo van zijn nieuwe dorpsvertelling. Waarin die geheel- eenige vertelkunst bestaat Dat
daarin niets is van het lawaai van den beginsel-zwaaier,
noch van het marktgeschreeuw van den propagandist, noch
van den onderstreepten ernst van den tendenz-schrijver
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— spreekt vanzelf, want genoemde heeren zijn geen van
alien wat Buysse zoo knap is, nl. een verteller. Hoe hij dan
vertelt : realistisch of idealistisch of fantastisch ? Neen,
bepaald realistisch. Doch dit niet rauw, zich vermeidend
in straattaal en krachttermen. Evenmin photograpbisch-juist,
doch zonder la note personelle. Dus wordt zijn realisme nooit
boersch, onbehouwen, ons de werkelijkheid als een zware,
onverteerbare spijze voorzettend. Neen, al vertelt hij van
een doodeenvoudig, Vlaamsch boerendorp, het is alsof we
dit zien, zittend aan een aardig diner, waar aan het dessert
de gastheer on der een glas wijn vertelt van dit dorp, dat
hij toch zoo kostelijk kent. Klinkt er niet een heimelijke
ironie in zijn echte vertelling ? En of! Zelfs jets malicieus'
heeft zijn stem sores. Laat wel meer vermoeden dan hij
zegt. Maar als de oogen zijner hoorders wat te nieuwsgierig opkijken, glijdt hij over het kritieke punt peen, en
heeft niets gezegd dan wat hij kan verantwoorden. En hij
kan alles verantwoorden. Want hij kent zijn Vlaamsche
dorpje, van den baron-burgemeester tot den t-uinman van
den pastoor, van de lectuur die oude kwezeltjes lezen tot
de taal van een dienstmeid toe. Meent men dat echter
een Vlaamsch dorp ook in een andere stemming is te benaderen dan in die van een gezellige dessert-stemming —
dan heeft men natuurlijk gelijk, doch meet dit niet van
dezen guitigen gastheer-verteller verwachten.
Het Ezelken doet in veel opzichten denken aan 's schrijvers vorige vertelling Het Bolleken. Dezelfde Vlaamsche
plattelandsomgeving, die de schrijver kent als — als z'n
auto. Dezelfde ineensmelting van een keurig-beschrijvend
Nederlandsch en een trouw-weergegeven Vlaamsch, dezelfde
verbroedering dus van Nederland en Vlaanderen als — als zinnebeeldig was te aanschouwen op z'n auto, waar de Vlaamsche
zwarte leeuw op gouden veld vroo]ijk wapperde naast de
vaderlandsche driekleur met het oranje-wimpeltje in top.
Dezelfde Vlaamsche leute, „maar van den inversen kant",
een beetje „wrang-ironisch", en eenzelfde triuinf van vertelkunst, die ik indertijd ('0. E. 1908 bi. 286) bier van Het
Bolleken preen.
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Toch schijnt Het Ezelken me nog knapper werk. Hier
toch niet de wat te wrange ironie over dat brave viveurken, den onbeduidenden kasteelheer die met zijn drankzucht
zich opkweekt voor 't eindelijk uitslaande maar
de still ere ironie over het kwezelken Constance. Die, o
schrik en o zaligheid ! eons door den dorpskoster is ten
huwelijk gevraagd, natuurlijk heeft geweigerd, maar sintsdien dezen man, die haar oppeuzelt, waar ze zelf bij zit,
nooit iets kan weigeren.
Dit gegeven is veel psychologischer, dan het meer
physiologische van Het Bolleken, en daarom is doze vertelling fijner werk. Toch ontbreekt het wrange in deze
ironie allerminst. Reeds in den titel, den spotnaam van
Constance, die van een ander kwezelken allerlei griezelige
dingen gehoord hebbende over de gemeenheid der menschen,
nu altijd ronddraaft om de bevestiging van dat vaag en
akelig nieuws op het spoor te komen.
„Jufrrouw Constance vermoedde het niet, rnaar van achter de 3 esloten raampjes werd zij in de straat scherp nageloerd, en haar
belachelijke figuur, met het ouderwetsch zwart pijpjesmutsje, met
het zwart-pijpjes-pelerine-kraagje, en de hoogte op haar rug, die wel
geen bochel was, maar op een bochel leek, verwekte bedektelijk de
spotlust van de dorpelingen. Dat heen en weer gedraaf maakte een
gekken indruk ; en, niemand wilt waar het precies van dawn kwani,
noch wie haar voor het eerst dien spotnaam had gegeven, maar zij
werd welclra in stilte „'t Ezelken" genoemd : een ezelken dat nooit
en nergens rust had, schertsten de menschen, en aldoor heen en weer
moest loopen, heel den langen dag, met zijn zakje op den rug" (bl. 34).

Het wrange zit echter voornamelijk in de teekening
van den pastoor. Noemt ge hem zeldzaam-onbeduidend,
zoo is hij wellicht nog to hoog aangeslagen. Is dit nu
de vrucht van Constance's zorg, die letterlijk alles opgeofferd heeft voor de eer een pastoor in de familie to hebben, dat er weer een beate parasiet zich kan gaan oefenen,
in de kunst van lekker eten en drinken Is het niet
tragisch, dat als zij haar verleidelijk, snoepziek dienstmeisje, Celine, „met haar donkere, jeugdig-lachende oogen,
die een stralende uitdrukking van levenslustige geestdrift
hadden, alsof zij voortdurend openbarings-wonderen bij-
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woonden" (bl. 6) wil wegzenden, hij haar dit verbiedt,
zoodat zij ten slotte voor Celine wijken, en een onderkomen
zoeken moot bij een ander kwezelken Zeker, maar deze
tragedie is tegelijk hoogst komisch, omdat Constance, na
het huwelijksaanzoek van den koster zpo innerlijk in de
war, door haar kwezelachtig gedrag van deze tragedie telkens
een comedie maakt. En die verhouding van den pastoor en
Celine, ja, al worden ze beiden bedenkelijk gezet en rood, al
weet hij bedroefd weinig van versterving en van geestelijk
leven bestaat die yerhouding er in werkelijkheid, of
alleen in de ontstelde verbeelding der achterdochtige
kwezelkens Dat men met deze vraag als een vraag blijft
zitten, schijnt mij het treffelijke, ook het eigenaardige van
deze vertelkunst. Die, hoe realistisch ook, met geen onthullingen komt aandragen. Die wel achter de schermen
laat kijken, en ter dege, en ongegeneerd, maar ook dan
nog den nieuwsgierige met een vraag naar lads stuurt.
Dit laatste is zeker nobel, heeft de goede maniere]] van
het agnosticisme, kan echter, evenmin als dit, geheel
voldoen. Want die vraag vermenigvuldigt zich in 't oneindige. Wordt hier alleen kostelijk amusement of ook iets
meer geboden Is deze dorpspastoor en deze koster en dit
kwezelken uitzondering of regel Wa,ar ook blijft bij de
prachtig-objectieve kunst de schriiver 1) Of is het de triumf
der objectiviteit als de schrijver wegblijft Nu, als dit laatste
zoo is, dan maak ik toch oneindig liever De V roolijke Tocht
met hem mede, dan te luisteren naar het anders knapvertelde verhaal van ffet Ezelken.
„Zooals hij alleen vertellen dit geldt zeker in niet
mindere mate van Stijn Streuvels' Het Kerstekind. Hij
vertelt ook, doch alles puttend nit de volksziel. Hij vertelt
zooals het yolk zichzelf vertellen zou, als het de schoone
woorden kon vinden. Dus zonder ironic. Want het yolk
haat ironic, omdat het geen ironie begrijpt. Het weet niet
dat ironic troost is voor hen, die door de dubbeizinnigheden
van ons zondig bestaan, dat hoogstens een compromis toestaat, ten doode toe zijn gewond. Het weet niet dat ironic
kracht is voor hen, die in zware inspanning en worsteling
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eindelijk hun zwakheid ontdekten. Het yolk is eenvoudig,
vindt de dingen eenvoudig, wil ze eenvoudig voorgesteld hebben, dat wil zeggen : ineens, zonder omwegen,
met vaste, nooit weifelende woorden, en liefst deftig, breeddeftig, plechtig.
Stijn Streuvels' proza heeft bij al zijn pracht van kunst
Loch bovenal dien eenvoud en deftigheid, die populair
volksproza vanzelf bezit. Als hij vertelt, en hij doet niet
anders, huppelt in zijn Loon geen ironie, noch minder sarcasme, maar zingt er in de gedragen deftigheid van den
volkszanger. In het rhythme ziijner . schoone taal deint de
rustige galm van een dorpsklok bij vallenden avond. Men
behoeft ook het Kerstekind maar te openen om het dadelijk te hooren :
,,Al op eenen nacht lag de wereld witgesneeuwd. Bij 't aanbreken van den dag waren de landen al toegedekt zoodat er nergens
een looverken groen, of een tikkelingsken kleur weer te zien en was
— zoover oogen dragen konden was het al c,'611 witte evenheid" (bl. 5).

Juist bij deze simpele beschrijving komt het hier uit.
Dit „al op eenen nacht", zet dadelijk 't begeerde, den deftigplechtigen rhythmus in. Het is als begint een dier grijze
volkssagen, door niemand gemaakt, door iedereen gekend,
en altijd opnieuw met ernstige stem verteld rond den haard.
Stijn Streuvels vertelt aan den haard gezeten, en er is in
zijn stem tegenwoordig steeds die ontroering over de schoonheid van den ernst. Maar geen zijner werken schijnt mij
van ontroerender schoonheid dan Het Kerstekind. Wat de
Vlasehaard is onder zijn grootere werken, is dit onder
zijn kleinere. Een kerstverhaaltje, och, zoo eenvoudig. Van
arme kinderen, die op kerstavond, zooals grootmoeder — die
zieke moeder kwam oppassen hen vertelt, een kerstkindje zullen krijgen. Wat hen tot een rijk boerinnetje,
die stoft op de te wachten wafels en den door engeltjes
gebrachten kerstboom, doet zeggen : „Kindeke Jezus komt
zelf bij ons thuis" (bl. 25). Waarop 't rijke kindje dan
noch van de wafels, noch van den kerstboom, noch van de
Wijzen uit het Oosten geniet, maar niet rust voor ze met
moeder en een oude meid het creboren kindeke gaat zien
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in het hutje waar het zevende is gekonien, en gebrek is
aan alles. En teruggekeerd droomt het dat het weer staat
J4 het kribbetje :
„bezag er het stralend Kindeke en met al de in n igheid van haar
teer-jonge hertje, boog zij zich di ep voorover en fluisterend heel
zacht, herhaalde zij tot tweemaal toe :
Kindeke Jezus, moeder vraagt dat gij ter jaren bij one zoudt
komen !
En Veva zag duidelij k dat 't Kindeke liefelijk kriikte en loech !"
bl. 93).

Een simpel kerstverhaaltje, zooals er dezer dagen zooveel geheel-, of half-mislukte worden uitgebeeld. Een simpel
kerstverhaaltje, dat, verlucht met die aardige houtsneeen
van Jules Fonteyne, soms aandoet als een herdruk van een
heel, heel oud volksboek, en achter zijn eenvoud een
groote mate van kunst verbergt. Want, als we het niet
reeds wisten dan heeft Cyriel Buysse's realistisch Vlaamsch
er ons weer aan herinnerd, dat Stijn Streuvels' Vlaamsch,
evengoed als Vlaamsch, Stijn Streuvelsch kon heeten. En
toch legt hij ons zijn persoonlijkheid in zijn kunst niet
hinderlijk op, terwij1 ze evenmin tekort aan objectiviteit
verraadt.
Ik kan dit wonderlijke door-elkaar alleen ontwarren,
als ik me herinner dat deze autochthoon direct put nit
de volksziel, en daardoor zelfs de aller-individueelste kunst
weer natuur wordt, natuur en dus oorspronkelijk, aan ons
alien bekend, gemeenzaam en weldoend.
Daarom vertelt Stijn Streuvels niet alleen rond den
heerd, hij spreekt ook in de stilte tot ons beter ik, en
dit niet als zedemeester, maar als kunstenaar. En daardoor
wordt hij ons nog iets meer dan artiest. Ifij wordt ons
dan zoo jets — gij zult, welwillende lezer, het begrijpen,
dat ik nu naar oude woorden teruggrijp hij wordt ons
dan zoo iets als „een welbehagen en verheuging van het
menschelijk geslacht".

VERZEN
DOOR

RENR DE CLERCQ.

LAAT Mid DEN NACHT TOT VRIEND.
Laat mij den nacht tot vriend, de nacht is goed.
De sterren zijn ver en het duister zoet.
Laat mij den nacht tot vriend, en rust en rouw,
Dat ik hoor op mijn hart het geklop van inijn vrouw.
Dat ik hoor haar vermaan, verneem haar troost,
Haar liefde tot mij en haar angst voor haar kroost.
Laat me den nacht tot vriend, de dag is wreed.
Pe nacht komt mijn doode en sust mijn leed.

KOM TOT MILL
tot mij, ik kom tot u.
Kan de dood een hart verkouden I'
Morgen niet, van nacht, kom nu.
Reik me uw handen, laat me u houden.
K0111

Kijk mij aan, heel diep en door.
Hoe uw blikken donker stralen !
Geef mij weer wat ik verloor:
Hit uw lucht mijn lucht to halen.
Kus me, kus me voor elk kind,
Op mijn mond en op mijn oogen,
Driemaal eer de dag begint
En de hemel rukt ten hoogen.

PUN VOOR TROOST.
Raak niet ruw gemeenzaam,
Troost, een krank gemoed.
Tikt ontijdig hopen
Versche wonden open,
Weer druipt bloed.
Ach, met woorden heelt men niet ,
Innig lijden deelt men niet,
En het hOoge hart
Voelt zich liever eenzaam
Met zijn smart.
Pijn, mij lief geworden,
Leidt mij op de baan,
Staart gestaag gebogen
Mij met donker' oogen
Goedig aan.
Droomvriendin, bekoor me nog ,
Wandel zwijgend voor me nog,
Wijzend om u heen
Bloemen die verdorden,
Wilde, alleen.
Bloemen die verdorden
Is de dauw een last.
Zoo den dooddoorgriefde
Schijn.t betraande liefde
Onwaard gast.
Menschentrouw en menschentroost,
Die met zuchten wenschen loost,
Gaat en laat me thans.
Pijn, mij lief geworden,
Neem mij gansch.

STIL DORP.
Hoe is het dorp zoo stil !
Een Zondagavond zonder drukte,
Een treurnis of de oogst mislukte,
Een ijdel wachten zonder wil.
En al de muren kil.
Hier hebben leed en last en lusten
Hun einde in wenschenloos berusten,
En dood en leven geen verschil.

TOOGT Glii DE BAAN OP.
Toogt gij de baan op naar uw Aanbedene,
Dweper, hoe viug uw- verlangens vlogen.
Tit den goudsmoor van het verledene,
Rees met prachtig opdoemende bogen,
Zuilengangen en stralende poorte
't Wonderpaleis dat u waarlijk verwachtte,
En gij zone in uw zoetste gedachte
„Moederke alleen" voor een blijde geboorte.
Later geluk, de goden ook gaven 't:
't Schoonste gezin om de schoonste moeder!
Gij hun zeegnende vader en hoeder
Schouwend gerust in den zonrooden avond.
A.ch, den morgen, den bitterer. morgen
Hielden de goden om bestwil geborgen.
Als voor een huffs waar ge lang, lang woondet,
Staart gij vreemd op uw hoop van vroeger.
Lastig is 't leven: uw leven toonde 't.
Krui het als armbrood, arme zwoeger!

DRAAGT GIJ DE RIMPELEN.
Draagt gij de rimpelen van een grijze
Saam met een wereld in uw hoofd,
Hebt gij gestreden als een wijze,
Alles gehoopt en weinig geloofd,
Blikkend terug op wat u griefde,
Voelt gij 't leven nog 't leven waard?
Schoone Vrouw, uw schoone liefde
Heeft mijn hart in de smart bewaard.
Schoone Vrouw, uw schoon verschijnen
Zweeft me langs klimmende paden voor.
Zie ik uw beeld, meteen verdwijnen
Alle nevelen voor uw gloor.
't Is of de zon mijn kracht vernieuwde, ...
't Land van mijn jeugd en liederen groent!
Schoone Vrouw, uw schoone liefde
Heeft mijn ziel met het licht verzoend.
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GEEF ARBEID Mid.
Geef arbeid mij en krachten. tevens,
En 'k ben voor mijne ziele borg.
Wat vult er de ijd.elten des 'evens
Tenzij de strenge, zware zorg ?
0, goed te zijn in al dat slecht is,
0, trouw te zijn in al dat valsch!
De moed te staan waar 't arme recht is,
Pat is mij njkdom boven all's.
De wil, de trots te durven denken,
Tot daad te smeden een gedicht;
In schoonheid heel zijn ziel te schenken
Aan. 't arme yolk dat smacht naar licht;
Niet meegedreven voort te vlotten,
Maar zelf te stuwen in den stroom,
Te streven waar de laffen. spotten,
0 vrijheid, vrijheid die ik droom !
Tan mij wie leeft van zijne schande,
Wien niet de nood zijns broeders treft.
Van mij wie niet in vrijen lande
Zichzelf tot vrijen man verheft.
0 Vlaandren, breke uw zon de wolk nit!
Weze elk een kracht, een macht, een mensch!
Goedheid.! De wergild shift geen yolk nit.
Het rijk der braven heeft geen grens.

MIJN LIED.
Zoolang 't gevoel uw kracht is,
Geestdriftig uw gedacht is,
Ruins goedzijn in uw macht is,
Mijn dapper lied, klink nit!
Pat al die durvend willen,
U zeggen, zingen, gillen !
Het hart leeft van uw trillen
Ms 't oor van uw geluid.
Mijn lied is een klok en een zwaard en een vlag ,
Mijn lied is de kreet die rolt in den slag;
Mijn lied is de zon van den Vlaamschen dag ;
Mijn lied is triomf, hoerra!
Spreek Vlaamsch, en 'k ben uw broeder,
Te kwader uur, te goeder,
Erftaal van mijne moeder
Blijft gij mijns harten tolk.

Wie ook vervreemd', verbaster',
Zijn land en landaard laster',
Ik sluit me aan u. te vaster
En hef u hoog, mijn yolk !
Mijn lied is een klok en een zwaard en een vlag ;
Mijn lied is de kreet die rolt in den slag;
Mijn lied is de zon van den Vlaamschen dag ;
Mijn lied is triomf, hoerra!
o lied, miejn gloedvervulde,
Sla daden nit wie duldde,
Wees elken moed een hulde
En elken eisch een vorm.
Ruk voor het heer der mannen
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In 't rijk der volkstirannen,
Laat leeuwenvanen spannen
Gelijk uw kracht in storm!
Mijn lied is een klok en een zwaard en een vlag;
Mijn lied is de kreet die rolt in den slag;
Mijn lied is de zon van den Vlaamschen dag;
Mijn lied is triomf, hoerra!

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

Een ondankbaar pleegkind, de democratie! Daar heeft, twintig jaren lang, de heer Goeman Borgesius met vaderlijke zorg
de wankele schreden geleid, de dartelheden ingetoomd en het
tegen onheilen behoed. Daar heeft de vrijzinnige-democratie het
als met teedere moederliefde omringd, de kleinste wenschen voorkomen, aan de moeielijkst te vervullen verlangens voldaan. En
nu, een lompe, onmatig uit de kracht gegroeide jongen geworden,
schopt en slaat het zijn pleegouders, op een oogenblik dat zij niet
dan goed met hem vO6rhebben ! De heer Troelstra had een dwaas
voorstel gedaan, n.l. ,,een adres te ontwerpen aan de Koningin,
waarin wordt aangedrongen op indiening van voorstellen tot grondwetsherziening door de Regeering in den loop deter legislatieve
periode, wegens de urgentie van het kiesrechtvraagstuk".
Dat gnat niet, m'n lieve jongen, zei de heer Borgesius. Er
zullen te veel menschen in de Kamer zijn die er bezwaar tegen
hebben in deze omstandigheden en bij deze gelegenheid een adres
te richten tot het Hoofd van den Staat, de Koningin, vooral nu
je erbij hebt gezegd dat je opzettelijk de Regeering voorbijgaat.
1k heb daarom een motie voor je klaar gemaakt. Dien die nu
maar in, en je hebt al mijn naaste geestverwanten — en dezen
niet alleen. Wat doet de brutale kwajongen tegenover dat roerend
blijk van genegenheid? Hij gooit zijn pleegvader de motie in
het gezicht, en antwoordt: „Dank je wel, ouwe, ik ga maar liever
m'n eigen gang." Alsof dat nog niet genoeg was, moest ook de
pleegmoeder het ontgelden. Bij monde van Mr. Limburg had zij,
met groote fierheid, zich er op beroepen wat zij al zoo om der
wille van het lieve kind voor kranigs had gedaan. Verwend en
bedorven antwoordt het haar op den spottenden Loon van den
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heer Schaper : „Ik heb reeds eerder de verbazingwekkende grootspraak gehoord buiten de Kamer, dat het voorstel dezer heeren.
(vrijzinnig-democraten) tot herziening van de Grondwet om te
komen tot algemeen kiesrecht, herinnert aan de bekende „negen
mannen" in een vorige eeuw. Wij hebben dit nu vandaag hien
meer officieel, van den heer Limburg gehoord ; misschien is hij
wel de Urheber van dit fraaie systeem. Het is natuurlijk zeer
aangenaam voor de heeren om, wanneer zij geen tien handteekeningen kunnen verkrijgen en er maar negen hebben, te kunnen
zeggen : het herinnert aan de historische negen mannen. Maar
als men aan die negen mannen denkt, denkt men aan Thorbecke,
en als men denkt aan de negen mannen van den beer Drucker,
dan denkt men onwillekeurig aan mijn. vriend Piet Nolting".1)
Zoo is het kiesrecht-debat voor allerlei menschen een teleurstelling geworden. De heer Roodhuyzen heeft al eens, in zijn
„Vaderlander", gezucht dat wij, „liberalen", ook in ons land nog
eenmaal tot de ideale Belgische (hij had er thans kunnen bijvoegen
„en Beiersche") verhoudingen moesten komen, en reeds bij eerste
stemming met de socialisten samenwerken. Slechts de onvriendelijke
verhouding tusschen sociaal-democraten en vrije liberalen staat
daaraan in den weg. De door den heer Borgesius ingediende motie
was blijkbaar een soort verzoeningsvoorstel :
„De Kamer,
„van oordeel, dat invoering van algemeen kiesrecht en even„redige vertegenwoordiging wenschelijk, maar zonder voorafgaande
„grondwetsherziening onmogelijk is,
,,aeht het in 's lands belang, dat een beperkte grondwetsher„ziening zoo spoedig worde aanhangig gemaakt, dat het mogelijk
„zal zijn haar nog voor de verkiezingen van 1913 in eerste lezing
„af te doers".
Het verging den vriendelijken bemiddelaar als wijlen den heer
Samuel Pickwick : van de eene zijde sloeg men hem met de tang
en van de andere met den pook. De- heer Troelstra zette een gezicht alsof hij van de politieke gebeurtenissen der laatste zes jaren
nooit iets begrepen had en hem nu eerst een licht op ging. De
Liberale-Unie, zoo ontdekte de leider der sociaal-democraten plotseling,
verstond onder algemeen kiesrecht misschien heel iets anders dan
de S.D.A.P., mogelijk wel hetzelfde als de vrije liberalen ! In dat
geval kon van hartelijke en oprechte samenwerking met haar zijnerzijds geen sprake zijn. De heer Tydeman, van zijn kant, maakte
1) Handelingen 1911-1912. Bk. 611.
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bezwaar te stemmen voor een motie, zooals die welke den heer
Troelstra door den heer Goeman Borgesius werd aangeboden.
,,Algemeen kiestrecht — zei hij — is in den mond van den heer
Troelstra iets anders dan het algemeen kiesrecht waarvan gesproken
wordt door den geachten afgevaardigde uit Rotterdam. Daarom meen
ik, dat het stellen dier motie door den heer Troelstra, niet zou
leiden tot verduidelijking van den toestand of tot zuivere kennisneming van de gevoelens der Kamer" 1).
Het voorstel van den heer Troelstra viel, en evenzoo de motie
van den heer Borgesius. Toch hebben de debatten zuivering in de
politieke atmosfeer gebracht. De heer Borgesius, dien men ten onrechte wel Bens voor minder radicaal van meening houdt dan hij
werkelijk is, had. als oud en beproefd vriend van het algemeen
kiesrecht, een nijdigen aanval op de wet van Houten gedaan. Hij
ontzag zich daarbij niet de meer dan oppervlakkige bewering te
herhalen dat wij ook thans eigenlijk een census-kiesrecht hebben,
omdat er tienmaal zooveel belasting kiezers zijn als kiesgerechtigden
naar alle andere grondslagen te samen, daarbij vergetende dat wel
haast alle belastingkiezers tevens „woning"-kiezers konden zijn, zoodat,
indien b.v. de woning-kiezer in plaats van de belasting-kiezer vrij
van aangifte was, of, gelijk in Engeland, ieder zich moest aangeven,
wij met geheel dezelfde samenstelling van het kiezerscorps nagenoeg
uitsluitend woning-kiezers zouden hebben. Met niet minder onnadenkendheid verklaarde de beer Borgesius zich onbevreesd voor alle
gevolgen van het algemeen kiesrecht. ,Alsof de historie niet leert
— riep hij uit — dat die excesses, die buitensporigheden altijd
van tijdelijken aard zijn en juist verdwijnen als aan de rechtmatige
wenschen van het yolk in al zijn geledingen wordt voldaan !" 2).
De heer Tydeman verdedigde daartegenover met kracht de
wet—Van Houten, de eenig mogelijke onder het tegenwoordige
artikel 80 van de Grondwet. In een tijd van 23 jaar is het kiezerstal in ons land verachtvoudigd. Van urgentie van het kiesrechtvraagstuk zou slechts sprake kunnen zijn, als er onder bet bestaande
kiesrecht onrecht geschiedde door de Regeering en door de Kamer,
die uit dat kiesrecht voortgesproten is. Als de heer Tydeman Loch
tot verruiming van art. 80 der Grondwet wil medewerken, dan is
het omdat langzamerhand de daar getrokken scheidingslijnen zeer
willekeurig werken. Maar voor de gevaren van een zeer uitgebreid

1)
2)

Handelingen 1911-1912. Bldz. 609.
Handelingen 1911-1912. Bldz. 597.
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kiesrecht is hij niet blind. „Ik wil alleen wijzen — zeide hij —
op de niet stichtelijke ervaring in andere landen daarmede opgedaan. Wanneer men bijv. ziet hoe in Frankrijk, order een op zeer
democratischen voet geschoeid staatswezen, de ernstigste manners
zoeken naar correctieven van het algemeen kiesrecht, om te ontkomen aan

le suffrage universel brut, waarvoor men meer en meer

terugdeinst, dan stemt dit tot nadenken. De geachte afgevaardigde
uit Rotterdam is dan ook wel zeer optimistisch als hij zegt, dat er
bijna geen onderzoek meer noodig is naar de werking van het
algemeen kiesrecht" 1). Daarmede is inderdaad de hoofdvraag van
het moderne staatsrecht naar voren gebracht : hoe, bij een niet
meer te vermijden algemeen kiesrecht, het samenstel van den Staat
zoo te regelen, dat de staatsmacht niet een werktuig in de hand
van demagogen, maar een rechtsinstrument wordt.
De heer Troelstra begreep dat geheel en al, en hij werkte
mede tot de zuivere stelling der vraag, slechts bet woord demagogen vervangend door democratie. „En, Mijnheer de Voorzitter,
zeide hij, om een kleine balans op te maken van deze debatten,
dan constateer ik, allereerst, dat vrij wat meer licht is gekomen
over de zaak waarover gestreden wordt, dat deze debatten bijzonder zullen bijdragen om de eigenlijke beteekenis van het algemeen
kiesrecht als onderdeel van een complex van verschillende staatsrechtelijke eischen nader in het licht te stellen. Er is gesproken
ten eerste over het vrouwenkiesrecht, zonder dat is de zaak niet
te beoordeelen, ten tweede de Eerste Kamer , ten derde de questie
van den stemplicht en ten vierde de questie van de gemeenteraden.
Dat is alles ten slotte een geheel, want dat heeft alles betrekking
op de democratische inrichting van ons staatsbestuur, en in onze
gedachten. . . zijn deze zaken onverbrekelijk verbonden" 2).
Het „Volk" heeft, als conclusie tot de debatten, aangekondigd
dat in 1913 de vrijzinnige candidates niet meer alleen op algemeen
kiesrecht, maar op al de daarmee samenhangende (sociaal-)democratische eischen zullen gekeurd worden. Dat kan de lucht slechts
helpen opklaren, al is het voor sommigen misschien niet prettig.
De heer Limburg had bij de tegenstanders eener spoedige invoering
van algemeen kiesrecht „la peur de

vivre" verondersteld. De heer
la peur

Tydeman informeerde of sommige voorstanders wellicht door

de mourir werden gedreven ! Die vrees zal er bij de sombere
dreigementen van bet „Volk" niet minder op worden.
1)
2)

Handelingen 1911-1912. Bldz. 609.
Handelingen 1911-1912. Bldz. 623.
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De Rechterzijde narn bijna geen deel aan de debatten. Zij
bepaalt zich, den lateren tijd, in de Tweede Kamer haast uitsluitend tot stemmen. Een permanente vertraging van den Kamerarbeid door de socialisten, door den Voorzitter slechts zwak aan
den toom gehouden, verontschuldigt die houding wel. Te meer
wanneer, als bij de behandeling van de Militiewet, verdediging
der regeeringsvoorstellen in zoo goede handers is.
Minister Colijn begint zich een goed bewindvoerder te toonen,
toegevend waar mogelijk, krachtig waar noodig. Hij drukt zich
klaar en bondig, soms zeer welsprekend, nit, vermijdt debathandigheden of sofismen, overreedt liefst en neemt iedere oprecht
toegestoken hand aan. Hij is eerlijk in zijn appreciatie, ook van
eigen werk. Van hem zelven is het beeld afkomstig dat met deze
Militiewet slechts een nieuw dak op een oud en bouwvallig huis
wordt gezet, een noodzakelijk werk zoolang nog niet met een
nieuw gebouw begonnen is. Een . beeld dat eigenlijk aan de
waarde, ook voor de toekomst, van deze Wet te kort doet.
VOOr 1901 kwam slechts in het leger wie er onmogelijk uit
kon blijven, als milicien, omdat hij geen geld had zich een plaatsvervanger te koopen, als vrijwilliger, wanneer alle andere wijzen
van onder dak te komen tevergeefs waren beproefd. Het land
verdedigen als „mindere" zou niemand eerder uit plichtsgevoel
hebben gedaan dan b.v. de publieke straat vegen of de grachten
baggeren. Nog in 1891 lion Mr. Buijs zijn vlijmend artikel schrijy en over het schandelijke Roomsche manifest tegen het Wetsontwerp
Bergansius tot invoering van den persoonlijken dienstplicht. Eerst
sedert de Militiewet-1901, die de plaatsvervanging afschafte, is,
zeer langzaam aan. de volksopvatting zich gaan wijzigen. Zeer
langzaam aan, omdat de wet van 1901 nog al te goede bodem
vormde voor de voortwoekering van de oude volksstemming. De
Toting werd behouden. en daarmede het bangend verlangen naar
vrij komen van „dienst". De voor-oefening schiep de mogelijkheid,
door niet noemenswaardige inspanning en zonder dat werkelijk
grootere bruikbaarheid als landsverdediger was verkregen, met
minder dan de helft van den toch reeds korten oefeningstijd te
volstaan. Daarbij had een veertigjarige vredestijd ook bij de
legeraanvoering veel ouds doen verstarren : Minister Colijn zelf
wees er op hoe een compagnies-commandant voor het houden van
een enkele nachtoefening 160 stuks papieren had vol te schrijven.1')
De nieuwe wet verhoogt het jaarlijksch contingent van 17.500
1) Handelingen 1911-1912. Bldz. 526.
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op 23.000. Daar voor de onbereden wapens de diensttijd van 8
op 6 jaar wordt ingekort, brengt dit geen noemenswaardige
verhooging van de oorlogssterkte mede. Door uitbreiding van de
vrijstellingen (zoowel voor broederdienst als voor kostwinners) en
eenige verscherping van de keuring zal het aantal niet voor den
dienst aangewezenen zoo groot worden dat, hoewel, helaas, de loting
behouden blijft, in de praktijk ieder die niet is vrijgesteld, voor
den dienst zal worden opgeroepen, hoe hoog hummer hij ook getrokken moge hebben. De vergoeding aan kostwinners wordt, nagenoeg,
afgeschaft. Al naar den aanleg kunnen sommigen voor niet-militair
werk (de „administratietroepen"), anderen voor opleiding tot korporaal,
onderofficier of officier worden aangewezen, in verband waarmede
bun oefeningstijd tot zelfs met 6 maanden kan worden verlengd.
Dit geheele complex van bepalingen zal ertoe bijdragen ons yolk
op te voeden tot de overtuiging, dat ieder Nederlander den plicht
heeft naar zijn vermogen tot een goede landsverdediging mede
te werken. Het is zeer jammer dat de Regeering door een tweetal
bepalingen de opvoedende kracht van haar wet belangrijk heeft
verzw akt. Ondanks de ongunstige ervaring met de „viermaanders"
opgedaan, wil zij andermaal aan de voorgeoefenden verkorting van
eersten oefeningstijd toestaan, en dus andermaal de jacht openen
naar bet zooveel mogelijk ontkomen aan de tot verdediging van het
land opgelegde plichten. Daarnaast stelt zij geestelijken, of die bet
zullen worden, geheel vrij. Niemand heeft dit, voor de Protestantsche
geestelijken, kunnen goad praten, de peer de Visser in zijn betoogje
minder dan iemand anders. Dat de Regeering de Roomsche geestelijkheid niet oproept is een daad van wijs staatsbeleid. Zij zou
anders niet alleen geen enkele Roomsche stem voor Naar wet hebben
gekregen, maar waarschijnlijk op onoverwinbaar verzet van Roomsche
zijde bij de uitvoering der wet hebben gestuit. De Roomsche Kerk
kan haar clerus niet midden uit zijn in strange afzondering voltooide opleiding een jaar de wereld in sturen, zooals zij ook het
huwelijk niet aan haar geestelijkheid kan toestaan. • Beide zouden
voor haar de ontbinding van haar hierarchie beteekenen.
De linkerzijde, de vrije liberalen uitgezonderd, heeft gedaan
wat in haar vermogen was om de tot standkoming van de wet te
verhinderen. Velen daaronder to goeder trouw, meenende een yolksleger to kunnen scheppen zonder den daartoe vereischten yolksgeest. De beer Tydeman was missahien de eenige die de beteekenis van daze wet voor de militaire opvoeding van ons yolk geheel
inzag, daarom de eenige die zich tegen de vOOroefenings-voorrech-
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ten verzette. Het is to hopen dat hij zich in dit laatste opzicht
vergiste. Als dan na andermaal tien jaren het geheele Nederlandsche yolk vol warmte is voor zijn landsverdediging, en de Minister
van Binnenlandsche Zaken de lichaamsoefening voor ieder mogelijk
heeft gemaakt, kan wellicht ook de heer Thomson nog eenmaal de
verwezenlijking van zijn volksleger-idealen tegemoet zien. Maar
zijn werk zal het dan zeker Diet geweest zijn
F. J. W. DRION.

BU ITEM LAN D.
De gebeurtenissen in Tripoli zijn niet zoo glad geloopen als
men zich dat aanvankelijk heeft voorgesteld. De geestdrift in
Italiê heeft al spoedig plaats moeten maken voor droevige ontgoocheling, Coen in de Jaatste dagen van October een TurkschArabische troepenmacht, waarvan men nog op het oogenblik de
juiste getalsterkte niet ke pt, plotseling, als een wervelwind, op de
Italiaansche stellingen aanviel, geholpen door een lang te voren
heimelijk voorbereiden opstand der Arabische bevolking van Tripoli
zelf in den rug der overweldigers. Onder zware verliezen trokken
de Italianen weg nit de reeds bezette oase om de stud en koelden
hunnen moed aan de bevolking, onder welke een vreeselijk bloedbad
werd aangericht zonder aanzien van sekse of leeftijd, in blinde
woede alles nedersabelend en nederschietend. Van dien tijd of
worden de Italianen in Tripoli, zoowel als in Bengazi en de andere
door hen bezette kustplaatsen, zoo goed als belegerd door bet wegens
de behaalde voordeelen voortdurend zich versterkende vijandelijke
leger. Maar ook de Italianen versterken zich en hopen binnenkort
met een verpletterende overmacht onder leiding van den energieken
genoraal Frugoni eerst de oase van de thans in haar genestelde
vijanden te zuiveren en dan het binnenland van het nieuwe reeds
bij Italiê ingelijfde gebied te veroveren. Of dat ook zoo maar
gelukken zal? Niemand gelooft het, want op een woestijnkrijg
zijn de Italianen vooralsnog niet ingericht; zij hebben in dat opzicht nog veel te leeren van de Franschen, die intusschen ook niet
zoo dadelijk succes hebben gehad in Algerie
En de Turk blijft stijf op zijn stuk staan, zich zeker wetend
van de bescherming der mogendheden, die bang zijn voor brand
op het Balkan-schiereiland en daarom de leus „beperking van het
oorlogstooneel tot Afrika !" uit den treure aanheffen. Onovertroffen
diplomaten toch die Turken I Zij spelen den eenen Giaour handig
tegen den anderen uit, dreigen met Balkanmoeielijkheden, met
den „Heiligen Oorlog". dien alle mogendheden vreezen, spelen
daarbij op onnavolgbare wijze den rol der vermoorde onschuld,
waarin Italie's verraderlijke aanval hen heeft geplaatst, en wachten,
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wachten met Oostersch geduld, totdat de mogendheden er genoeg
van hebben. Zij torgen er intusschen voor, dat de gisting onder
de Mohammedanen van alle nation Diet verkoelt en dat de belegeraars van Tripoli behoorlijk versterkt worden, terwijl zij hunne
vloot Diet wagen aan de Italiaansche. Deze laatste bewees voor
Tripoli, Bengazi enz. uitstekende diensten en stoomde vervolgens
naar de Aegaeische zee, dreigend met bombardement van de groote
kustplaatsen en rijke handelshavens, met bezetting van groote
eilanden als Rhodus, Chios of Mytilene. Maar de mogendheden
handhaven de bovengenoemde lens en gaan voort met bezwaren te
opperen tegen een aanval op de Dardanellen, die overigens goed
met versterkingen voorzien schijnen. Hoe zal dat alles eindigen ?
Vredesonderhandelingen ? Er schijnt jets van dien card te broeien,
maar de Turk houdt zich alsof hij van Diets weten wil, terwij1 zijn
lang niet rijke tegenstander zijne tinancieele krachten meer en meer
uitput. Als hij deze op het einde ziet komen, is blijkbaar de tijd
voor onderhandeling aangebroken. De mogendheden wachten en
in Italie kijkt men steeds zuiniger. Maar wat heeft men zich daar
dan wel voorgesteld ? De zaak is eigenlijk, dat de Italiaansche
regeering meende jets te moeten doen tot bevrediging van den lust
naar (laden bij dit jonge yolk, dat meer en meer dreigde in binnenlandsche politieke twisters en door massenemigratie naar alle kanten
zich te verzwakken. Het is echter grootelijks de vraag, of de
keuze van het oorlogspad wel gelukkig is te noemen, en het schijnt
erop uit te loopen, dat Italie alleen de kustplaatsen zal kunnen
behouden, en nog niet dan ten koste van de zwaarste inspanning,
van de grootste verliezen in manschap, in geld, in goeden naam.
Dat onderhandelingen, hoe bezwaarlijk ook, uitnemend kunnen
helpers om tijd te winnen en tot bedaardheid te stemmen, is lang
bekend. De Marokko-kwestie bewijst het opnieuw. Toen na allerlei
gehaspel in het begin van November eindelijk de Fransche en
Duitsche onderhandelaars het eens werden over de wederzijdsche
schadeloosstelling in Afrika, verhief zich in Duitschland een stormpje
van verontwaardiging tegen Bethmann Hollweg, die in overeenstemming met den Keizer zich met oogenschijnlijk geringe concessies in den Congo en daaromtrent had tevreden gesteld. Zelfs de
Kroonprins toonde zich verontwaardigd en beging allerlei onvoorzichtigheden. Maar Keizer en kanselier lieten zich geen oogenblik
overbluffen, noch door parlementaire aauvallen, noch door persverontwaardiging, noch door kroonprinselijken of ministerlij ken toorn
zij lieten den minister van kolonien Von Lindequist als zondebok
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gaan in de woestijn, zetten den Kroonprins in arrest en handhaafden de gesloten overeenkomst. Opnieuw toonde zich de Keizer
den vredevorst, het voorbeeld volgend van zijn Engelschen oom,
die zoo dikwijls den Europeeschen vrede redde. En in Frankrijk
toonde men zich volmaakt tevreden met den afloop, die, zonder
groote schade elders, het bezit van Marokko waarborgde. Dat de
spanning ook tusschen Engeland en Duitschland opgehouden heeft
voor het oogenblik onrust te baren, bewijst de triomfale kroningstocht van het Engelsche koningspaar naar Indic, die groote gebeurtenis in het Engelsche koloniale leven, waarvan de gevolgen
van buitengewoon gewicht kunnen zijn. Maar Belgie, Portugal en
Spanje zijn alles behalve gerust erop, dat er geen geheime overeenkomsten ten hunnen laste gemaakt zijn.
Ook heeft men het oog op de gebeurtenissen in China en Perzie.
Terwijl in Portugal de monarchistische opstand voorloopig zoo goed
als onderdrukt schijnt, nu de opstandelingen zich in de ontoegankelijke bergen van het Noorden aan de Spaansche grens hebben
teruggetrokken om beter dagen of te wachten, is in Perzie nog
allesbehalve rust. Wel is de oud-Sjah verslagen en nauwelijks ontkomen, maar Rusland doet zijn overwicht in het Noorden gevoelen,
ja strekt reeds de hand uit naar geheele provincien, wat natuurlijk
weder tot dergelijk optreden van Engeland in de Perzische golf
aanleiding zal geven, of op zijn minst tot anti-Russische intriges
in dit schoone land. En in China dreigt de opstand de zege te
behalen, terwijl de feitelijke dictator Joeansjikai een gevaarlijk spel
van verzoening speelt, dat ten doel schijnt te hebben om voor de
Mantsjoedynastie nog te redden wat te redden valt. Maar de opstandelingen beginnen reeds te spreken van „ Vereenigde Staten
van het Midden" en bedreigen na Nanking ook Peking, meester
als zij zijn van de geheele Yantsekiang-vallei, waar de regeeringstroepen bij tienduizenden naar hen overloopen en de Mantsjoes
worden verjaagd en vermoord. Rusland en Japan, maar zeker ook
Engeland en de andere mogendheden, op wie de Chineesche regeering reeds een beroep deed, zien dat alles met belangstelling aan,
maar bepalen zich voorloopig tot bescherming harer eigen onderdanen, die intusschen van de moderngezinde opstandelingen weinig
te vreezen hebben. Zal de slimme en energieke Joeantsjikai zijn
spel winnen ? Of zullen de opstandelingen de Republiek van het
Midden stichten ? Chi lo sa ?
De Fransche Kamer, die dit jaar pas 7 Nov., dus veel later
dan gewoonlijk bij een kwam, blijkbaar om haar storend ingrijpen
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in de onderhandeling met Duitschland te voorkomen, vindt heel
wat besogve. Toen zij voor 1 11 ? jaar gekozen werd, was haar dringendste taak de Reform-bill: totnogtoe is er Diets van gekomen
en het is te vreezen, dat de verlegenheid der politiciens ze lang van
de baan zal houden; een slecht voorteeken althans is, dat Caillaux
er onlangs in een rede tot zijn kiezers geheel van zweeg. Urgent
is nu ook het budget, op afdoening waarvan voor Nieuwjaar wel
weinig kans bestaat. Of men het weer als in 1911 tot niet minder
dan /1.2 provisoires in 1912 zal brengen? Het budget overschrijdt
nu al 4 1 / ^ milliard, en is in de laatste 10 jaren met 1 milliard,
gestegen. De belastingen nog hooger op te voeren schijnt onmogelijk, en zoo heeft de handige minister Klotz een ander expedient
gevonden om de 178 millioen deficit, die de dienst voor 1912 zou
aanwijzen te dekken. Hij heeft nml. met de compagnie de l'Est
een overeenkomst geteekend, waarbij deze in de drie volgende jaren
de schuld zou delgen van het haar door den Staat voorgeschoten
garantie-kapitaal. Door nu deze sommen onder de gewone inkomsten te brengen maakt men 't budget sluitend en . . . haalt de
110US le deluge. In 't verschiet liggen

volgende verkiezingen. .Aprês

dan soortgelijke overeenkomsten met de andere groote spoorwegmaatschappijen. Dat zulk een finantieele politiek door en door
ongezond is, daar men vaste posten aan den Staat verschuldigd,
die dus uitsluitend voor schulddelging zouden mogen dienen, eenvoudig als inkomsten verteert wat deert het hen, die eenvoudig
expedienten voor 't oogenblik zoeken en er zich niet om bekommeren
„de manger leur ble en herbe". Een eigenaardige ironie ligt in
't feit, dat nu de uitgekreten onafhankelijke spoorwegmaatschappijen
aan den nood der schatkist te gemoet komen, een nood niet in de
laatste plaats verergerd door de roekelooze naasting van de OuestEtat, die den Staat zoo duur te staan kwam en in geld en door
de juist op die lijn veelvuldige rampen en sabotage.
Intusschen is dit niet 't eenige staaltje van roekeloos beheer.
Ter tafel ligt al een voorstel om de ouderdomspensioenen reeds
met 60 in plaats van met 65 jaar te doen ingaan. Berekend wordt
niet, hoeveel millioenen dit kosten zal — en of het zoo kommerlijk herstelde evenwicht er niet dadelijk door zal worden verbroken. 't Is een
demokratische maatregel . . . dus... Ziedaar de twee onderwerpen,
die de aandacht der Kamer ailereerst vragen. Daarbij heeft zij
evenwel allerlei vuile wasch. Al aanstonds, in de eerste dagen,
sprak zij over het onderzoek van 't kruit, dat de ontzaglijke ramp
Libertê veroorzaakte. Dat er schuldige nalatigheid is geweest in
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't gunners der leverantie, bij de directie der fabrieken, in 't toezicht
aan boord : dit is nog de gunstigste uitlegging der zaak. Maar de
oorzaken liggen zoo diep in algemeene toestanden der Fransche
maatschappij, dat er weinig kans is op spoedige, grondige verbetering. Dit is zeker : Engelsche, Duitsche, zelfs Italiaansche en Turksche oorlogschepen, vliegen niet in de lucht ; alleen Fransche als
de Jena en Libertê. Cok een der zegeningen van de demokratie.
Een andere leelijke geschiedenis, nog niet voldoende opgehelderd, is dat op de grenzen van Marokko en Algiers de militaire
bevelhebber, generaal Toutee, eigenmachtig de hoogste civiele autoriteiten, waaronder den commissaris Destailleur, een man van een
eervol verleden, heeft gevangen genomen. Aanstonds werd uit
Parijs tegenbevel gezonden, en nu is de zaak in onderzoek.
De Kamers zullen de Marokko-Congo-overeenkomst hebben
goed te keuren. Zij voldoet noch den Duitschers noch den Franschen geheel, en (wat erger is) snijdt toekomstig misverstand in
Marokko niet geheel en in Congo in 't geheel niet af. Voorloopig
brengt zij echter vrede, en 't waardigst zou wel zijn, indien de
Fransche Kamer haar ,,sans phrase" goedkeurde, 't onwaardigst
(dus 't waarschijnlijkst?), indien zij er van maakte een gelegenheid
om de bekende „pelures d'oranges" te strooien, waarover het
ministerie kan uitglijden. Want haar voornaamste werk zal wel
weer worden : interpelleeren over de groote politiek, d.w.z. over de
ministerieele portefeuilles.
Opmerkelijk is intusschen de verschijning van een aantal
militaire studien, waaronder van zeer goede militaire schrijvers, die
niet alleen uitvoerige plannen ontwerpen voor een toekomstigen
veldtocht aan de Oostelijke grens, maar ook voor een eventueelen
oorlog met Duitschland de kansen gunstig achten. Vie zal zeggen,
of dit optimisme juist is, of dat het van 't zelfde gehalte is als
het „archipret" zijn van Leboeuf in 1870?

LEESTAFEL.

Dr. C. B. Hylkema. Oud- en Nieuw Calvinisme. Een vergelijkende geschiedkundige studie. Haarlen, H. D. Tjeenk
Willink en Zoon.
1k kan niet deelen in veler ingenomenheid met het boek van
Dr H. Het dankt die ingenomenheid stellig aan het actueele en
pikante van het onderwerp en daarbij aan het vele materiaal door
hem bijeengebracht. Ziehier nu eens geen brochure of artikeltje:
ziehier een boekdeel van een 400 bladzijden, waarin de vraagstukken
rustig worden besproken. Vooral: ziehier een ,,vergelijkende geschiedkundige studie", niet, gelijk bij Prof. Eerdmans, die min of meer
den weg tot Dr. H's boek heeft gebaand, een polemisch-dogmatisch
betoog.
Hier schuilt evenwel reeds een voorname misvatting van den
schrijver. Hij wil blijven op het door hem ,,ingenomen geschiedkundig standpunt" (p. 392), dat blijkbaar volgens hem meebrengt
af te zien van godsdienstige waardeering. Alsof zonder zulk een
waardeering richtingen als „oud- en nieuw Calvinisme" historisch
beschreven en vergeleken konden worden ! De schrijver vervalt dan
ook telkens in beoordeeling. Dit is hem allerminst euvel te duiden,
het is onvermijdelijk ; maar wel is te gispen dat hij dat oordeel
telkens af knot, de lijnen nergens doortrekt.
De stelling die des schrijvers vergelijking der twee vormen van
Calvinisme beheerscht (ontwikkeld op de hoofdpunten van Het
Albestuur, de Opi nbaring , de Genade, 7 is deze: het oude staat op den
bodem der Supranaturalistische, het nieuwe op dat der naturalistische beschouwing. Laat men zich imponeeren door bet overmatig
aantal van uitvoerige citaten voor deze stelling ingebracht, dan acht
men bet pleit allicht gewonnen. Toch valt bier vrij wat af te dingen.
Wij willen aanstonds wijzen op het bedenkelijke van in iemands
schoenen meeningen en beginsels te schuiven die hij zelf miszaakt.
De beschuldiging dat de woorden waarmede de Neo-Calvinisten
O. E. XI 12
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betuigen aan bijzondere openbaring en aan wonderers te gelooven
bedriegelijk zijn, daar deze mannen inderdaad naturalistisch denken
en gevoelen, is toch niet bewezen door het naast en tegenover elkaar
plaatsen van beweringen, uit allerlei soort van geschriften ordeloos
bijeengebracht. Ik zal niet zeggen dat elkeen is wat hij wil zijn ,
maar men weegt zijn geest toch vrij wat zuiverder naar dat willen
en streven dan naar de consequentie zijner beweringen.
Eer ik wat dieper ga in deze materie merk ik op dat de stof
door Dr. H. niet altijd gelukkig is gekozen en geordend. Nog afgezien van vergissingen die de hoofdzaak niet raken maar toch niet
moesten voorkomen (b.v. p. 148 staat Brunetiere onder de natuurkundigen, p. 168 wordt de Veda -- nog wel in 't enkelvoud — aan
't Boeddhisme toegeschreven), heerscht hier doorgaande de vergissing
dat reeksen van citaten een kritisch, genetisch onderzoek der denkbeelden kunnen vervangen. Daarbij is het zeer omvangrijke materiaal
al te willekeurig begrensd. Ja: tal van geschriften van Dr. A. Kuyper
worden wel eens aangehaald , maar van omvangrijke werken als
zijn Encyclopaedie en zijn boek over de gemeene gratie is zeer
schaarsch gebruik gemaakt. Hoofdzakelijk leveren de Stone-lezingen
de stof. Nu moet men bij Kuyper, bij Wien de „plunje" een overwegende rol speelt en nogal eens wisselt, zeer letten op tijd, omstandigheden, omgeving zijner verschillende geschriften. De Stonelezingen zijn de zwierige plunje voor Amerika. Daarbij komt dat
ik in zijn gebruik makers van de bronnen Dr. H. zeer onbillijk vied
tegenover Prof. Bavinck. Zeker, hij prijst diens „levend geloof",
„wijsgeerigen zin", maar noemt de 4-deelen der Gereformeerde
dogmatiek een „zielloozen steenklomp" (p. 187), en ontslaat zich al
te gemakkelijk van de taak uit dit werk zijn uiteenzettingen te
staven. Dit brengt een niet onbelangrijk nadeel mee. Het gevoel
der Neo-Calvinisten dat zij op den bodem der ruime ontwikkeling
onzes tijds staande met de wetenschap en de beschaving der eeuw
medeleven, dit gevoel is den schrijver veelal een raadsel. Bij Bavinck
nu, gelijk bij geen ander, kan men zien hoe ernstig het gemeend
is, hoe diep het wortelt. Ook tegenover hem moge men de juistheid
er van bestrijden, men leert er althtins iets van verstaan. Zeker er
is aanleiding te spreken van „tweêerlei theologie, eene welke haar
„aangezicht toekeert naar de ouderlingen, een andere, die verkeert
„in de voorhoven der vrije wetenschap" (p. 183). Men kan over
het dubbel boekhouden met „gemeene gratie" en „particuliere
genade" met ironie of ook met weerzin spreken, aantoonen hoe
uitnemende -- ook praktische — diensten het bewijst de schermen
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zoo te plaatsen dat men zich beurtelings achter het eene of achter
het andere verstoppen kan, men kan zich het ondeugende vermaak
gunners eens Kuyper te beluisteren wanneer hij, nog wel uit sterftestatistieken van jonge kinderen, weet te becijferen dat de Calvinist
„de zaligheid durft onderstellen van 51% der totale bevolking der
„kerken" (p. 205): wanneer bij dit alles het woord jongleur op
de lippen komt, dan treft dit stellig toch niet een man als Bavinck.
Er is een vraag die onze schrijver niet — of eigenlijk wel, maar
in tegenstrijdigen zin — oplost : die naar den oorsprong van 't NeoCalvinisme. Hij spreekt bier van een „sprongvariatie" (p. 45) en
van een „subliminaal proces'' bij „de betrokkenen" (p. 186). Flink
wetenschappelijk up to date, gelijk men ziet. Wat er mee bedoeld
wordt is echter allerminst klaar, wanneer wij datzelfde als een „stoutmoedige daad", een „geniale sprong" van Kuyper (p. 42, 45) geprezen zien. geprezen want de „dictator" wekt ook van dezen
tegenstander zoozeer de bewondering, dat hij zich afvraagt wat er
van het rijk zal worden na het heengaan van dezen Alexander
(p. 192). Tegenstrijdigheid allerwege. Een bijna onbewust spel der
historie of een geniale daad? Een heroisch bedrijf of wel de vaardigheid van „modernistische opvattingen te bepluimen met de tale
Kandans" (p. 164)?
Om tot de verkiaring van 't Neo-Calvinisme te geraken moet
men verder opklimmen : van Kuyper tot zijn leermeester Scholten.
Het pleit niet voor den kritischen blik van onzen schrijver dat hij
Scholten slechts terloops vermeldt (zoo p. 118). Het is Scholten
geweest die aan het Spinozistisch monisme het pak heeft aangetrokken der gereformeerde kerkleer, of wil men omgekeerd ('t is
even waar) die aan de Gereformeerde gedachte den geest heeft
ingeblazen van Spinozistisch determinisme. Zooveel minder diep dan
Schleiermacher (van Wien Dr. H. blijkbaar niets weet, evenmin als
van de geheele ethische theologie) die door het Spinozisme vermocht
been te gaan, is Scholten er in blijven steken. Zoo is hij de vader
geworden van de Leidsche school, modern en orthodox, van welke
zoowel Kuyper als Bavinck trouwe zonen zijn gebleven. Kenmerk
dier school is dat zij philosophisch determinisme en religieus Godsgeloof niet vermag uiteen te houden. Hier ligt de bron van het
Neo-Calvinisme. Wie er aan twijfelt leze Scholten nog eens na, en
lette er op welke wending hij geeft aan gereformeerde dogmata als
volharding der heiligen, uitverkiezing, enz.
Poch met Kuyper krijgt het Neo-Calvinisme zijn beslag. Hij is
door en door een modern mensch. Men bekijke de beide portretten
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voor 't titelblad : den stoeren, ernstigen, ascetischen Calvijn, den
modieusen, poseerenden Kuyper. Welnu : wat Dr. H. voorbij gezien
heeft, het is het karakter dat het Neo-Calvinisme door Kuyper verkreeg. Hylkema behandelt het als een stelsel, en het is een onderneming. Zeker onze schrijver komt een en ander maal in de buurt
van dit inzicht, waar hij van de breede vlucht gewaagt die K. aan
't Neo-Calvinisme heeft gegeven. Maar : H. ziet toch niet, of durft
niet aan, waar het hier op aankomt : hij biijft bij de denkbeelden
te veel hangen. Het Kuyperianisme nu is alierminst de ernstige
ontwikkeling van een stelselmatig denken, evenmin het stil bespieden
van 't inwendig levee ; — hoe ongelukkig ziet het er uit waar
Kuyper zich ook in deze gewaden tooit ; — het is, ik herhaal het
een onderneming. Op verovering uit eischt het voor Christus alle
levensterreinen op en haalt al vast voor de partij den niet onaanzienlijken buit binnen daarbij behaald. Dit nu geschiedt in onze
samenleving niet zonder het vermogen gedachten-complexen te hanteeren. Met groote bekwaamheid vermag de „van God gegeven
leider" het oude en het nieuwe samen te smeden, te gelijk wandelend
op de hoogte der beschaving en wetenschap en de schare vleiend
door dierbaar de overgeleverde taal te spreken.
Dit beschavingsverschijnsel nu toe te lichten, het ook psycholologisch te doorgronden bij leiders en volgelingen , daartoe heeft
onze schrijver nauwelijks een poging gewaagd. Toch is dit het
probleem van het Neo-Calvinisme.
Doch waar zooveel nog tot bespreking uitlokt moet ik deze,
toch reeds te lange, recensie of breken.
L S.
H. P. Berlage. Beschouwingen over Bouwkunst en hare
Ontwikkeling. Versierd met teekeningen van Johan Briede,
uitsluitend naar ontwerpen van den Schrijver. Rotterdam.
W. L. en J. Brusse, 1911.
Een nieuw boek van Berlage is altijd een verrassing, hoewel
ook, of misschien juist omdat, de lezer er geen nieuws in vindt.
Want wie zich het vorige boek van Berlage met genot herinnert,
beziet en leest dit volgende met een blij herkenningsknikje. Dezelfde keurig-geteekende ontwerpen en versieringen in den bekenden stijl tusschen den tekst. Dezelfde breede, uitnemend-verzorgde
bladzijden, die men het als 't ware kan aanzien, dat ze over architektuur handelen. Dezelfde inhoud van inzichtige, bezonnen kritiek
op de oudere architektuur en van een hoopvol inluiden eener bouwkunst der toekomst, wat geen van beiden verveelt, omdat hier een
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hartelijke liefde tot de kunst aan het woord is. Of zullen we er
ons aan stooten dat deze liefde wat erg dogmatisch is ? Dit is ze
inderdaad. En ze is dit overal in deze zes beschouwingen, oorspronkelijk lezingen, die handelen over Klassieke Bouwkunst,
Bouwkunst en Kleinkunst, Moderne Duitsche Architektuur, Stedenbouw, Concertzalen en Baksteenbouw.
Het is altijd : onze huidige, architekturale stijlloosheid is gevolg
van beginselloosheid. Wat we noodig hebben is een stijl die uiting
is van den modernen geest. Want „kunst is in laatste instantie
afspiegeling van kultuur, en kultuur weer uiting van een gemeenschappelijk ideaal" (bi. 35). VOOr alle dingen dus het zoeken en
vasthouden van zulk een gemeenschappelijk ideaal, van zulk een
geestelijke solidariteit.
Hoeveel dogmatischer wordt bier de kunst benaderd dan by.
in het boekje van Paul Gsell Auguste Rodin (4e ed. Bernard Grasset,
Paris 1911). Waar verteld wordt hoe Rodin het opneemt als Gsell
diens beschouwingen over kunst wil opschrijven. De meester glimlacht dan en zegt : „— Quel original vous faites ! Vous vous interessez done encore

t

''art. C'est une preoccupation qui n'est guere

de notre temps.
Aujourd'hui les artistes et ceux qui les aiment font l'effet
d'animaux fossiles. Figurez-vous un megatherium ou un diplodocus se promenant dans les rues de Paris. Voila 'Impression que
nous devons produire sur nos contemporains.
Notre époque est celle des ingenieurs et des usiniers, mais
non point celle des artistes.
L'on recherche Putilite dans la vie moderne : Ion s'efforce
d'ameliorer mate riellement ''existence.. .
Mais l'esprit, mais la pensee, mais le rove, ii n'en est plus
question. L'art est mort.
L'art c'est la contemplation. C'est le plaisir de l'esprit qui
penetre la nature et qui y devine l'esprit dont elle est elle-meme
animee" (p. 5).
Gindsehe beeldhouwer heeft de kunst niet minder lief dan onze
architekt, doch zijn liefde is meer romantisch dan dogmatisch.
Juist echter zijn klacht dat onze tijd van „ingenieurs et usiniers"
den kunstenaar onmogelijk maakt, wijst ons op de beteekenis van
den architekt, die immers deze, volgens Rodin, elkander uitsluitenden in zich heeft te vereenigen.
Wij gevoelen dan ook meer de bezwaren waartegen de architekt
te worstelen heeft. Vooral in ons land, met zijn steeds toenemend tekort
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aan monumentale gebouwen, en met die zeldzame ontaarding zijner
bouwkunst in het eind der negentiende eeuw. En we luisteren
met to meer aandacht naar Berlage's warm pleidooi voor een
zuiveren en bezonnen, nieuwen bouwstijl. Doch onder het luisteren
formuleeren zich ook ooze bezwaren.
Immers, die nieuwe stijl zal uiting zijn van den modernen
geest. Maar, wat is dat : moderne geest ? Nu, dit weet toch
iedereen ! Jawel, en wat iedereen weet, weet gewoonlijk niemand.
Moderne geest, is dit ook niet een tautologie, daar immers geest altijd
nieuw en geesteloosheid altijd oud en versleten is, al komt ze uit
een pas gefabriceerde stemming of mode ?
Of: die nieuwe stijl is belichaming van een gemeenschappelijk
ideaal, van een geestelijke solidariteit. Best, maar elke gemeenschap is daarom nog niet ideaal, en elke solidariteit nog niet
geestelijk. Welke dus is hier bedoeld ?
De schrijver laat ons niet in het onzekere. Al klaagt hij
veal over ons gebrek aan kultuur, hij verheugt zich nog meer
„dat weer naar een kultuur wordt gestreefd, dewijl weer gezocht
wordt naar een ideaal, namelijk naar de economische en daardoor
feitelijke gelijkheid van alle menschen, de groote voorwaarde voor
een algemeene geestelijke ontwikkeling." Waarvan dan weer het
gevolg moet zijn dat „er een kunst kan opbloeien, zoo schoon als
zij nog nooit geweest is" (bl. 35).
Wie wil dit laatste niet mee helpers wenschen ? Maar is dit
waarschijnlijk, mogelijk, wenschelijk langs dezen weg ? Is de economische gelijkheid aller menschen een ideaal of een utopie ? Is die
utopie ook nieuw ? En werkt hier de gelijkstelling van economisch
en geestelijk niet bijna-komisch ? Is niet eerste eisch der kultuur
dus in laatste instantie ook van kunst, dus ook van stijl, dat men
de eigenheerlijkheid van het geestelijke leven, dat wel samenhangt
met, maar niet resultaat is van het economische leven, erkent en
handhaaft ?

G. F. H.

Schetsboek. Eene Verzameling Gedichten en Prozastukken.
Met Portretten van eenige Inzenders, Laden der Vereeniging
van Nederlandsche Letterkundigen 1905-1910. Amsterdam.
Maatsch. v. Goede en Goedkoope Lectuur.
Dit Schetsboek is meer dan een beau geste, het is een mooie daad.
Drukker, verluchter, boekhinder, den leider der uitgevende
maatschappij als samensteller van het boek niet to vergeten, zij alien
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hebben met de vele inzenders hun best gedaan om van dit herdenkingsboek een feestgave te maken.
Dat deze feestgave een sympathiek doel beoogt, de lezer verneemt het uit de inleiding van den samensteller. Waarin hem
wordt gezegd, of herinnerd, dat de leden der in 1905 gestichte
Vereeniging van Letterkundigen daartoe een hooge contributie betalen, om de helft ervan te storten in hun onderling ondersteuningsfonds. Ook, dat de opbrengst van dit boek, evenals van de
vroeger bij dezelfde uitgeefster verschenen bundels Zellkeur, geheel
dit fonds ten bate komt. Inderdaad, waar de, onder min-gunstige
maatschappelijke verhoudingen werkende, nederlandsche letterkundige in moeilijke omstandigheden verkeert, of voor de voltooiing
van zijn werk hulp behoeft, en hij noch voor het een noch voor
het ander op tegemoetkoming van den staat, als zijn buitenlandschen collega ginds wordt geboden, behoeft te rekenen, rest hem
slechts de mogelijkheid eener dikwijls noodzakelijke handreiking
van kunstminnenden en van kunstgenooten. En dat hem deze laatste nu wordt aangeboden in dit collegiate Ondersteuningsfonds,
me dunkt ieder zal dit schoon noemen, en ook elke poging toejuichen om dit reeds in deze korte jaren onmisbaar gebleken fonds
te versterken.
Verder ontvangt de lezer in dit Schetsboek een vijftigtal hier
voor 't eerst verschijnende bijdragen in proza en poezie van evenzoovele letterkundigen, benevens de royaal uitgevoerde portretten
van twaalf hunner. Een zoo uitgebreide keur van proza en poezie,
dat hij bij voorbaat weet deze letterkundige voortbrengselen wel
niet alle tot meesterstukken te zullen stempelen, doch wel hieronder
er te zullen aantreffen van die schrijvers, wier kunst hij
uit alle andere herkent, omdat ze hem lief is geworden als een
heimelijke vreugde.
Bovenal heeft de lezer, dat is de bezitter van dit Schetsboek
— want dit is nu enkel een boek om te koopen of cadeau te doen,
en niet, vooral niet, om te leenen — de aangename voldoening dat
hij eenigszins meewerkt aan het goede streven der Vereeniging
van Nederlandsche Letterkundigen. We hooren, zeggen misschien
ook zelf vaak in niet-kleine woorden van hoe groote beteekenis de
taal, de letterkunde is voor heel het yolk ; welnu, het moet, me
dunkt, aangenaam zijn in een eenvoudige daad to toonen hen te
willen steunen die een grooter of kleiner deel van hun levenswerk
wijden aan den bloei onzer letterkunde.

G. F. H.
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Dr. Jobs. Dyserinck. Anna Louisa Geertruida BosboomToussaint. Levens- en Karakterschets. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff 1119.
Hoe ongemeen prettig alles toegaat, waar liefde en bekwaamheid elkaar de hand reiken, de heer Dyserinck heeft het in zijn
literair-historischen arbeid mogen ondervinden, en zijn lezers niet
minder. Want verwierf een werk of persoon onder letterkunde zijn
liefde, de ten onzent vroeger meer dan tegenwoordig gezochte bekwaamheid van den connaisseur kwam bij hem dadelijk die liefde
voeden en aanwakkeren, en dit zoo aanhoudend en zoo onzelfzuchtig, dat als vrucht van die liefde en vaardigheid een studie verscheen, die werkelijk een vreugde voor ieder werd, zij het dan
grooter of kleiner vreugde. Met zeldzame trouw en volharding
toch, gepaard met een onvermoeibaren speurzin wist dan de schrijver het materiaal letterlijk van alle kanten bijeen te brengen, en
dit zoo te ordenen dat niet hij, maar de bestudeerde personen of
werken op den voorgrond traden. Wat bewees dat zijn liefde de
zuivere, belangelooze liefde van den kunstminnaar, van den bewonderaar was. Hij bracht eigenlijk steeds op een tentoonstelling. waar
hij zich vergenoegde met de rol van vriendelijken geleider. Zoo
hebben velen, zij het vluchtig, zij het wat langer, genoten van zijn
studies over Wolff en Deken, de Camera Obscura, Dr. Nicolaas
Beets, e.a. En zoo kunnen ze nu genieten van zijn levensbeschrijving van Bosboom-Toussaint.
De lezer heeft ook hier de prettige gewaarwording dat de
schrijver alles weet van onze romanciere, en dit alles — haar geboorte, jeugd, vriendschappen, engagement en huwelijk, eerste,
latere en laatste werken, enorme correspondentie, verschillende
woonplaatsen en bewoonde huizen, tot de trouwe dienstboden toe
— zoo belangrijk vindt dat hij zijn eigen opmerkingen gerust
achterwege kan laten. Inderdaad blijft die „kleine Geertruida" een
belangrijke verschijning in onze letterkunde. Zeker in de eerste
plaats om haar persoonlijkheid. Haar werk — en welk een
vangrijk oeuvre van meer dan tienduizend bladzijden druks, waarvan Majoor Frans en De Del/tsche Wonderdokter (al rangschikken
de meesten anders, deze twee zijn toch wel de hoogtepunten barer
werken) — blijft wel leven, als behoorende tot het beste wat de
overigens schrale, negentiende eeuw ons aan romankunst kon geven.
Maar bovenal verdient haar persoonlijkheid, trouwens geheel een
met haar werk, onder ons te blijven voortleven. Wat een ferme,
krachtige, vrije vrouw, die kleine, innig-vrome romanschrijfster.
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Hoe rein heeft zij zich gehouden van onzen ouden en nieuwen yolkskanker, van elke partijleugen ! Als haar vriend Busken Huet
Christus' opstanding loochent, brandmerkt ze dit openlijk als „de
schrikkelijke openbaring van het ongeloof der moderne theologen"
(bl. 165). Doch zegt, na zijn aftreden als Gids-redacteur : ,,nu al die ezels
en uilen, katten en hazen tegen hem opspringen om te schoppen,
te slaan, te krabbelen en te bijten, nu zouden zij van mij eischen,
dat ik met hun laaghartig koor instemde" ! (bl. 298). Rustig schrijft
ze aan da Costa : „Hoeveel ik van Potgieter houde als mensch,
hoe lief hij ook somtijds voor mij kan wezen als letterkundige (zie
het reisje naar Kleef), Bens zijn wij het niet en zullen het nooit
worden, zoolang hij toelaat en er aan meehelpt, dat alles wat ik
venereer of geIgnoreerd of geprofaneerd wordt.'' (bl. 129). Maar
even rustig aan Huet : „Wat mij dierbaar is misvormt en smaadt hij
Schaepman) ten voordeele van zijn zaak. Als ik hem het land kon
uitjagen, bleef hij er niet in ; dat verzeker ik u. En als ik nu over
dien gruwel begon van een Kuyper, die met zijn automaten van
Anti-revolutionairen verbond maakt met de vergiftigers onzer historic,
dan zoudt gij schateren, vrees ik" (bl. 279). En dit alles hoewel,
of peen, juist omdat Groen van Prinsterer en zijn vrouw tot
hare beste, incest bewonderde vrienden behooren. Hier tooh toont
zij, die allergenoegelijkst kan ketteren over kunst, het zuivere
kunstoordeel te bezitten, dat onmiddellijk en zonder aarzeling echt
van namaak onderscheidt, en dat ook den weg wijst door het
werkelijke leven. Vandaar haar fiere kracht. Inderdaad staat zij, „in
de vrijheid waarmede Christus vrijmaakt", en daarom kan zij zich
niet krommen onder welk juk van dienstbaarheid ook, wordt het
opgelegd in den naam van Christus nog minder, dan zoo dit geschiedt in den naam der verlichting. Een vrije, een vrome vrouw
bovenal een vrouw gebleven tot den einde — is deze schrijfster.
Een opmerking ligt voor de hand. De schrijver geeft een uitvoerige levensschets van Bosboom-Toussaint. Waar blijft de karakterschets? Deze vraag zou vernietigend zijn voor menige biographic ;
hier hindert ze niets. Integendeel, ze laat zien dat het laatste der
zeven hoofdstukken, dat een aanloop neemt haar karakter apart te
teekenen. daartoe volkomen voldoende is, omdat het in de voorafgaande reeds geteekend is. Wie eenvoudig haar leven vertelt,
heeft haar karakter geteekend. En wie nu maar half weet, hoe
weinig leven en karakter van velen tijdgenooten elkander dekken,
voelt welk een lofspraak in dit woord ligt opgesloten. En derhalve
wenscht men onzen tijd iets goeds toe, als men hem de kennismaking
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met Bosboom-Toussaint aanbeveelt, en vooral hem aanraadt die
ken nismaking aan te houden.

G. F. H.

Nellie van Kol. Tooverlantaarn der Eeuwen. Eerste Deel.
A. H. Kruyt, Amsterdam.
Sinds vooral door de gebroeders Grimm de aandacht werd gevestigd op de Germaansche volkssagen en -legenden, worden deze
niet slechts door de geleerden voortdurend onderzocht voor hunne
studien, maar ook telkens opnieuw uitgegeven als kostelijke yolkslectuur. Al heel spoedig ook, en in den laatsten tijd in zeer aantrekkelijken vorm, als uitnemende kinderlectuur ; ik denk b.v. aan
de Legenden, van P. Oosterlee, den directeur van den Klokkenberg,
en Ons Groote Sagenboek door Nellie. Het is geen wonder dat deze
schrijfster, die een bizonder talent heeft voor kinderen te vertellen,
thans ons weer deze Tooverlantaain der Eeuwen schenkt. Want
kinderen hebben nooit genoeg verhalen, en de bron der legenden
en sagen is onuitputtelijk. Tervvijl de schrijfster „naar wat anders
zocht" — zooals zij in een woordje voorat meedeelt — „vielen haar de
verhalen in handen", en zoo had zij die slechts te ordenen. Dat ze
ook niet meer deed, is het mooie van dezen bundel. Deze sagen toch
brengen hun leering mee, en wie deze er opzettelijk zou uithalen of
inleggen, doodt het levende volksverhaal. Zoo vertelt de schrijfster
wat zij vond, en alleen als het al te moeilijk wordt, geeft ze een
ophelderend nootje. In die legenden dwalen we door vele eeuwen, van
de derde tot de vijftiende, en zien we telkens de middeleeuwen in
het hart. Aardig ook die laatste sage, om te zien hoe het yolk zich
de kindsheid van Maarten Luther vertelde, en in dien jongen Maarten
reeds den aanstaanden, prachtigen reformator bespeurde.
Het kleurige en bonte van al die verhalen heeft de schrijfster
ook precies zoo weergegeven. Daarom is haar titel juist gekozen,
en derhalve zullen onze kinderen met gretige oogen de voorstellingen dezer tooverlantaarn volgen, en als het uit is zeker vragen :
„en wanneer komt het tweede deel ?"

G. F. H.

Anna van Gogh-Kaulbach. Voor twee levens. Amsterdam. J. Veen, uitgever (z. j.).
In enkele woorden is de titel van dezen roman te verklaren :
een vrouw, die in zich voelt de waarachtige roeping om kunstenares
te zijn, kan niet tevens duurzaam zich aan een man verbinden en
moeder zijn ; zij kan niet wat „voor twee levens" is, in haar eenig,
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eigen leven samenvatten. Ziedaar de „these'', die ons wordt
betoogd door de vergissing van Ada. Dit jonge meisje wil schilderes worden en wordt dat ook ; zij ontwikkelt haar natuurlijke
gaven in die richting door volhardende studie; zij wordt bekend
en beroemd. Maar nog voordat zij het ouderlijk huis in het
kleine dorpje verliet en naar Amsterdam trok om daar zich aan
de kunst te wijden, voelde zij een innige vriendschap voor Ru,
den jongen violist, die — eer dan zij — weet dat het niet
vriendschap, maar liefde is, die zijn hart voor haar en het hare
voor hem vervult. Wanneer Ru een tijd lang is weg geweest,
ontdekt ook zij dat zij den vriend liefheeft. En zij gaat dan een vrije
verbintenis met hem aan. „Want wel wist ze, dat voor haar niet
bestond 't geluk van een gewoon huwelijk, 't opgesloten zijn binnen
de grenzen van het gezin, levensideaal voor andere vrouwen ; en
Rudolf, in zijn groote, verrassende geluk, vroeg haar niets ; hij ook
voelde jets als afkeer van het huwelijk, dat door zijn eentonigheid bekoring afsleet en verdofte." Geen huwelijk dus ; en ook :
geen kinderen. „Zij zou niet in staat zijn, zich te wijden aan een
kind, zij moest zich geven aan hare kunst. Wel zag ze even, in
lokkende verbeelding, wat een geluk het zijn zou een kindje van
haar en van Ru, maar ze wist, dat 't voor haar geen geluk blijven
zou. 't Zou heel haar leven veranderen, 't zou hare vrijheid
belemmeren en zelfstrijd brengen, waaruit naar alle kanten ongeluk
dreigde. Zij kon niet buiten haar werk en niet buiten hare
vrijheid : waar dit overdenken mogelijk iets te kort deed aan de
volheid van hun geluk, moest dit een offer zijn, gebracht aan
hare kunst, een licht offer, waar 't zich immers aanpaste aan haar
verlangen naar vrijheid. Want ze wist wel : niets zou ze ten
halve doen, ze was niet aangelegd op schipperen naar twee kanten.
En waarom ook zou zij alleen verlangen wat voor twee verschillende menschen was : voor haar 't heerlijke van bet scheppen in
kunst, voor anderen 't moederschap."
De jammerlijke vergissing, die dit jonge meisje begaat,
wreekt zich aan haar zelve en aan den man. Dat lag in den
aard der dingen en dat heeft de schrijfster ook gewild. Maar er
stonden voor de schrijfster verschillende wegen open om dezen
man en deze vrouw te brengen tot het inzicht, dat zij verkeerd
hadden gehandeld. Mogelijk ware geweest dat beiden tot die
erkenning waren gekomen doordat het zedelijk-afkeurenswaardige
van de verhouding zich aan hen openbaarde. Doch Ada en Ru
waren nu eenmaal lieden, die zich boven de conventie verheven
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achtten en wij vernemen zelfs, met verbazing, dat haar ouders...
nu ja, den toestand wel betreuren, doch niet de woorden spreken,
die men in zulke omstandigheden van een vader en een moeder
zou verwachten. — Ook ware denkbaar geweest dat in de jonge
vrouw het verlangen naar het kindje te machtig was geworden ;
de schildering van bet daaruit voortspruitend conflict tusschen
hem en haar had schoone bladzijden kunnen vullen. Maar Ada
dweept met bet moederschap alleen als dankbaar onderwerp voor
een schilderij. — Tusschen deze en nog andere mogelijkheden
heeft de schrijfster er een gekozen, die ons niet kan voldoen.
Ru blijkt een wel heel beroemd violist maar (of: en?) een ijdel en
vrij zelfzuchtig manspersoon te zijn. Hij heeft niet genoeg aan
Ada, die haar kunst laat voorgaan ook voor haar liefde. Uitvoerig
worden ons de ontwikkelingsgangen geteekend van de botsingen,
die allengs heviger hieruit worden geboren : naarmate hij sneer
uitsluitend haar begeert als de al tijd gereedstaande gezellin, die
nooit moede zal worden zijn ledige urea te vullen, van verre of
nabij getuige van zijn kunstenaarstriomfen te zijn, hem te bezielen
bij zijn compositie, — naar die mate overweldigt haar de eigen
scheppingsdrang en beseft zij te sterker dat zij geheel en on verdeeld zich aan haar kunst moet geven. — Het einde is de break,
waarbij Ada voor haar vriend een huwelijk met een wederzijdsche
vriendin voorbereidt. Zelve gnat zij op reis, ver weg, om troost
te zoeken in nieuw werk, dat zij ginds zal verrichten.
Over de vraag of een vrouw zich niet genoeg aan haar kunst
kan geven, wanneer zij gehuwd en wanneer zij moeder is, —
daarover is al veel geschreven en zal nog wel veel geschreven
worden. IVIisschien is het 't verstandigst daarvan te zeggen: dat
een algemeen antwoord ook op deze vraag niet te geven is en
dat ook hier elk geval op zich zelf moet worden beoordeeld. Doch
wel duidelijk is dat in dit boek de vraag niet zuiver, p een, heelemaal niet gesteld is. Er is geen huwelijk tusschen Ada en Ru,
er is een losse band, die even gemakkelijk wordt verbroken als
hij geknoopt werd. De mogelijkheid van moederschap was al
van den aanvang of ter zijde gesteld. Wat blijft dan over? Of
een jonge kunstenares, die aan haar kunst ten voile zich wijden
wil, in een dergelijk losse verbinding met een man — in casu:
ook een kunstenaar — waarborgen voor geluk vindt? Zelfs die
vraag wordt hier niet beantwoord, want de lezer kan zich niet
lOsmaken van al het bijkomstige, waarvan het voornaamste is :
de weinige eerbied, dien deze man heeft voor het verlangen van
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deze vrouw, eerst haar kunst te dienen en dan hem gezelschap te
houden. Wanneer deze Ru nu eens niet zoo egoist was geweest,
wanneer hij genoegen had genomen met eene Ada, die als deze
was, zou dan onze slotsom een andere moeten zijn dan die welke
de schrijfster ons thans suggereert? — Of mist haar boek elke
algemeene strekking? De titel wijst op het tegendeel en heel
de gang van het verhaal schijnt er op te duiden dat ons bier
een „these" zal worden betoogd.
Laat ons overigens zeggen dat de roman vlot geschreven is,
in levendigen toon, met die gemakkelijkheid, waardoor men
de hoofdstukkeu zoo vluchtigjes weg achter elkaar leest en aan
het eind is eer men 't weet. Alle hulde daarvoor. Maar de
strekking . . .
H. S.
Niko van der Ley. Buiten den heerweg. Een boek van
liefde. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1911.
Dit is een eigenaardig soortement van 'n boek. De schrijver
heeft wel wat te zeggen, maar hij doet het zoo, dat het den indruk
maakt van gewild-onbeholpen te zijn , hij stelt zich „buiten den
heerweg." Zie nu eens dat eerste verhaal: De Dominee, ons verteld in dagboek-vorm. Op „het Slot" in het kleine dorpje woont
Elise met haar moeder , een nieuwe predikant wordt beroepen, een
moderne, socialistische, die allerlei vereenigingen opricht. Elise
ontmoet hem en voelt wel wat voor hem, gelijk hij voor haar, maar
zij spreken zich niet voor elkaar uit, voeren een anonieme briefwisseling. Maar wanneer hij haar dan wat ver buiten bet dorp ontmoet, dan ontspint zich een gesprek in dezen trant:
„Mooi weer vandaag, dominee. Heeft u het dorp ook eens den
rug toegekeerd?"
„Ik bouwde een nieuw tafereel, juffrouw Statema." — Hij
wilde blijkbaar in eens van wal steken, vOOr ik zijn stemming kon
veranderen. „In het blijde zonlicht staat een ander dorp.... van
vrede. Zacht als de sneeuw vlokt de rust neer over de oude muren,
over de urea van het stille levee, van den strengen dood. De
torenklokken luiden hoopvol van liefde...."
„U wordt waarlijk weer hoogdravend, pardon.. .. poetisch,
meneer Van den Brand."
„Nog altijd verstaat u de kunst van afkoelen wonderwel. Maar
het is kunst, geen natuur. Waarom wilt u zich sceptisch, cynisch
voordoen? ik zie uw hooge smart er toch doorheen."
Hij greep mijn beide harden te zamen en drong mij hem aan
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te zien. Ik beet me sterkte in, wilde mij niet mee laten sleepers.
„Wijs mijn gevoelens van wijding niet af. Ik mocht voor je
een woning stichten hier, hoog en ruim, in de pure schoonheid van
natuur, en je daar bewaren en dienen, dat er een blijde glans
neer zou strijken over jouw wezen. Niets lijkt me, Elise, zoo heerlijk en levenswaard."
„Van den Brand, wind je zoo niet op. Je kent me nog zoo
weinig. Een jarenlang vastgeroest pantser krijgt men niet meer
los. Ik zou er niet meer buiten kunnen en mijn ijzige adem zou je
verkillen.... Je rilt nu al. 'Pat zou het dan geen' uitkomst voor
je zijn, gesteld eens dat ik je pure woning had betrokken hier
(zoover komt geen enkele leverancier, daar moet je ook om denken
en morgen is het weer guar), wanneer ik eindelijk voor altijd
neerlei — dit is ook overdrijving, beide een kwestie van een paar
jaar, — in ongenaakbare versteening achter het strakke, dan
minder dan ooit te lichten masker.. .. van den dood".
Men zal moeten erkennen dat deze jonge dame in dien laatsten
langen volzin een anderen dan den „heerweg" volgt om een engagement met den predikant af te wimpelen. Men zal ook toegeven
dat dit alles niet machtig duidelijk is: de schrijver doelt op een
geestelijke meerderheid van de jonge vrouw boven den man: „hij
stood nog midden in den heeten twijfel en wilde den lichtkant van
den tunnel op, waar ik vandaan kwam, uitgevochten...." Zoo
wordt ons wel te verstaan gegeven dat zij is een „vaincue de la
vie", zonder illusies, zonder hoop, maar dit alles is vaag aangeduid
en schimmig, geeft ons geen houvast en dus geen interest in de
figuren. „Ik schreef dit op" ; — zoo eindigt het dagboek — „voor
wie dit leest, zij 't als een vraagteeken te meer in dit raadselachtig
levee. 't Kan ook zijn als voorbehoedmiddel, om niet te verwarren,
niet te verdolen in deze waanzinnige leegte. Want in de donkerte
dooreenwoelende gedacliten verbijsteren als slangengif."
Jawel, dit alles zal wel heel diep en diepzinnig zijn, „dierbaar"
misschien voor wie deze tale Kanaans verstaan. Mogen dan die
gelukkigen het ongetwijfeld heel aparte genot smaken dat de lezing
van deze schets den ingewijden zal geven ; wij houden ons eanvoudiglijk aan het slotwoord: voor wie dit leest, zij 't als een
vraagteeken....
Dan volgt: „uit nagelaten papieren van Elize. Ewoud's brieven",
gericht „aan haar, de onbekende, die zich noemt Eliza." Is dit
dezelfde, die in haar dagboek haar naam niet met een z, dock met
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een s schreef? Vraagteeken alweer! En vraagteekens overal. Aanleiding tot deze eigenaardige correspondentie schijnt geweest te
zijn de meedeeling van Elize aan Ewoud dat een novelle van dien
laatste haar in bet hart had gegrepen. Die meedeeling heeft den
schrijver veel pleizier gedaan, want die novelle „is het kind van
eerlijkheid en moed. Zij is eene naakte gestalte mijner ziel en u
ziet hierin gelijkenis met uw ware zelf. Wij hebben dus voeling
met elkaar ex natura , geestverwantschap bestaat er tusschen ons."
Meer dan dat weet de briefschrijver voorloopig niet : „Hoe u er
uitziet, of gij schoon zijt of leelijk, jong of oud, lieflijk of bits,
misschien zijt ge wel gehuwd, ge zijt toch niet een man? . . . ik
kan slechts gissen, .. ." Later blijkt de onbekende een mevrouw te
zijn. En de hriefwisseling blijkt uit te loopen op een ruffling van
ontboezemingen, waarbij Ewoud, waanzinnig verliefd, zich meer en
meer opwindt, — vruchteloos, want hij heeft gehoopt dat hij adem
kon blazers in haar doode ziel en dat dan zij hem „een nieuwen
straal levee ingieten zou." En nademaal dat niet gaat, heeft de
schrijver aan de brieven maar een einde gemaakt en zet ons weer
voor het vraagteeken !
Van de twee laatste verhalen is „naar buiten" het uitvoerigst:
hier ook weer een meneer, die zich „buiten den heerweg" geplaatst
heeft: een dichter, verzeild als griffier bij het kantongerecht op
een boerendorp. De dichter teekent zichzelf als mislukt, „met het
afkeuringsmerk gestempeld door het familieoordeel, omdat ik niet
ben een schip, dat met blank gezwollen zeilen de branding binnenvalt, — — omdat droomen zooveel verschillen van waardevolle gedachten als de meeuwen van bet edel metaal, dat uit den grond,
waarover zij scheren en zweven, moeizaam moet worden gedolven ! ..."
Dit weer als proeve van taal en stijl, De lezing dezer geschiedenisjes van mislukten, van zwakken en in hun zwakheid behagen scheppenden, maakt een mensch wee. Het zijn altegaar
slappe zielen hier, klamme, laffe geesten.
H. S.
D. Hans. Het Nederlandsche Parlement. Korte schets
onzer Volksvertegenwoordiging. Amsterdam. P. N. van
Kampen en Zoon, z. j.
De schrijver, redacteur te 's-Gravenhage van „De Telegraaf",
heeft in een reeks feuilletons in dat blad een korte schets geleverd
van het ontstaan, de geschiedenis, de samenstelling en de werkwijze onzer volksvertegenwoordiging en het is deze arbeid, die nu
hier voor ons ligt. Bescheidenlijk zegt de schr. dat zijn doel slechts
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was een korte, eenvoudige uiteenzetting te geven van datgene,
waarvan de kennis bij zeer velen geheel onvoldoende is : de organisatie, het arbeidssysteem enz. van ons parlement. De oorspronkelijke schets is op vele punters nog uitgebreid en enkele nieuwe
hoofdstukken zijn daaraan toegevoegd; slechts in groote lijnen is
het voornaamste in een vluchtig beeld gebracht. Hier en daar -zoo waarschuwt men ons vooraf zegt de samensteller zijn eigen
meening over een bepaald punt. — In het boek worden dan achtereenvolgens behandeld : het parlementaire en het twee-kamer-stelsel,
samenstelling, de kamerleden, de voorzitters, het ontbindingsrecht,
doel, taak, rechten en bevoegdheden, de vergaderingen, begrootingen, de „weg van een wet", overige werkzaamheden, obstructie,
overzicht der grondwettelijke bepalingen sedert 1798, de pers en
de partijen in het parlement, ministeries, strijdvragen. Tot slot :
aanvullingen, aanteekeningen en een viertal registers.
Uit deze opgave en uit het feit dat dit alles ongeveer 270 blz.
vult, ziet men reeds dat bier heel wat — en daaronder allerlei
wetenswaardigs — verhandeld wordt En inderdaad is hier allerlei
bijeengebracht, waarvan de kennisneming voor zeer velen, die dit
niet (of niet zoo precies) weten, van groot belang kan zijn. Heel
wat stof is hier verwerkt en voor den weetgierige, die zich over
al deze dingen wil inlichten, is hier een schat van materiaal bijeengebracht. Op sommige plaatsen, waar schr. zeif aan het woord
is, past natuurlijk voorbehoud. Maar zeker heeft de peer H. goed
werk geleverd en een nuttig werk gedaan, ook voor hen, die hun
geheugen weer eens willen opfrisschen.
H. S.
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